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POVZETEK

Naloga proučuje oskrbo in problematiko trga stanovanj v Sloveniji v primerjavi z
nekaterimi državami EU. Trg najemnih neprofitnih stanovanj predstavlja pomemben del
stanovanjskega trga, ta pa se od države do države razlikuje tako po velikosti kot tudi po
kakovosti. To je tudi razlog, da imajo evropske države različne stanovanjske politike in
uporabljajo različne mehanizme za usmerjanje stanovanjskega trga.
Slovenija ima v primerjavi z ostalimi evropskimi državami še vedno velik delež lastniških
stanovanj, za katera so značilne relativno visoke cene. Prav tako ni zadostne ponudbe
najemnih neprofitnih stanovanj. Življenjski standard in dohodek gospodinjstva nista
primerljiva ne s ceno ne z nakupom stanovanja. Ker določena populacija prebivalstva v
Sloveniji ne zmore realizirati nakupa lastnega stanovanja, je potrebno, tako kot v vseh
evropskih državah, da stanovanjska politika usmerja državljane v pridobivanje trajne
stanovanjske pravice v neprofitnih najemnih stanovanjih, vendar mora za to obstajati
možnost ponudbe le-teh na trgu.
Vendar v primerjavi z EU pri nas država na te izzive še ni odgovorila. Velika slabost
stanovanjske zakonodaje v Slovenije je ta, da spodbuja nakup stanovanj, kar je drugače
kot v večini držav. Tudi delež denarja, ki ga je treba iz družinskega proračuna nameniti za
stanovanje in obratovalne stroške, je veliko večji kot v drugih državah. S povprečno
mesečno plačo je možno v Avstriji kupiti 1,6 kvadratnih metrov stanovanja, toda s
povprečno slovensko mesečno plačo lahko kupimo le 0,4 kvadratnih metrov stanovanja.
Odstotek neprofitnih najemnih stanovanj v Sloveniji pokriva le šibkejši sloj ljudi, pa še
tega ne v celoti. Povpraševanje in potrebe po neprofitnih stanovanjih so večje od
ponudbe, na kar kaže tudi razmerje med številom oddanih vlog za neprofitna stanovanja
in številom razpoložljivih najemnih stanovanj.
Profitne najemnine so v Sloveniji najvišje v Ljubljani, Mariboru, Kopru, torej tam, kjer je
tudi največ povpraševanja po najemnih stanovanjih. Tako je marca 2010 v Sloveniji
povprečna najemnina za kvadratni meter enosobnega stanovanja znašala 11 evrov in za
dvo in trisobno stanovanje 10 evrov. Če pogledamo ceno kvadratnega metra najemnine
za enosobno neprofitno stanovanje, je le v istem obdobju znašala 3,07 evrov za kvadratni
meter.
Torej odločitev o stanovanjskem statusu ni zgolj enostavna odločitev, ki bi temeljila le na
pravicah in obveznostih ali finančnih izračunih, ampak kompleksna odločitev, na katero
vplivajo številni dejavniki, tako ekonomski kot tudi socialni in politični.
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SUMMARY
The thesis deals with the supply and problems regarding the housing market in Slovenia
in comparison with some EU countries. The market of low-cost rented housings
represents an important share of housing market and this differs from one country to the
other both, by size and by quality. This is also the reason why European countries have
different housing policy and use different mechanisms for managing the housing market.
In comparison with other European countries, Slovenia still has a large share of privatelyowned flats which are characterized by relatively high prices. Besides, there is not a
sufficient offer of low-cost rented housings. Standard of living and household income is
comparable neither with the price nor with the purchase of flat. Since a certain part of
population in Slovenia cannot realize the purchase of their own apartment, the housing
policy should, like in all European countries, direct the citizens towards obtaining the
permanent right to reside in low-cost rented housings. Of course this requires the
existence of offer of housings on a housing market.
Compared to EU, in Slovenia the state hasn’t responded to those challenges yet. A big
disadvantage of housing legislation in Slovenia is that it encourages purchase of
apartments – this is different like in the most countries. Also the share of money which
the family budget has to invest for the purchase of an apartment and for operational
expenses is much higher than in other countries. With an average monthly pay a person
in Austria can purchase 1,6 m2 of flat while with an average Slovenian monthly pay it is
possible to purchase only 0,4 m2 of flat.
The percentage of low-cost rented housings in Slovenia covers only a weaker stratum of
people and even this not entirely. The demand and needs for low-cost housings are
higher than the offer which is also evident from the ratio between the number of
applications for low-cost housings and the number of available low-cost rented housings.
The highest rents in Slovenia are in Ljubljana, Maribor, Koper… that is in those cities
where the demand for rented flats is the highest. In March 2010 an average rent for
square metre of one-room flat amounted to 11 € and for two- and three-rooms flat 10 €.
In the same period the price for square metre of one-room low-cost rented flat amounted
to 3,07 €.
So, the decision on residential status is not just a simple decision based only on the rights
and obligations or financial calculations, but a complex decision affected by numerous
factors: economic, social and political.
Key words:
Apartment (flat, housing), owner, tenant, residential status, availability of flats
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1 UVOD

Stanovanje, ki je ena izmed osnovnih človekovih pravic, dandanes predstavlja prostor za
regeneracijo, sprostitev in umik od siceršnjih napetosti v življenju. Čeprav o ugotavljanju
stanovanjskih preferenc obstaja vrsta teorij, ki ponujajo kopico rešitev in nam narekujejo
optimalne odločitve, je izven teorij realnost še vedno tako kompleksna, da pušča odprte
možnosti za nove modele in starim določa omejitve.
Na odločitev o stanovanjskem statusu vplivajo številni dejavniki, tako ekonomski kot tudi
socialni in politični. Med najpomembnejšimi so zagotovo institucionalni, saj s svojimi
usmeritvami močno vplivajo na strukturo lastništva države. Na odločitev pomembno
vplivajo tudi različne likvidnostne omejitve, ki jih pri ljudeh v tem času ne gre
zapostavljati. Te izhajajo predvsem iz negotovosti zaposlitve in visokih cen stanovanj.
Lastne omejitve pri odločanju pa žal niso edine omejitve, s katerimi se soočamo na
slovenskem stanovanjskem trgu. Slovenski trg ima namreč, gledano z
narodnogospodarskega stališča, visok odstotek lastniško zasedenih stanovanj, poleg tega
pa ga zaznamuje tudi primanjkljaj ustrezne ponudbe v najemniškem neprofitnem sektorju.
Vsakdo se prej ali slej sreča z vprašanjem stanovanja kot osnovne življenjske dobrine.
Lahko gre za študenta, ki začne študirati v drugem mestu in za to potrebuje nastanitev,
pravkar poročene pare, ki bi si radi ustvarili družino, ljudi, ki so dobili novo zaposlitveno
priložnost v drugem mestu ali pa so si zgolj zaželeli spremembe okolja itd. Torej se
povpraševalci po stanovanjih med seboj razlikujejo po zahtevah, željah, preferencah in
zmožnosti financiranja. Prva odločitev, ki jo morajo sprejeti je, ali bodo stanovanje kupili
ali vzeli v najem. Ker gre za pomembno odločitev, ki bo vplivala na kakovost življenja, je
potrebno pretehtati prednosti in slabosti lastništva in najemništva ter nato sprejeti najbolj
racionalno odločitev. K odločitvi ustrezno pripomore tudi stanovanjska politika države, ki
lahko s svojo naravnanostjo (davčne olajšave, subvencije, ugodna stanovanjska posojila)
spodbuja k lastništvu ali najemništvu. Pri tem je zanimivo, da je določen tip stanovanjske
oskrbe v nekem družbenem okolju samoumeven, medtem ko je v drugem zelo redek.

1.1 PROBLEM, PREDMET IN HIPOTEZE RAZISKOVANJA
V svojem delu sem želela prikazati trenutno stanje na slovenskem stanovanjskem
področju, zbrati podatke o sedanjem sistemu zagotavljanja dosegljivih stanovanj v
Sloveniji in ga primerjati z organiziranostjo in delovanjem v državah EU, na podlagi
izvedene ankete pa ugotoviti prednosti in slabosti, ki jih prinaša lastniški oziroma najemni
stanovanjski status v Sloveniji. Moj namen je bil tudi izpostaviti razliko v preskrbi
neprofitnih stanovanj v posameznih državah, saj je bila moja temeljna teza, da
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stanovanjska politika v Sloveniji ni dovolj kvalitetna in da v nekaterih pogledih zaostaja za
državami Evropske unije.
Predmet raziskovanja je bil ugotoviti prednosti in slabosti, ki jih prinaša lastniški oziroma
najemni stanovanjski status v kontekstu primerljivosti z Evropsko unijo. Zaradi
pomanjkanja najemnih stanovanj in posledično visokih najemnin se gospodinjstva težko
odločajo za nakup stanovanja. Plačevanje najemnine jim ob ostalih stroških ne omogoča
varčevanja, ki bi dolgoročno zagotavljalo nakup lastnega stanovanja. Slovenija je glede
stanovanjske politike podobna drugim državam na prehodu, katerih značilnost je opazno
zmanjšanje sklada neprofitnih najemnih stanovanj. Stanovanjski trg je v zgodnjem
obdobju razvoja, oblasti se zanašajo nanj, pri čemer pa zaostajajo pri sprejemanju
predpisov za njegovo delovanje. Ta tveganja lahko, skupaj s stanovanjsko situacijo in s
stanovanjskim skladom v državi, mnogim ljudem otežijo dostop do stanovanja.
Postavljene hipoteze:
 Slovenija je z dosegljivostjo oziroma z dostopnostjo stanovanj primerljiva z
državami EU;
 najem v primerjavi z lastništvom predstavlja sprejemljivejšo rešitev stanovanjskega
vprašanja;
 recesija vpliva na povečanje števila subvencij za najemnine za stanovanja v Mestni
občini Slovenj Gradec.

Ključna raziskovalna vprašanja v nalogi so: Kakšna je cena, kakovost in velikost
najemnega in lastniškega stanovanjskega sektorja v izbranih državah in pri nas (ter
primerjava)? Kako sprejemljivo rešitev za gospodinjstvo ob reševanju problema
stanovanjskega vprašanja predstavlja najem v primerjavi z lastništvom? Prednosti in
slabosti lastniškega in najemnega statusa. Kakšna je vloga države na stanovanjskem trgu?
Kako priti do svojega stanovanja? Kje pridobiti finančna sredstva za nakup stanovanja? Ali
gospodarska/finančna kriza vpliva na povečanje števila subvencij najemnin?
V nalogi sem iz dobljenih odgovorov ankete in s pomočjo strokovne literature skušala
poiskati ustrezne rešitve navedenih problemov.

1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Namen naloge je bil ugotoviti, kolikšna je dosegljivost in kakšni so trendi dosegljivosti
stanovanj v Sloveniji, kako v Slovenji ukrepajo nosilci stanovanjske politike, kako ukrepajo
gospodinjstva, kolikšna je velikost in kakovost najemnega sektorja v izbranih evropskih
državah (medsebojna primerjava) in na podlagi ankete ugotoviti, kakšne so stanovanjske
preference lastnikov in najemnikov stanovanj pri nas.
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Cilj magistrske naloge je bil, predstaviti in spoznati stanovanjsko oskrbo v Slovenji in jo
primerjati z navedenimi sistemi drugih držav EU, pri čemer sem želela predstaviti
predvsem tiste lastnosti in značilnosti, ki se razlikujejo od naše stanovanjske zakonodaje.
Želela sem ugotoviti razliko med lastniki in najemniki stanovanj, saj je bila moja temeljna
teza, da je naša stanovanjska zakonodaja v nekaterih pogledih preveč pristranska in
nedorečena, predvsem sem imela tu v mislih pooblastila, ki jih imajo lastniki stanovanj pri
oddajanju stanovanj v najem.

1.3 OCENA STANJA IN RAZVOJA
Pravica do stanovanja je človekova osnova oz. temeljna pravica. Upošteva se tudi
Mednarodni paket o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (1966), ki ga je sprejela
Generalna skupščina Združenih narodov z resolucijo 2200 A (XXI). V veljavo je stopil leta
1976, do aprila 1994 ga je podpisalo 128 držav, izvajanje pa opazuje Komisija ZN za
ekonomske, socialne in kulturne pravice. Člen 5 (iii) pravi: »Države pristopnice priznavajo
pravico vsakogar do primerne življenjske ravni zase in za svojo družino, upoštevaje
primerno hrano, obleko in stanovanje, kakor tudi do stalnega izboljšanja življenjskih
pogojev. Države podpisnice bodo ustrezno ukrepale, da zagotovijo uresničitev teh pravic,
priznavajoč ob tem pomembnost mednarodnega sodelovanja, ki temelji na svobodnem
soglasju.« (Mandič, 1996, str. 60).
Ustava Republike Slovenije v svojem 78. členu določa: »Država ustvarja možnosti, da si
državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.« Žal pa ta pravica glede na pravno in
politično razvitost Slovenije še ni iztožljiva. Zato je dolžnost in mora biti tudi interes vsake
moderne in socialno naravnane države omogočiti posamezniku─državljanu pridobitev
primernega stanovanja ali izboljšanje pogojev bivanja, kar pomeni, da v stanovanju tudi
spodobno in varno živi. Država mora biti odločena, da v svojih makroekonomskih
razvojnih načrtih državljanom zagotovi večjo dostopnost do stanovanj.
Slovenija se je po osamosvojitvi leta 1991 soočila z ukinitvijo učinkovitejšega sistema
financiranja stanovanjske gradnje, brez zagotovitve nadomestnih sistemskih virov
financiranja. S sprejetjem Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ) se je pričela
privatizacija družbenega stanovanjskega fonda. Hkrati se je zmanjševala »proizvodnja«
stanovanj zaradi umika države s stanovanjskega področja. Stanovanjski zakon je določil
ustanovitev Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in s tem njegove vire financiranja
in glavne namene porabe teh virov. Stanovanjski zakon iz leta 1991 je zgolj zastavil
reševanje stanovanjskih vprašanj, prvenstveno preko republiškega stanovanjskega sklada,
kjer naj bi posamezniki pridobili ugodne kredite za graditev, prenavljanje in nakup
stanovanj. Z novim SZ (v nadaljevanju SZ-1) iz leta 2003 (Ur. list RS, št. 69/03) pa se je
vloga republiškega stanovanjskega sklada znatno spremenila, finančno se vedno bolj
udeležuje pri gradnji neprofitnih stanovanj, s sprejetjem Zakona o urejanju prostora pa
naj bi vodil tudi aktivno zemljiško politiko za stanovanjsko gradnjo na nivoju države. Zelo
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pomembna pa je v stanovanjski politiki vloga lokalnih skupnosti, saj brez njihove aktivne
vloge realizacija Nacionalnega stanovanjskega programa ne bi bila možna.

1.4 METODE RAZISKOVANJA
Metode dela, ki sem jih pri izdelavi magistrske naloge uporabila, so:
 deskriptivni pristop obravnave stanovanjske oskrbe stanovanj, v okviru katerega
sem opisala obstoječi sistem stanovanjske oskrbe v Sloveniji (začetki stanovanjske
politike pri nas in v drugih državah, pravna ureditev lastnikov in najemnikov
stanovanj v Sloveniji ipd);
 primerjalna metoda: kakovost stanovanjskega sektorja v evropskih državah, ter
primerjava;
 metoda anketiranja, s katero sem ugotavljala pravice in obveznosti, ki jih prinaša
lastniški oziroma najemni stanovanjski status.
Obravnavana tema je še dokaj neraziskana. Literature, ki bi celovito obravnavala to
področje, nisem zasledila. Pri magistrski nalogi sem upoštevala strokovno literaturo s
stanovanjskega področja EU in druge vire, kot so internet in članki. V delo sem vključila
tudi znanje in spoznavanje v svojem delovnem okolju.

1.5 STRUKTURA DELA
V drugem poglavju sem na kratko povzela značilnosti stanovanjskega trga, stanovanjske
politike, pravice do stanovanja, zgodovino razvoja stanovanj, zgodovinski pregled na
področju ureditve stanovanj, osnove stanovanjske politike v Sloveniji, pravne norme, ki
deklarirajo pravico do stanovanja in začetke stanovanjske politike v drugih državah.
Lastniški in najemni stanovanjski status se med seboj razlikujeta v pravicah in dolžnostih,
ki so povezane s posameznim statusom. V nadaljevanju sem zato obravnavala značilnosti
lastniškega in najemnega stanovanjskega statusa ter primerjala prednosti enega in
drugega, raziskala sem dejavnike, ki vplivajo na odločitev posameznika med najemom in
lastništvom, predvsem vpliv države in njenih institucij.
Nakup stanovanja predstavlja eno izmed najpomembnejših finančnih odločitev
posameznika oziroma posameznega gospodinjstva. Največja težava pri tem je zagotovo v
cenovni dosegljivosti stanovanj na eni strani in kupni moči na drugi strani. V nadaljevanju
tretjega poglavja sem tako predstavila stroške stanovanja, dosegljivost in ceno stanovanja
pri nas in v drugih evropskih državah. Na podlagi konkretnega primera je bila opravljena
analiza, ali je za gospodinjstvo s povprečno mesečno slovensko plačo s finančnega vidika
bolj ugoden najem ali nakup stanovanja. V sklopu tretjega poglavja sem predstavila tudi
trg najemnih stanovanj. Pripravila sem primerjave cen stanovanj in gibanja najemnin
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med evropskimi državami. Za Slovenijo je v primerjavi z drugimi tranzicijskimi državami
značilna zelo slaba dosegljivost lastniških in najemnih stanovanj po sprejemljivih pogojih.
Nikjer v Evropi večina prebivalstva ne zmore realizirati nakupa lastnega primernega
stanovanja, zato v vseh evropskih državah stanovanjska politika usmerja državljane v
pridobivanje trajne stanovanjske pravice v neprofitnih najemnih stanovanjih. V takih
stanovanjih prebiva dobra polovica evropskega prebivalstva, s katero se tako radi
primerjamo. Zato sem v nadaljevanju naloge povzela načine reševanja problematike v
nekaterih evropskih državah. Konkretneje je predstavljen stanovanjski sektor v Avstriji,
Nemčiji na Finskem in Švedskem.
Četrto poglavje je osredotočeno na naloge občine pri subvencioniranju najemnin ter na
vprašanje, kdo so upravičenci in kolikšna je povprečna subvencija najemnin v Mestni
občini Slovenj Gradec (v nadaljevanju MOSG).
V petem poglavju sem prikazala rezultate ankete o prednostih in slabostih stanovanjskega
statusa lastnika in najemnika v MOSG. Na podlagi izvlečkov anketne analize sem podala
ugotovitve glede stanovanjske problematike najemnikov in lastnikov.
V zaključnih poglavjih naloge sem predstavila dosežke namena in cilja raziskave,
preveritev hipotez, pričakovani prispevek raziskovanja k stroki, možnosti uporabe
rezultatov raziskave, sledil je še zaključek in navedba literature, ki je bila uporabljena pri
pisanju naloge.
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2 STANOVANJSKI TRG

Podobno kot trge drugih dobrin lahko tudi stanovanjski trg opazujemo z vidika ponudbe in
povpraševanja. Povpraševanje je odvisno zlasti od stanovanjskih potreb gospodinjstev,
njihove kupne moči in preference. Ponudba pa je odvisna predvsem od stroškov in cen,
torej od zaloge že obstoječih in gradnje novih stanovanj. V pogojih popolne konkurence bi
se ravnotežna cena oblikovala v odvisnosti od ponudbe in povpraševanja na ravni, ki bi
izražala vrednost stanovanja tako za kupce kot tudi za prodajalce, vendar se stanovanjski
trg zaradi specifičnih lastnosti stanovanja kot tržne dobrine precej razlikuje od trgov
popolne konkurence.

2.1 POMEN, ZNAČAJ IN PRAVICA DO STANOVANJA

Pomen stanovanja kot dela človekovih osnovnih potreb življenja, obstoja in razvoja je v
človekovi zavesti navzoč in upoštevan, vse odkar lahko govorimo o človeku kot o
»modrem človeku« (homo sapiens), in z njegovim nadaljnjim razvojem v »gospodarnega
človeka« (homo oeconomicus) se upoštevanje tega še poveča (Klemenčič, 1985, str. 19).
Stanovanje v najširšem pomenu besede je zaključen sklop materialnih pogojev in razmer,
vezanih na določen prostor, v katerem je omogočeno trajno bivanje in pokrivanje
temeljnih potreb življenja, kot npr. zaščita pred okolico, prehranjevanje, počitek,
obnavljanje delovne sposobnosti, biološko obnavljanje in razvijanje vrste in podobno.
Glede na to je stanovanje (Klemenčič, 1985, str. 27):
 materialna dobrina, ki zavzema posebno pomembno mesto med vsemi proizvedenimi
materialnimi dobrinami, potrebnimi za življenje;
 potrošna dobrina, ki se ne porabi z enkratno uporabo, temveč služi dolgemu nizu
uporab, ima torej svojo življenjsko dobo;
 vezano na uporabo zemljišča, ki mora imeti ustrezne lastnosti glede na trdnost,
higienske pogoje, možnosti oskrbe z vodo, kurjavo in podobnim, prometno
dostopnost, varnost itd.;
 dobrina, ki v svoji osnovi služi človekovim skupinskim potrebam, kot npr. družina,
gospodinjstvo in druge človekove skupine;
 posebej grajen oziroma pripravljen objekt z določeno strukturo in velikostjo prostorov,
ki se prilagajajo strukturi in velikosti potreb, ki naj se krijejo v njem.
Stanovanje predstavlja zunanjo podobo človekovega razvoja, skozi
kritje stanovanjske potrebe v naravnih danostih, ki jih je prilagajal
razne naravne preklade, votline, jame in podobno). Z razvojem je
postajalo dobrina opredmetenega dela. Pojem stanovanja se tako
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katero si je ta iskal
temu namenu (npr.
stanovanje vse bolj
vse bolj odmika od

pojma stanovanja le kot »strehe nad glavo« in povečuje se poudarek na njegovem
družbenem in kulturnem značaju.
Stanovanje je zaprt prostor, kjer želijo stanovalci uživati svojo zasebnost. Za zasebno
shemo so tradicionalno šteli domače zasebno življenje, družinski krog, krog sorodnikov,
prijateljev in znancev. Sprva je bilo stanovanje varovano pred radovednimi sosedi. S
pojavom senzacionalističnih časopisov je bilo potrebno dogajanje v stanovanju kot domu
obravnavati širše, saj so se pojavila številna tehnična sredstva, s katerimi se lahko vdira v
zasebnost stanovanja (telefon, mikrofon, naprave za prisluškovanje ipd.). Stanovanju je
vsekakor potrebno dati širši pomen kot le prostor za prebivanje, saj je pomembna
socialna kategorija, ki zagotavlja človekovo, zlasti družinsko eksistenco (Šinkovec in
Tratar, 2003, str. 31).
Pravica do stanovanja je človekova osnovna pravica. Trditev se nanaša tako na pogojno
nujnost posameznika za ustvarjanje družine in njegovega dejavnega sodelovanja v družbi
kot tudi na navedbe iz temeljnega akta o človekovih pravicah, ki pravijo: »Vsakdo ima
pravico do življenjske ravni, primerne za zdravje in dobrobit sebe in družine, vključujoč
hrano, obleko, stanovanje, medicinsko opremo in nujne socialne storitve, kakor tudi
pravico do varnosti v primeru brezposelnosti, bolezni, fizične nesposobnosti, ovdovelosti,
starosti ali v drugih okoliščinah, ki jih sam ne more obvladati.« (Mandič, 1996, str. 60).
Država je torej tista, ki definira, razvija in varuje človekove pravice tudi na področju
stanovanja, to pa v prvi vrsti poteka skozi cilje in instrumente stanovanjske politike, ki
ustvarjajo priložnost za dostop populacije do kakovostno primernega, cenovno
dosegljivega in varnega stanovanja (Mandič, 2004, str. 32).

2.2 ZNAČILNOSTI STANOVANJSKEGA TRGA V RS
Za stanovanjski trg so značilne nekatere omejitve, ki jih idealni model prostega trga sploh
ne dopušča. Omejitve izhajajo iz neelastičnosti ponudbe in visokih stroškov transakcij, ki
omejujejo prosto mobilnost kupcev in prodajalcev, ter iz eksternalizacije stroškov, ko
zasebni ponudnik prevali del svojih stroškov na nekoga drugega, zlasti na lokalno
skupnost ali druge akterje urbanega sveta. Problem predstavlja tudi omejen dostop do
zanesljivih informacij o cenah in kakovosti stanovanj, brez katerih se kupec ne more
racionalno odločati (Mandič, 2002, str. 153).
Takšne omejitve vodijo do tržnih motenj, neracionalnosti in posledično do neučinkovitosti
trga, kar povzroča nezaželene posledice za družbo. Zato si ne moremo zamisliti delovanja
stanovanjskega trga brez vpliva in posredovanja države (Mandič, 2002, str. 157).
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Poznamo naslednje značilnosti stanovanjskega trga (Cirman, 1999, str. 9─10):
 Vsaka nepremičnina je unikatna in hkrati povezana s svojo lokacijo. Z
ekonomskega stališča lahko torej najdemo dve popolnoma enaki hiši, ki se med
seboj še vedno razlikujeta po lokaciji in sta zato pod močnim vplivom okolja.
Problem heterogenosti se kaže v tem, da mora kupec zaradi pomanjkanja
standardizacije vsako nepremičnino, ki bi bila zanj zanimiva, pogledati. Iz tega
sledi tudi omejena primerljivost in konkurenčnost med posameznimi
nepremičninami.
 Na trgu se običajno srečujejo neredni kupci in prodajalci, ki nimajo popolnih
informacij o cenah in drugih značilnostih posameznih nepremičnin. Informativnost
je slaba in jo dodatno otežuje zamudno in drago zbiranje informacij. Slednje je
tudi razlog, da se kupci in prodajalci na nepremičninskem trgu poslužujejo pomoči
strokovnjakov. Problem nepremičninskega trga je namreč v tem, da je dogajanje
na njem precej nepregledno.
 Konkurenca na stanovanjskem trgu je lokalizirana, saj je omejena le na določeno
geografsko območje. Nepremičnina je namreč taka dobrina, ki ni premična, je
heterogena in trajna.
 Na trgu je povpraševanje slojevito, saj se povpraševanje in ponudba po
posameznih tržnih segmentih gibljeta zelo različno. Posledica tega je, da so znotraj
določenega tržnega segmenta cene različne.
 Ponudba je na kratek rok izrazito neprilagodljiva; če se povpraševanje po
stanovanjih v določenem časovnem obdobju zelo poveča, ponudba temu ne more
slediti. Ponudba se lahko prilagodi le na dolgi rok. Posledica velikega
povpraševanja je tudi višanje cen obstoječih objektov.
 Na trgu je število kupcev in prodajalcev omejeno, tipičen primer so glavna mesta,
kjer je zelo veliko zanimanja za nova stanovanja. Pogosto se dogaja, da je v
posameznem tržnem segmentu na primer veliko povpraševanja, medtem ko je
ponudbe pa relativno malo.
 Trg je zelo občutljiv na spremembe glavnih ekonomskih indikatorjev, kot na primer
plač zaposlenih, obrestnih mer, rasti gospodarstva in zaposlenosti. Ker imajo
nepremičnine veliko vrednost, zahtevajo tudi visoko kupno moč tržnih
udeležencev.
 V današnjem svetu skoraj ni stanovanjskega trga, ki ne bi bil reguliran s strani
države, ki določa organizacijsko in tudi zakonsko podlago. Na trg država posega z
instrumenti monetarne kot tudi fiskalne politike.
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2.2.1 Pomen države na stanovanjskem trgu, mehanizmi in stanovanjska
politika

Država je tu začela posegati šele pod pritiskom, najprej meščanstva (zlasti t. i.
»meščanska reformacija«), v dvajsetem stoletju pa tudi organiziranega delavstva. Ključni
izzivi za postopno vpletanje države v organizacijo stanovanjske preskrbe so bili problemi,
ki jih je povzročalo špekulativno stanovanje. Temeljno gibalo zgodnje stanovanjske
politike je bilo torej iskanje in podpiranje alternativ špekulativnemu stanovanju ter
odpravljanje zdravstveno in higiensko nesprejemljivih stanovanj (Mandič, 1996 str.
106─112).
Življenje v miru, dostojanstvu in varnosti so tri osnovne človekove pravice. Temeljna
sestavina teh treh pravic je tudi primerno, cenovno dosegljivo in dostopno stanovanje, saj
ima vsakdo neodtujljivo pravico do prostora, v katerem bo lahko te tri temeljne pravice
uresničeval in torej živel v miru (nemoteno), dostojanstveno in varno. V domeni
nacionalnih držav je, da tako kot druge temeljne človekove pravice tudi načela pravice do
stanovanja vključijo v svoj pravni red in instrumente stanovanjske in socialne politike.
Človekove pravice do stanovanja torej priznava, definira, razvija in varuje država. To pa v
smislu zakona, stanovanjske politike in prakse pomeni, da mora država pri oblikovanju
stanovanjske politike uporabiti maksimum razpoložljivih virov za vse večje uresničevanje
pravic do stanovanja. V tem širšem smislu gre torej za postavljanje norme, ki naj ji sledi
stanovanjska politika. Država lahko posreduje na stanovanjskem trgu neposredno ali
posredno z različnimi instrumenti stanovanjske in ekonomske politike, ki so usmerjeni v
reguliranje trga ali v ekonomsko stimuliranje posameznih subjektov na stanovanjskem
trgu. Stanovanjska politika je torej oblika javnega poseganja na stanovanjsko področje.
Sestoji iz ciljev, ki izražajo javni interes, instrumentov za doseganje ciljev in postopkov
spremljanja in nadzora, kako uspešno se cilji uresničujejo (Mandič, 1999, str. 147).
Država je torej odgovorna za to, kakšne so stanovanjske priložnosti prebivalstva. K temu
jo zavezujejo tudi številni mednarodni dokumenti, ki jih je podpisala: Splošna deklaracija
OZN o človekovih pravicah iz leta 1948, Resolucija OZN o človekovi pravici do stanovanja
iz leta 1993, Carigrajska deklaracija OZN o človekovih naseljih in njen akcijski načrt
Agenda Habitat iz leta 1996, Evropska konvencija o človekovih pravicah, nenazadnje tudi
leta 1996 revidirana Evropska socialna listina, ki jo je ratificirala tudi Slovenija in ki v 31.
členu vpeljuje pravico do stanovanja ter določa, da se države podpisnice z namenom
zagotoviti učinkovito izvajanje pravice do stanovanja zavezujejo sprejeti ukrepe, ki bodo
razvijali dostop do stanovanja primernega standarda, preprečevali in omejevali
brezdomstvo s ciljem njegove postopne odprave ter omogočili, da bo cena stanovanja
dostopna tudi tistim brez ustreznih sredstev (Mandič, 1999, str. 28─29).
Enotnost sistema socialne varnosti ima temelje v Ustavi RS, ki državi nalaga dolžnost
organiziranja elementov sistema socialne varnosti, tako da se ob tem uveljavi ustavno
načelo socialne države. Nosilci sistema socialne varnosti so različni subjekti s svojimi
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posebnimi interesi, zato Ustava nalaga državi dolžnost, da vsakomur zagotovi minimalne
socialne pravice (Vodovnik, 2006, str. 160).
Slovenska ustava sicer ni bogata pri opredeljevanju stanovanj, saj tej temi posveča le
poved »Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje«
(78. člen Ustave). Ta definicija je sicer skromna, vendar pa ni mogoče mimo ustavne
določbe, da je Slovenija socialna in pravna država (2. člen Ustave), to pa je pojmovanje
države, ki zagotavlja pravno in socialno varnost subjektov (Šinkovec, Tratar, 2003, str.
23─48).
Država na stanovanjskem trgu lahko intervenira neposredno z različnimi instrumenti
stanovanjske politike, ki so usmerjeni v reguliranje stanovanjskega trga ali pa v
ekonomsko stimuliranje posameznih subjektov na stanovanjskem trgu. V prvem primeru
gre za neposredno intervencijo v ceno (kontrola najemnin), za urejanje odnosov med
lastniki zasebnih najemniških stanovanj in najemniki itd. O ekonomskem stimuliranju
subjektov pa govorimo, če gre za subvencioniranje stanovanjske proizvodnje ali potrošnje
in posredno subvencioniranje z davčnimi olajšavami (Lavrač, 1992, str. 14).
Na stanovanjski trg in stanovanjsko financiranje vpliva država s stanovanjsko politiko,
katere posebnost je kompleksnost in prepletenost z drugimi politikami, kot so (Harsman in
Quigley 1991, str. 85):
 fiskalna politika,
 socialna politika in
 urbanistična politika.

2.2.2 Zgodovinski pregled stanovanjskega področja v Sloveniji
Stanovanjsko problematiko lahko razvrstimo v več faz v slovenski zgodovini (Mandič,
1996, str. 61─62).
Obdobje pred drugo svetovno vojno: O stanovanjih je bilo moč govoriti samo v mestih. Le
tukaj so bila namreč poleg lastnih stanovanjskih hiš in stanovanj tudi najemna stanovanja
v lasti občine in pravnih oseb ter v bližini industrijskih ali rudarskih območjih tudi
kadrovska stanovanja, ki so bila v lasti velikih gospodarskih družb.
Obdobje od leta 1945 do leta 1954: Gre za administrativno razdeljevanje stanovanj, z
njihovimi zaplembami in zaplembami stanovanjskih hiš, utesnitvami in uvajanjem
sostanovalskih razmerij. To obdobje je trajalo od leta 1954, ko so sprejeli jugoslovansko
zvezno uredbo o upravljanju stanovanjskih hiš.
Obdobje od leta 1956 do leta 1972: Stanovanjsko področje je urejala zvezna država. Leta
1956 je bil z zakonom o stanovanjskem področju prvič uveden stanovanjski prispevek
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zaposlenih, ki je bil namenjen za gradnjo stanovanj in je veljal do leta 1990. V tem
obdobju so nastali tudi republiški skladi za gradnjo stanovanjskih hiš. Leta 1958 je bila
večina najemnih stanovanjskih zgradb in stavbnih zemljišč nacionalizirana.
Obdobje od leta 1972 do leta 1990: Po ustavnih spremembah v letu 1974 je Slovenija
izpopolnila republiško stanovanjsko zakonodajo, s katero je pričela že leta 1972. Sprejeti
so bili različni zakoni, ki so po segmentih urejali stanovanjsko področje. V tem obdobju je
tudi prebivalstvo sodelovalo pri financiranju stanovanjske gradnje z denarnimi sredstvi
(gotovino) na eni strani, posredno pa z namenskim varčevanjem.
Obdobje od leta 1991 dalje: Celovite spremembe na stanovanjskem področju so se
pokazale že z ustavnimi amandmaji iz leta 1989. Leta 1991 je bila ustanovljena nova
finančna zakonodaja, s katero so bili poleg drugih prispevkov ukinjeni tudi stanovanjski, in
sicer prispevki iz dohodka in združenja sredstev čistega dohodka. Istega leta je bil sprejet
tudi Stanovanjski zakon (Nacionalni stanovanjski program, 2000).
Leta 1991 je bil sprejet prvi SZ, ki je na stanovanjskem področju uvedel oziroma omogočil
številne novosti. Z njim so bili razveljavljeni prejšnji zakoni o stanovanjskem gospodarstvu
iz leta 1981, Zakon o stanovanjskih razmerjih iz leta 1982, Zakon o pogojih za prodajo
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini iz leta 1986 in bistveni deli Zakona o
pravicah na delih stavb iz leta 1976, ki je urejal etažno lastnino na stanovanjih.
Prvi SZ je tudi na stanovanjskem področju omogočil prehod iz nekdanje prevladujoče
družbene lastnine v pluralni lastninski sistem. Imel je pomembno vlogo pri urejanju
lastninskih razmerij v večstanovanjskih hišah ter pri urejanju najemnih razmerij, posebej
pa bo ostal v spominu, ker je omogočil lastninjenje in privatizacijo stanovanj in
stanovanjskih hiš v družbeni lastnini. Na njegovi podlagi je bila opravljena privatizacija
ogromne večine nekdanjih družbenih stanovanj na način, da so jih odkupili prejšnji
imetniki stanovanjske pravice pod izredno ugodnimi pogoji, kar je sprožilo tudi dolgotrajne
in polemične javne razprave. Po izvršeni privatizaciji je v Sloveniji ostalo najemnega samo
še približno 12 odstotkov celotnega stanovanjskega fonda, ostala stanovanja pa so bila v
etažni lastnini gospodinjstev, ki so jih sama tudi uporabljala oziroma z njimi drugače
razpolagala (Becele, 1991, str. 169).
Lastninjenje in privatizacija stanovanj po prvem SZ pa nista bila usklajena z
denacionalizacijo. To je povzročilo vprašanje pravic in razmer najemnikov v
denacionaliziranih stanovanjih, ki so bila vrnjena njihovim lastnikom v naravi, ter vrsto
javno odmevnih sporov med najemniki, lastniki in državo. V teh sporih so prevladovale
zahteve najemnikov, naj jim država omogoči nakup stanovanj, v katerih so prej imeli
stanovanjsko pravico, in sicer pod enakimi pogoji kot drugim. Na drugi strani so lastniki
zahtevali, naj država priskrbi njihovim najemnikom nova najemna stanovanja ali pa naj
lastnikom zagotovi prazna nadomestna stanovanja. Zaradi ogromnih stroškov, ki bi jih
povzročila morebitna ugoditev takim zahtevam, jih je država vseskozi zavračala in
vztrajala pri modelih spodbujanja sporazumnega urejanja tovrstnih vprašanj s finančnimi
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spodbudami, ki jih je zagotovila, in sicer tako, da so določila najemne pogodbe ostala v
veljavi tudi po vrnitvi stanovanja upravičencu do denacionalizacije. Zakonodajalec
zagotavlja imetnikom stanovanjske pravice, ki imajo to pravico na stanovanjih, ki se bodo
vračala bivšim lastnikom, enakovredno pravico do najema takega stanovanja, ne glede na
to, ali bo bivši lastnik to želel ali ne, omejuje pa pravico do nakupa stanovanja, ki bo
vrnjeno bivšemu lastniku z določbo, ki dopušča odločbo o tem, ali bo stanovanje prodal ali
ne, lastniku (125. člen prvega SZ).
Za področje stanovanjske politike različni komentarji avtorjev kažejo na neskladnost s
sprejeto zakonodajo.
»Stanovanjski zakon je uvedel nov sistem reševanja stanovanjskih vprašanj, prilagojen
pogojem tržnega gospodarstva, in je podal podlago za uvedbo socialnih ukrepov,
pomemben delež v njegovem uresničevanju pa imajo tudi na njegovi podlagi ustanovljene
neprofitne stanovanjske organizacije.« (Blagajne, 1996, str. 4).
Neprofitnim stanovanjskim organizacijam je Stanovanjski zakon namenil posebno mesto
zaradi pridobivanja in oddajanja neprofitnih najemnih stanovanj, določil pa je tudi, da
lahko občine ustanovijo stanovanjske sklade. V prvih petih letih od sprejetja SZ iz leta
1991 je »skrb za stanovanjsko oskrbo država naložila občinam, sama pa je obdržala le
regulativno pospeševalno vlogo (Frelih, 1996, str. 9).
Stanovanjska oskrba ni zadovoljiva, predvsem za tiste ljudi, ki sami ne zmorejo reševati
stanovanjskega vprašanja. Cilji stanovanjskega programa niso bili uresničeni. Jožka Hegler
(2003, str. 10) meni, da so se ukrepi za izvajanje programa pripravljali le znotraj
resornega ministrstva za okolje in prostor, pa še to zgolj na regularnem področju, kar je
bistveno premalo.

2.2.3 Pravno urejanje stanovanjske oskrbe v Sloveniji po letu 2003
V letu 2003 sta bila hkrati sprejeta dva nova zakona, ki sta pomembno preuredila pravno
ureditev stanovanjskega področja. Novi SZ-1 je nadomestil prejšnji SZ, novi Stvarnopravni
zakonik ─ Ur. list RS, št. 87/02 (v nadaljevanju SPZ) pa je celovito uredil vse stvarne
pravice, vključno z vsemi stvarnimi pravicami na nepremičninah in med njimi tudi etažno
lastnino. Uskladitev stanovanjskih predpisov s stvarnopravnimi glede etažne lastnine je
ena od pomembnejših vsebin novega stanovanjskega zakona, hkrati pa le-ta pomeni tudi
celovito novo ureditev stanovanjskega področja po njegovi zaključeni prilagoditvi.
SZ-1 ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za njihovo vzdrževanje, pogoje za
načrtovanje stanovanj, lastninskopravna razmerja in upravljanje v večstanovanjskih
stavbah, stanovanjska najemna razmerja, gradnjo in prodajo novih stanovanj, pomoč pri
pridobitvi in pri uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge države na stanovanjskem
področju, pristojnosti organov in organizacij, ki delujejo na stanovanjskem področju,
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registre ter inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb tega zakona (SZ-1, 1.
člen).
Na nekatere v javnosti zelo odmevne goljufije, v katerih so kupci stanovanj, ki so
nesolidnim oziroma nepoštenim investitorjem stanovanjskih hiš plačali predujme za nakup
stanovanjskih enot ter ostali brez denarja in brez stanovanj, se je zakonodajalec v letu
2004 odzval s sprejetjem posebnega Zakona o varstvu kupcev stanovanj in
enostanovanjskih stavb ─ Ur. list RS, št. 18/04 (v nadaljevanju ZVKSES). Z njim so na
novo določeni pogoji, ki jih morajo izpolniti investitorji gradnje tovrstnih stanovanj in
stanovanjskih hiš, preden lahko začnejo z njihovo prodajo, določa pa tudi, kakšna jamstva
morajo zagotoviti kupcem, če od njih zahtevajo predujme.

2.3 ZNAČILNOSTI STANOVANJSKEGA TRGA V EU
Špekulativno stanovanje, preračunano na hiter in lahek dobiček z oddajanjem, se je
razmahnilo šele z industrijsko revolucijo in hitro urbanizacijo, saj pred tem oddajanja
stanovanj kot komercialne storitve ni bilo. Množično priseljevanje v mesta, prostorska
ločitev stanovanja in delovnega mesta sta v industrijskih mestih povzročila pomanjkanje
stanovanj in povpraševanje po njihovi začasni uporabi, torej po najemu. Tako je
stanovanje dobilo tudi drugo blagovno obliko: poleg dobrine je postalo tudi tržna storitev
(najem).
Razvila in razširila se je tudi značilna vrsta podjetnikov, ki so vlagali v nepremičnine in z
najemniki poskušali doseči največji možen donos. Take razmere so s previsokimi
najemninami delavcem pobrale preveč dohodka, da bi jim ostalo dovolj za hrano in druge
potrebe. Na podlagi teh špekuliranj je država začela posegati v stanovanjsko preskrbo. V
Veliki Britaniji sta bila leta 1851 sprejeta dva zakona. Prvi je lokalnim oblastem nalagal
registriranje stalno naseljenih delavskih stanovanj in nadzor nad njihovim vzdrževanjem.
Drugi je dal lokalnim oblastem pooblastilo za nakup, gradnjo, oddajanje in prenovo
stanovanj. Leta 1866 je bil sprejet Zakon o delavskih stanovanjih, ki je zagotavljal ugodna
posojila za gradnjo najemnih stanovanj za delavce. Dve leti kasneje je bil sprejet Zakon o
stanovanju obrtnikov in delavcev, ki je dal lokalnim oblastem pristojnost, da naložijo
izboljšavo ali pa odpravo neprimernih stanovanj. Na Nizozemskem je bil leta 1902 sprejet
Stanovanjski zakon, ki je najzgodnejši celovit zakon in je še vedno v veljavi. Urejal je tri
področja. Opredelil je minimalne gradbene standarde (zračenje, osvetlitev, infrastrukturo
itd.). Določil je, da se oskrba s cenejšimi najemnimi stanovanji umakne s prostega trga in
se namesto tega prepusti stanovanjskim združenjem (asociacijam), ki naj vlagajo v ta
stanovanja in jih oddajajo. Združenjem je država namenila ugodna dolgoročna posojila.
Zakon je tudi določil velike pristojnosti mestnih oblasti pri načrtovanju mesta in temu
primerno omejil pravice iz zasebne lastnine. Odpravil je prejšnjo razdrobljeno,
nesistematično in neenotno regulativo, ki so jo sprejele mestne oblasti (Mandič, 1996, str.
106–112).
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V času med svetovnima vojnama se je poseganje države v stanovanjsko preskrbo okrepilo
in se razširilo tudi na druga področja, zlasti pomembno je bilo omejevanje najemnin. Prav
slednje je sprožilo razvoj sodobne stanovanjske politike in tudi različnih instrumentov ter
opornih točk, ki jih je začela razvijati. Vsekakor pa je pomembno izpostaviti, da je že v
tem zgodnjem obdobju prišlo do razhajanja v razvoju različnih nacionalnih politik.
Poznamo tri zelo vplivne primere zgodnjega oblikovanja stanovanjske politike.

2.3.1 Velika Britanija (vpletenost lokalne oblasti)
V primerjavi z večino kontinentalnih držav so v Veliki Britaniji mestne oblasti dobile
neposredno vlogo pri stanovanjski preskrbi, saj so dobile pravice in obveznosti za zidavo
in oddajanje stanovanj (občinska stanovanja – »council housing«). Poleg njih so obstajala
tudi neodvisna združenja kot prostovoljni (voluntary) sektor. Vendar pa je njihova
pristojnost imela skoraj demonstracijski učinek, saj je pri stanovanjski preskrbi še vedno
popolnoma prevladoval zasebni špekulativni sektor (Mandič, 1996, str. 113).

2.3.2 Švedska (stanovanje in »zgodovinski kompromis« med delom in
kapitalom)
Švedska je začela s t. i. kriznim programom, ki je vseboval nadzor najemnine in ugodna
posojila za stanovanjske podjetnike. Ukrepi niso imeli zaznavnih učinkov, razen toliko, da
je bil to začetek poseganja švedske države v stanovanjsko preskrbo. Sicer pa so se že
tako slabe razmere še poslabšale. Tako je leta 1924 Mednarodna organizacija dela
poročala, da je imela Švedska med vsemi evropskimi deželami najvišje najemnine in
najslabša stanovanja. Švedski stanovanjski trg je v teh letih bolehal, kar spektakularno
kaže na nevarnost, do katere lahko pride pri delovanju prostega stanovanjskega trga, in
sicer da se ponudba in povpraševanje časovno ne moreta uskladiti.
Na nadaljnje oblikovanje stanovanjske politike oz. švedskega modela stanovanjske politike
je odločilno vplivalo več dejavnikov. Najprej, stanovanje je dobilo politično težo. Kot je
bilo omenjeno, so bili najemniki ne le dobro organizirani, ampak tudi močno povezani z
delavskimi sindikati. Povezava z delavskimi sindikati in hkratne zahteve po nadzoru
najemnin in višjih plačah so omogočile, da stanovanjske zahteve tukaj niso povzročile
običajnega interesnega razcepa v delavskem gibanju. Stanovanjske zahteve so bile ne le
pomemben zastavek delavskega gibanja, ampak tudi jedro koalicije med njim in velikim
kapitalom oz. podlaga znanega švedskega »zgodovinskega kompromisa« med delom in
kapitalom. Posledica take politike je bil nastanek zelo močnega najemnega sektorja, ki
podobno kot v Nemčiji in na Nizozemskem ni bil namenjen le dohodkovno nižjim
skupinam in ki je omogočal veliko varnost najemnega odnosa. Ta model je predvideval
tudi pridobivanje poceni gradbenega zemljišča, močno vlogo lokalne oblasti pri
načrtovanju mest in učinkovito upravljanje ter vzdrževanje stanovanjskega sklada
(Mandič, 1996, str. 114–116).
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2.3.3 Avstrija: »Rdeči Dunaj«
Leta 1922 je bil sprejet prvi celovit zakon, ki je urejal stanovanjska razmerja in višino
najemnine. Po eni od razlag tega zakona je tako prišlo do »funkcionalne razlastitve hišnih
posestnikov« (omenjena najemnina, zaščita pri odpovedi najemnega razmerja). Po tem
zakonu so bile najemnine zamrznjene na raven iz leta 1914. Visoka inflacija v prejšnjih
letih je namreč povzročila, da so hišnim posestnikom zelo znižali kreditne obveznosti. Z
omejitvijo najemnin na raven, ki predstavlja povprečno 3 % delavskih prejemkov, pa so
se ustavile tudi naložbe v najemna stanovanja, saj ta niso prinašala dovolj dobička.
Primanjkljaj stanovanj je bil velik, največji na Dunaju. Tu je začelo prihajati do nasilnih
zasedb vrtov in tudi gibanja priseljencev, ki so od mestnih oblasti zahtevali uporabna
zemljišča in ugodna finančna posojila. Te zahteve so spodbudile nastanek stanovanjskega
programa socialdemokratov, ki so bili v dvajsetih letih v mestu na oblasti. Nastal je znani
»Rdeči Dunaj«. Le-ta stanovanjski program Dunaja je temeljil na neposredni vlogi lokalne
oblasti pri stanovanjski preskrbi. S porazom socialne demokracije in prihodom desnih sil
so se razmere spremenile. Gradnja stanovanj na Dunaju je zamrla, vendar se je število
prostih stanovanj kmalu povečalo zaradi izgona Židov. Tako je bilo med letoma 1934 in
1939 na Dunaju »osvobojenih« 30.000 stanovanj, do leta 1945 pa skupaj 80.000 (Mandič,
1996, str. 117).
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3 STANOVANJSKA POLITIKA IN STATUS STANOVANJ

V ekonomski teoriji ima stanovanje status zelo kompleksne dobrine; to pomeni, da ga
opisuje veliko število lastnosti, ki so pomembne za njegovega uporabnika. Najprej so tu
fizične značilnosti stanovanja kot bivališča ─ to so npr. velikost, osvetljenost, trdnost
strukture, opremljenost z infrastrukturo itd. Zatem je tu vrsta drugih težje merljivih
lastnosti, ki segajo od trajnosti in varnosti njegove uporabe, zasebnosti doma,
premoženjskih tveganj in prijateljskih vezi v soseščini do uglednosti lokacije stanovanja.
Ob tej večpomenskosti je seveda razumljivo, da je večplasten tudi sociološki pomen
stanovanja, ki se prepleta z raznoterimi družbenimi pojavi. Te značilnosti stanovanja se
običajno obravnavajo pod dvema velikima krovnima pojmoma. Prvi je kakovost
stanovanja ali stanovanjski standard, ki opredeljuje predvsem fizične značilnosti
stanovanja in njegovo materialno kakovost. Drugi krovni pojem je stanovanjski status, ki
zadeva predvsem tiste značilnosti stanovanja, ki so pomembne z vidika uporabe in
nadzora nad uporabo stanovanja (npr. varnost in trajnost uporabe ter finančni in
premoženjski vidiki) oziroma nematerialne vidike kakovosti stanovanja (Mandič,1999a, str.
187─191).
Izvorna opredelitev stanovanjskega statusa je pravna. V pravnem smislu gre za pravico do
posesti stanovanja ali pravni naslov za uporabo stanovanja, ki ima dva pravna temelja ─
lastninsko pravico (lastništvo stanovanja) ali najemno pogodbo (najemništvo). Tako
govorimo o dveh stanovanjskih statusih, ki sta: v prvem primeru lastniški stanovanjski
status in v drugem primeru najemni stanovanjski status (Mandič, 1999a, str. 70).

3.1 ZNAČILNOSTI POSAMEZNEGA STATUSA
Ko govorimo o stanovanjskem statusu, govorimo v bistvu o svežnju pravno urejenih
pravic in obveznosti, ki jih lastniški in najemni status prinašata posameznemu
gospodinjstvu. V ekonomskem smislu so na stanovanjski status vezane raznovrstne
finančne obveznosti in olajšave, ki so običajno domena nacionalnih stanovanjskih politik.
Pravice in obveznosti, ki so lastne posamezni obliki stanovanjskega statusa, vplivajo na to,
kako lahko gospodinjstva pridobijo, uporabljajo, spreminjajo in razpolagajo s
stanovanjem. Zaradi tega je pomembno razlikovati med pravicami in obveznostmi, ki jih
prinašata lastniški oziroma najemni stanovanjski status (Cirman, 2003, str. 9).
Lastništvo in najemništvo prinašata gospodinjstvu širok nabor različnih pravic in dolžnosti
ter ugodnosti in obveznosti. Nekatere razlike izhajajo iz pravne ureditve obeh statusov,
druge iz stanovanjske politike in njenega odnosa do različnih stanovanjskih statusov ─
npr. subvencioniranje najemnin, davčne olajšave za lastno stanovanje. Obstajajo različna
mnenja o prednostih in slabostih posamezne oblike stanovanjskega statusa in o tem,
katera oblika je z vidika posameznika bolj ugodna. Dejstvo je, da mora vsak posameznik,
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ko se odloča o nakupu oziroma najemu stanovanja, oceniti, kakšne so njegove prioritete v
življenju in na podlagi tega pretehtati tako prednosti kot slabosti, ki mu jih utegne prinesti
lastno oziroma najemno stanovanje.
Stopnja mobilnosti, kakovost vzdrževanja, zadovoljstvo stanovalcev in stopnja
subvencioniranosti so le nekatere spremenljivke, po katerih se v nekem lokalnem ali
nacionalnem okolju lastništvo razlikuje od najemništva. Iz začetka šestdesetih let
predvsem v angleško govorečih deželah najdemo pester nabor primerjav prednosti in
slabosti lastništva pred najemništvom. Nabor prednosti in slabosti obeh statusov se je
pozneje zelo skrčil. Še več, uveljavilo se je prepričanje, da je lastništvo v primerjavi z
najemništvom nesporno več vredno, saj naj bi med ljudmi obstajala naravna želja po
lastništvu, le-to naj bi omogočalo visoko stopnjo varnosti in stabilnosti ter pomenilo
premoženje (Mandič, 1996, str. 72).
Lastniški in najemni stanovanjski status se torej med seboj razlikujeta v pravicah in
dolžnostih, ki jih ureja pravni sistem, v prisotnih tveganjih ter v družbenih in ekonomskih
posledicah, ki so povezane s posameznim statusom. V nadaljevanju zato obravnavam
prednosti in slabosti posameznega stanovanjskega statusa.
Cirmanova (2002) obravnava prednosti in slabosti lastništva v primerjavi z najemom,
ločeno glede na raven posameznika ali družbe. Prednosti oziroma slabosti lastniškega
stanovanjskega statusa na ravni posameznika sem strnila v spodnjih alinejah.
Prednosti lastništva:
 večja stanovanjska varnost (večji nadzor nad stanovanjem, večja kakovost
stanovanja, padajoči stanovanjski izdatki);
 večja finančna varnost (varna kapitalska naložba, relativno visoka donosnost
stanovanjskih naložb);
 večje življenjsko in bivalno zadovoljstvo ter boljše zdravstveno stanje;
 pozitiven vpliv na prerazdelitev premoženja.
Slabosti lastništva in tveganja povezana z njim:
 slaba razpršenost posameznikovega premoženja;
 manjša mobilnost;
 slaba likvidnost naložbe;
 negativen vpliv na trg dela in kapitala;
 breme vzdrževanja.
Prednost lastnikov pred najemniki se kaže predvsem v naslednjih treh značilnostih
lastniških stanovanj: nadzor nad stanovanjem, kakovost stanovanja, padajoči stanovanjski
izdatki. Na področju nadzora nad stanovanjem ima lastnik večjo svobodo pri prilagajanju
stanovanja svojemu okusu in potrebam. Lastniki naj bi bivali v kakovostnejših stanovanjih
in uživali tudi časovne prednosti padajočih izdatkov za stanovanje ob navadno
naraščajočih dohodkih ter bili zaščiteni pred nepričakovanimi povečanji najemnin.
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Lastno stanovanje velja za sorazmerno varno kapitalsko naložbo, ki ob naraščajočih cenah
stanovanj omogoča akumulacijo lastnih sredstev. Donosnost nepremičninskih naložb je
višja od donosnosti manj tveganih obveznic in nižja od donosnosti bolj tveganih naložb v
lastniške vrednostne papirje. Njen tekoči donos se meri v obliki pogosto neobdavčene
imputirane najemnine. Mnogi naložbo v lastno stanovanje označujejo z obliko prisilnega
varčevanja, saj se z odplačevanjem posojila veča vrednost lastne udeležbe v stanovanju.
Z zastavo lastne nepremičnine imajo lastniki tudi boljše izhodiščne pogoje pri
zagotavljanju dolžniških finančnih virov. Nepremičnina omogoča tudi dostop do likvidnih
sredstev s pomočjo hipotekarnih posojil. Odsotnost stroška najemnine pa tudi močno
vpliva na likvidnost starostnikov, ki se jim ob upokojitvi znižajo tekoči dohodki.
Seveda pa lastništvo ne prinaša le prednosti, ampak tudi slabosti. Ponavadi je delež
vrednosti lastne nepremičnine v vrednosti celotnega premoženja zelo visok. Ta delež naj
bi po nekih predvidevanjih v Sloveniji celo presegal 75 odstotkov, kar pa je z vidika
optimalne razpršitve premoženja precej več, kot bi bilo ustrezno. Zaradi tega so lastniki
izpostavljeni dvema posebnima vrstama tveganj: tveganju spremembe cen stanovanj in
tveganju odplačevanja posojil. Ta problem je še posebej izrazit pri mladih gospodinjstvih,
ki ponavadi spadajo v še nižji dohodkovni razred in pri katerih je delež nepremičnine v
celotnem premoženju še toliko višji. Slabost naložbe v nepremičnino je tudi slaba
likvidnost naložbe kot take in stroški, povezani z njeno prodajo. Ohranitev vrednosti take
naložbe je pogojena tudi z vlaganji v njeno vzdrževanje, ki predstavljajo dodatne stroške.
Izhajajoč iz predpostavke, da je lastništvo želja vsakega posameznika, lahko rečemo, da
se izpolnitev te želje kaže v človekovem vsesplošnem zadovoljstvu. Lastniški status
namreč prinaša določene ekonomske in družbene koristi.
Na ravni družbe Cirmanova ugotavlja naslednje: lastništvo ima negativen vpliv na trg dela
in trg kapitala ter pozitiven vpliv na prerazdelitev premoženja. Vendar pa lastniki bolje
vzdržujejo svoje nepremičnine, lastništvo naj bi imelo tudi pozitiven vpliv na vzgojo otrok
in zviševalo kakovost bivanja v lokalnem okolju ter investicije v socialni kapital.

3.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA STATUS
Da bi ugotovili, kako se posameznik odloča med najemom in lastništvom, moramo poznati
dejavnike, ki vplivajo na te odločitve. Že v uvodnem poglavju o stanovanju sem poudarila,
da je država tista, ki s pomočjo različnih vzvodov močno vpliva na odločitve
posameznikov. Pri vzvodih mislim predvsem na ekonomsko, socialno in ne nazadnje tudi
stanovanjsko politiko. S svojim delovanjem namreč močno vpliva na stanovanjsko
ponudbo na trgu. V nadaljevanju zato najprej obravnavam pomen države pri odločitvi o
stanovanjskem statusu, kasneje pa še druge dejavnike.
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Stanovanjski trg je zaradi posebne narave stanovanj in nepremičnin močno izpostavljen
motnjam in nepravilnostim, saj so zanj značilne nekatere omejitve, ki jih idealni model
trga sploh ne dopušča (Mandič, 2002, str. 153).
Če v idealnih modelih nastopata le dve strani, ponudniki in povpraševalec, je za
stanovanjski trg značilna prisotnost še tretjega dejavnika, to je države. Z namenom
odpraviti ali vsaj omiliti motnje in nepravilnosti na trgu država s svojimi institucijami preko
stanovanjske politike posega na stanovanjski trg in s tem vpliva na razpoložljivost in
dostopnost stanovanjskih rešitev ter na razmerje med prednostmi in slabostmi obstoječih
alternativ. Iz navedenega lahko sklepamo, da pri analiziranju stanovanjskih preferenc ne
moremo mimo vpliva države na odločitev o stanovanjskem statusu. Država torej posredno
preko stanovanjske politike vpliva na odločitev med najemom in lastništvom tako, da s
svojimi ukrepi vpliva na razpoložljivost, dostopnost, ceno, kakovost stanovanj in podobno.
Stanovanjsko politiko določajo opredeljeni cilji, izbrani instrumenti ter končni učinki.
Nacionalne stanovanjske politike morajo tako zasledovati cilje, ki bodo kar najbolje
odpravili nepravilnosti stanovanjskega trga in omogočali posameznikom, da se racionalno
odločajo med ponujenimi alternativami. Iz ciljev stanovanjske politike, ki jih po sklopih
navaja Mandičeva (1996, str. 30─32), lahko razberemo razloge za poseganje države na
stanovanjsko področje:
 količinski in cenovni cilji predstavljajo zagotavljanje zadostnega števila primernih,
kakovostnih in cenovno dosegljivih stanovanj;
 kakovostni cilji omejujejo prenaseljenost ter zagotavljajo trajnost in varnost
stanovanjskega statusa ter ustrezno izbiro;
 cilji v zvezi s povpraševanjem zagotavljajo razvoj stanovanjskih finančnih virov,
ustrezne fiskalne politike in subvencioniranja nizkodohodkovnih skupin;
 cilji v zvezi s ponudbo so povezani z zagotavljanjem pridobivanja novih stavbnih
zemljišč, izgradnjo ustrezne infrastrukture in komunalne opremljenosti ter z
vzpostavitvijo primerne gradbeniške dejavnosti;
 cilji v zvezi z reformo predpisov in institucij prispevajo k razvitosti stanovanjskega
trga, razvitosti zemljiškega trga, odpravljanju cenovnih motenj in razvoju
stanovanjskih financ;
 širši družbenoekonomski cilji in učinki: odpravljanje revščine, nadzor nad inflacijo,
spodbujanje varčevanja gospodarstva, rast BDP-ja, večanje produktivnosti in rast
naložb ter podobno.
Nacionalne stanovanjske politike pa morajo hkrati delovati tudi v skladu s cilji drugih
politik, na primer zaposlovalne, poselitvene, dohodkovne in socialne.
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Izluščimo lahko dva temeljna razloga, zaradi katerih država vodi stanovanjsko politiko.
Prvi je, da odstrani tržne nepravilnosti, ki se pojavljajo na stanovanjskem trgu ter s tem
omogoči večjo učinkovitost trga. In drugi, da bi zagotovila dostop do primernega
stanovanja vsem družbenim skupinam. V tem primeru gre predvsem za izboljšanje
cenovne dosegljivosti stanovanj, kar se lahko doseže z večanjem dohodka gospodinjstev
(subvencije najemnine ter davčne olajšave za pridobitev lastnega stanovanja) ali z
zniževanjem cen stanovanj (proizvodne subvencije, odpravljanje monopolov in
informacijskih ovir) (Mandič, 1996, str. 187─188).
Državno poseganje na stanovanjski trg je torej značilno za vse razvite države. Država ima
na voljo številne instrumente, z uporabo katerih vpliva na relativno ceno lastniških
nasproti najemnim stanovanjem, na likvidnostne omejitve v okviru finančnega sektorja ter
s politiko do najemnega sektorja tudi na razpoložljivost in ustreznost najemnih stanovanj
v primerjavi z lastniškimi, posledično pa na odločitev o stanovanjskem statusu
posameznika (Cirman, 2003, str. 72).
Kako se bo posameznik odločil med lastniškim in najemnim statusom, je med drugim
odvisno tudi od ekonomskih in demografskih dejavnikov. Ekonomske spremenljivke, ki
vplivajo na odločitev, so: strošek lastništva, strošek najema, dohodek in premoženjske
spremenljivke. Pri tem je dohodkovna komponenta pri analizah odločitve o stanovanjskem
statusu mladih obravnavana nekoliko drugače, saj je bistvena predvsem sposobnost
pridobivanja dohodka v prihodnosti, torej potencialni dohodek. Med demografskimi
spremenljivkami na odločitev vplivajo: starost, spol, rasna pripadnost, izobrazba, zakonski
stan ter število otrok v gospodinjstvu.
Pri nakupu stanovanja oziroma odločitvi med nakupom in najemom je zelo pomembna
potrebna višina udeležbe lastnih sredstev. Lastna udeležba namreč zahteva varčevanje,
torej omejitev tekoče potrošnje, še posebej zaradi tega, ker se za nakup stanovanja
ponavadi odločimo v zgodnjem letu življenjskega cikla, ko imajo mladi še relativno nizke
dohodke. Na odločitev tako močno vpliva ekonomska spremenljivka likvidnostne omejitve
vsakega posameznika, torej njegovo trenutno premoženjsko stanje, njegovi dohodki.
Slednji so povezani tudi z zaposlitvenim statusom in določajo omejitve za pridobivanje
kredita oziroma dolgoročno zadolževanje. Pri tem bi lahko poudarili tudi pomemben vpliv
spremembe pogojev pri omejitvah na področju stanovanjskega financiranja, ki določajo,
kakšen odstotek vrednosti stanovanja je možno financirati s pomočjo posojila, ker je od
tega odvisen zahtevani delež lastne udeležbe.
Na odločitev o stanovanjskem statusu vpliva tudi negotovost. Negotovost zaznavamo na
dveh področjih: pri gibanju cen stanovanj in pri dohodkih, kar je pri mladih še bolj
izrazito. Na odločitev o stanovanjskem statusu pomembno vplivajo tudi transakcijski
stroški, to so denarno izraženi stroški in stroški časa, vezani na zapustitev starega
stanovanja in vselitev v novega. Pri tem je najbolj pomembno obdobje bivanja v nekem
stanovanju. Ta obdobja so še zlasti pomembna pri mladih, ki zaradi iskanja zaposlitvenih
možnosti in oblikovanja novih gospodinjstev pogosto menjajo stanovanja. Mobilnost je
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naslednja spremenljivka, od katere je odvisno, kako se bo posameznik odločil med
lastništvom in najemom, saj potreba po večji mobilnosti narekuje vstop v najemni
stanovanjski status. Povečana stabilnost gospodinjstva, ki se kaže v povečanju iz
enočlanskega bodisi v par ali družino in v povečanju razpoložljivega dohodka
gospodinjstva, pozitivno vpliva na prehod v lastništvo.
Na odločitev imajo vpliv tudi trenutne stanovanjske izkušnje oziroma stanovanjski status
staršev, saj naj bi si mladi izoblikovali preference glede na to, kakšen status imajo njihovi
starši. Med dejavniki, ki vplivajo na odločitev, je mogoče zaslediti tudi pretekle najemne
izkušnje posameznika ter druge značilnosti stanovanj, med njimi kakovostne značilnosti
stanovanja (opremljenost, okolica), omejitve lastnikov, časovne omejitve, vezane na
trajanje najemnih pogodb (Cirman, 2003, str. 61─62).
Za večino gospodinjstev velja, da so v svoji stanovanjski karieri nekaj časa najemniki in
nekaj časa lastniki stanovanja. Najemništvo ponavadi sovpada z življenjskim ciklom
mladosti, ko se mladi odselijo od staršev in oblikujejo novo gospodinjstvo. Odločitev o
času prehoda iz enega v drug stanovanjski status pa je tesno povezana tudi s potrošnjo in
premoženjsko odločitvijo. Na eni strani je želja po čim hitrejšem prehodu v lastniški
status, na drugi pa optimalna razpršitev premoženja in s tem povezano tveganje.
Na čas odločitve pri mladih prav gotovo najbolj vplivajo čas zaključka šolanja, čas vstopa
na trg dela, čas prehajanja mladih iz družine na svoje gospodinjstvo ter možnosti črpanja
meddružinskih transferov.
Različni demografski dejavniki torej različno vplivajo na odločitve o stanovanjskem statusu
posameznika. Za mlade so v tem času nedvomno najvplivnejši dejavniki zaposlenost,
stabilnost zaposlitve, dohodek, struktura gospodinjstva in potreba po mobilnosti (Cirman,
2003, str. 59).

3.2.1 Instrumenti stanovanjske politike in njihov vpliv na odločitev o
stanovanjskem statusu
V literaturi najdemo vrsto delitev instrumentov stanovanjske politike. Mandičeva (1999b)
jih deli glede na vrsto ukrepov in glede na stopnjo vpletenosti države. Glede na vrsto loči
regulativne in alokativne instrumente. Z regulativnimi instrumenti država regulira
stanovanjski trg. Izraženi so v obliki zakonskih predpisov ter drugih določil in pogojev, s
katerimi država predpisuje določene standarde, norme in postopke, ki se jih morajo akterji
na stanovanjskem trgu držati. Z alokacijskimi instrumenti skuša država s svojimi programi
in projekti ustrezno prerazporediti sredstva, ki jih ima na voljo za stanovanjsko področje.
Pojavljajo se v obliki denarja, osebja, storitev, opreme itd. Med alokacijske instrumente
štejemo na primer tudi davčne olajšave, katerih posledica je zmanjšan proračunski priliv.
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Glede na stopnjo vpletenosti države na stanovanjskem področju loči dva tipa politik, in
sicer politiko oskrbovanja ("providing") in politiko usposabljanja ("enabling"). O politiki
oskrbovanja govorimo, ko država sama neposredno z javnim sektorjem izvaja storitve, to
je programe in projekte na področju stanovanjske politike, o politiki usposabljanja pa, ko
izvedbo s pogodbo prepusti zasebnemu (profitnemu ali neprofitnemu) sektorju. Država
prej na tem področju usposobi druge akterje oskrbe, ki jih ob definirani in spremljani
kakovosti storitev tudi financira. V zadnjem desetletju se funkcija države v neposredni
oskrbi krči, veča pa se njena funkcija v usposabljanju drugih akterjev. Pri tem
odgovornost države za delovanje sistema stanovanjske oskrbe ni manjša, pač pa se
spreminja in postaja posredna.
Za odločitev med lastniškim in najemnim statusom so največjega pomena ukrepi oziroma
kombinacija ukrepov, katerih posledica je diskriminacija enega sektorja v primerjavi z
drugim. Države lahko vodijo politiko nevtralno ali z vidika stanovanjskih statusov
(Švedska, Nizozemska in Nemčija) ali politiko večjega obsega podpore enemu
stanovanjskemu statusu. Dejstvo je, da danes skoraj vse države bolj ali manj dajejo
prednost lastniškemu stanovanjskemu sektorju pred ostalimi oblikami reševanja
stanovanjskega problema prebivalstva. Med njimi so Velika Britanija. Španija, ZDA in tudi
Slovenija. Različni pristopi se odražajo tudi v strukturi stanovanjskega fonda posamezne
države (Cirman, 2003, str. 75).
V Slovenji se stanovanjska politika poslužuje predvsem naslednjih instrumentov
stanovanjske politike, ki vplivajo na ceno in dostopnost stanovanj ter posledično tudi na
odločitev med najemom in lastništvom:
 neprofitno najemno stanovanje in neprofitna najemnina
Neprofitno najemno stanovanje in neprofitno najemnino štejemo med alokativne
instrumente stanovanjske politike. Z namenom oddajanja v najem za neprofitno
najemnino ta stanovanja pridobivajo občine, država, javni stanovanjski skladi in
neprofitne stanovanjske organizacije. Do pridobitve tovrstnega stanovanja so upravičeni
tisti posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje in merila, določena s pravilnikom o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj. Pogoji in merila so določeni tako, da ima pri dodelitvi neprofitnega
stanovanja prednost ena ali več kategorij prosilcev. Običajno so mladi in mlade družine
ena od teh kategorij. Ta instrument deluje pozitivno na opredelitev za najemni
stanovanjski status (Polanc, 2005, str. 18).
 subvencioniranje najemnine oziroma subjektne subvencije
Subvencioniranje najemnine oziroma delno nadomeščanje najemnine štejemo med
subjektne subvencije. Gre za še en alokativni instrument stanovanjske politike, ki naj bi
vplival predvsem na povpraševanje. Skupinam ljudi z nižjimi dohodki se lahko s pomočjo
subvencije najemnine omogoči stanovanje, ki jim sicer pod tržnimi pogoji ne bi bilo
dosegljivo. Gledano z ekonomskega vidika so to nepovratna sredstva iz državnega
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proračuna, torej lahko subvencioniranje najemnine opredelimo tudi kot fiskalni instrument
stanovanjske politike. Za subjektne subvencije je značilno, da so usmerjene k tistim, ki
pomoč dejansko potrebujejo (Žibret, 2005, str. 6).
 subvencioniranje izvajalca v storitev
Subvencioniranje izvajalcev storitev spada med objektne subvencije in je namenjeno
vplivanju na ponudbeno stran. Gre za tako imenovani gospodarski instrument
stanovanjske politike, ki naj bi spodbujal dejavnost stanovanjske gradnje, vzdrževanja,
obnove in modernizacije. Do teh subvencij so upravičeni investitorji in upravljavci z
neprofitnimi stanovanji. Te subvencije jim omogočajo, da določijo najemnino pod ravnjo
siceršnje stroškovne najemnine. Država v tem okviru torej dodeljuje posojila neprofitnim
stanovanjskim organizacijam, skladom in občinam za pridobivanje neprofitnih stanovanj,
za pridobivanje in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in skrbi za proračunsko podporo
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (v nadaljevanju SSRS) (Polanc, 2005, str.
24─25).
 nadzor nad najemninami oziroma omejevanje najemnin
Gre za najstarejši instrument stanovanjske politike, s katerim država neposredno posega v
izdatke gospodinjstev za stanovanja. Omejevanje najemnin se je pojavilo zaradi velikega
primanjkljaja stanovanj, ki je vodil do dviga najemnin in večanja njihovega deleža v
proračunih gospodinjstev. Da bi države vzpostavile nadzor nad najemninami, so jih
določile nižje od tržnih najemnin, ki bi se sicer vzpostavile na stanovanjskem trgu.
Tovrstna oblika subvencije je za državo poceni. V vlogo dajalca subvencije je namreč
prisilno postavljen lastnik nepremičnine (Cirman, 2003, str. 87─88).
 finančne spodbude za dolgoročno stanovanjsko varčevanje in posojila z ugodno
obrestno mero oziroma Nacionalna stanovanjska varčevalna shema (v
nadaljevanju NSVS)
Finančne spodbude za dolgoročno stanovanjsko varčevanje in posojila z ugodno obrestno
mero sta instrumenta stanovanjske politike s področja stanovanjskega financiranja. Gre za
objektne subvencije, ki so v domeni SSRS. Izvaja pa jih v okviru programa posebne
varčevalne sheme – NSVS. Z njim želi spodbuditi gradnjo in pridobivanje lastniških
stanovanj. Shema naj bi imela pozitivne učinke v smislu preusmeritve od tekoče potrošnje
k potrošnji trajnejših dobrin oziroma k varčevanju (Žibret, 2005, str. 7).
 gradnja in prodaja stanovanj oziroma povečanje ponudbe stanovanj na trgu
Z gradnjo in ponudbo stanovanj želi država omogočiti večji dostop do kvalitetnejših
stanovanj ob nižjih cenah. Na tem področju so najbolj dejavni predvsem akterji SSRS,
občine in neprofitne stanovanjske organizacije, pri čemer SSRS z ugodnimi posojili
omogoča delovanje tudi drugih dveh akterjev. Poleg kreditiranja SSRS tudi sam investira v
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stanovanjsko gradnjo. Oktobra 2002 je namreč Nadzorni svet SSRS sprejel Strategijo
investiranja SSRS javnega sklada v stanovanjsko gradnjo. Namen strategije je bil na trgu
ponuditi tržna in neprofitna najemna stanovanja, ki bi zadovoljila povečano povpraševanje
varčevalcev NSVS. S povečano ponudbo bi uravnotežili trg in vplivali na ceno stanovanj
tako, da se slednja ne bi dvignila zaradi povečanega povpraševanja (Polanc, 2005, str.
28).
 davčni instrumenti
Eden najpomembnejših mehanizmov, s katerimi države vplivajo na odločitev med
lastniškim in najemnim stanovanjskim statusom, je davčni sistem. Država z ugodnim
davčnim obravnavanjem lastnikov stanovanj spodbuja presežne investicije v lastniški
sektor in posledično zmanjšuje naložbe v najemni sektor. Države največkrat vplivajo na
ugodnost lastniškega statusa z obdavčitvijo oziroma ugodnimi obdavčitvami naslednjih
treh dejavnikov: kapitalskih dobičkov na lastna stanovanja, imputiranih najemnin ter
obresti na stanovanjska posojila. Spodbude se največkrat pojavljajo v obliki subvencij.
Davčni sistemi torej večinoma spodbujajo predvsem lastniški sektor. Lahko pa delujejo
spodbujevalno tudi na najemni sektor, in sicer z davčnimi olajšavami na stanovanja
najemodajalcev. Večina držav ta stanovanja obravnava tako kot ostale naložbe in
obdavčuje dohodek od najemnin. V različnih davčnih sistemih pa lahko zasledimo tudi
spodbujanje naložbene dejavnosti pri stanovanjih, ko lahko najemodajalci v primeru
naložb izkoriščajo ugodnosti dodatnih davčnih olajšav. Slednje gre verjetno pripisati
predvsem pomanjkanju najemnih stanovanj. Povečana podpora lastniškemu sektorju in na
drugi strani zmanjšana podpora najemnemu sektorju se na področju zahodne Evrope v
zadnjih dveh desetletjih odraža predvsem v povečanju deleža stroškov najemnin v
družinskih proračunih. Države skušajo blažiti posledice svoje davčne politike v prid
lastništvu s pomočjo stanovanjskih pomoči. Stanovanjske pomoči so subvencije v ožjem
pomenu besede. Gre za različne oblike stanovanjskih podpor ali davčnih olajšav na
najemnino. Iz kombinacije davkov in davčnih olajšav, ki se jih poslužuje posamezna
država, ter izvedbe obdavčenja v praksi (izbira davčnih stopenj in opredelitev davčnih
osnov) lahko razberemo, ali država preferenčno obravnava lastniški status in tako
spodbuja lastništvo (Cirman, 2003, str. 77─87).
 državne intervencije v sistemu stanovanjskega financiranja
Na odločitev med najemom in lastništvom močno vpliva tudi sistem stanovanjskega
financiranja. V Sloveniji je ključna naloga na področju stanovanjskega financiranja
dodeljena SSRS, katerega poslanstvo je, da kot osrednja državna institucija financira
nacionalni stanovanjski program oziroma spodbuja stanovanjsko gradnjo, prenovo in
vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš. V tem okviru med drugim skrbi za dejavnosti v
okviru NSVS in daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim in pravnim
osebam (Stanovanjski sklad Republike Slovenije, 2006).

24

 Stanovanjska varčevalna shema
Pri prostovoljnem varčevanju se pogosto pojavljajo posebne pogodbene varčevalne
sheme. V splošnem ločimo dva tipa pogodbenih varčevalnih shem: zaprti tip in odprti tip.
Značilno za njiju je, da sta sestavljeni iz varčevalne in posojilne faze.
Primer odprtega sistema pogodbenega varčevanja je francoski Espargne-Logement. Zanj
je značilno, da ga ne izvajajo specializirane institucije, temveč je del baróne ponudbe. V
varčevalni fazi se določi najnižji znesek varčevanja, dobo varčevanja in način plačila.
Vplačuje se lahko z obročnimi - mesečnimi ali enkratnimi letnimi vplačili. Pred začetkom
varčevanja mora varčevalec na račun položiti minimalno vsoto, da se sploh lahko vključi v
varčevanje. Država tudi določi premijo, ki pripada varčevalcu v varčevalni shemi kot
spodbuda za redno varčevanje pod določenimi pogoji. V nekaterih državah se varčevanje
še dodatno spodbuja z davčnimi olajšavami (obrestni niso obdavčene). Obveznosti in
pravice iz varčevalne pogodbe se lahko kadarkoli prenesejo na zakonca oziroma osebo, ki
je v bližnji sorodstveni povezavi (zakonski partner, otrok ali vnuk). Po končani dobi
varčevanja si varčevalec, ki je celotno pogodbeno dobo redno varčeval, pridobi tudi vse
pripadajoče premije in pravico do dolgoročnega stanovanjskega posojila, ki ga lahko
izkoristi v obdobju do desetih let. Določi se doba dolgoročnega kreditiranja, ki je lahko od
dveh do petnajstih let. Višina posojila, ki ga zagotovi varčevalec, je lahko do 2,5-krat višja
od privarčevane vsote (Lea, Renaud, 1995, str. 17─18).
Najbolj znan primer zaprtega tipa izvajajo specializirane stanovanjske hranilnice v Nemčiji,
to je t. i. Bauspar sistem. Od francoskega modela se razlikuje po naslednjih lastnostih
(Lea, Renaud, 1995, str. 17─18):
-

pred varčevanjem ni potrebno položiti minimalne vsote varčevanja.
znesek varčevanja ni določen;
pravice iz varčevalne pogodbe se ne more prenesti na bližnje sorodnike;
najkrajša doba varčevanja je dve leti;
varčevalec mora počakati neko nedoločeno časovno obdobje, da lahko pridobi
posojilo;
posojilo se dobi, ko so sredstva na voljo, in sicer največ v višini od 1 do 1,5
privarčevanih sredstev;
država spodbuja hranilništvo z dvema oblikama subvencij; s premijami za
varčevanje in davčnimi olajšavami v obliki odbitka pred obdavčitvijo.

 Nacionalna stanovanjska varčevalna shema
NSVS je trenutno na področju financiranja eden od najpomembnejših instrumentov
pospeševanja lastništva stanovanj. Uvedena je bila marca leta 1999 z namenom, da se na
ta način poveča ponudba ugodnih dolgoročnih stanovanjskih kreditov in da se na nek
način prisili banke, da bi ponujale konkurenčno ugodnejše stanovanjske kredite. Pri NSVS,
ki je bila narejena po vzoru avstrijskega Bausparkassen sistema, gre za odprto različico
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pogodbene varčevalne sheme. V njej sodelujejo štirje subjekti: država, SSRS, varčevalci in
banke (Cirman, 2004).
NSVS deluje na principu izdanih lotov s strani SSRS. Ta enkrat ali dvakrat letno javno
pozove banke k udeležbi z razdelitvijo omejene količine lotov, ki pomenijo pravico za
sklepanje pogodb o varčevanju v okviru NSVS.
Do spremembe Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Ur. list RS, št 86/00)
so za NSVS veljali naslednji pogoji in določbe. Varčevalna pogodba se je sklenila za dobo
5 ali 10 let. Varčevalec je lahko pogodbene obroke vplačeval redno mesečno ali enkrat
letno v višini dvanajstih mesečnih obrokov. Privarčevana sredstva so se obrestovala po
realnih obrestnih merah v višini 1,65 odstotka letno za petletno varčevanje oziroma 3,00
odstotka letno za desetletno varčevanje. V primeru rednega varčevanja je varčevalcu
letno pripadla premija, in sicer v višini enega pogodbenega mesečnega obroka varčevanja
v okviru petletne varčevalne dobe oziroma v višini 1,25 pogodbenega mesečnega obroka
v okviru desetletne varčevalne dobe. Premije so tako še dodatno povečevale donosnost
tovrstnega varčevanja. Varčevalec je imel po zaključenem varčevanju pravico, da najame
stanovanjsko posojilo v višini najmanj dvakratnika privarčevanih sredstev, z dvakratno
ročnostjo varčevanja in obrestno mero, ki je nižja od tržne obrestne mere za primerljiva
posojila. Realna obrestna mera je bila fiksna in je bila določena na 2,45 odstotka letno za
desetletna stanovanjska posojila in na 3,80 odstotka letno za dvajsetletna posojila. Načini
zavarovanja posojila so bili enaki kot pri stanovanjskih posojilih bank, torej s poroki,
zavarovanjem pri zavarovalnici ali s hipoteko. Obveznosti in pravice iz pogodbe so bile
prenosljive na bližnje sorodnike. V zakonu je bilo še določeno, da banka ne sme
zaračunavati dodatnih stroškov za sklenitev in vodenje varčevalne pogodbe, odobritev in
sklenitev posojilne pogodbe ter vodenje posojila.
Zakonu o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Ur. list RS, št 86/00) so mnogi očitali
razsipnost davkoplačevalskega denarja, saj je bil premije deležen vsak, ne glede na višino
dohodka in namenskost varčevanja. Da bi odpravili socialno sporne določbe tega zakona,
je bil na državni zbor naslovljen predlog sprememb NSVS, ki je bil februarja 2006 tudi
potrjen.
Nov zakon naj bi bil prijaznejši do mladih družin, kar sledi že iz imena zakona, saj se po
novem glasi Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim
družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS, št. 44/2006).
Prva novost sheme je njena namenskost. Varčevalci so po novem upravičeni do premije in
namenskega posojila le, če so dokazali, da so prihranke porabili za stanovanjske namene.
Ročnost posojil je še vedno omejena na dvakratnik obdobja varčevanja, medtem ko je
obdobje varčevanja po novem od 5 do 10 let z možnostjo podaljševanja. Varčevalec je
upravičen do pripisa premije na koncu enoletnega varčevalnega obdobja, ne pa tudi ob
enkratnem vplačilu vseh premij v varčevalnem obdobju. Manj strogo je določilo o rednosti
vplačil, saj zadošča, da je/bo varčevalec vplačal najmanj deset varčevalnih zneskov v
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varčevalnem obdobju. Obrestne mere za varčevanje in za posojila se bodo prilagajale
trenutnim razmeram na finančnem trgu. Pasivna obrestna mera je v višini 75 odstotkov
tržne donosnosti obveznic RS v domači valuti s fiksno obrestno mero in ročnostjo nad 9,5
let. Enako je določena tudi aktivna obrestna mera, le da je za eno odstotno točko višja od
pasivne. Obrestni razmik oziroma zaslužek banke se tako z 0,8 odstotne točke zvišuje na
eno odstotno točko.
Kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, za nakup ali gradnjo, pa imajo
po novem posojila NSVS tudi posebno boniteto v obliki državne subvencije, do katere pa
ni upravičen kdor koli. Državna subvencija je rezervirana le za mlade družine, ki prvič
rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje z nakupom ali gradnjo stanovanja oziroma hiše,
pod pogojem, da njihov dohodek na družinskega člana ne presega polovice povprečnega
slovenskega dohodka. Subvencija je za leto 2009 znašala 300 EUR na člana mlade
družine, ki prvič rešuje stanovanjski problem, višina subvencioniranja tržne najemnine pa
je določena glede na priznano tržno najemnino za primerno stanovanje v posamezni regiji
(Stanovanjski sklad RS, 14. 1. 2010).
Zaplete pa se pri opredelitvi mlade družine, le ─ ta se namreč v zakonu o NSVS razlikuje
od siceršnjih opredelitev, saj upošteva le starost otrok. Družina se šteje za mlado, če ima
enega ali več otrok, od katerih vsaj eden še ni šoloobvezen. Tako je zakon spet obšel
mlada gospodinjstva, ki si zaradi nerešenih stanovanjskih vprašanj vse kasneje ustvarjajo
družino, kar vpliva tudi na rodnost (Križnik, 2006, str. 37).
 dolgoročna posojila
SSRS je poleg dejavnosti v okviru NSVS pomemben tudi kot neposredni ponudnik
stanovanjskih posojil z ugodno obrestno mero fizičnim in pravnim osebam. Na podlagi
javnih razpisov med drugim ponuja kratkoročna stanovanjska posojila fizičnim osebam,
posojila za nakup novozgrajenih stanovanj v lasti SSRS, posojila neprofitnim
stanovanjskim organizacijam za gradnjo neprofitnih in socialnih stanovanj ter posojila
invalidskim organizacijam. Poleg ugodnih posojil sklad z namenom vzpodbujanja gradnje
kakovostnejših in cenejših stanovanj aktivno deluje tudi na ponudbeni strani. Da bi
povečal ponudbo neprofitnih stanovanj in zagotovil ugodnejšo ponudbo stanovanj
varčevalcem NSVS, je z več občinami sklenil projekte soinvestiranja v gradnjo, nakup ali
rekonstrukcijo stanovanj ter odkupil več stanovanj po vsej Sloveniji, ki jih bo kasneje z
razpisi ponujal v prodajo po ceni, ki bo tudi do 30 odstotkov nižja od tržnih (Cirman, 2003,
str. 126).
 poslovne banke
V vlogi ponudnikov stanovanjskih kreditov najdemo tudi poslovne banke, katerih ponudbe
so v zadnjih letih postale izredno konkurenčne, kar je odraz agresivne politike kreditiranja
prebivalstva v Sloveniji, predvsem tistega, ki ga omogočajo tuje banke, zato da bi
povečale tržne deleže. Na trgu se tako soočamo s pestro ponudbo stanovanjskih kreditov,
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z ročnostmi od 5 pa tja do 30 let. Da zmanjšajo kreditno tveganje, banke za odobritev
stanovanjskih posojil fizičnim osebam od slednjih zahtevajo ustrezna zavarovanja. Posojila
je možno zavarovati z zastavo denarnih sredstev, vrednostnih papirjev, dragocenosti in
premičnih stvari, s poroštveno izjavo dveh kreditno sposobnih porokov, z zastavo
nepremičnine, s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici. Slednji način je v Sloveniji
najbolj pogosta oblika zavarovanja, ki mu v zadnjih letih hitro sledi zavarovanje z zastavo
nepremičnine (Poročilo o finančni stabilnosti, 2005, str. 25─26).
V letu 2008 je bilo tako že 40,7 odstotkov vseh stanovanjskih posojil zavarovanih s
hipoteko. Eden od razlogov je ta, da zavarovalnice bankam postavljajo stroga merila za
odobravanje posojil in navadno omejijo trajanje zavarovanja posojila na 10 let,
zavarovanje posojil s hipoteko pa odlikujejo daljša ročnost, nižja obrestna mera in višji
znesek posojila.
Kljub povečanju deleža stanovanjskih posojil, zavarovanih s hipoteko, v Sloveniji ne
moremo govoriti o razvitem trgu hipotekarnih posojil. To, čemur danes pravimo
hipotekarno posojilo, je pravzaprav zavarovanje stanovanjskega posojila s hipoteko na
nepremičnino. Oviro za razvoj hipotekarnega bančništva v Sloveniji predstavlja razmeroma
velik obseg nepremičnin, ki še niso vpisane v zemljiško knjigo. Več možnosti bosta na to
področje gotovo prinesla sprejet Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list
RS, št. 17/2006) in Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006).
Urejene razmere na sekundarnem trgu hipotekarnih posojil pa bodo gotovo pripomogle k
še večji zaželenosti lastniškega statusa, saj bodo posojila še ugodnejša.
 lizing nepremičnin
Lizing je oblika financiranja, ki se uporablja predvsem za financiranje naložbenih dobrin. V
primeru, da vrednost nepremičnine presega finančne sposobnosti lizingojemalca,
lizingodajalec kot posrednik izpelje nakup predmeta lizinga, ki ga lizingojemalec izbere.
Pravni lastnik teh sredstev je lizingodajalec, ekonomski pa lizingojemalec. To pomeni, da
lizingojemalec lahko neomejeno uporablja predmet lizinga, šele z odplačilom zadnjega
obroka oz. vseh obveznosti do lizingodajalca pa postane tudi pravni lastnik.
Pri kreditu pa za razliko od lizinga kreditojemalec s pomočjo sredstev banke sam kupi
izbrano nepremičnino in takoj postane njen pravni in ekonomski lastnik. Tako lahko
kreditojemalec, ki ima sklenjeno kreditno pogodbo z banko, tokom odplačevanja kredita
predmet nakupa proda in banki kredit delno ali v celoti poplača, če zaide v finančne
težave. Vendar imajo banke že po tradiciji ostrejša merila za odobravanje kreditov kot
lizinške hiše za odobravanje lizingov. Za odobritev kredita ugotavljajo kreditno sposobnost
stranke, višino pa odobrijo glede na mesečno obremenitev plače, pokojnine ali drugih
prihodkov. To pomeni, da kreditojemalec kljub morebitni zmožnosti plačila višjih mesečnih
obrokov v banki ne more pridobiti več kredita, kot kažejo konkretni izračuni. Lizing je zato
zanimiva alternativa za tiste, ki zaradi nizkih mesečnih prihodkov s pomočjo kredita ne
morejo dobiti želene višine sredstev za uresničitev svojih želja ali ciljev. Pri fizičnih osebah
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se pri lizingu poleg plače lahko upoštevajo tudi drugi prihodki, kot npr. najemnine od
oddanih stanovanj, prihodki iz avtorskih in drugih pogodb. To je tudi razlog, da se čedalje
več fizičnih oseb odloča za to storitev.
Če se odločimo za lizing, lizingodajalec ne zahteva in ne potrebuje dodatnega
zavarovanja, kot so poroki, hipoteka ... Tako odpadejo vsi stroški in izguba časa z
urejanjem npr. hipoteke na nepremičnini (notarski zapis za hipoteko cca. 300 €) ter
morebitni stroški zavarovanja (zavarovalna premija cca. 800 €). Pri lizingu je terjatev
zavarovana s samim predmetom financiranja. Pravnoformalna listina nad predmetom
lizinga in ustrezen polog dajeta lizingodajalcu običajno dovolj močno zavarovanje. Pri
kreditu si banka zagotovi kritje za posojena sredstva na ta način, da kreditojemalec
zavaruje kredit v dogovoru z njo na enega izmed opredeljenih načinov (preko
zavarovalnice, s poroki itd.).
Prednost lizinga pred kreditom je tudi v tem, da je delež lastne udeležbe praviloma
manjši. Lizingodajalec financira večji delež vrednosti izbranega predmeta, tudi do 90 %
vrednosti nakupa, v izjemnih primerih celo več (Slonep, 2010).
 meddružinski transferi
Meddružinski transferi danes predstavljajo zelo pomemben vir stanovanjskega financiranja
mladih. V času, ko je država odpovedala na stanovanjskem področju, so bili ti za mnoge
celo edina možnost, da lahko začnejo svojo stanovanjsko kariero. Ti transferi omogočajo,
da posameznik postane lastnik prej, ne glede na višino njegovega trajnega dohodka.
Možnost prejetja meddružinskih transferov poveča pogostost lastniškega statusa pri
mladih.

3.2.2 Dejavniki, ki vplivajo na najem stanovanja
Odločitev za najem stanovanja je v veliki meri odvisna od posameznikovega življenjskega
stila, dohodkov in prostorskih potreb v prihodnosti. Pri odločitvah o najemu se poleg
finančnih dejavnikov v veliki meri upoštevajo tudi subjektivna merila (Cirman, 1999, str.
40).
Na splošno velja prepričanje, da se gospodinjstvu najem stanovanja ne splača, saj po
dolgoletnem plačevanju najemnine nima premoženja, medtem ko ga po odplačanem
posojilu za lastno stanovanje ima. Vendar kljub temu teoretiki navajajo prednosti
najemnega statusa. Najemni status omogoča večjo mobilnost in s tem več priložnosti za
bivanje na lokacijah, ki so bližje delovnim mestom. Z najemništvom se izognemo
morebitnemu zmanjšanju vrednosti premoženja, ki bi nastalo zaradi znižanja cen
nepremičnine. Poleg tega je pri najemu odgovornost za vzdrževanje stanovanja v veliki
meri na strani lastnika, hkrati se veliko lažje kot pri lastništvu prilagajamo spremenjeni
velikosti družine. Glavna tveganja, povezana z najemnim statusom, so tveganje glede s
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kakovosti vzdrževanja, tveganje obnovitve pogodbe, tveganje lokalnega okolja in tveganje
prihodnje višine najemnine (Cirman, 2002, str. 166).
Slovenija se uvršča med države z najnižjim deležem najemnih stanovanj in močno
zaostaja za večino držav EU-15, kjer je najemnih stanovanj od četrtine do polovice
celotnega stanovanjskega fonda. Prav tako ima več najemnih stanovanj tudi večina novih
članic Evropske unije (Norris, Shiels, 2004, str. 5).
Glavni vzroki za slabšo razvitost najemnega trga pri nas so: nepreglednost višine
najemnin po regijah in naseljih; nezaupanje v najemna razmerja; prevelika zaščita
najemojemalca oziroma prepočasno reševanje najemnih sporov za stanovanjske in
poslovne nepremičnine na sodišču ter dejstvo, da fizične osebe in samostojni podjetniki
posamezniki od 1. 1. 2005 za oddajanje tržnih in neprofitnih stanovanj plačujejo v
povprečju 16 odstotno efektivno davčno stopnjo (Kožar, 2005, str. 29).
V skladu s 83. členom SZ-1 ločimo naslednje vrste najemnih stanovanj:
 neprofitno najemno stanovanje: stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino,
in stanovanje, ki se oddaja upravičencu do najema neprofitnega stanovanja;
 tržno najemno stanovanje: stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu;
 službeno najemno stanovanje: stanovanje, ki je namenjeno za oddajo zaradi
zadovoljevanja službenih potreb;
 namensko najemno stanovanje: stanovanje, namenjeno institucionalnemu varstvu
starejših oseb, upokojencem ali posebnim skupinam odraslega prebivalstva.
Dolžnosti in pravice lastnika stanovanja (Slonep, 2009):
z najemnikom mora skleniti najemno pogodbo (ni pomembno, ali odda
stanovanje ali del svojega stanovanja);

lahko odpove najemno razmerje v skladu z zakonom in pogodbo;

vzdrževati mora stanovanje, tako da ga lahko najemnik nemoteno uporablja;

če opravlja večja popravila stanovanja, ki zahtevajo najemnikovo začasno
izselitev, mu mora zagotoviti nadomestne prostore.


Dolžnosti in pravice najemnika (Slonep, 2009):







stanovanje lahko uporablja v skladu s pogodbo;
največ dvakrat letno mora dovoliti lastniku vstop v stanovanje, da preveri
uporabo;
dovoliti mora vstop, da se opravijo popravila in izboljšave stanovanja;
odgovoren je za škodo, ki jo povzroči z nepravilno uporabo, in poravnati mora
stroške popravil;
obveščati mora lastnika o napakah na stanovanju, za katere odgovarja lastnik;
pridobiti je dolžan soglasje lastnika, če v stanovanju v obdobju 3 mesecev vsaj
60 dni biva dodatna oseba;
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ne sme spreminjati prostorov in obstoječe opreme brez pisnega soglasja
lastnika;

ne sme oddati stanovanja v podnajem brez lastnikovega soglasja.


SZ-1 (Uradni list RS, št. 63/2003) definira podnajemništvo kot situacijo, ko najemnik
stanovanja odda del stanovanja (torej ne celotnega stanovanja) v podnajem. Če s tem
zakonom ni drugače določeno, se določbe od 94. do 112. člena tega zakona smiselno
uporabljajo tudi za urejanje podnajemnih razmerij.
Najemnik ima v določenih primerih pravico, da stanovanje, ki ga ima v najemu, izroči v
najem drugemu, in sicer pod določenimi pogoji. Tretji odstavek 84. člena SZ-1 določa, da
lahko najemnik odda del stanovanja v podnajem s sklenitvijo podnajemne pogodbe za
določen čas in pod pogoji, ki jih določa ta zakon, če se lastnik stanovanja s tem strinja.
Podnajem se lahko že vnaprej izključi z najemno pogodbo, ko torej lastnik že vnaprej
odpove soglasje. Tudi podnajemna pogodba se sklepa v pisni obliki (četrti odstavek 84.
člena SZ-1).

3.2.3 Davčne spodbude lastnikom-uporabnikom stanovanj
Kot sem že omenila, država vpliva na ugodnost lastniškega statusa z obdavčitvijo oziroma
ugodnimi obdavčitvami naslednjih treh dejavnikov: imputiranih najemnin, kapitalskih
dobičkov na lastna stanovanja ter obresti na stanovanjska posojila. Obdavčitev le-teh je
pri nas urejena z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 21/2006).
a) Obdavčitev imputirane najemnine in kapitalskih dobičkov

Skladno s tem zakonom imputirana najemnina predstavlja izvzet dohodek in je lastniki, ki
so hkrati tudi uporabniki stanovanj, ne prijavljajo v letni napovedi dohodnine. Drugače je
z obdavčitvijo kapitalskih dobičkov iz naslova odsvojitve nepremičnin. Fizična oseba
postane zavezanec za plačilo davka iz kapitala v trenutku, ko je bil ustvarjen dobiček s
prodajo nepremičnine, ne glede na to, ali je bila ta prodana v spremenjenem ali
nespremenjenem stanju. Davčna osnova (dobiček) se ugotovi tako, da se od prodajne
cene nepremičnine odštejejo revalorizirana nabavna vrednost stanovanja, vrednost na
nepremičnini opravljenih investicij in stroškov vzdrževanja, če jih je plačal zavezanec,
stroški cenitev nepremičnine ter morebitni znesek davka na dediščino, če ga je zavezanec
že plačal.
Na tem področju se je v zadnjih letih zgodilo kar nekaj sprememb. Po Zakonu o dohodnini
iz leta 1993 (Uradni list RS, št. 71/1993), ki je bil v veljavi vse do konca leta 2004, je
zavezanec plačal davek le, če je bila doba med nakupom in prodajo nepremičnine krajša
od treh let. Stopnja davka je bila 30─odstotna in se je plačevala v obliki akontacije
dohodnine. S 1. 1. 2005 je stopil v veljavo novi Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št.
54/2004), po katerem je zavezanec plačal nižji, 25-odstotni davek od dobička, vendar le,
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če je prišlo do prodaje nepremičnine prej kot v desetih letih. Plačila davka pa je bil
oproščen, če je v tej nepremičnini dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred prodajo.
S 1. 1. 2006 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 115/05), ki je na področje obdavčitve dobička iz kapitala prinesel
bistvene novosti. Sedaj je obdavčena vsaka odsvojitev nepremičnine, ne glede na dobo
lastništva. Davek se ne plačuje več v obliki akontacije, temveč je to dokončni davek.
Stopnja davka je določena v višini 20 odstotkov, vsakih dopolnjenih pet let lastništva
kapitala se zmanjšuje in sicer znaša:
 po dopolnjenih petih letih lastništva kapitala: 15 odstotkov,
 po dopolnjenih desetih letih lastništva kapitala: 10 odstotkov,
 po dopolnjenih petnjastih letih lastništva kapitala: 5 odstotkov,
 po dopolnjenih dvajsetih ali več letih lastništva kapitala: 0 odstotkov.
Po novem se pri ugotavljanju kapitalskega dobička upošteva tudi uskladitev nabavne
vrednosti kapitala s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. Še vedno pa obstaja v
veljavi določba, po kateri se dobiček, dosežen z odsvojitvijo nepremičnine, pridobljene
pred 1. 1. 2002, ne obdavčuje. Namen zadnjih sprememb je predvsem obdavčitev
transakcij špekulativne narave.
Prav tako se dohodnina ne plača tudi od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi
stanovanja ali stanovanjske hiše v katerem je imel zavezanec prijavljeno stalno
prebivališče in ga je imel v lasti ter je tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred
odsvojitvijo; če je zavezanec stanovanje ali stanovanjsko hišo uporabljal v zvezi z
opravljanjem dejavnosti ali ga je oddajal v najem, se za odsvojitev kapitala po tej točki ne
šteje odsvojitev tistega dela stanovanja ali stanovanjske hiše, ki ga je zavezanec
uporabljal v zvezi z opravljanjem dejavnosti ali ga je oddajal v najem (2.točka drugega
odstavka 96. člena Zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 117/2006).
b) Olajšava za obresti na stanovanjska posojila
V Sloveniji olajšavo za obresti na stanovanjska posojila obravnavamo v okviru olajšav za
različne namene. V zadnjih letih je bilo na tem področju uzakonjenih kar nekaj sprememb.
Po Zakonu o dohodnini (9. člen), ki je veljal vse do konca leta 2004 (Uradni list RS, št.
71/1993), je lahko davčni zavezanec za sredstva, ki jih je namenil za nakup ali gradnjo
stanovanjske hiše ali stanovanja, da bi rešil svoje stanovanjsko vprašanje, za vzdrževanje
teh objektov in za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir za invalide v teh objektih
uveljavljal olajšavo v višini treh odstotkov davčne osnove. V ta okvir so spadale tudi
plačane obresti iz naslova stanovanjskega posojila, t. i. nadstandardna olajšava.
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S 1. 1. 2005 se v skladu z novim Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/2004) ta
ureditev spremenila. Letna davčna osnova zavezanca se zmanjša za plačane zneske za
nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema
zavezanca, razen za plačane zneske obresti od posojil, pridobljenih za rešitev
stanovanjskega problema zavezanca ter za plačane zneske za vzdrževanje stanovanja ali
stanovanjske hiše ali za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir v teh objektih, v
katerih zavezanec dejansko biva, vendar največ v višini dveh odstotkov letne davčne
osnove zavezanca. Dodatno pa se lahko davčna osnova zmanjša še za plačane zneske
obresti od posojil, pridobljenih za rešitev stanovanjskega problema zavezanca, vendar ne
več kot za 2 odstotka njegove letne davčne osnove.
Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini ─ ZDoh-1D (Uradni list RS,
št. 115/2005), ki še niso lastniki stanovanja ali stanovanjske hiše, letna davčna osnova
zmanjša za plačane zneske za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja za
rešitev stanovanjskega problema. Za plačane zneske veljajo lastna sredstva, ki jih
zavezanec porabi za rešitev stanovanjskega problema, ter zneski glavnice in obresti, ki jih
zavezanec odplača v tekočem letu v zvezi s posojilom, pridobljenim v ta namen.
Zavezanec lahko zmanjšanje letne davčne osnove za porabljena lastna sredstva uveljavlja
15 let, ki se začnejo z letom plačila, tako da vsako leto uveljavlja del porabljenih lastnih
sredstev. Zmanjšanje letne davčne osnove lahko znaša največ 4 odstotke letne davčne
osnove zavezanca in se mu prizna pod pogojem, da so bila plačila in porabljena sredstva
dokazana z dokumenti, ki se glasijo na njegovo ime. Olajšava naj bi imela predvsem
spodbujevalni in olajševalni vpliv na tiste, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje,
torej mlada gospodinjstva. Uporabljala se je pri odmeri dohodnine za leti 2005 in 2006. Za
leto 2007 so jo ukinili, in sicer z ZDoh─2 (Uradni list RS, št. 117/2006). Glavna razloga za
ukinitev stanovanjske olajšave sta višja splošna olajšava (v letu 2007 je znašala 2.800
EUR) ter ugodnejša progresija.

3.2.4 Davčne spodbude najemodajalcem
Slovenska zakonodaja predvideva določene davčne spodbude tudi za tiste, ki stanovanja v
svoji lasti oddajo v najem. Zneski prejetih najemnin so namreč po Zakonu o dohodnini
(Uradni list RS, št. 21/2006) dohodki iz premoženja, od katerih se plačuje davek.
Davčna osnova je dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za stroške
vzdrževanja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja v najem
za navedeno premoženje plačuje najemodajalec. Če pa zavezanec ne uveljavlja dejanskih
stroškov vzdrževanja nepremičnine, lahko uveljavlja normirane stroške v višini 40
odstotkov od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem. Od tako
ugotovljene davčne osnove zavezanec plača akontacijo dohodnine v višini 25 odstotkov od
davčne osnove.
Kljub visokim normiranim stroškom, ki močno zmanjšujejo davčno obveznost lastnikov
najemnih stanovanj, se velik delež najemodajalcev temu davku izogne tako, da dohodka
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iz prejetih najemnin ne prijavlja, kar lahko pomeni tudi, da je velik delež najemnikov brez
najemne pogodbe, ki bi ščitila njihove interese.
Na Združenju za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije so celo
mnenja, da bi morala država odpraviti obdavčitev najemnin, saj zmanjšanje davčne
stopnje ne bi bistveno vplivalo na najemodajalce, da bi legalizirali oddajanje. Odprava
davka naj bi pozitivno vplivala na trg najemnih stanovanj, za katerega je značilen velik
primanjkljaj, in omogočila mladim, da rešujejo svoj stanovanjski problem v okviru
najemnega sektorja (Kožar, 2009).
Davčna uprava (v nadaljevanju DURS) je letos poostrila akcijo nadzora utajevanja davkov
od nepremičnin oz. nadzor nad najemodajalci. Po podatkih jih na črno stanovanja oddaja
vsaj 24 tisoč, utajenega pa je vsaj za 5 milijonov evrov davka. V letu 2009 je premoženje
uradno oddajalo 35 tisoč fizičnih oseb, kar je za 3 tisoč več kot leto prej. Z najemninami
so pridobili najmanj 45,8 milijona evrov prihodkov in plačali 6,9 milijona evrov akontacije
davka. Po podatkih iz popisa nepremičnin naj bi se oddajalo več kot 59 tisoč stanovanj,
vendar le-ti naj ne bi bili uporabni, saj so jih lastniki posredovali sami in jih ni mogoče
preveriti (Lukić, 2010).
DURS je v sporočilu za medije dne 2. 6. 2010 pozval najemodajalce, ki še niso oddali
napovedi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, da jo predložijo v obliki
samoprijave. V nasprotnem primeru bo zoper zavezance izrečena predvidena globa in
uveden davčni postopek ugotavljanja dejanskega stanja in/ali izredna odmerna odločba.
Če zavezanec ne vloži davčne napovedi ali če je ne vloži v predpisanem roku, je za tako
ravnanje predvidena globa od 200 do 400 evrov. Z globo od 400 do 1.200 evrov pa se
kaznuje prekršek posameznika, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali
nepopolne podatke.
Po pozivu k oddaji samoprijav iz naslova oddajanja premoženja v najem in davka od
premoženja v začetku junija je DURS od zavezancev prejel 291 napovedi. Od tega jih je
161 za odmero akontacije dohodnine iz oddajanja premoženja v najem in 130 za odmero
davka od premoženja. Skupni znesek davčne osnove znaša 242.239,41 evrov, akontacija
dohodnine pa 36.079,83 evrov. Prejeli so tudi 18 izjav o neoddajanju nepremičnin ter
nekaj prijav tretje osebe. Na podlagi podatkov o lastništvu nepremičnin predvidevajo, da
večje število zavezancev še vedno ni posredovalo napovedi, čeprav naj bi imeli v lasti
stavbe oziroma dele stavb, za katere ne plačujejo vseh predpisanih dajatev.
Trenutno potekajo postopki ugotavljanja dejanskega stanja na podlagi dostopnih
podatkov in prejetih samoprijav, zavezancev pa v postopke še niso vključevali. Z
individualnim pozivanjem zavezancev in njihovim vključevanjem v postopke ugotavljanja
dejanskega stanja bodo začeli predvidoma jeseni. Samoprijave so tako še vedno možne
do izdaje odmerne odločbe ali do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora ali do začetka
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postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka (Davčna uprava Republike Slovenije,
2010).

3.3 CENE IN DOSTOPNOST STANOVANJ
Za merjenje dosegljivosti stanovanj se tako pri najemnikih kakor tudi pri lastniških
gospodinjstvih najpogosteje ugotavlja, ali je posamezno gospodinjstvo v stiski ali ne. O
stanovanjski stiski oziroma težavah gospodinjstev pri shajanju s stanovanjskimi stroški
govorimo takrat, kadar gospodinjstvo za stanovanjsko potrošnjo nameni več kot nek
vnaprej določen del svojega razpoložljivega dohodka. V mednarodnem merilu se je
pretežno uveljavljala meja 30 odstotkov razpoložljivega dohodka gospodinjstev. Vendar se
pri tej meri pojavljajo mnoge metodološke težave. Merjenje dosegljivosti namreč otežujejo
razlike v preferencah gospodinjstev. Posamezna gospodinjstva lahko za stanovanjsko
potrošnjo namenoma dajejo zelo velik del svojega dohodka, ker izrazito cenijo kakovost,
druga imajo visok delež zaradi nuje. Težave nastanejo tudi zaradi opredelitve dohodka
(trajni ali tranzitorni dohodek gospodinjstva, likvidni dohodek ali upoštevanje tudi
nelikvidnega dela) in opredelitve stanovanjske potrošnje (prostovoljna ali neprostovoljna
stanovanjska potrošnja, nominalna ali realna najemnina, upoštevanje plačila
stanovanjskih posojil in lastne udeležbe, upoštevanje kapitalskih dobičkov lastnikov ipd.).
Mere dosegljivosti stanovanj v splošnem razdelimo na mere dosegljivosti najemnih
stanovanj in mere dosegljivosti lastniških stanovanj. V devetdesetih letih preteklega
stoletja so Združeni narodi in Svetovna banka skupaj sponzorirali raziskavo z namenom
razviti indikatorje za stanovanjsko področje. Za merjenje dosegljivosti stanovanj sta bila v
seznam indikatorjev uvrščena dva. Prvi indikator je razmerje med mediano letne
najemnine in mediano letnega dohodka najemnika, ki kaže na obremenitev
najemnikovega dohodka s stroški stanovanjske storitve. Drugi indikator pa je razmerje
med mediano cene nepremičnin na prostem trgu in mediano letnega dohodka
gospodinjstva, ki kaže na dosegljivost stanovanj predvsem v lastniškem sektorju. Slednji
spada med najpogostejše mere dosegljivosti, njegova slabost pa je, da ne upošteva tudi
drugih posebnosti stanovanjskega trga, povezanih z razmerami na področju
stanovanjskega financiranja. Ob enakem dohodku je mogoče z nižjimi obrestnimi merami
ali ob daljših dobah odplačevanja lažje kupiti nepremičnino določene vrednosti kot ob
enakem dohodku z bolj neugodnimi pogoji financiranja (Mandič in Cirman, 2006, str. 61).
Primerjava Slovenije z nizom tranzicijskih držav razkriva, da je za državo v splošnem
značilna razmeroma slaba dosegljivost lastniških stanovanj. Razberemo jo lahko iz višine
razmerja med cenami nepremičnin in letnim dohodkom gospodinjstva, ki je v Sloveniji v
primerjavi z drugimi tranzicijskimi državami zaradi precenjenosti stanovanjskega trga
doseglo eno izmed višjih vrednosti. Razvrstitev po indeksu dosegljivosti stanovanj pa
razkriva, da kljub velikemu znižanju obrestnih mer in inflacije, ki smo ju bili deležni v
zadnjem desetletju, raven nominalnih obrestnih mer bolj malo prispeva k izboljšanju

35

relativnega položaja Slovenije pri razvrstitvi med državami (Mandič in Cirman, 2006, str.
62─63).
Graf 1: Delež lastniških stanovanj
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3.3.1 Dejavniki, ki določajo ceno stanovanja
Nakup stanovanja predstavlja eno izmed najpomembnejših finančnih odločitev
posameznika oziroma posameznega gospodinjstva. Največja težava pri tem je gotovo v
cenovni dosegljivosti stanovanja na eni strani in kupni moči prebivalstva na drugi strani.
Ko se gospodinjstva odločajo za nakup stanovanja, morajo najprej izdelati ustrezen
finančni načrt, saj nakup predstavlja pomemben odstotek porabe iz gospodinjskega
proračuna. Obsežna finančna sredstva, potrebna za pridobitev stanovanja, tako v veliki
meri determinirajo način financiranja nakupa stanovanja. Del sredstev posameznik
običajno črpa iz lastnih virov, ki jih je privarčeval iz tekočega dohodka ali vložkov v obliki
samostojnega dela pri gradnji oziroma prenovi stanovanja. Pogosto se zgodi, da kupec
nima na razpolago dovolj lastnih sredstev in si mora del sredstev izposoditi (Cirman, 1999,
str. 51).
V Sloveniji se ljudje običajno poslužujejo naslednjih oblik dolžniških virov financiranja
stanovanja:
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 najem stanovanjskega posojila na podlagi sodelovanja v Nacionalni stanovanjski
varčevalni shemi;
 najem klasičnega stanovanjskega posojila pri poslovni banki;
 najem hipotekarnega posojila:
 finančni lizing.
V nadaljevanju poglavja bom pozornost usmerila na oblike financiranja pri nakupu
stanovanja.
Glavne spremenljivke, ki določajo cene stanovanj, so naslednje:
 dohodki gospodinjstev,
 obrestne mere,
 ponudba finančnega sektorja,
 demografski in socialni faktorji,
 davki, subvencije in državne intervencije.
Ekonomski razvoj in s tem povezana rast dohodkov gospodinjstev ter vse bolj dostopna in
ugodna dolgoročna stanovanjska posojila pomenijo povečano povpraševanje po
stanovanjih, ki se bo ob nezadostni rasti novogradenj ter posledičnem pomanjkanju
stanovanj odrazilo še v dodatnem pritisku na rast cen stanovanj.

3.3.1.1 Dohodki gospodinjstev
Dohodki gospodinjstev se v literaturi s stanovanjskega področja navajajo kot
najpomembnejši faktor, ki določa ceno stanovanj. Z rastjo dohodka se povečuje
povpraševanje po prostoru za stanovanjske potrebe, kar dvigne ceno stanovanja. V
Sloveniji so najpomembnejši vir dohodka prebivalstva dohodki iz delovnega razmerja.
Povprečna mesečna neto plača je (v letu 2009) znašala 930 evrov (Statistični urad, 2010).
Povprečna oglaševalna cena za dvosobno stanovanje v Sloveniji znaša 1.700 €/m2
(podatek za dec. 2009). Ob nakupu stanovanja (sem prištejemo še stroške zavarovanja,
provizije za agencijo ob nakupu, stroške posojila…) je potrebno za m2 v primerjavi z
mesečno neto plačo odšteti skoraj dvakrat več.

3.3.1.2 Ponudba finančnega sektorja glede financiranja nepremičnin
Slovenski finančni sistem se je v zadnjem desetletju prilagajal novim tržnim razmeram
tudi na področju financiranja nepremičnin. Pozitivno gibanje makroekonomskih kazalcev,
prihod tujih bank na slovenski finančni trg in s tem povečanje konkurence tudi na strani
ponudbe stanovanjskih posojil ter uvedba NSVS so glavni dejavniki, ki so vplivali na
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povečanje dostopnosti stanovanj z vidika financiranja. Slovenci so v zadnjih desetih letih
lahko najeli posojila preko SSRS, NSVS in poslovnih bank.

3.3.1.3 Obrestne mere
Obrestne mere predstavljajo strošek najema posojila in so eden ključnih dejavnikov, ki
vpliva na agregatno povpraševanje po stanovanjih, posredno vplivajo tudi na cene
stanovanj. Znižanje obrestne mere povečuje privlačnost takojšnjega nakupa stanovanja v
primerjavi z nakupom v prihodnosti, kajti ljudje na kratek rok (zaradi pričakovane rasti
cen stanovanj) pričakujejo rast kapitalskih dobičkov. Posledica nizkih obrestnih mer so
tudi bolj ugodna stanovanjska posojila, ki marsikaterega najemnika prepričajo, da se
odloči za nakup stanovanja, saj je lahko mesečni obrok odplačevanja posojila celo nižji od
mesečne najemnine. Intenzivnost vpliva obrestnih mer na cene stanovanj je težko
natančno predvideti, raziskave pa dokazujejo, da gre za bolj šibko povezavo. Razlaga
lahko tiči v dejstvu, da večina lastnikov stanovanj le-ta uporablja za lastne potrebe in se
zaradi kratkoročnega povišanja cen stanovanj ne pojavlja med prodajalci, hkrati se ob
morebitnem znižanju cen stanovanj mnogi niti ne zavedajo, da je vrednost njihovega
premoženja padla (Pšunder, 2005, str. 62).
Večina slovenskih bank ima v svoji ponudbi dolgoročna namenska posojila za nakup
stanovanja ali drugih nepremičnin. Če je bilo še ne tako davno skoraj vseeno, kje ste
najeli stanovanjsko posojilo, ker so bili pogoji povsod bolj ali manj enaki, zdaj ni več tako.
Tekmovalnost, tudi zaradi NSVS, je storila svoje in banke imajo zdaj na tem področju več
"domišljije" kot nekoč. Njihove ponudbe se med seboj razlikujejo predvsem po dobi
odplačevanja posojila in obrestni meri, večina pa jih nagrajuje tudi pripadnost banki, saj
komitentom ponujajo večje ugodnosti kot nekomitentom. Te se odražajo predvsem v nižji
obrestni meri za posojila ter daljši dobi njihovega odplačevanja. Sicer pa večina bank
stanovanjska posojila odobrava tako komitentom kot tudi nekomitentom. Banke za
odobritev posojila večinoma zahtevajo zavarovanje, bodisi pri zavarovalnici, s poroki ali z
zastavo nepremičnine. Obrestna mera in odplačilna doba sta namreč lahko odvisni tudi od
načina zavarovanja. Višina posojila, ki vam ga odobrijo, je odvisna od dobe odplačevanja,
obrestne mere, višine rednih mesečnih prejemkov in izdatkov, načina zavarovanja posojila
ter metode odplačevanja in vrednosti naložbe (Dnevnik, 2009).
V Slovenji banke ponujajo stanovanjske kredite z referenčno obrestno mero EURIBOR ali
nominalno obrestno mero. Za izračun sem izbrala referenčno obrestno mero EURIBOR, ki
je trenutno ugodnejša od nominalne obrestne mere, in sicer ob predpostavki, da smo
komitent pri izbrani banki oz. imamo pri njej odprt osebni račun. V vseh primerih kredit
zavarujemo z zastavo nepremičnine. Za izračun obrestnih mer sem izbrala banke, ki so na
svoji spletni strani ponujajo možnost informativnega izračuna na spletni strani omenjenih
bank.
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Tabela 1: Vpliv obrestnih mer na znesek posojila

Naziv banke

Število
obrokov

Znesek obroka oz.
mesečna obveznost

NLB

240

378 EUR

Želeni znesek
Obrestna mera
posojila
4,60%

60.000 EUR

Stroški
odobritve
kredita
175 EUR

BANKA CELJE

240

344 EUR

3,50%

60.000 EUR

360 EUR

ABANKA

240

360 EUR

4,00%

60.000 EUR

345 EUR

PROBANKA

240

363 EUR

4,13%

60.000 EUR

251 EUR

Vir: Lastni izračun; informativni izračun stanovanjskega kredita na spletnih straneh
omenjenih bank, 30. 10. 2009.
V tabeli 1 je prikazan izračun najema stanovanjskega kredita pri različnih bankah v
Sloveniji. Mesečni obrok predstavlja tretjino mesečne plače. Višina mesečnega obroka je
odvisna od različnih obrestnih mer. Iz tabele je razvidno, da sprememba obrestne mere za
pol odstotne točke predstavlja zmanjšanje mesečnega obroka za približno 35 €. Po 240
mesecih se znesek zmanjša za 8.400 €.
Sklepamo lahko, da bi v primeru precejšnjega dviga obrestnih mer večina potencialnih
kupcev nakup prestavila v prihodnost, saj je malo verjetno, da bi se zaradi manjše kupne
moči odločili za nakup precej manjšega stanovanja.

3.3.1.4 Demografski dejavniki
Obseg in strukturo povpraševanja po stanovanjih ter posledično cene stanovanj
strukturirajo v določeni meri tudi demografski in socialni dejavniki v obliki deleža mladih in
upokojencev v populaciji določenega naroda, števila ločitev in predvsem števila in velikosti
gospodinjstev.
V razvitih državah v zadnjih desetletjih k povečanemu povpraševanju po stanovanjih
prispevata predvsem dva demografska dejavnika. Prvi je trend naraščanja števila
gospodinjstev kljub relativno nespremenjenemu številu prebivalcev. Drugi je spreminjanje
sestave in velikosti gospodinjstev v smeri upadanja števila tradicionalnih dvostarševskih
družinskih gospodinjstev ter rasti samskih, enostarševskih in partnerskih gospodinjstev,
torej manjših gospodinjstev. Hkrati so gospodinjstva manj trajna, poleg tega posamezniki
tekom življenjske dobe vstopajo v večje število gospodinjstev, ki so bolj začasne narave
(Mandič, 2006, str. 33).

3.3.2 Gibanje cen stanovanj v Evropi
Cene nepremičnin v vzhodnoevropskih prestolnicah po vključitvi v unijo skokovito
naraščajo. K temu naj bi največ pripomogla prihod tujih vlagateljev in dvig standarda.
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Leta 1999 je povprečna cena za kvadratni meter novozgrajenega stanovanja na
Madžarskem znašala 441 evrov in je do leta 2004 zrasla na 1.156 evrov (Dobricza, 2004,
str. 4). Na Madžarskem so najvišje cene stanovanj v Budimpešti in so za od 20 do 30
odstotkov višje kot v drugih delih države. Tam so najcenejši kvadratni metri v povprečju
po 344 evrov, najdražji pa po 5700 evrov. Določeno je tudi najvišje posojilo, ki si ga lahko
kdo izposodi in ne sme presegati vsote 9.912 evrov, kar je še vedno zelo malo v
primerjavi s ceno povprečnega stanovanja (Erzsebet, 2002).
Cene stanovanj so se v obdobju od 1999 do 2003 povečale za 2,5-krat. Ob tem so se
povprečni dohodki gospodinjstev v istem obdobju povečali le za 1,7-krat. Madžar si lahko
s 6-letnim zaslužkom kupi povprečno stanovanje. Vzrok rasti cen so lahko tudi subvencije,
predvsem v okviru stanovanjskih posojil (Dobricza, 2004, str. 19).
Leta 2002 je na Poljskem povprečna cena za kvadratni meter novozgrajenega stanovanja
znašala 662 evra, povprečni neto dohodki so znašali 363 evrov. Petdeset kvadratnih
metrov veliko stanovanje bi lahko kupili s sedemletno povprečno neto plačo (Zawislak,
2002). Upočasnitev poljskega nepremičninskega trga se je začela v drugi polovici leta
2007. Znatno znižanje cen stanovanj se je začelo v letu 2008. Stanovanje se je lahko
kupilo 5─30 odstotkov ceneje kot leta 2007.
Leta 2001 je na Češkem povprečna cena za kvadratni meter stanovanja znašala od 404
evrov do 722 evrov. Med posameznimi regijami so velike razlike. Leta 2001 je v Pragi
povprečna nakupna cena za kvadratni meter stanovanja redko padla pod 867 evrov. Cene
se razlikujejo glede na lokacijo in kakovost stanovanja. Medtem ko je konec leta 2001
cena za dvosobno stanovanje v Teplicah znašala od 4.430 do 5.907 evrov, je bilo v Pragi
zanj potrebno odšteti 36.980 evrov (Sykora, 2003, str. 59).
Povprečna cena stanovanja je v Ljubljani od leta 1996 do 2003 rastla v povprečju za 5 do
7 odstotkov na leto (Cirman, 2004, str. 12). V Ljubljani in njeni okolici smo od leta 2003
do vključno 2007 beležili izredno intenzivno rast cen stanovanj, ki je vrhunec dosegla leta
2006, ko so se oglaševane cene v povprečju dvignile za 18,3─odstotna. Leta 2007 se je
intenzivnost rasti nekoliko zmanjšala in je dosegla 14,3 %. V okolici Ljubljane je bila rast
na letni ravni 13,8 % oziroma 14,7─odstotna. Sredi leta 2008 je prišlo do preobrata in
cene so začele padati. Kljub temu je bilo za Ljubljano na letni rasti še vedno zaznati
3,4─odstotno rast cen, v njeni okolici pa je bila rast 10─odstotna. V prvi polovici leta 2009
so povprečne oglaševane cene stanovanj v Ljubljani in v njeni okolici padle. Padanje se je
sredi leta tako v Ljubljani kot njeni okolici ustavilo in povprečna oglaševana cena je ostala
do konca leta relativno nespremenjena. Na letni ravni so se leta 2009 stanovanja v
Ljubljani pocenila za 5,7 %, v njeni okolici pa za 8,3 %.
V letu 2009 so se v Ljubljani najbolj pocenila manjša stanovanja, enosobna (za 7,5 %) in
garsonjere (za 6,4 %), najmanj pa so se pocenila največja (pet- in večsobna), in sicer za
1,8 %. V okolici Ljubljane je bila slika nekoliko drugačna, saj so se najbolj pocenila
trisobna stanovanja (za 12,3 %) in najmanj enosobna (za 6,4 %).
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V letu 2009 so se nadaljevali procesi, ki so se začeli v letu 2008. Takrat so cene
nepremičnin dosegle zgornjo mejo kupne moči kritične mase kupcev. Ljudje so prenehali
kupovati, ker so bile cene previsoke. Povpraševanje je močno upadlo, prodaja pa se je
ustavila. Število transakcij z nepremičninami se je močno zmanjševalo, kar kažejo podatki
Geodetske uprave RS, in zmanjševanje je trajalo vse do začetka jeseni 2009. Drugi
pomemben razlog je gospodarska kriza, ki se je lani močno pokazala tudi v Sloveniji.
Ljudje nimajo zaupanja v stalnost zaposlitve in prihodkov v prihodnosti, zato so se
odpovedali večjim nakupom, predvsem pa tistim ki zahtevajo zadolževanje za daljše
obdobje.
V prvem četrtletju 2010 se je, glede na zadnje četrtletje 2009, povprečna oglaševana
cena stanovanj v Ljubljani znižala za 0,8 %. Najbolj so se pocenila enosobna stanovanja,
in sicer za 2,2 %, podražila pa so se le pet - in večsobna stanovanja. V okolici Ljubljane se
je povprečna oglaševana cena stanovanj znižala za 2,5 %. Najbolj so se pocenile
garsonjere (5,6 %) in dvosobna stanovanja (3,8 %), podražila pa so se enosobna
stanovanja (0,3 %).
V slovenski prestolnici je bilo marca 2010 za garsonjero potrebno odšteti 3.124 evrov za
kvadratni meter, za enosobno stanovanje 2.813, za dvosobno 2.560 in trisobno 2.521
evrov za kvadratni meter.
Tabela 2: Oglaševane cene stanovanj v Sloveniji v €/m2, marec 2010

Ljubljana
Lj - okolica
J Primorska
Gorenjska
S Primorska
Savinjska
Dolenjska
Notranjska
Podravska
Koroška
Zasavska
Posavska
Pomurska

Garsonjera
3.124
2.461
3.261
2.079
2.081
1.382
1.764
1.662
1.489
1.122
1.125
1.204
926

1-sobno 2-sobno 3-sobno
2.813
2.560
2.521
2.228
2.000
1.815
3.121
2.651
2.598
1.912
1.716
1.527
1.769
1.666
1.632
1.295
1.305
1.208
1.492
1.291
1.443
1.265
1.272
1.261
1.212
1.236
1.216
1.019
1.018
862
1.015
1.040
946
1.097
1.066
1.024
1.380
1.117
1.115

Vir: Slonep, 2010
Povprečna neto plača je v letu 2009 znašala 930 evrov (Statistični urad RS, 2010).
Povprečna cena novozgrajenega stanovanja v Sloveniji je 1700 evrov za kvadratni meter,
kar pomeni da bi moral za stanovanje (veliko približno 60 kvadratnih metrov) par s
povprečno plačo delati štiri leta in pol oziroma je malo s povprečno mesečno slovensko
plačo je možno kupiti 0,5 kvadratnih metrov novozgrajenega stanovanja.
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V letu 2009 so cene nepremičnin višje kot v Ljubljani denimo v Bratislavi (+ 33 %), v
Pragi (+ 20 %), pa tudi v Varšavi (+ 13 %). Celo romunska Bukarešta po cenah
visokokakovostnih rabljenih stanovanj prekaša našo prestolnico, saj cena za kvadratni
meter tam znaša 4000 €, kar je 36 % več kot v Ljubljani. Stanovanje v italijanski
prestolnici je denimo kar 2,4 krat dražje kot v slovenski prestolnici (Slonep, 2010).
S povprečno mesečno češko plačo je možno kupiti 0,8 kvadratnih metrov novozgrajenega
stanovanja. V starih članicah Evropske unije je s povprečno mesečno plačo mogoče kupiti
od 1,5 do 2,5 kvadratnih metrov, kar je za skoraj 90 odstotkov boljša dostopnost
(Grabmullerova, 2004).
Zanimiv je tudi podatek, da so cene stanovanj v Ljubljani primerljive z Brusljem in
Berlinom (Cirman, Polanec, 2005, str. 8─9). Cene so primerljive, nista pa primerljiva
dohodek in življenjski standard. Cene ljubljanskih stanovanj na evropskem trgu kotirajo
zelo visoko. Z 2000 evri za kvadratni meter se Ljubljana uvršča med Dunaj (1600 m2) in
Amsterdam (2800 €/m2), presenetljivo pa za seboj pušča Berlin (1500 €/m2) in Bruselj
(1520 €/m2).
Prav tako je avstrijski trg dela zaradi bližine in višjih plač zanimiv za slovenske delavce.
Preverila sem, koliko stanejo nepremičnine v avstrijski prestolnici in ugotovila, da so cene
stanovanj, kljub višjim plačam primerljive s slovenskimi. Cene stanovanj se po dunajskih
okrožjih razlikujejo. Najdražja so v strogem središču mesta. Ob obrobju Dunaja se lahko
stanovanje kupi celo za nižjo ceno kot pri nas, majhno stanovanje do 50 kvadratnih
metrov je mogoče kupiti že za 1.394 evrov za kvadratnimeter (leto 2007). To pomeni, da
bi za 50 kvadratnih metrov veliko stanovanje odšteli manj kot 70.000 evrov. S povprečno
mesečno plačo (v letu 2008 je znašala 2.300 evrov) je možno kupiti 1,6 kvadratnih metrov
stanovanja.

3.3.3 Stanovanjska oskrba v Sloveniji
V Sloveniji se je struktura stanovanjskega statusa prebivalcev po uvedbi Stanovanjskega
zakona iz leta 1991 precej spremenila. Prodana je bila več kot polovica družbenega
stanovanjskega fonda, tako da je delež lastniških stanovanj narasel s 67 % na skoraj 82
%, delež najemnih pa se je znižal s 33 % na 18 %. Pri tem velja omeniti, da je tistih 8 %
gospodinjstev, ki uporabljajo stanovanje in zanj ne plačujejo najemnine, prištetih k
najemnikom, v nasprotnem primeru bi delež lastniških stanovanj znašal skoraj 90 %. Po
podatkih stanovanjske ankete, ki je bila opravljena v letu 2005 med 4000 gospodinjstvi,
znaša delež stanovanj, ki se neformalno oddajajo za nedenarno plačilo in solidarnostno
pomoč gospodinjstvom, za 1,5─odstotno točko več, kot znaša delež neprofitnih stanovanj.
Prihodnost teh stanovanj je zelo odvisna tudi od bodočega davka na nepremičnine. Če bo
sekundarno stanovanje gospodinjstva bolj obdavčeno, je pričakovati povečanje ponudbe
stanovanj na trgu, kajti marsikateri lastnik bo takšno stanovanje raje oddajal ali pa prodal
(Mandič, 2006, str. 8).
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Tabela 3: Struktura stanovanjskega statusa gospodinjstev (v %)
Vrsta stanovanja

Popis 2002

Lastno stanovanje:
- uporablja lastnik
- uporablja uporabnik/sorodnik, ki ne plačuje najemnine

89,7 %
81,6 %
8,1 %

Zasebno/tržno najemno stanovanje

2,2 %

Neprofitno najemno stanovanje

6,5 %

Službeno/kadrovsko najemno stanovanje

0,4 %

Drugo

1,2 %

Skupaj

100 %
Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Čeprav raziskave kažejo, da so posamezniki in družba s širjenjem lastniškega
stanovanjskega statusa deležni mnogih prednosti, ne gre zanemariti tudi negativnih
učinkov in dejstva, da vsi lastniki niso v enaki meri deležni prednosti in slabosti (Cirman,
2002, str. 178).
Tako visok delež lastniških stanovanj prizadene predvsem revnejši sloj prebivalstva, ki jim
dohodek ne zadošča za osnovne, z lastništvom povezane stroške. Pomembna posledica je
vsekakor tudi skromna prostorska in socialna mobilnost prebivalstva, ki ni ugodna z vidika
premika k tržnemu gospodarstvu, ter prevelik delež večlastniških stanovanj, kar otežuje
vzdrževanje (Horvat, 1999, str. 52). Zato obstoječi visoki delež lastniških stanovanj na
dolgi rok ni vzdržen.
Ustavitev padanja cen v jeseni 2009 je verjetno povezana s prodajo in cenami
novogradenj. Od cen novogradenj so namreč odvisne cene rabljenih stanovanj. Prodajalci
novogradenj so nekaj časa spuščali cene predvsem v obliki popustov in drugih ugodnosti,
ki so jih obljubljali potencialnim kupcem. Predvidevamo lahko, da so za jesen optimistično
pričakovali večje povpraševanje in so cene prenehali spuščati, kar se je odrazilo tudi na
trgu rabljenih stanovanj (Slonep, 2010).
V danih razmerah se je trg znašel v začaranem krogu, saj potencialni kupci ne uspejo
prodati starega stanovanja, ker imajo nastavljeno previsoko ceno, novega pa ne morejo
kupiti, ker potrebujejo sredstva, ki so vezana v starem stanovanju. Staremu stanovanju
cene ne morejo spustiti, ker potem ne bodo imeli dovolj sredstev za nakup novega. Ta
začarani krog lahko vzdržuje cene nepremičnin stabilne, čeprav, da se na trgu le redko
sklepajo posli. Zato je verjetno celoten trg rabljenih stanovanj v veliki meri odvisen od
tega, kako se bodo vedli prodajalci novogradenj. Če bi ti bistveno spustili cene, obenem
pa pomagali pri prodaji starega stanovanja kupca, bi trgovanje na trgu ponovno zaživelo.
Prodajalci novogradenj pa imajo težavo, ker so gradnjo financirali z bančnimi krediti, ki so
jih zavarovali z novogradnjami. Če jim ceno spustijo, bodo morali zagotoviti dodatna
jamstva, kar pa naj bi večini predstavljalo veliko težavo. Zato cen ne spuščajo, obenem pa
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se z bankami dogovarjajo za reprogramiranje kreditov, saj bankam tudi ni v interesu, da
bi gradbinci propadli in bi jim ostala neprodana stanovanja, ki bi jih morale pod ceno
prodati na trgu. Na kakšen način bo trg izstopil iz tega začaranega kroga, ni mogoče
napovedati, ena izmed možnih rešitev pa je propad enega ali dveh velikih investitorjev in
prodaja zaseženih stanovanj po bistveno nižjih cenah na trgu. Bolj verjetno je, da bodo ob
koncu gospodarske krize potencialni kupci začeli počasi kupovati stanovanja in se bo
začelo kolesje trga ponovno vrteti.
3.3.4 Stroški vzdrževanja stanovanj v Sloveniji
V povprečju za stanovanjske stroške na mesec zapravimo 365 evrov ali kar petino
družinskega proračuna. Dobra polovica se porabi za najemnino oziroma morebitno
posojilo, povezano z nakupom stanovanja. Sledijo stroški elektrike, ogrevanja, ki skupaj
nanesejo približno 90 evrov na mesec. Stroški interneta, telefonije ter poštnih storitev
stanejo v povprečju 54 evrov na mesec (Slonep, 2010).
O vzdrževanju in prenovi veljavni SZ-1 določa, da lahko etažni lastniki v načrtu
vzdrževanja določijo tudi višji znesek mesečnega vplačila v rezervni sklad (SZ-1,141.
člen).
Sredstva, ki se zbirajo v rezervni sklad, so namenjena za poravnavo stroškov vzdrževanja
in potrebnih izboljšav, nujna vzdrževalna dela in odplačevanje v te namene najetih posojil.
V anketi so zajeti podatki, kako se ta zakonska določila izvajajo v praksi.
Tabela 4: Vplačevanje v rezervni sklad (%)

Ali vplačujete v rezervni sklad?

Stolpnica ali Blok ali stolpič
Drugačna
blok s 5 ali več
z do 4
večstanovanj nadstropji n=
nadstropji n=
ska hiša n=
581
848
260

Ne.

12,4

22,3

Da.

87,6

Skupaj

100

Skupaj n=
1703

70

26,6

77,7

30

73,4

100

100

100

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
(Mandič, Cirman, 2005, str. 174).
V rezervni sklad vplačuje 73 odstotkov lastnikov. Iz tabele 4 lahko razberemo, da v sklad
največ vplačujejo gospodinjstva v stolpnici ali bloku s pet ali več nadstropji, najmanj pa
gospodinjstva, ki živijo v tako imenovani drugačni večstanovanjski hiši. Glede na to, da
zakon določa vplačevanje v rezervni sklad le kot priporočilo in ne kot dolžnost, lahko
ugotovimo, da se ta zahteva presenetljivo dobro izvaja v praksi. To je spet lahko dodatno
potrdilo domnevi o naraščanju zavesti lastnikov glede vzdrževanja in prenove stanovanj
(Mandič, Cirman, 2005, str. 174).
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V raziskavi Stanovanjska anketa 2005 je eden glavnih pogojev za učinkovito prenovo
stanovanj pripravljenost uporabnikov oz. lastnikov nameniti denar za to. Na to vprašanje
je odgovorila dobra polovica anketirancev. Med temi jih je velika večina (78 odstotkov)
odgovorila, da so pripravljeni nameniti denar za prenovo ali večja popravila stanovanjske
stavbe (tabela 5). Vendar delež gospodinjstev, ki so izražala pripravljenost nameniti denar
za prenovo, pomeni le slabo polovico (47 odstotkov) anketiranih. To je sicer nizek
odstotek, vendar ta rezultat kaže, da se nekatera gospodinjstva zavedajo nujnosti prenove
in da tudi sprejemajo finančno odgovornost za to (Mandič, Cirman, 2005, str. 168).
Tabela 5: Pripravljenost nameniti denar za prenovo ali večja popravila
Ali ste pripravljeni nameniti denar za
prenovo ali večja popravila ?
Ne.
Da.

n

%

468
1870

19,5
78,1

Ni potrebno.
25
0,7
Ne vem.
32
1,7
Skupaj
2395
100
Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB.
(Mandič, Cirman, 2005, str. 168).

Ugotovitev je še posebno primerna za kategorijo tako imenovanih večstanovanjskih hiš, v
katerih je bila izvedena množična privatizacija prejšnjih družbenih stanovanj v začetku 90ih let. Rezultati raziskav so namreč pokazali, da se marsikatero gospodinjstvo dlje časa po
privatizaciji ni povsem zavedalo, da lastništvo nad nepremičnino pomeni tudi finančno
obremenitev, ki jo mora lastnik prevzeti. Iz nadaljnjih rezultatov ankete pa ugotovimo, da
je delež gospodinjstev, ki živijo v stolpnici ali bloku s pet nadstropji ali več in so
pripravljena nameniti denar za prenovo, višji (83 odstotkov) kot je delež gospodinjstev ki
živijo v enostanovanjski družinski hiši (77 odstotkov), ob tem, da so slednja precej
močneje reprezentirana v vzorcu. Ti rezultati kažejo na postopno naraščanje zavesti
lastnikov privatiziranih stanovanj.
Podobno kot je ugotovljeno glede popravil, ki so bila izvedena v zadnjih petih letih, tudi v
tem primeru rezultati ankete ne kažejo na nobene značilne korelacije med pripravljenostjo
nameniti denar za prenovo in starostjo stavbe. Med gospodinjstvi, ki so odgovorila na to
vprašanje, je velika večina (80 odstotkov) izkazala pripravljenost za to, pri čemer je bil
najnižji odstotek pozitivnih odgovorov (69 odstotkov) prav pri gospodinjstvih v najstarejših
stavbah (grajenih pred letom 1914). Tudi v tem primeru velja že prej omenjeni argument,
da je treba poleg starosti vedno upoštevati še druge dejavnike, ki v določenem trenutku
pomembno vplivajo na stanje in kakovost stanovanja (Mandič, Cirman, 2005, str. 168).
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3.3.5 Stanovanjski stroški v evropskih državah
Primerjava stanovanjskih stroškov med evropskimi državami je otežena zaradi različnih
pojmovanj stanovanja, lege stanovanja, opremljenosti, različne kupne moči državljanov in
ostalih dejavnikov, ki vplivajo na določanje najemnine. Najlažje si stroške stanovanja
nekega gospodinjstva predstavljamo in jih nato tudi primerjamo, če jih določimo kot delež
v celotnem dohodku tega gospodinjstva.
Van der Heijden in Haffner (2000) sta pri analizi stanovanjskih stroškov vpeljala dva
pojma, in sicer bruto in neto delež stanovanjskih stroškov, ki sta jih izrazila kot odstotek
od povprečnega dohodka. Neto stanovanjski stroški so bruto stanovanjski stroški minus
stanovanjske pomoči, torej dejanski stroški po prejemu subvencij. V tabeli 6 je prikazan
pregled bruto in neto deležev stanovanjskih stroškov za šest zahodnoevropskih držav. Za
izračun stanovanjskih stroškov se upošteva najemnina, ki jo mora najemnik mesečno
plačevati najemodajalcu. Dodatni stanovanjski stroški (voda, energija) so iz te
metodologije izvzeti. Izjema je Švedska, ki ima različne dodatne stanovanjske stroške.
V kolikor se lotimo primerjanja bruto deležev stanovanjskih stroškov med državami,
moramo biti pozorni na določene posebnosti držav. Tabela 6 nam omogoča primerjavo
med različnimi državami le ob upoštevanju določenih dejavnikov, ki vplivajo na izračun.
Tako je npr. v Franciji nižji delež stanovanjskih stroškov posledica izračunavanja deleža
stanovanjskega stroška od povprečnega dohodka pred obdavčitvijo le-tega. Ravno tako je
potrebno kot razlog visokega deleža stanovanjskih stroškov na Švedskem upoštevati širok
spekter stanovanjskih storitev (ogrevanje, vodovod, odvoz smeti itd.), ki so vključeni v
pogodbeno najemnino. V Belgiji sta bruto in neto delež stanovanjskih stroškov v obeh
najemnih sektorjih enaka. Razlog je v tem, da Belgija nima stanovanjskih pomoči.
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Tabela 6: Bruto in neto delež stanovanjskih stroškov ter učinek stanovanjskih
subvencij (kot odstotek od povprečnega dohodka gospodinjstva) v najemnem
sektorju za šest evropskih držav od konca osemdesetih do srede devetdesetih
let 20. Stoletja
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ e ---------------

Belgija

Nemčija

Francija V. Britanija Nizozemska
Švedska

1988 1992 1982 1993 1988 1992 1988 1996 1989 1993
1990 1995
Bruto delež (v % od dohodkov)
Skupaj najemi

-

-

15,2 19,5 15,1 17,3 15,5 25,1

18,4 19,5

27,2 33,0

Socialni najem

-

-

15,4 20,5 13,1 14,5 14,9 25,0

18,4 19,4

27,9 34,4

17,0 16,8 15,0 19,3 16,3 19,2 17,6 25,4

18,3 19,9

26,5 31,8

Zasebni najem

Neto delež (v % od dohodkov)
Skupaj najemi

16,3 16,1 14,6 18,9 12,6 14,4 9,3

13,2

16,8 18,0

24,3 27,0

Socialni najem

12,8 13,1 14,5 19,0 9,2

10,5

16,5 17,7

23,6 27,4

Zasebni najem

17,0 16,8 14,6 18,8 14,7 16,9 14,3 18,0

17,5 19,2

24,2 26,6

10,8 7,8

Učinek stan. pomoči (v % od dohodkov)
Skupaj najemi

-

-

0,6

0,7

2,5

2,9

6,2

12,0

1,6

1,5

3,3

6,0

Socialni najem

-

-

0,9

1,5

3,9

3,8

7,1

14,5

1,9

1,7

4,3

7,0

Zasebni najem

0,0

0,0 0,4

0,5

1,6

2,3

3,3

7,4

0,8

0,7

2,3

5,2

Vir: Van der Heijden in Haffner, 2000, str. 76.
Iz tabele 6 lahko razberemo tudi, da se je od konca osemdesetih do sredine devetdesetih
let dvajsetega stoletja delež stanovanjskih stroškov povečal. To pomeni, da so najemnine
rasle hitreje kot dohodek in zato se je tudi delež dohodka, namenjenega najemninam,
počasi višal (Van der Heijden, Haffner, 2000, str. 71─92).
Na podlagi tabele 6 lahko ugotovimo tudi naslednje: če je povprečni dohodek višji,
zavzemajo stanovanjski stroški relativno nižji delež v dohodku, in če je koncentracija
gospodinjstev z relativno nizkim povprečnim dohodkom večja v socialnem najemnem
sektorju, bi v tem sektorju lahko pričakovali višji bruto odstotek stanovanjskih stroškov.
Podatki to tezo potrjujejo, saj kažejo, da so v Nemčiji, na Nizozemskem in Švedskem
bruto deleži stanovanjskih stroškov višji v socialnem najemnem kot pa v zasebnem
sektorju. Nasprotno pa podatki za Veliko Britanijo in Francijo kažejo, da je bruto delež
stanovanjskih stroškov večji v zasebnem najemnem kot pa v socialnem sektorju. Ta
razlika je posledica stanovanjskih pomoči, katerih koncentracija je višja v javnem
najemnem sektorju. Iz tega izhaja, da je za primerjavo med državami bolj uporaben
pojem neto stanovanjskih stroškov, pri katerem so upoštevane tudi stanovanjske pomoči
(Van der Heijden, Haffner, 2000, str. 71─92).
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Deleži stanovanjskih stroškov v dohodku, ki jih prikazuje tabela 6, pa so občutno višji, če
poleg najemnine upoštevajo še ostale stanovanjske stroške, kot so stroški vode, elektrike
in kurjave.
Tabela 7: Potrošnikovi izdatki za stanovanje, vodo, elektriko in kurjavo na
delež BDP na prebivalca za izbrane države v letu 2005

DRŽAVA

BELGIJA
BULGARIJA
ČEŠKA
REPUBLIKA
DANSKA
NEMČIJA
ESTONIJA
IRSKA
GRČIJA
ŠPANIJA
FRANCIJA
ITALIJA
CIPER
LATVIJA
LIHTENŠTAJN
LUKSEMBURG
MADŽARSKA
MALTA
NIZOZEMSKA
AVSTRIJA
POLSKA
PORTUGALSKA
ROMUNIJA
SLOVENIJA
SLOVAŠKA
FINSKA
ŠVEDSKA
ANGLIJA

Povprečna potrošnja na
ravni COICOP, EVRO na
prebivalca.

BDP na prebivalca - letni
podatki 2005.

Stanovanje,
voda,
elektrika, plin
in drugo
gorivo (v %
od BDP)

7610
2461

28900
2800

26
88

2444
7194
8445
3240
8520
7442
7874
7339
8512
7381
1810
1776
15611
2073
2596
7513
6732
3341
5560
832
5483
3600
6614
8250
9458
Vir: Eurostat, 2010.

9800
38300
27200
8300
39000
17600
20900
27400
24400
18000
5700
6100
65099
8800
11800
31500
29600
6400
14600
3700
14400
7100
30000
33000
30400

25
19
31
39
22
42
38
27
35
41
32
29
24
24
22
24
23
52
38
22
38
51
22
25
31

V tabeli 7 so prikazani izdatki za stanovanje, vodo, elektriko in kurjavo kot delež na letni
ravni BDP na prebivalca. Iz podatkov je razvidno, da ti podatki zavzamejo povprečno okoli
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30 odstotkov potrošnikovega dohodka. Ta delež je največji v Bolgariji, sledi ji Poljska in
Slovaška, najmanjši pa na Danskem.

3.3.6 Nakup ali najem stanovanja
Kot sem v nalogi že omenila, je potrebno, preden se gospodinjstva odločajo za nakup
stanovanja, najprej izdelati ustrezen finančni načrt, saj nakup predstavlja pomemben
odstotek porabe iz gospodinjskega proračuna. Pogosto se zgodi, da kupec nima na
razpolago dovolj lastnih sredstev in si mora del sredstev izposoditi.
V nadaljevanju bom na podlagi konkretnega primera poskušala ugotoviti, ali je za
gospodinjstvo s povprečno mesečno slovensko plačo s finančnega vidika bolj ugoden
najem ali nakup stanovanja.
Za lažji izračun bom uporabljala podatke za Ljubljano, ker so za druge regije baze
podatkov precej bolj skromne. Upoštevala bom objavljene podatke o nakupih oz. najemih
stanovanj na spletni strani Slonep Nepremičnine. Podlaga za izračun mi bo prav tako
literatura avtorice Andreje Cirman, in sicer Poslovanje z nepremičninami, ki je bila leta
2008 obravnavana na tradicionalnem posvetu v Portorožu.
Za primer bom vzela par srednjih let, ki trenutno živi v najemnem stanovanju v Ljubljani,
za katerega plačuje poleg tekočih stroškov mesečno še 400 EUR najemnine in razmišlja o
nakupu dvosobnega stanovanja v izmeri 60 m2, v vrednosti 145.000 EUR. Vsi podatki so iz
leta 2009.
Za posojilo se je odločil samo eden v gospodinjstvu. Pri izračunu (tabela 1) se je izkazalo,
da je najugodnejši stanovanjski kredit pri Banki Celje, to je ob predpostavki, da bosta
najela stanovanjski kredit za obdobje dvajsetih let v višini 60.000 EUR. Pri starših si bosta
brezobrestno izposodila 42.000 EUR, 50.000 EUR imata prihranjenih.
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Tabela 8: Nakup ali najem stanovanja
NAKUP/NAJEM STANOVANJA
NAKUP
PODATKI
v EUR
NAKUPNA VREDNOST STANOVANJA
145.000
PRIHRANKI
50.000
HIPOTEKARNO POSOJILO za 20 let
56.445
(r = 6,50 % )
POSOJILO STARŠEV (r = 0,00 %, 7 let)
42.000
LETNI ZNESEK VRAČILA POSOJILA STARŠEM
6.000
LETNI OBROK hipotekarnega posojila
3.195
PROVIZIJA AGENCIJ OB NAKUPU (3 %)
4.350
STROŠKI ODOBRITVE HIPOTEKARNEGA
360
POSOJILA
LETNI STROŠKI ZAVAROVANJ
170
LETNI STROŠKI VZDRŽEVANJA STANOVANJA
150
LETNI STROŠKI REZERVNEGA SKLADA
180
LETNI STROŠKI NADOMESTILA ZA STAVBNO
65
ZEMLJIŠČE
LETNI OBRATOVALNI STROŠKI STANOVANJA
1.800
(ogrevanje, elektrika, čiščenje...)
PREDVIDENA PRODAJNA VREDNOST
260.000
STANOVANJA PO 20 LETIH
LETNI PRIHRANKI NAJEMNIN
4.800
POVPREČNA LETNA RAST VREDNOSTI
4,00 %
STANOVANJA
DAVEK NA PROMET Z NEPREMIČNINAMI
2,00 %
DAVEK NA KAPITALSKI DOBIČEK
0,00 %
PROVIZIJA AGENCIJE OB PRODAJI
3,00 %
DOHODKI OD OBRESTI NA VEZANO VLOGO
0%
Vir: Lasten izračun, 2010

NAJEM
v EUR
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
1.800
0
- 4.800
0%
0%
0%
0%
3,5 %

Pri nakupu stanovanja sem kot pozitiven denarni tok upoštevala letni znesek prihranka
najemnin, kajti v primeru nakupa stanovanja se izognemo strošku najemnine in ga zato
lahko smatramo kot prihranek.
Prihodek ob prodaji stanovanja sem določila s pomočjo ocenjene povprečne letne stopnje
rasti cene stanovanj v višini 4 %, ki sem jo določila na podlagi navzdol zaokroženega
podatka o pričakovanem gibanju gospodarske rasti v Sloveniji.
Zgodovinski podatki in teorija namreč kažejo, da se na dolgi rok dohodki gospodinjstev in
cene stanovanj gibljejo usklajeno (DiPasquale, Wheaton, 1996, str. 33). Med negativne
denarne tokove pri nakupu stanovanja sem vključila letne stroške zavarovanja stanovanja,
ocenjene stroške popravil in stroške plačil v rezervni stanovanjski sklad, končno poplačilo
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posojil ob prodaji stanovanja ter plačan davek na promet nepremičnin in plačilo provizije
agenciji ob prodaji.
Na podlagi podatkov je rezultat analize pokazal, da strošek nakupa stanovanja za
gospodinjstvo na mesec znaša prvih sedem let 932 EUR, po poplačilu posojila staršev pa
432 EUR na mesec. Mesečni strošek najemnine in obratovalni stroški predstavljajo za
gospodinjstvo 555 EUR.
Ob predpostavki, da se stanovanje po dvajsetih letih proda, predstavlja zaslužek za
gospodinjstvo 115.000 EUR. Odšteti je potrebno še strošek provizije agencije ob prodaji in
davek na promet z nepremičninami.
Pri najemu stanovanja, kjer gospodinjstvo del svojih prihrankov (50.000 EUR) vloži v
banko v obliki vezane vloge za dobo enega leta z avtomatsko obnovo enoletne vezave po
obrestni meri 3,5 odstotka, predstavlja prihodek za gospodinjstvo v obdobju 20-ih let
35.000 EUR, skupaj je to 85.000 EUR prihranka.
Potrebo je pretehtati tveganja ob najemu in nakupu stanovanja. Pri nakupu je potrebno
upoštevati tudi večje investicije, ki presegajo zbrana sredstva na rezervnem skladu. V tem
primeru je dodaten strošek oz. obveznost etažnega lastnika na skupnih delih sorazmeren
z njegovim solastniškim deležem. Tveganje predstavlja tudi sprememba cene
nepremičnine in lokalnega okolja ipd.
Pri najemu je tveganje v povezavi s kakovostjo vzdrževanja, v višini najemnine v
prihodnje, obnovitev pogodbe ipd. V Sloveniji velja skromna ponudba neprofitnih
najemniški stanovanj, tržna najemna pa se odražajo v visokih najemninah. V konkretnem
primeru za sprejemljivejšo rešitev stanovanjskega vprašanja predstavlja lastništvo v
primerjavi z najemom.
Rezultati analize prav tako kažejo, da je delež stroška pri najemu stanovanja previsok. V
mednarodnem merilu se je uveljavila meja 30 odstotkov razpoložljivega dohodka
gospodinjstva. Pri povečanju odstotka pa že lahko govorimo o stanovanjski stiski oziroma
težavah pri shajanju s stanovanjskimi stroški.
Ob predpostavki, da bi moralo gospodinjstvo najeti višji znesek posojila za daljše obdobje,
zaradi dviga cen nepremičnin za 6,5 odstotni točki in ker posojilo staršev ni mogoče ter ob
dvigu obrestne mere za 3 odstotne točke (tabela 9), znaša strošek nakupa stanovanja za
gospodinjstvo na mesec 578 EUR. Mesečni strošek najemnine in obratovalni stroški pa
predstavljajo za gospodinjstvo 555 EUR. V kolikor bi država zagotovila stabilen najemniški
trg s pošteno najemnino, se lahko najem izkaže kot dobra rešitev stanovanjskega
vprašanja. Omogoča večjo mobilnost in s tem več priložnosti za bivanje na lokacijah, ki so
bližje delovnem mestu. Sploh v današnjem času, ko je precej težko dobiti službo, utegne
biti pripravljenost selitve na lokacijo v bližino delovnega mesta velika prednost za
posameznika.
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Tabela 9: Nakup ali najem stanovanja ob določenih predpostavkah
NAKUP/NAJEM STANOVANJA
NAKUP
PODATKI
v EUR
NAKUPNA VREDNOST STANOVANJA
154.425
PRIHRANKI
50.000
HIPOTEKARNO POSOJILO za 25 let
114.345
(r = 9,50 % )
LETNI OBROK hipotekarnega posojila
4.426
PROVIZIJA AGENCIJ OB NAKUPU (3 %)
4.350
STROŠKI ODOBRITVE HIPOTEKARNEGA
360
POSOJILA
LETNI STROŠKI ZAVAROVANJ
170
LETNI STROŠKI VZDRŽEVANJA STANOVANJA
150
LETNI STROŠKI REZERVNEGA SKLADA
180
LETNI STROŠKI NADOMESTILA ZA STAVBNO
65
ZEMLJIŠČE
LETNI OBRATOVALNI STROŠKI STANOVANJA
1.800
(ogrevanje, elektrika, čiščenje...)
PREDVIDENA PRODAJNA VREDNOST
260.000
STANOVANJA PO 20 LETIH
LETNI PRIHRANKI NAJEMNIN
4.800
POVPREČNA LETNA RAST VREDNOSTI
4,00 %
STANOVANJA
DAVEK NA PROMET Z NEPREMIČNINAMI
2,00 %
DAVEK NA KAPITALSKI DOBIČEK
0,00 %
PROVIZIJA AGENCIJE OB PRODAJI
3,00 %
DOHODKI OD OBRESTI NA VEZANO VLOGO
0%
Vir: Lasten izračun, 2010

NAJEM
v EUR
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
65
1.800
0
- 4.800
0%
0%
0%
0%
3,5 %

3.4 TRG NAJEMNIH STANOVANJ
3.4.1 Stanje na trgu najemniških stanovanj v Evropi v obdobju
1990─2004
Pred letom 1990 je javni najemni sektor v večini srednjeevropskih in južnoevropskih
socialističnih držav obsegal od 20 do 30 odstotkov celotnega stanovanjskega sklada. Po
letu 1990 je bilo opaziti tendenco krčenja javnega najemnega sektorja. Intenziteta krčenja
je bila v različnih državah različna, tako se je v nekaterih državah (Češka, Poljska,
Slovaška) javni najemni sektor skrčil le za malo ter ostal med 25 in 30 odstotki celotnega
stanovanjskega sklada. V nekaterih državah (Slovenija in Albanija) pa je prišlo do padca z
nad 30 odstotkov na manj kot 10 odstotkov (Mandič, 2002, str. 138).
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Graf 2: Sestava stanovanjskega sklada po tipu stanovanjske oskrbe (v %) v
izbranih evropskih državah okoli leta 1990

Vir: Mandič, 1996, str.57.
Iz grafa 2 je razvidno, da se je tip stanovanjske oskrbe od države do države razlikoval. V
večini najrazvitejših držav je v začetku devetdesetih let kot način stanovanjske oskrbe
prevladovalo lastno stanovanje. Ta odstotek je še posebej visok v Grčiji (77 %), Španiji
(76 %), Veliki Britaniji (67 %) in Italiji (67 %). Delež lastnih stanovanj, kot način
stanovanjske oskrbe, pa je občutno nižji v Nemčiji (38 %), na Švedskem (41 %) in na
Nizozemskem (47 %). Višji delež v teh državah predstavljajo najemna stanovanja, in sicer
so med njimi v Nemčiji prevladovala zasebna najemna stanovanja (43 % od celotnega
stanovanjskega sklada), na Nizozemskem javna najemna stanovanja (36 % od celotnega
stanovanjskega sklada) in na Švedskem tudi javna najemna stanovanja (23 % od
celotnega stanovanjskega sklada).
Tabela 9 prikazuje spremembe, do katerih je prišlo med letoma 1990 in 1994 v državah
srednje in vzhodne Evrope. Te spremembe so preobrazile najemne sisteme v srednji in
vzhodni Evropi. Močno krčenje javnega najemnega stanovanja je spremljalo izrazito rast
lastniškega statusa, zato ni presenetljivo, da je bil izraz privatizacija geslo za vpeljavo
stanovanjskih reform (Mandič, 2002, str. 139).
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Tabela 10: Sestava stanovanjskega sklada po tipu stanovanjske oskrbe (v %) v
nekaterih državah na prehodu (vzhodnoevropskih in srednjeevropskih) v letih
1990 in 1994
Država

Javna najemna

Zasebna
najemna

Lastniška
stanovanja

Drugo

1990

1994

1990

1994

1990

1994

1990

1994

29,6

27,6

0,9

4,7

40,3

42,2

29,2

25,5

22

13

0,5

1,0

77,5

86,0

0,0

0,0

Poljska

29,7

25,4

5,2

5,2

40,2

41,7

24,9

27,7

Slovaška

27,3

25,0

0,0

0,5

50,2

51,6

22,5

21,9

Albanija

35,4

2,0

0,0

64,6

98,0

0,0

0,0

Hrvaška

25,5

10,6

0,0
n.p.

3,7

69,6

84,5

Češka
Madžarska

4,9

1,2

Vir: Mandič, 2002, str.140.
Iz tabele 9 je razvidno še, da so države Češka, Poljska in Slovaška doživele zelo blago
krčenje javnega najemnega sektorja. Drugi tipi stanovanj (zlasti zadružna) še vedno
zavzemajo zelo visok delež, skupaj z javnimi najemnimi stanovanji pa predstavljajo
približno polovico celotnega stanovanjskega sklada. Pri drugi skupini držav, ki jo
predstavljajo Madžarska, Albanija in Hrvaška, pa se je javni najemni sektor izrazito
zmanjšal pod 10 odstotkov celotnega sklada. V tej skupini je tudi zadružni sektor zelo
majhen, lastniški pa zavzema več kot 85 odstotkov, kar pa presega tudi najvišje deleže v
zahodni Evropi.
Graf 3: Delež najemnih stanovanj v celotnem stanovanjskem skladu okoli leta
2000
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Vir: European Central Bank, 2003.
Če primerjamo podatke iz grafa 2, tabele 9 in grafa 3, ugotovimo, da delež najemnih
stanovanj v celotnem stanovanjskem skladu upada.
V razvitih industrijskih državah lastništvo narašča, k čemur je znatno pripomogla
stanovanjska privatizacija. V anglosaksonskih državah se je utrdilo prepričanje, da
lastništvo narašča z družbenim razvojem in splošno blaginjo. S porastom življenjskega
standarda pa je vse več gospodinjstev sposobnih kupiti stanovanje. Ta teza je znana kot
»implicitni model rasti lastništva« in je bila empirično preverjena v britanskem in
mednarodnem kontekstu. Veljala naj bi za zahodne razvite države, medtem ko rast
lastništva v socialističnih državah potrebuje drugačno razlago (Mandič, 1996, str. 80, 81).
V drugi polovici osemdesetih let je rast lastniških stanovanj v Veliki Britaniji spremljala tudi
rast cen nepremičnin. Takrat je veljalo splošno prepričanje, da je lastništvo varna naložba
in prispeva k povečanju premoženja. V začetku devetdesetih let pa je prišlo do preobrata
s hitrim padcem cen nepremičnin. Hkrati so se občutno dvignile obrestne mere za
stanovanjska posojila in s tem so obroki odplačila pri posojilojemalcih poskočili čez
pričakovani znesek odplačila. To je predstavljajo hud problem za gospodinjstva, ki niso
bila finančno sposobna odplačevati posojil, vendar si s prodajo nepremičnin niso mogla
pomagati, saj ta za pokritje posojil ne bi zadoščala. Pri tem je morala poseči država na
področje, ki se je do tedaj predstavljalo kot samonosilno (Mandič, 1996, str. 82, 83).
Zaradi pomembnosti najemnega sektorja pri mobilnosti delovne sile in učinkovitem
delovanju stanovanjskega trga bi bilo potrebno razmisliti o smiselnosti favoriziranja
lastniškega sektorja kot tipa oskrbe s stanovanjem. Iz grafa 3 je razvidno, da so države z
najnižjim deležem najemnega sektorja v letu 2000 (okoli 20 %) Španija, Grčija, Italija in
Irska.
V najemnem sektorju prejmejo subvencijo tisti najemniki, ki ne zmorejo v celoti plačati
vseh stroškov najema stanovanja. Ta je v večini evropskih držav, kakor v Sloveniji,
odvisna od višine dohodka gospodinjstva, števila družinskih članov in stanovanjske
površine. V Evropski uniji je vprašanju socialne izključenosti posvečena velika pozornost,
zato je tudi stanovanjsko vprašanje ranljivih skupin obravnavano s te perspektive.
Ključnega pomena je evropska strategija boja proti revščini in socialni izključenosti, s
katero naj bi se v EU sledilo ciljem Lizbonske strategije. V evropski politiki prihajajo
stanovanjski problemi vedno bolj v ospredje in so uvrščeni visoko na dnevni red. To
zagotovo posredno vpliva na njihovo večje prepoznavanje tudi v nacionalnih državah.
Evropski vpliv lahko označimo kot pozitiven, saj je Evropska unija hkrati tudi okvir za
učenje in izmenjavanje izkušenj ter dobrih praks. Izpostavljene so ključne prioritete, od
zagotavljanja primernega stanovanja, povečanja udeležbe na trgu dela, posodobitve
sistemov socialne zaščite, odpravljanja pomanjkljivosti v izobraževanju in usposabljanju,
odpravljanja revščine otrok, izboljšanja dostopa do kakovostnih storitev, do odpravljanja
diskriminacije in večanja vključenosti manjšin in priseljencev. Posamezne države prioriteto
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zagotavljanja primernega stanovanja naslovijo na različne načine, npr. z izboljšanjem
stanovanjskih standardov, izboljšanjem dostopnosti socialnih stanovanj za ranljive
skupine, izvajanjem celovitih programov za odpravljanje brezdomstva (Sendi, 2007, str.
45).
Graf 4: Delež najemnih stanovanj v državah Evropske unije v letu 2004

Vir: Sendi (2007): Stanovanjska reforma: pričakovanja, potrebe in realizacija, str.29.
V nadaljevanju bom predstavila ukrepe stanovanjske politike v štirih evropskih državah, in
sicer na primeru Švedske, Finske, Avstrije in Nemčije. Poudarek je na sistemu
stanovanjske oskrbe, predvsem na področju zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj.

3.4.1.1 Avstrija
Stanovanjska politika je v Avstriji na zvezni strani v pristojnosti Ministrstva za delo,
zdravje in socialne zadeve. Na tej ravni se sprejemata davčna in najemniška zakonodaja.
Deželne oblasti pa sprejemajo deželno stanovanjsko zakonodajo (Boškić, 2002, str.
183─196).
Javna najemna stanovanja so najemna stanovanja, ki so jih zgradile javne zadruge ali
nepridobitna gradbena združenja. Zasebna najemna stanovanja pa so vse druge oblike
najemnih stanovanj (zasebniki, podjetniki, združenja). Lokalne oblasti so pristojne za
preskrbo najemnih socialnih stanovanj. Kot zanimivost naj povem, da je Dunaj z več kot
210.000 neprofitnimi stanovanji mesto z največjim skladom neprofitnih stanovanj v
Evropi. Merila za pridobitev stanovanj pa so: starost vsaj 17 let, avstrijsko državljanstvo,
dohodek, ki je nižji od dohodkovnega praga, vsaj eno leto stalno bivališče v občini, v
kateri upravičenec zaprosi za stanovanje.
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Avstrija je imela v letu 2002 nekaj več kot 40 odstotkov privatnih najemnih stanovanj ter
skoraj 3 odstotke socialnih stanovanj, delež lastniških stanovanj pa je bil 57 odstotkov.
Vsak Dunajčan, ki je državljan Avstrije ali EU, lahko kupi ali najame stanovanje od
stanovanjskih zadrug. Gre za nedobičkonosna podjetja, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in
so od države dobila tak status. Svoj neto dobiček pa morajo vložiti v stanovanjsko zidavo
oziroma projekte, ki jih podpira država. Stanovanja, ki jih gradijo tovrstna podjetja, lahko
prebivalci kupijo ali najamejo pod pogojem, da njihovi dohodki ne presegajo določene
meje. Za štiričlansko družino je letni limit 57.600 evrov za najem in 67.200 evrov za
nakup. Kljub relativno visokemu limitu pa je znotraj teh meja okoli 90 odstotkov
prebivalcev. Dunajčan, ki ima nižje dohodke od omenjenega limita in želi stanovati v
državnem stanovanju, dobi stanovanje v nekaj mesecih, najemnina pa je za tretjino nižja
kot tista na prostem trgu (Boškić, 2002, str. 183─196).
Do leta 2001 so na Dunaju družinam, ki so se prvič srečale s stanovanjskim problemom in
niso imele dovolj visokega dohodka, pomagali z nepovratnimi subvencijami pri nakupu
stanovanja ali gradnji hiše, kjer je kupec plačal za petino znižajo ceno. Skladno s predpisi
EU pa v zadnjih letih dajejo zelo ugodne kredite za nakup stanovanja. Danes tri od petih
družin živijo v subvencioniranih stanovanjih. Od teh jih je več kot 220.000 v občinski lasti
in v dolgoročnem najemu (Boškić, 2002, str. 183─196).
Višina najemnine krije stroške gradnje in vzdrževanja stanovanja. Zasebna stanovanja so
razdeljena na različne kategorije za oddajo. V prvo skupino spadajo stanovanja za
kratkotrajni najem, najem podjetij in podobno. Ta se oddajajo po tržnih cenah najemnin.
Druga stanovanja so še dodatno razdeljena na boljša, ki imajo centralno ogrevanje, in
slabša s slabšim ogrevanjem in sanitarijami. To višino najemnine določa država. Lastniki
morajo sredstva, ki so jih v desetih letih pridobili z oddajo v najem, v določeni višini
porabiti za obnovo stanovanja (Boškić, 2002, str. 183─196).
Pri pridobitvi občinskega neprofitnega stanovanja imajo prednost ljudje, ki bolj
potrebujejo stanovanje in predložijo dokazila o slabem zdravju, slabem kakovostnem
stanju trenutnega prebivališča, neustrezni velikosti trenutnega prebivališča itd. Urejeno
imajo tudi posebno socialno shemo, po kateri lahko stanovanje pridobijo tudi osebe po
končani institucionalni oskrbi, če lahko same krijejo stroške bivanja, nimajo dolgov ali
imajo pisno priporočilo o tem, da so se sposobne odgovorno obnašati. Ciljne skupine
posebne socialne sheme so: mladi ljudje; družine z otroki; posamezniki in pari, ki živijo v
najetih sobah ali gostiščih; ljudje, ki prebivajo v zavetiščih; odvisniki, ki so končali
terapijo; obsojenci po prestani zaporni kazni; ženske, ki so doživljale nasilje; begunci;
ljudje s posebnimi psihičnimi potrebami; ljudje z zdravstvenimi težavami (npr. aids) po
odpustu iz bolnišnice. Poleg tega so upravičene do stanovanja osebe, ki so po lastni krivdi
ali nepričakovano izgubile prebivališče in pri katerih se ne more pričakovati, da bodo same
rešile stanovanjsko vprašanje (Boškić, 2002, str. 183─196).

3.4.1.2 Finska
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Na Finskem določa cilje in ukrepe stanovanjske politike Ministrstvo za okolje. Za izvajanje
zakonov pa je bil leta 1990 ustanovljen Stanovanjski sklad, ki sredstva na področju
stanovanjske politike dodeljuje lokalnim oblastem. Javna najemna stanovanja so
financirana z državnimi stanovanjskimi posojili. So v lasti skupnosti in različnih neprofitnih
organizacij. Upravičenci do teh stanovanj so izbrani po socialnem merilu na podlagi
dohodka. Zasebna najemna stanovanja pa so v lasti fizičnih ali pravnih oseb (Boškić,
2002, str. 183─196).
V letu 1999 je bilo na Finskem 58 odstotkov lastniških stanovanj. Delež najemnih
stanovanj se je gibal okoli 33 odstotkov, skoraj polovica od teh stanovanj je bila
subvencioniranih, ostala pa so bila privatna najemna stanovanja, ki so največkrat v lasti
fizičnih oseb.
Finski stanovanjski sklad je vladni organ, ki pa je ločen od državnega proračuna. Sklad
zagotavlja subvencije stanovanjskih posojil in posojil za najemna stanovanja, katerih cene
se oblikujejo na prostem trgu. Poleg tega nadzoruje stroške gradnje in kvaliteto
subvencioniranih gradenj ter odobrava posojila za najemna stanovanja. Poleg davčnih
olajšav so subvencionirana stanovanjska posojila prvotna oblika podpore za izgradnjo
stanovanj na Finskem.
Pogoj za pridobitev posojil s strani Stanovanjskega sklada za gradnjo subvencioniranih
najemnih stanovanj je, da 45 let ostanejo najemna. Višina posojil je med 90 in 95 odstotki
stroškov gradnje. Kadar pa vlagajo stanovanjske zadruge, je posojilo nekoliko nižje, in
sicer dobijo od Stanovanjskega sklada posojila v višini 85 odstotkov stroškov gradnje,
ostalih 15 odstotkov pa prispevajo prihodnji najemniki (Boškić, 2002, str. 183─196).
Višina najemnine v subvencioniranih najemnih stanovanjih je tolikšna, kolikor znašajo
stroški kapitala ter stroški upravljanja in vzdrževanja premoženja. Pogodba o najemu je
sklenjena za nedoločen čas, najemniki pa imajo pravico do soodločanja pri upravljanju.
Pravico do javnega najemnega stanovanja imajo starejši občani, mladi in mlade družine
(zanje je omogočen poseben subvencijski sistem) ter študentje (Boškić, 2002, str.
183─196).

3.4.1.3 Nemčija
V Nemčiji prevladuje prepričanje, da pomeni investiranje v stanovanjsko gradnjo in
vzdrževanje stanovanj tudi oživitev številnih drugih gospodarskih panog, zato si z
različnimi podporami, davčnimi olajšavami in subvencioniranjem prizadevajo za
spodbujanje gradnje lastniških in najemnih stanovanj. V Nemčiji za gradnjo najemnih
stanovanj skrbijo posebej registrirane institucije, praviloma stanovanjske zadruge, ki
upravljajo tudi z eno tretjino vseh socialnih stanovanj. Ob podpori javnih sredstev,
davčnih olajšavah in drugih ugodnostih investicije v najemna socialna stanovanja
prinašajo investitorjem določen dobiček, zato zasebni sektor vlaga tudi v ta segment
stanovanjske oskrbe.

58

Najemna stanovanja so vsa tista, ki niso v lasti stanovalca ali katerega drugega člana
gospodinjstva. Statusi najemnih stanovanj se razlikujejo glede na to, ali so bila zgrajena
pred letom 1949 ali po njem. Socialna najemna stanovanja so vsa stanovanja, ki so bila
zgrajena po letu 1949, s finančno pomočjo lokalne ali državne oblasti. Vsa najemna
stanovanja, zgrajena pred letom 1949, in stanovanja, zgrajena brez finančne pomoči
oblasti, se štejejo za zasebna najemna stanovanja (Boškić, 2002, str. 183─196).
V letu 2002 je bilo v Nemčiji 51 odstotkov privatnih najemnih stanovanj, 6 odstotkov pa
socialnih stanovanj. V letu 2004 predstavlja delež najemnih stanovanj 55 odstotkov. Kljub
temu je lastniško stanovanje v Nemčiji v primerjavi z ostalimi državami v Evropi še vedno
nizko (Norris, Shiels, 2004, str. 30).
Od leta 1987 je dodelitev socialnih najemnih stanovanj v rokah lokalnih skupnosti, ki
imajo za to določeno število lastnih zmogljivosti. Ostale zmogljivosti pa zakupijo od
zasebnikov tako, da prispevajo delež k najemnini za socialnega upravičenca, ki ga naselijo
v stanovanje. Višina najemnine se določa svobodno, vendar pa njeno spreminjanje
natančno ureja država, saj se v treh letih ne sme dvigniti za več kot 30 odstotkov. Lokalne
oblasti skrbijo za ljudi, ki si sami ne morejo zagotoviti ustreznega stanovanja. Socialna
stanovanja so namenjena gospodinjstvom pod določenim dohodkovnim pragom, ki se
preverja vsaki dve leti s potrdilom o prejemkih gospodinjstva. Prednostno pa so
obravnavane nosečnice, velike družine, enoroditeljske družine, starejši ljudje ter težji
invalidi (Boškić, 2002, str. 183─196).

3.4.1.4 Švedska
Švedska nima stanovanj, ki bi bila opredeljena kot socialna najemna stanovanja. V lasti
neprofitnih stanovanjskih organizacij so javna najemna stanovanja, ki jih nadzorujejo
lokalne oblasti. Posamezna neprofitna organizacija ima od 40 do 54.000 stanovanj.
Najemnine, tako v javnih kot zasebnih najemnih stanovanjih, se določajo na podoben
način, dostop do javnega stanovanja pa je omogočen vsem. Družine, ki živijo v težkih
razmerah, dobivajo stanovanjsko podporo, ne glede na to, ali bivajo v javnem ali
zasebnem najemnem stanovanju. Nacionalni odbor za stanovanje, gradnjo in načrtovanje
– Boverket, ki je bil ustanovljen leta 1955, nadzoruje razmere na stanovanjskem trgu po
občinah. Imenovani odbor opredeljuje tudi skupine prebivalstva, ki se srečujejo s
stanovanjskim tveganjem in imajo dostop do javnega stanovanja. Tu so poznana tudi
zadružna stanovanja. Stanovanjska zadruga je lastnica stanovanjskega objekta, najemniki
pa plačujejo svoj delež stroškov za vzdrževanje hiše in uporabo stanovanja (Boškić, 2002,
str. 183─196).
V letu 2002 je bilo na Švedskem samo 38 odstotkov takšnih stanovanj, ki so bila lastniška,
kar je bilo najmanjše število lastniških stanovanj v primerjavi z ostalimi evropskimi
državami (Norris, Shiels, 2004, str. 49). Najemnih stanovanj je bilo 46 odstotkov, med
njimi pa 24 odstotkov takih, ki jih uvrščajo med neprofitna stanovanja. V javnih najemnih
stanovanjih višino najemnine določijo s pogajanji med organizacijami najemnikov in
predstavniki občinskih oblasti, ki imajo v lasti najemna stanovanja. Temelji na tekočih
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stroških vzdrževanja in se povečuje skladno s povišanjem stroškov. Občinske
stanovanjske organizacije pa nato višino najemnine prilagodijo starosti in opremljenosti
stanovanj (Bilić, 2003, str. 24).
Podobno kot v občinskih stanovanjih pa so določene tudi najemnine v zasebnih najemnih
stanovanjih, le da so te nekoliko višje, saj je lastnikom dovoljeno imeti določeno stopnjo
dobička. Te najemnine vsebujejo stroške kapitala, zavarovanja, tekočega vzdrževanja,
amortizacije (Boškić, 2002, str. 183─196).

3.4.2 Subvencioniranje najemnin za stanovanja v državah Evropske
unije
Vsaka država si v okviru svoje zakonodaje in potreb oblikuje svoje določbe glede
subvencioniranja najemnin za stanovanja. V nadaljevanju navajam določene specifičnosti,
ki jih zajemajo posamezne države. Tako v Avstriji za pridobitev takšne pomoči uporabna
površina stanovanja ne sme presegati 50 m2, povečanih za 20 m2 na vsakega člana
gospodinjstva. V Belgiji je subvencija odvisna od višine dohodkov. Dohodkovno
sposobnost najemnikov preverjajo po kriterijih, ki jih postavi vlada. Če dohodek preseže
določeno mejo, lahko od najemnikov zahtevajo, da se preselijo v zasebni najemni sektor,
kjer pa se cene določajo prosto in ni nadzora nad višino najemnin. Tudi na Danskem so
državne subvencije namenjene ekonomsko šibkejšim skupinam prebivalstva. Višina
subvencije je odvisna od višine najemnine, dohodka, velikosti stanovanja in števila otrok.
Na Finskem poznajo poleg t. i. splošnih subvencij najemnin za družine in posameznike
tudi subvencije najemnin za upokojence in študente, ki živijo samostojno. Višina
subvencije je odvisna od števila članov družine, družinskega dohodka, premoženjskega
stanja posameznika, lokacije stanovanja, leta njegove izgradnje in izdatkov zanj. Francija
pozna subvencije v zasebnem in državnem sektorju. Višina je odvisna od dohodka,
velikosti gospodinjstva in višine najemnine. Na Irskem je višina najemnine tesno povezana
z najemnikovim dohodkom. Najemnina je izračunana na podlagi dohodka gospodinjstva,
giblje pa se lahko od ene dvajsetine do ene sedmine razpoložljivega dohodka družine.
Subvencije najemnin na Nizozemskem so odvisne od dohodka gospodinjstva in cene
najema. Portugalska subvencionira najemnino najemnikom, katerih dohodek je trikrat nižji
od »nacionalnega minimuma«, upošteva pa se tudi število otrok. V Španiji je najemnina v
zasebnem sektorju prosta in znaša šest odstotkov od vrednosti stroškov gradnje, lastniki
stanovanj pa prejemajo objektne subvencije. V državnem sektorju je najemnina omejena
na tri odstotke stroškov gradnje, za najemnike z najnižjimi dohodki pa so predvidene še
dodatne subjektne subvencije. V Veliki Britaniji lahko najemniki zaprosijo za pomoč glede
na raven njihovih dohodkov. Obstajata dve vrsti subvencij: standardna in kvalificirana
subvencija. Prva pomeni popust najemnine v državnem najemnem sektorju, druga je
namenjena najemnikom v zasebnem sektorju. Popust najemnine se oblikuje glede na
dohodek, strukturo gospodinjstva ter višino najemnine. Kvalificirana subvencija pa je del
državne pomoči, namenjene tistim prebivalcem, ki se kljub ostalim vrstam pomoči
znajdejo pod robom revščine.

60

Glede dostopnosti do stanovanj nasploh, tudi za mlade, pa je v državah evropske
skupnosti pomembno dejstvo, da je stanovanjsko področje tako rekoč desetletja deležno
prednostne obravnave in različnih vrst proračunske podpore, kar posledično pomeni
visoko stopnjo dostopnosti. Možnosti najetja kreditov pod ugodnimi pogoji so stalnica v
teh državah, glede na plačilno sposobnost pričakovalcev stanovanj pa je možno kredite
odplačevati tudi na zelo dolge roke (tudi do 40 let). Zelo aktivne so tudi neprofitne
stanovanjske organizacije, ki zagotavljajo relativno cenejša stanovanja in imajo veliko
podporo države (Slonep, 15. 1. 2010).

3.5 STANJE NA TRGU NAJEMNIŠKIH STANOVANJ V SLOVENIJI
Slovenija ima po stanovanjski privatizaciji zelo majhen delež neprofitnih najemnih
stanovanj – okoli 9 odstotkov. To je manj kot v večini drugih držav v tranziciji. Manj javnih
najemnih stanovanj imajo le še Albanija, Bolgarija in Romunija. Še večja je razlika v
primerjavi z razvitimi državami, zlasti če upoštevamo odsotnost drugih neprofitnih oblik
stanovanjske oskrbe pri nas. Zato je struktura slovenskega stanovanjskega sklada
neprimerna, saj tako visoke ravni lastnih stanovanj v bodoče ni možno vzdrževati (Boškić,
2002, str. 183).
V letu 2002 je bilo v Sloveniji v celotnem stanovanjskem skladu 777.792 stanovanj, kar
pomeni 390 stanovanj na 1000 prebivalcev. To je pod povprečjem držav EU. Glede na
velikost stanovanj zaostajamo za razvitimi državami v EU za 17,5 % (v Sloveniji znaša
kvadratura 75 m2, v EU pa 91,9 m2), smo pa v povprečju z EU, če upoštevamo vse države
EU. V 27 državah EU je povprečno število sob v stanovanju 3,6; pri nas pa se giblje pri 3
sobah oziroma manj. V enem stanovanju povprečno živi več ljudi (2,8 oseb) kot v EU, kjer
je to število 2,2 osebi. Poleg tega pa imamo tudi najmanj najemnih stanovanj v Evropi,
saj je njihov delež le 8 odstotkov, medtem ko v EU ta delež znaša okoli 40 odstotkov
(Norris, Shiels, 2004, str. 10).
To je po besedah nekaterih strokovnjakov primanjkljaj v višini 120.000 stanovanj
(Stanovanjski sklad RS, 2005, str. 6).
Zaradi nezadostne ponudbe neprofitnih stanovanj in številnih prosilcev marsikdo, ki bi bil
sicer upravičen do pomoči s strani države, ne izpolnjuje vseh kriterijev in je tako skupaj z
ostalimi prepuščen trgu profitnih stanovanj, kjer vladajo zelo visoke najemnine. Hkrati tudi
ponudba profitnih stanovanj ne zadošča potrebam trga, zato lahko tržna najemnina znaša
tudi polovico povprečne mesečne plače v Sloveniji.
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Graf 5: Mesečne najemnine tržnih stanovanj v Ljubljani
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Vir: Slonep nepremičnine, 2009.
V grafu 5 je prikazano gibanje povprečnih mesečnih najemnin v Ljubljani, izraženih v
evrih, za obdobje od junija 1995 do junija 2009. Podatki zajemajo povprečne oglaševane
cene najemnin, ki od dejanskih lahko odstopajo tudi do 15 %. S slike je razvidno, da
najemnine od leta 1996 in do konca leta 2001 niso kazale trenda rasti. Nato je prišlo do
občutne rasti najemnin predvsem pri dvosobnih in trisobnih stanovanjih, ki je trajala do
konca leta 2003. Po tem letu so se najemnine umirile in v obdobju do leta 2009 zgolj
nihale okoli določene vrednosti, poleg tega ne kažejo trenda rasti. Nasprotno po letu 2008
pri dvosobnih in trisobnih stanovanjih najemnine padajo. Cene tržnih najemnin so v
Ljubljani med najvišjimi v Sloveniji, približujejo se jim le cene najemnin v obalni regiji.
Podatki o cenah tržnih najemnin v ostalih regijah Slovenije javno sicer niso na voljo,
vendar je iz časopisnih oglasov možno razbrati, da so v primerjavi s povprečnimi dohodki
v posameznih regijah prav tako previsoke. Običajno obsegajo previsok delež
gospodinjskega proračuna, pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da navedene cene
najemnin ne vključujejo ostalih stroškov bivanja, ki nastanejo ob uporabi stanovanja
(elektrika, ogrevanje, komunala ipd.). Najemniki so običajno upravičeni le plačila stroškov
rednega vzdrževanja stanovanja, ki pade na lastnika stanovanja. Po novem zakonu je
sicer mogoče dobiti subvencijo tudi za bivanje v tržnem najemnem stanovanju, vendar le,
če to omogoča občinski stanovanjski program (Hočevar Frantar, 2003, str. 101─102).
Eden izmed bistvenih elementov najemne pogodbe je določitev višine najemnine. V
Sloveniji se višina najemnin za tržna, službena in namenska najemna razmerja oblikuje
prosto, kar pomeni, da zakon za tovrstna najemna razmerja ne določa posebnih pravil.
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Edina omejitev pri višini najemnin za tržna, službena in namenska najemna stanovanja je
določitev oderuške najemnine.
O oderuški najemnini govorimo, če najemnina za več kot 50 odstotkov presega povprečno
tržno najemnino v občini za enako ali podobno kategorijo stanovanj, pri čemer je
potrebno upoštevati lokacijo in opremljenost. Stranka v tem primeru lahko uveljavlja
ničnost pogodbe ali pa zahteva, da se znesek najemnine zmanjša za primerno vsoto in da
takšne najemnine ne opravičuje lokacija in oprema stanovanja (Horvat, 2004, str. 14).
Neprofitna stanovanja izboljšujejo socialni položaj ekonomsko šibkejših slojev
prebivalstva. V Slovenji zagotavljajo neprofitna najemna stanovanja občine, Stanovanjski
sklad RS, javni sklad in neprofitne stanovanjske organizacije.
Postopek dodelitve neprofitnega stanovanja se začne na podlagi javnega razpisa, ki ga
objavi občina, javni stanovanjski sklad ali neprofitna stanovanjska organizacija. Za
pridobitev tovrstnega stanovanja so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki
izpolnjujejo številne pogoje in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter
kriterije za morebitno plačilo lastne udeležbe in varščine za uporabo stanovanja. Ti pogoji
so določeni s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ki ga predpiše
minister za okolje in prostor, in so objavljeni v javnem razpisu. Pri dodelitvi neprofitnega
stanovanja imajo prednost tisti prosilci, ki imajo nižje dohodke, večje število družinskih
članov, živijo v slabših stanovanjskih in socialnih razmerah ter mlade družine in invalidi.
Na podlagi prijav se nato izoblikuje prednostna lista. Za tistega upravičenca, za katerega
bo zagotovljeno stanovanje, se odda stanovanje v najem za nedoločen čas. Če najemnik
ne izpolnjuje več pogojev za bivanje v neprofitnem stanovanju, potem se lahko najemna
pogodba za bivanje v tem stanovanju spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje.
Če se razmere najemniku ponovno poslabšajo, se lahko najemna pogodba ponovno
spremeni v najemno pogodbo za neprofitno stanovanje (Stanovanjski zakon, 2003).
Občine ali njihovi javni stanovanjski skladi so gonilo gradnje in oddaje neprofitnih
najemnih stanovanj. Z javnimi razpisi ugotavljajo potrebe po najemnih stanovanjih in jih
razdeljujejo med prosilce. Gradnjo ali nakup morajo financirati iz lastnih sredstev, pri tem
pa jim pomaga Stanovanjski sklad RS z ugodnimi krediti. Ker je strošek gradnje stanovanj
velik, gradijo več stanovanj predvsem večje občine, kjer so tudi potrebe večje.
Med neprofitne stanovanjske organizacije štejemo različne stanovanjske sklade, ki jih
ustanovijo občine in od njih prevzamejo neprofitno stanovanjsko dejavnost. Sem sodijo
tudi druge stanovanjske organizacije zasebnega prava, ki pa do sedaj pri nas niso zaživele
(Slonep, 2009).
Za uporabo najemnega stanovanja plačuje najemnik lastniku stanovanja najemnino, ki se
določi z najemno pogodbo, vendar ne v nasprotju z določbami Stanovanjskega zakona.
Najemnina za službena, tržna namenska najemnina stanovanja se oblikuje prosto (prosto
oblikovana najemnina ne upošteva socialnega vprašanja najemnikov v smislu, da bi se
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glede na njihov materialni položaj omogočala uporaba stanovanja). Najemnina za
neprofitna stanovanja se oblikuje v skladu z metodologijo (Heric, 2004, str. 31).
3.5.1 Najem neprofitnega stanovanja
Neprofitna najemnina, ki jo plačujejo najemniki neprofitnih stanovanj (bivši imetniki
stanovanjske pravice in upravičenci do najema neprofitnega stanovanja) pa je natančneje
urejena z zakonom in metodologijo o oblikovanju najemnine in subvencij (Hočevar
Frantar, 2003, str. 98─103).
SZ-1 v 83. členu opredeljuje vrste stanovanj in v prvi alineji tega člena pravi, da je
neprofitno stanovanje tisto, ki se oddaja za neprofitno najemnino in stanovanje, ki se
oddaja upravičencu do najema neprofitnega stanovanja. Tako vidimo, da tudi SZ-1 veže
pojem neprofitnega stanovanja na plačevanje najemnine in tako je neprofitno stanovanje
tisto, za katerega se plačuje neprofitna najemnina (Stanovanjski zakon, 2003).
Zakon ne vsebuje več posebnega pojma socialnega stanovanja. SZ-1 je poenotil izraz
neprofitna stanovanja, ki bodo namenjena tako socialno šibkejšim kot močnejšim oziroma
tistim, ki stanovanjskega vprašanja ne morejo reševati drugače.
S 1. 1. 2005 so začeli veljati nov sistem oblikovanja in obračunavanja neprofitnih
najemnin ter nova merila in postopki za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.
Neprofitna najemnina je oblikovana na ravni stroškovne najemnine, ki pokriva vse stroške
uporabe stanovanja (stroške vzdrževanja, stroške upravniških storitev, amortizacijo in
stroške financiranja) (Stanovanjski zakon, 2003).
Obseg izgradnje neprofitnih stanovanj v Sloveniji je vse od leta 1995 zelo skromen in
daleč zaostaja za potrebami in vsakoletnimi načrti, na to opozarja tudi 55─odstotno
znižanje števila na novo pridobljenih neprofitnih stanovanj v obdobju od 1995 do 2004
(Socialni razgledi 2006, 2007, str. 39).
Pomanjkanje neprofitnih najemnih stanovanj pa ni enakomerno razporejeno po državi.
Nekatere občine imajo dovolj neprofitnih stanovanj, medtem ko je v Ljubljani in Mariboru,
kjer je populacija prebivalstva največja, njihov primanjkljaj najvišji.
3.5.2 Obračunavanje neprofitnih najemnin
Kot sem že omenila, imajo pri dodelitvi neprofitnega stanovanja prednost tisti prosilci, ki
imajo slabše stanovanjske razmere, večje število družinskih članov ter živijo v slabših
socialno─zdravstvenih razmerah. Opredeljeni so kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje
stanovanjskih razmer, ki vplivajo na prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja v
najem.
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Tabela 11: Gornja meja dohodka gospodinjstva
Velikost
Dohodek ne sme presegati naslednjih
gospodinjstva
% od povprečno neto plače v državi
1-člansko
200 %
2-člansko
250 %
3-člansko
315 %
4-člansko
370 %
5-člansko
425 %
6-člansko
470 %
Vir: Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, 2004, 5. člen.
Pravilnik določa, da se v razpisu lahko oblikujeta dve ločeni prednostni listi:
 lista A ─ za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne
razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 14/2004) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine;
 lista B ─ za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so po 10. členu
tega pravilnika glede na dohodek lahko zavezani plačati lastno udeležbo in varščino.
Najemodajalci uporabljajo pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj naslednje površinske
normative, predstavljene v tabeli 11.
Tabela 12: Površinski normativi za dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj v
najem
Število članov
gospodinjstva

Površina stanovanja
Površina stanovanja s plačilom
brez plačila varščine ─
varščine ─ lista B
lista A
1-člansko
od 20 m2 do 30 m2
od 20 m2 do 45 m2
2-člansko
nad 30 m2 do 45 m2
nad 30 m2 do 55 m2
3-člansko
nad 45 m2 do 55 m2
nad 45 m2 do 70 m2
4-člansko
nad 55 m2 do 65 m2
nad 55 m2 do 82 m2
5-člansko
nad 65 m2 do 75 m2
nad 65 m2 do 95 m2
6-člansko
nad 75 m2 do 85 m2
nad 75 m2 do 105 m2
Vir: Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, 2004, 14. člen.

Na višino najemnine pa bo po novem lahko vplivala tudi lokacija stanovanja. Vendar bodo
lokacijo lahko zaračunavali le lastniki neprofitnih stanovanj v občinah, ki bodo sprejele
ustrezen odlok, s katerim bodo določile vpliv lokacije na svojem območju. Odlok o vplivu
lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine v Mestni občini Slovenj Gradec velja od
65

1. 1. 2008 dalje (Uradni list RS, št. 120/2007). Za primerjavo, sosednja Mestna občina
Velenje odloka o vplivu lokacije stanovanja še ni sprejela.
Kriteriji za določitev vpliva lokacije so zlasti velikost mesta ali naselja, v katerem se
stanovanje nahaja, opremljenost z infrastrukturo, prometne povezave, oddaljenost
stanovanja od virov emisij itd. Vpliv lokacije je omejen največ do višine 30 % neprofitne
najemnine (Hočevar Frantar, 2003, str. 98─103).
Sistem neprofitnih najemnin po novem v okviru stroškov vzdrževanja ne ločuje več med
investicijskim in tekočim vzdrževanjem. Stroški vzdrževanja so materialna vlaganja, ki jih
mora zagotavljati lastnik in so potrebna, da se ohranja nespremenjena uporabna vrednost
stanovanja oziroma stanovanjske stavbe vso dobo trajanja. Sem spadajo tudi vsi sprotni
ukrepi, potrebni zaradi preprečitve prezgodnje obrabe posameznega elementa stanovanja
oziroma stanovanjske stavbe (Stanovanjski zakon, 2003).
Stopnja stroškov je določena v višini 1,11 odstotka, če gre za stanovanja, mlajša od 60
let, oziroma 1,81 odstotka od vrednosti stanovanja pri tistih, starejših od 60 let. Vključeni
so tudi stroški za zavarovanje skupnih delov stanovanjske stavbe, ki so po starem sistemu
sodili med stroške od sedanjega deleža, in sicer zaradi povečanja obsega dela, ki ga
upravniku nalaga zakon (Heric, 2004, str. 31).
Stopnja amortizacije je strošek za nadomestitev stanovanja in je določena v višini 1,67
odstotka vrednosti stanovanja na leto, če je to staro do 60 let. Pri stanovanjih, starejših
od 60 let, se amortizacija ne izračunava, pač pa se prizna strošek v višini 0,97% letne
amortizacije vlaganj, potrebnih zaradi podaljšanja dobe koristnosti stanovanja
(Stanovanjski zakon, 2003).
Stroški financiranja so obresti za najeta posojila ali lastna sredstva. V neprofitni najemnini
lahko letno znašajo največ 1,5 % vrednosti stanovanja (Heric, 2004, str. 31).
Pri obeh kategorijah, tako pri stanovanjih, starih več kot 60 let, kot pri novejših, je torej
skupaj z vsemi stroški določena najvišja stopnja najemnine v višini 4,68 odstotka
vrednosti stanovanja (Heric, 2004, str. 31).
Tabela 13: Struktura najvišje letne stopnje neprofitne najemnine od vrednosti
stanovanja
Elementi najemnine

Stanovanja stara do 60 let
(v %)

Stanovanja stara nad 60 let
(v %)

Stroški vzdrževanja

do 1,11

do 1,81

Stroški upravniških storitev

do 0,40

do 0,40

Amortizacija

do 1,67

do 0,97

Stroški financiranja

do 1,50

do 1,50
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Skupaj
do 4,68
do 4,68
Vir: Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, 2003, 3. člen.
Občine morajo priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja ponovno namensko
uporabiti za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in jih prikazati v občinskih
stanovanjskih programih, sicer teh stroškov v najemnini ne smejo zaračunavati.
Osnova za izračun neprofitne najemnine je vrednost stanovanja, za katerega se le-ta
zaračunava, in se določa na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti
stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/2004).
Vrednost stanovanja kot osnova za določitev neprofitne najemnine se določi na podlagi
naslednje enačbe:
vrednost stanovanja = število točk × vrednost točke (2,63 EUR) × uporabna stanovanjska
površina × vpliv velikosti stanovanja (korekcijski faktor) × vpliv lokacije stanovanja
Tabela 14: Neprofitna stanovanja po nekaterih občinah, leto 2008
Potrebe po
Število
neprof.
neprofitnih
stanovanjih stanovanj

Občina
Ljubljana

3.280

1.547

Maribor

3.046

300

Celje

2.211

400

Velenje

698

300

Koper

598

300

Kranj

442

150

Murska Sobota

403

200

Laško

256

115

Gornja Radgona

249

120

Vir: Slonep, 2009.
Povpraševanje in potrebe po neprofitnih stanovanjih so precej večje od ponudbe, na kar
kaže tudi razmerje med številom oddanih vlog za neprofitna stanovanja in številom
razpoložljivih najemnih stanovanj v letu 2008.
3.5.3 Subvencioniranje najemnine neprofitnega in tržnega stanovanja
Spremenil se je tudi način subvencioniranja najemnin. Pred letom 2005 je
subvencionirana najemnina (pomoč pri uporabi stanovanja) znašala do višine 62 % od
najemnine, odvisno od starosti stanovanja in datuma najema. Delež subvencije je bil enak
za vse upravičence, ki so izpolnjevali vstopni cenzus, obračunala pa se je na celo površino
stanovanja.

67

Po novem je do subvencije upravičen najemnik, če njegov dohodek in dohodek oseb v
najemni pogodbi ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 %
ugotovljenega dohodka v celotnem gospodinjstvu in za znesek najemnine. Subvencije se
financirajo iz občinskih proračunov in se izračunavajo največ do primerne površine
stanovanja, ki jo predpisuje Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem iz leta
2004. V nobenem primeru pa subvencija ne sme predstavljati več kot 80 % najemnine
(Stanovanjski zakon, 2003). Doba subvencije je omejena na eno leto in se načeloma med
letom ne spreminja.
Število upravičencev do subvencij se je zaradi novega sistema znižalo, saj so začeli veljati
strožji vstopni cenzusi za pridobitev te pravice. Subvencija se sedaj izračuna za vsakega
upravičenca posebej glede na dohodke in se giblje od 1 % do 80 % najemnine (prosilec
obvezno plača 20 % najemnine sam). Subvencioniranje najemnine oziroma delno
nadomeščanje stanarine spada med tako imenovane subjektne subvencije. Gre za
alokativni instrument stanovanjske politike, namenjen vplivanju na povpraševanje. Z njim
želi država omogočiti skupinam ljudi z nižjimi dohodki stanovanje, ki jim sicer pod tržnimi
pogoji ne bi bilo dosegljivo. Če gledamo subvencije z ekonomskega vidika, vidimo, da gre
za nepovratna sredstva iz državnega proračuna, namenjena zasebnim strankam in
institucijam. Torej lahko opredelimo subvencioniranje najemnine tudi kot fiskalni
instrument stanovanjske politike.

Subvencioniranje najemnine je torej namenjeno tistemu krogu uporabnikov, ki imajo nižje
prejemke glede na dejanske življenjske stroške in zato najemnine ne bi mogli plačevati.
Današnji sistem subvencioniranja je precej restriktiven in tako omogoča pomoč pri
nadomeščanju stanarine le socialno zelo ogroženim najemnikom (Cirman, 2003, str. 113,
120–121).
Subvencioniranje najemnin predstavlja t. i. popravni, korekturni ukrep, ki je izjemen.
Subvencija najemnine naj bi imela tako socialni kot tudi gospodarski značaj. Stanovanjske
subvencije so vsekakor pomemben instrument za preprečevanje stanovanjske
izključenosti ranljivih skupin. Žal pa ta instrument ne uspeva reševati stanovanjskega
problema večjega števila ljudi, poleg tega so vidni tudi trendi k njegovemu omejevanju.
Pogoji za to, koga šteti kot upravičenca do subvencionirane najemnine, so izraz
kompromisa med interesi najemnikov in njihovih socialnih položajev ter zmožnosti
gospodarstva na drugi strani. Subvencije so mehanizem, s katerim država neposredno
intervenira na stanovanjskem trgu. Omogočajo znižanje cen stanovanj. Skratka, osnovni
namen tega instrumenta je fiksirati stanovanjske stroške pod nabavno ceno in na takšen
način pomagati tistemu delu državljanov, ki ni sposoben reševati stanovanjskega
problema preko delovanja prostega stanovanjskega trga (Sendi, 2007, str. 175).
Subvencioniranje najemnine poteka po občinskem stanovanjskem programu, kar pomeni,
da občina zagotovi tudi finančna sredstva, ki so predhodno opredeljena v občinskem
proračunu (Šinkovec in Tratar, 2003).
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Po prvem odstavku 121. člena Stanovanjskega zakona je do subvencioniranja najemnine
upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju (do
višine neprofitne najemnine) ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, če njegov dohodek in dohodek oseb, ki so
navedene v najemni pogodbi, ne presega višine njihovega minimalnega dohodka,
povečanega za 30 % njihovega ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine (Šinkovec
in Tratar, 1999, str. 221).

Tabela 15: Zgornje površine stanovanj za izračunavanje subvencionirane
najemnine
Število članov gospodinjstva

Površine stanovanja

1-člansko

do 30 m2

2-člansko

do 45 m2

3-člansko

do 55 m2

4-člansko

do 65 m2

5-člansko

do 75 m2

6-člansko

do 85 m2

Vir: Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, 2004, 14. člen.
Subvencija k tržni najemnini je mesečni znesek, ki predstavlja razliko med priznano tržno
najemnino in priznano neprofitno najemnino. Upošteva se priznana tržna najemnina na
m2 stanovanjske površine po statističnih regijah, ki je prikazana v preglednici. Najemniki
tržnih stanovanj v celoti poravnajo dogovorjeno najemnino lastniku tržnega stanovanja,
izračunana višina subvencije pa se nakaže neposredno na njihove osebne račune, kot
pomoč pri plačevanju tržne najemnine.
Tabela 16: Priznane tržne najemnine na m2 stanovanjske površine po
statističnih regijah
Regija

Tržna
Regija
Tržna
najemnina
najemnina
v €/m2
v €/ m2
Osrednjeslovenska
7,0
Jugovzhodna Slovenija
5,0
Obalno-kraška
6,5
Spodnje posavska
4,0
Goriška
6,5
Koroška
4,0
Podravska
6,0
Notranjsko-kraška
4,0
Gorenjska
5,5
Pomurska
4,0
Savinjska
5,0
Zasavska
4,0
Vir: Pravilnik o podrobnejših pogojih, merilih in postopku za dodelitev subvencij mladim
družinam za najem tržnih stanovanj, 2007, 8. člen.
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Če je izračunana dejanska najemnina za m2 stanovanjske površine višja ali enaka, kot
izhaja iz zgornje tabele, se pri izračunu subvencij upošteva podatek o priznani tržni
najemnini, če pa je nižja, se upošteva izračunana višina najemnine za m2 iz najemne
pogodbe.
Profitne najemnine so v Sloveniji najvišje v Ljubljani, Mariboru, Kopru, torej tam, kjer je
tudi največ povpraševanja po najemnih stanovanjih. Višino najemnin je težko preverjati,
saj se določilo nanaša le na tiste najemnine, pri katerih so najemodajalci vpisani v register
najemnih pogodb. Takšnih najemodajalcev pa je malo in največkrat ne dajejo pravih
podatkov o višini najemnin. Tako je marca leta 2010 v Sloveniji povprečna najemnina za
kvadratni meter enosobnega stanovanja znašala 11 evrov, za dvosobno in trisobno
stanovanje pa 10 evrov. Najemnine stanovanj v Ljubljani so se v prvem četrtletju znižale.
Povprečna mesečna najemnina se je znižala za 12 odstotkov.
Neprofitna mesečna najemnina je v oktobru 2009 za enosobno stanovanje (35 m2)
znašala 107,63 evrov, za dvosobno (56 m2) 165,40 evrov in za trisobno (68 m2) 196,95
evrov.
Povprečna neto plača je v Sloveniji znašala 930 € (Statistični urad RS, 2010). To pomeni,
da je povprečna neprofitna najemnina (podatki za MOSG) za enosobno stanovanje (35
m2) znašala približno 12 odstotkov povprečne neto plače. Če zdaj izračunamo še delež
odhodka, namenjenega tržni najemnini za 35 m2, ugotovimo, da je ta znašal okoli 34
odstotkov.
Če podatek primerjamo z evropskimi državami, kjer skupni stanovanjski stroški
(najemnina, obratovalni stroški, ogrevanje, elektrika, voda) ne smejo presegati od četrtine
do tretjine mesečnih prejemkov, ugotovimo, da so najemnine v Sloveniji previsoke.
V Sloveniji se torej veča razkorak med ponudbo in povpraševanjem po stanovanjih, kar se
kaže v visokih cenah stanovanj in naraščajočih najemninah, predvsem v zasebnem
najemnem sektorju. Tudi pritisk na neprofitna stanovanja se veča, saj je vse več prosilcev
za tovrstna stanovanja. Povečan obseg zasebnega najemnega sektorja bi zmanjšal ta
pritisk in tudi znižal višino najemnin v tem sektorju.
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4 NALOGE OBČINE PRI SUBVENCIONIRANJU NAJEMNIN ZA
STANOVANJE

Lokalne skupnosti predstavljajo posebno obliko družbenih skupin, ki so se izoblikovale v
bolj ali manj zaključene enote zaradi skupnega življenja ljudi na določenem geografskem
prostoru (Grafenauer, 2000, str. 14).
Občani so temeljna prvina razvoja lokalnega menedžmenta, ki v kontekstu sodobno
zasnovane javne uprave zagotavljajo učinkovitost, decentralizacijo in razvoj povezovalnih
procesov z okoljem. Nastopajo v najmanj trojni vlogi, in sicer kot aktivni dejavnik življenja
in dela v občini, kot sodelujoči pri izvajanju posameznih občinskih nalog ali kot pasivni
uporabniki obstoječih uslug in storitev (Verbič, 2003, str. 42).
Najemnik neprofitnega stanovanja predloži organu občinske uprave v občini, kjer se
stanovanje nahaja, vlogo za subvencionirano najemnino na predpisanem obrazcu z vsemi
posebnimi prilogami (priloga 1). Stranka je na podlagi Zakona o upravnih taksah
oproščena plačila upravne takse. Prav tako je takse prosta pritožba.

4.1 SREDSTVA IN UPRAVIČENCI DO SUBVENCIONIRANJA NAJEMNINE
V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC (MOSG)
Povprečna subvencija v MOSG znaša 76,87 EUR. Razlog za povečanje števila subvencij je
dodelitev neprofitnih stanovanj 17 novim najemnikom v novozgrajenem bloku, katerih
analiza subvencioniranja najemnin je podana v nadaljevanju naloge. Mestna občina
Slovenj Gradec je na dan 31.12.2009 v stanovanjskem fondu razpolagala z 250
najemniškimi stanovanji. Tabela 16 prikazuje število stanovanj, ki so bila v lasti Mestne
občine Slovenj Gradec na dan 31.12. od leta 2005 do leta 2009. To število nekoliko niha
in je odvisno od prodaje stanovanj najemnikom ter gradnje novih neprofitnih stanovanj.
Na odkup stanovanj najemnikov globalna kriza prav gotovo vpliva, saj od jeseni 2008. leta
do konca leta 2009 ni bilo prejete več nobene vloge najemnika za odkup stanovanja.
Tabela 17: Število stanovanj na dan 31. 12. po letih

Leto

Št. stanovanj na dan 31. 12.

2005
2006
2007
2008
2009

259
244
240
250
250
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Vir: Amortizacija stanovanj Mestne občine Slovenj Gradec 2005─2009.
Graf 6: Sredstva za subvencioniranje najemnin v letih 2007 in 2008

Vir: Proračun Mestne občine Slovenj Gradec za leti 2007 in 2008.
V letu 2008 so bila za subvencioniranje najemnin v proračunu Mestne občine Slovenj
Gradec porabljena sredstva v višini 50.624,37 EUR (Odlok o proračunu Mestne občine
Slovenj Gradec za leti 2007, 2008).
V letu 2009 so bila za subvencioniranje najemnin v proračunu Mestne občine Slovenj
Gradec planirana sredstva v višini 69.400,00 EUR (Odlok o proračunu Mestne občine
Slovenj Gradec, 2008).
Graf 7: Subvencije glede na lastništvo stanovanja – junij 2009

Vir: Odločbe o subvencioniranih najemninah v Mestni občini Slovenj Gradec, lastni izračun.
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Lastnik stanovanja zaračunava najemniku neprofitno najemnino, znižano za odobreno
subvencijo. V mesecu oktobru 2009 je bilo v Mestni občini Slovenj Gradec do
subvencionirane najemnine upravičenih 72 najemnikov neprofitnih stanovanj, od tega jih
je bilo v lasti občine 59, kar je predstavljalo 23,60 odstotkov vseh najemnikov občinskih
stanovanj. Najemnina je bila subvencionirana tudi nekaterim drugih lastnikom, katerih
najemniki izpolnjujejo pogoje za upravičenost do subvencije. Teh lastnikov je bilo skupaj
18,06 % (graf 8).
V nadaljevanju je ponazorjeno subvencioniranje najemnin za stanovanje glede na vrsto
gospodinjstva.
Graf 8: Subvencije glede na vrsto gospodinjstva – junij 2009

Vir: Odločbe o subvencioniranih najemninah v Mestni občini Slovenj Gradec, lastni izračun.
Najemnik ima možnost, da v primeru, ko meni, da je tržna najemnina previsoka, od
pristojnega občinskega organa zahteva, da poda mnenje glede najemnine. Vendar
občinski organ nima možnosti, da sam spremeni previsoko najemnino, prav tako nima
drugih pristojnosti, tudi če ugotovi, da je res previsoka. Občinski organ bo le v roku, ki mu
ga nalaga zakon, t. j. 15 dni, preveril, ali v skladu z najemno pogodbo obstajajo razlogi za
konkretno višino najemnine, ki jo plačuje najemnik. Gre zgolj za neke vrste svetovalno
mnenje, ki naj najemnika usmeri, da pred sodiščem poda zahtevek za znižanje najemnine
ter vračilo preveč plačane najemnine. O upravičenosti najemnikovih zatrjevanj presodi v
vsakem primeru sodišče samo, neodvisno od mnenja občinskega organa.
Mestna občina Slovenj Gradec je v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 prejela 77 vlog
za subvencioniranje najemnin, od katerih je bilo izdanih 66 (85,71 %) pozitivnih odločb in
11 negativnih. V obdobju od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 je bilo prejetih 85 vlog, izdanih
66 (77,65 %) pozitivnih in 19 negativnih odločb.
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Razlog za dokaj nizko število negativnih odločb je, da se najemniku, ki želi vložiti vlogo za
subvencioniranje najemnine pripravi informativni izračun, ali je upravičen do
subvencionirane najemnine. V primeru, da njegov dohodek presega cenzus za dodelitev
subvencije, najemnik običajno ne podaja vloge za subvencioniranje najemnine za
stanovanje.
Uprava MOSG je v letu 2009 prejela 110 vlog, od katerih je bilo izdanih 79 (71,82 %)
pozitivnih in 31 (28,18 %) negativnih odločb. Zoper izdane odločbe je bila prejeta ena
pritožba. Za subvencionirane najemnine so bila v letu 2009 porabljena sredstva v višini
69.180,79 EUR. V mesecu decembru tega leta je subvencijo prejemalo 76 najemnikov
neprofitnih stanovanj. Povprečna subvencija je znašala 81,59 EUR.
Graf 9: Število odločb za subvencioniranje najemnine za stanovanje v letih
2007, 2008 in 2009

Vir: Odločbe o subvencioniranih najemninah v Mestni občini Slovenj Gradec v letih 2007 in
2008, lastni izračun.
V letu 2007 je bilo subvencioniranih najemnin od 68 do 73 na mesec, od tega največ v
mesecu januarju. V letu 2008 se je število subvencij gibalo od 55 do 61, kar prikazuje graf
10. Primerjava nazorno omogoča pregled zmanjšanja števila subvencij v letu 2008 glede
na leto 2007.
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Graf 10: Subvencije po mesecih v letih 2007 in 2008

Vir: Odločbe o subvencioniranih najemninah v Mestni občini Slovenj Gradec, lastni izračun.

4.2 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIH TRŽNIH STANOVANJ V MOSG
Ocenjujemo, da pokrivajo tržna najemna stanovanja pomemben delež stanovanjske
oskrbe v občini. MOSG je na podlagi novega stanovanjskega zakona od leta 2003 do
spremembe navedenega zakona v juniju 2008 vodila register najemnih pogodb za
stanovanja na območju MOSG. V grafu 11 je ponazorjeno število registriranih najemnih
pogodb v obdobju od 2003 do 2007. Tržna najemna stanovanja najemajo v MOSG tudi
občani drugih občin in tuji državljani, neprofitna najemna stanovanja v tej občini pa so
namenjena državljanom RS s stalnim prebivališčem v MOSG. Del iskalcev najemnih
stanovanj bo vsekakor tudi v bodoče reševal stanovanjsko vprašanje z najemom
stanovanja v privatnem sektorju.
Graf 11: Število registriranih najemnih pogodb za tržna stanovanja v obdobju
2003–2007

Vir: Register najemnih pogodb Mestne občine Slovenj Gradec, lastni izračun.
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Organ občinske uprave, pristojen za stanovanjske zadeve, je lahko skladno z občinskim
stanovanjskim programom dodelil subvencijo tudi najemnikom tržnih stanovanj, ob
upoštevanju določb Stanovanjskega zakona in Uredbe o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin. V tem primeru je morala biti najemnina za stanovanje
oblikovana kot neprofitna in najemno razmerje sklenjeno za nedoločen čas. Do
navedenega datuma so tržne najemnine subvencionirale le nekatere slovenske občine, na
kar so imeli največji vpliv glavni akterji občinske oblasti (župan, direktor, občinski svet).
MOSG je ena izmed tistih, ki subvencioniranje tržnih najemnin podpira in takšno je njeno
mnenje tudi za v prihodnje.
Vsa potrebna sredstva za subvencije k tržnim najemninam med letom zagotavljajo občine.
Po zaključenem koledarskem letu le-te izdajo zahtevek in ga posredujejo Ministrstvu za
okolje in prostor za povračilo založenih sredstev. Imenovano ministrstvo poravna polovico
vseh sredstev, ki so bila v preteklem koledarskem letu izplačana upravičencem. Glede na
to, da je opredeljeno, da so do subvencionirane najemnine upravičeni samo tisti, ki so
uvrščeni na prednostno listo, imajo nizek dohodek in hišniška stanovanja, je ta
sprememba zakona zajela zelo majhen krog ljudi. Predvideva se, da bo upravičencev okoli
550, in sicer 400 najemnikov tržnih stanovanj, ki pričakujejo dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem, in okoli 150 hišnikov, ki živijo v hišniških stanovanjih.
V decembru 2007 je MOSG objavila Javni razpis Mestne občine Slovenj Gradec za
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in zamenjavo neprofitnih, socialnih in službenih
stanovanj v lasti MOSG in SSRS, javnega sklada, in sicer za stanovanja v novozgrajenem
stanovanjskem bloku. Stanovanja so bila vseljiva v mesecu decembru 2008. Na dokončni
seznam upravičencev navedenega razpisa je bilo na A─prednostno listo uvrščenih 45
(91,84 %) prosilcev in na B─prednostno listo 4 prosilci.
Graf 12: Subvencioniranje najemnine najemnikom v novozgrajenem bloku
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Vir
: Odločbe o subvencioniranju najemnin za stanovanje 2008─2009, lastni izračun.
Sklenjenih je bilo 17 najemnih pogodb za stanovanje. Za subvencionirano najemnino je
bilo do meseca aprila 2009 prejetih 15 vlog, od tega je bilo izdanih 11 pozitivnih (kar
predstavlja 64,71 % vseh najemnikov v tem stanovanjskem bloku) in 3 negativne
odločbe. V mesecu aprilu je bila prejeta še ena vloga in najemnik je od 1. 5. 2009
upravičen do 80 % subvencije. Le dva najemnika nista podala vloge, od tega je bil enemu
pripravljen informativni izračun, ki je bil negativen. Torej zaenkrat le en najemnik ni podal
vloge za subvencioniranje najemnine.
Osem najemnikov je upravičenih do 80 % subvencionirane najemnine, kar pomeni
povprečno subvencijo v višini 145,03 EUR. Povprečni odstotek preostalih višin subvencij je
42,19 % in njihova povprečna subvencija znaša 74,13 EUR. Povprečna subvencija
najemnine v novozgrajenem stanovanjskem bloku v oktobru 2009 tako znaša 120,21 EUR.
Znesek najemnine, ki bi jo upravičenci do subvencionirane najemnine morali plačati,
znaša 1.932,92 EUR, vendar je subvencioniranih kar 1.311,69 EUR najemnine, torej ti
najemniki plačajo le 621,23 EUR. Tudi pri teh najemnikih prevladujejo subvencionirane
najemnine enostarševskim družinam, katerih delež znaša 72,73 %.
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5 ANKETNI VPRAŠALNIK

Glede na tematiko naloge, sem se odločila, da z dodatno anketo podrobneje preučim
prednosti in slabosti stanovanjskega statusa lastnika in najemnika.
Anketna vprašalnika sem razdelila na tri področja, in sicer: A) status lastnika oziroma
najemnika stanovanja, B) način financiranja nakupa, C) splošna vprašanja. Anketna
vprašalnika sta prikazana v prilogi.
Po proučitvi strokovne literature in analiz sem ugotovila, da je bilo izvedenih že nekaj
raziskav na temo o prednostih in slabostih stanovanjskega statusa lastnika in najemnika,
vendar ne celovito in na enem mestu. Anketo sem delno povzela po Anketi o preferencah
stanovanjskega statusa dr. Andreje Cirman, dodala sem vprašanja, ki se mi z vidika
primerjave med lastništvom in najemom zdijo pomembna. Sama sem anketirala dvesto
naključno izbranih, od tega je bilo sto anketirancev lastnikov stanovanj in sto anketirancev
najemnikov stanovanj v Mestni občini Slovenj Gradec.
Predhodno sem določila, da za vzorec izberem samo večstanovanjske stavbe v Mestni
občini Slovenj Gradec. Odgovori anketiranih so mi pomagali poiskati želene rezultate na
omenjenem območju. V vzorec je bilo zajetih 200 stanovanjskih enot oz. 13 odstotkov
vseh stanovanjskih enot v MOSG.
Zbiranje podatkov je potekalo v avgustu in septembru 2009. Tip ankete temelji na že
vnaprej določenih vprašanjih in odgovorih.
Anketa je pokazala, da so glavna težava gospodinjstev previsoke najemnine in obratovalni
stroški stanovanj in na drugem mestu pomanjkanje neprofitnih stanovanj.
Sledijo rezultati vprašanj, ki so pomembni pri obravnavanju tematike naloge.

5.1 REZULTATI ANKETE O PREDNOSTIH IN SLABOSTIH
STANOVANJSKEGA STATUSA LASTNIKA
Odgovori na splošno vprašanje po spolu kažejo, da je nanj odgovorilo 84 odstotkov žensk
in 16 odstotkov moških. Od tega jih je bilo 87 odstotkov zaposlenih za nedoločen čas.
Največ anketirancev, 75 odstotkov, je odgovorilo, da je njihovo premoženjsko stanje
»povprečno«.
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Tabela 18: Vpliv zaposlitvenega statusa na strukturo lastništva po tipu
stanovanja

Zaposlitveni status

Garsonjere

Študent(ka)
Nezaposlen (n)
Zaposlen(a) za določen
čas
Zaposlen(a) za nedoločen
čas
Skupaj (N)

Enosobno
stanovanje

Dvosobno
stanovanje

Trosobno
Skupaj
stanovanje (N)

1
2

2
1

0
1

0
0

3
4

4

0

1

1

6

2

18

37

30

87

9

21

39

31

100

Vir: Lastna raziskava, 2009.

N = 100

Analiza je pokazala, da je največ anketirancev lastnikov dvosobnega stanovanja to je 39
odstotkov. Sledijo lastniki trisobnih stanovanj (31 odstotkov), ki so vsi zaposleni.
Lastnikov enosobnih stanovanj je 21 odstotkov, ostali so lastniki garsonjer. Če dobljene
podatke primerjamo s podatki popisa prebivalstva iz leta 2002, da je 31,8 odstotkov
lastnikov dvosobnega stanovanja, kar prav tako predstavlja največji delež v primerjavi z
ostalimi tipi stanovanj, ugotovimo, da podatek v anketi ne odstopa bistveno od povprečja.
Iz preglednice je razvidno, da zaposlitveni status vpliva tudi na strukturo lastništva po tipu
stanovanja.
Graf 13: Struktura zasedenosti stanovanj

Vir: Lastna raziskava, 2009.

N = 100

79 odstotkov lastnikov v stanovanju biva, ostalih 13 odstotkov jih stanovanje oddaja v
najem, preostanek stanovanj je praznih. Če ta podatek primerjamo s podatkom iz popisa
prebivalstva iz leta 2002, vidimo, da 2,2 odstotka gospodinjstev uporablja zasebno tržno
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stanovanje, se pravi da prav toliko lastnikov oddaja stanovanje v najem. Vendar ne
smemo zanemariti podatka, da 8,1 odstotkov gospodinjstev uporablja stanovanje, za
katerega ne plačuje najemnine.
Če obe opciji seštejemo, je dobrih 10 odstotkov lastnikov stanovanj, ki svojega stanovanja
ne uporabljajo za bivanje. Odstotek je za slovenske razmere visok, če primerjamo podatek
z neprofitnimi najemnimi stanovanji, katerih delež predstavlja okoli 9 odstotkov.
Graf 14: Način financiranja nakupa stanovanja!

Vir: Lastna raziskava, 2009.

N = 100

Največ vprašanih (75 odstotkov) je nakup stanovanja financiralo na podlagi dolžniškega
financiranja, 13 odstotkov s prihranki, s pomočjo staršev pa 9 odstotkov. Podatki iz ankete
v primerjavi z ostalimi raziskavami ne odstopajo. Če primerjamo raziskave na trgu, je še
vedno zelo malo kupcev, ki bi si stanovanje lahko privoščili brez zadolževanja. Nekateri
kupci nakup stanovanja financirajo z več kot 90 odstotki posojila.
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Graf 15: Spremljanje cen stanovanj in najemnin

Vir: Lastna raziskava, 2009.

N = 100

Čeprav je 52 odstotkov anketirancev mnenja, da je stanovanje donosna naložba, spremlja
cene stanovanj in najemnin »zelo pogosto« le 3 odstotke anketirancev, »pogosto« pa 8
odstotkov. Zanimivo je, da 13 odstotkov anketirancev, ki stanovanja oddajajo v najem, ne
spremlja cen stanovanj in najemnin »pogosto« oziroma »zelo pogosto«. Iz tega lahko
sklepamo, da svojih stanovanj trenutno ne nameravajo prodati, ampak jih bodo oddajali v
najem.
Graf 16: Stanovanje kot naložba za dediče

Vir: Lastna raziskava, 2009.

N = 100
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Eden izmed razlogov za visok delež lastniških stanovanj je splošno prepričanje, da so
nepremičnine dobra naložba. Lastno stanovanje predstavlja obliko premoženja za
kasnejše dediče. Čeprav 33 odstotkov anketirancev meni, da jim stanovanje predstavlja
veliko finančno breme vzdrževanja in popravil, je iz grafa 16 razvidno, da je 54 odstotkom
anketirancev zelo pomembno, da bodo dedičem lahko zapustili stanovanje.
Tabela 19: Vpliv premoženjskega statusa na finančno breme vzdrževanja in
popravil v stanovanju

Premoženjsko stanje

Sploh se ne
strinjam.

Zelo pod povprečjem
0
Nekoliko pod
0
povprečjem
Povprečno
3
Nekoliko nad
5
povprečjem
Zelo nadpovprečno
0
Skupaj (N)
8
Vir: Lastna raziskava, 2009.

Zelo se
Se
strinjam
strinjam.
.
2
1

Se ne
strinjam.

Delno se
strinjam.

0

0

0

3

3

1

7

6

22

13

31

75

6

4

0

0

15

0
12

0
29

0
18

0
33
N = 100

0
100

Skupaj
(N)
3

Razumljivo je, da anketiranci z nizkimi dohodki težje vzdržujejo stanovanje, kar je
razvidno tudi iz tabele 18. Vendar današnji trg dela ne zagotavlja stabilnosti pri zaposlitvi,
kar bo posledično vplivalo tudi na prodajo oziroma zamenjavo za manjša stanovanja.
Težava je v tem, da v Sloveniji do zdaj še nismo poznali takšne prakse, kot je značilna za
anglosaksonske države, ko vsak status v življenju posameznika zahteva selitev v drugo
stanovanje. Na kratek rok bodo gospodinjstva še zmogla odplačevati visoke stanovanjske
stroške, vendar bodo stanovanja na dolgi rok in ob nestabilnosti delovnega trga
primorana zamenjati za manjša stanovanja. Da je stanovanje zelo pomembna finančna
naložba, meni 53 odstotkov anketirancev (graf 17).
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Graf 17: Stanovanje kot finančna naložba

Vir: Lastna raziskava, 2009.

N = 100

V nadaljevanju ankete me je zanimalo, kakšne izkušnje imajo anketiranci s svojimi
najemniki. Ali najemniki vzdržujejo stanovanje in s tem ohranjajo njegovo vrednost, ali bi
imeli težave v primeru izselitve najemnika, če bi se mu prekinila najemna pogodba, ipd.
Graf 18: Vzdrževanje stanovanja in ohranjanje vrednosti

Vir: Lastna raziskava, 2009.

N = 13

Menim, da je za natančnejšo analizo v raziskavi zajet premajhen vzorec lastnikov
stanovanj, ki imajo izkušnje z najemniki. Od 13 lastnikov, ki so odgovorili, da stanovanje
oddajajo v najem, se jih največ odstotkov deloma strinja, da najemniki vzdržujejo
stanovanje in s tem ohranjajo njihovo vrednost. Sledi opcija »se ne strinjam« in prav
toliko jih meni, da se s trditvijo strinjajo. Splošno znano dejstvo je, da če imajo
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gospodinjstva namen v stanovanju živeti dlje časa, bodo zanj skrbela drugače kot tista, ki
ga bodo najela za krajši čas.
Graf 19: Težave z izselitvijo najemnika

Vir: Lastna raziskava, 2009.

N = 13

Iz grafa 19 je razvidno, da so se anketiranci največkrat opredelili za oceno »Delno se
strinjam«. Sledi ji ocena »Se strinjam« s 46 odstotki anketirancev. Lastniki se dobro
zavedajo težav z izselitvijo najemnika. Pomembno je, da lastnik brez slabe vesti odslovi
potencialnega najemnika, če mu ne ustreza. To je mnogo enostavnejše, kot težave s
kasnejšo izselitvijo problematičnega najemnika. Ob ogledu stanovanja je nujno, da skuša
lastnik izvedeti čim več o najemniku. Zelo lep pokazatelj je varščina. Če jo je pripravljen
plačati brez oklevanja, je to dober znak.
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5.2 REZULTATI ANKETE O PREDNOSTIH IN SLABOSTIH
STANOVANJSKEGA STATUSA NAJEMNIKA
Tabela 20: Vpliv statusa anketiranca na stanovanjski status

Status

Najemnik v
Najemnik v zasebenm
neprofitnem Skupaj (N)
najemnem stanovanju
stanovanju

Študent(ka)

8

0

8

Nezaposlen(a)

2

2

4

14

6

20

38

22

60

2
64

6
36

8
100

Zaposlen(a) za
določen čas
Zaposlen(a) za
nedoločen čas
Drugo
Skupaj (N)

Vir: Lastna raziskava, 2009.
Iz raziskave je razvidno, da je 36 odstotkov anketirancev najemnikov neprofitnih
stanovanj. Iz tabele 19 je razvidno, da podatek o deležu neprofitnih stanovanj odstopa
tako od dejanskega povprečja v MOSG kot tudi v državi. Na večji delež neprofitnih
stanovanj je zagotovo vplivala lokacija izvajanja anket t. j. na sedežu občine in na sedežu
upravnika stanovanj, na katerega se najemniki neprofitnih stanovanj pogosteje obračajo.
Med najemniki neprofitnih stanovanj jih je največ zaposlenih za nedoločen čas, sledijo jim
zaposleni za določen čas. Že ugotovitve v nalogi kažejo, da je država ob začetku tranzicije
naredila napako pri privatizaciji stanovanj. Danes nam zato primanjkuje najemnih
stanovanj. Zagotovo je danes kupna moč manjša kot v preteklosti, starejši ne kupujejo
stanovanj, mlajši pa nimajo denarja. Zaradi vedno večjih težav pri iskanju zaposlitve lahko
pričakujemo, da bosta stanovanjski trg in trg dela vedno bolj povezana med seboj.
Zaposlitev izven domačega kraja bo zagotovo vplivala na večjo naklonjenost ljudi do
najemništva, zato je nujno potrebno, da se izboljša ponudba neprofitnih stanovanj z
razumno najemnino.
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Tabela 21: Vpliv stanovanjskega statusa na čas trajanja najemništva

Stanovanjski status

Do 1
leta

Najemnik v
zasebenem
najmnem
stanovanju
Najemnik v
neprofitnem
stanovanju
Skupaj (N)

Od 1 do 3 Od 3 do 5 Od 5 do 10 Več kot 10
let
let
let
let

Skupaj
(N)

8

15

17

8

3

51

1

2

5

25

16

49

9

17

22

33

19

100

Vir:

Lastna raziskava, 2009.
Iz analize je razvidno, kako stanovanjski status vpliva na čas trajanja najemništva. Biti
najemnik pri nas pomeni nekaj slabega. Država najemnikom tržnih stanovanj ponuja slabe
dopolnilne možnosti pri višini najemnine. V razvitem svetu so najemna stanovanja zelo
zaželena, pri nas pa se skuša vsak najemnik čim prej izseliti v lastniško stanovanje.
Najemni sektor je pri nas negotov. Večina najemnikov v tržnih stanovanjih biva do 5 let,
nato podatki kažejo, da se jih ogromno izseli, število tistih, ki še ostanejo, pa se iz leta v
leto zmanjšuje. V neprofitnih najemnih stanovanjih pa večina najemnikov biva od 5 do 10
let, veliko pa tudi več kot 10 let.
Tabela 22: Vpliv stanovanjskega statusa na mesečni stanovanjski strošek
gospodinjstva

Stanovanjksi status

Do 25 %

Med 25 %
in 50 %

Najemnik v zasebenem
najmnem stanovanju

1

10

36

10

57

Najemnik v neprofitnem
stanovanju

16

25

2

0

43

Skupaj (N)

17

35

38

10

100

Med 50 % Več kot 75
in 75 %
%

Skupaj (N)

Vir: Lastna raziskava, 2009.
Mesečni stanovanjski strošek v povprečju predstavlja 50 odstotkov mesečnega dohodka
celotne družine. Če primerjamo podatke na ravni države s podatki iz dobljene analize za
območje Slovenj Gradca, ti ne odstopajo bistveno. Potrebno je upoštevati odstotek
nezaposlenosti na tem območju, ki je med najvišjimi v Sloveniji. To posledično vpliva na
povišan odstotek za stanovanjske stroške. Pri najemnikih v zasebnem najemnih
stanovanjih se mesečni strošek giblje med 50 in 75 odstotki, takih je kar 36 odstotkov
vseh anketirancev s tem statusom. Pri najemnikih v neprofitnih stanovanjih je 25
odstotkov anketirancev odgovorilo, da znaša njihov mesečni stanovanjski strošek med 25
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in 50 odstotki. Glede na rezultate v anketi je razvidno, da na razliko med stanovanjskim
statusom in mesečnim stanovanjskim stroškom vpliva višina mesečne najemnine, ki je pri
neprofitnih stanovanjih dosti nižja.

Tabela 23: Vpliv stanovanjskega statusa na subvencioniranje najemnine
Subvencionirana
najemnina

Stanovanjski status
Najemnik v zasebenem
najmnem stanovanju
Najemnik v neprofitnem
stanovanju
Skupaj (N)

0
9
9

Vir: Lastna raziskava, 2009.
Subvencionirana najemnina je tisti dejavnik, ki gospodinjstvu zniža mesečni stanovanjski
strošek. V okvirih slovenske zakonodaje je lahko največ 80 odstotkov subvencionirane
najemnine. Anketirancev, ki prejemajo subvencijo je 9 odstotkov, in sicer so to najemniki
neprofitnih stanovanj. Navedeno potrjuje dejstvo, da najemniki tržnih stanovanj zaradi
slabe zakonodaje na tem področju niso upravičeni do subvencioniranja, kar posledično
vpliva na visoke najemnine.
Tabela 24: Vpliv lastnika stanovanja na vzdrževanje stanovanja in s tem na
zagotavljanje kvalitete bivanja

Popolnoma
Ne
Stanovanjski status
se ne
strinjam.
strinjam.
Najemnik v
zasebenem
najmnem
stanovanju
Najemnik v
neprofitnem
stanovanju
Skupaj (N)

Niti se ne
Popolnoma Skupaj
strinjam
Strinjam.
se strinjam. (N)
niti se
strinjam.

4

11

34

15

3

67

0

1

3

23

6

33

4

12

37

38

9

100

Vir: Lastna raziskava, 2009.
V anketi nadalje ugotavljam vpliv lastnika stanovanja na vzdrževanje stanovanja in s tem
zagotavljanje kvalitete bivanja. Odgovori predstavljeni v tabeli 23 kažejo, da so najemniki
neprofitnih stanovanj pri vzdrževanju stanovanj bolj zadovoljni z lastniki stanovanj kot
najemniki tržnih stanovanj.
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Tabela 25: Vpliv premoženjskega stanja na način financiranja pri nakupu
stanovanja

0

Dolžniško
financiranje
8

S pomočjo
staršev
1

0

17

2

19

5

41

10

56

8

8

0

16

0
13

0
74

0
13

0
100

Premoženjsko stanje

S prihranki

Zelo pod povprečjem
Nekoliko pod
povprečjem
Povprečno
Nekoliko nad
povprečjem
Zelo nad povprečno
Skupaj (N)

Skupaj (N)
9

Vir: Lastna raziskava, 2009.
V nadaljevanju me zanima, kako bi posameznik financiral nakup nepremičnine. 13
odstotkov anketirancev, pri katerih je premoženjsko stanje »povprečno« oziroma
»nekoliko nad povprečjem«, bi nakup financiralo s prihodki. Tistih, ki pri nakupu lahko
računajo na pomoč staršev, je 13 odstotkov, medtem ko bi nakup s pomočjo bančnega
kredita financiralo 74 odstotkov anketrianih.
Tabela 26: Vpliv stanovanjskega statusa na odstotek dolžniškega financiranja v
primeru, da se odločite za najem bančnega kredita za nakup stanovanja

Status
Najemnik v
zasebenem najmnem
stanovanju
Najemnik v
neprofitnem
stanovanju
Skupaj (N)

Do 25 %

Med 25 % Med 50 %
Nad 75 %
in 50 %
in 75 %

100%

S

3

8

19

30

4

64

1

6

7

19

3

36

4

14

26

49

7

100

Vir: Lastna raziskava, 2009.
Kot je pokazala analiza, bi še vedno največ gospodinjstev nakup stanovanja financiralo na
podlagi dolžniškega financiranja. Kar 49 odstotkov anketiranih bi za nakup stanovanja
najelo nad 75 odstotkov dolžniškega financiranja. Le 4 odstotkov anketiranih bi nakup
stanovanja financirali s 25 odstotki posojila.
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Graf 20: Starost objekta

Vir: Lastna raziskava, 2009.

N = 100

Največ najemnikov biva v stanovanjih, ki so stara nad 10 let do 30 let, sledijo jim objekti,
stari nad 30 let do 60 let. Če pogledamo podatke iz Popisa prebivalstva 2002, je bilo
največ stanovanj zgrajenih v obdobju od 1961. do 1980. leta. Podatek iz ankete bistveno
ne odstopa od dejanskega stanja.
Graf 21: Selitev v lastno stanovanjsko enoto

Vir: Lastna raziskava, 2009.

N = 100

Pri vprašanju, ali v bližnji prihodnosti načrtujejo selitev v lastno stanovanje, se je 29
odstotkov anketirancev opredelilo za opcijo »verjetno«, prav tako 29 odstotkov meni, da
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zato obstaja zelo velika verjetnost. 90 odstotkov vseh najemnikov, ki so se odločili za
opciji »verjetno« in »zelo velika verjetnost«, je najemnikov tržnih stanovanj.

Tabela 27: Kako sprejemljivo rešitev za gospodinjstvo predstavlja najem
zasebnega najemnega stanovanja v primerjavi z najemom neprofitnega
stanovanja

Popolnoma
Stanovajski
Nesprejemljiv
nesprejemljiva
status
a rešitev
rešitev

Niti
nesprejemljiva
niti sprejemljiva

Popolnoma
Skupa
Sprejemljiva
sprejemljiv
j (N)
rešitev
a rešitev

Najemnik v
zasebne
najemnem
stanovanju

11

10

31

5

7

64

Najemnik v
neprofitnem
stanovanju

1

2

8

14

11

36

Skupaj (N)

12

12

39

19

18

100

Vir: Lastna raziskava, 2009.

N = 100

Za 18 odstotkov anketirancev je najemniški status v primerjavi z lastništvom »Popolnoma
sprejemljiva rešitev«. Potrebno je poudariti, da so vsi ti najemniki neprofitnih stanovanj in
imajo subvencionirano najemnino. Za »Sprejemljivo rešitev« se je opredelilo 19 odstotkov
anketirancev, 39 odstotkov jih meni, da je najem v primerjavi z lastništvom »Niti
nesprejemljiva niti sprejemljiva rešitev«. Najemnikom tržnih stanovanj pa se zdi ta opcija
»Popolnoma nesprejemljiva rešitev« oziroma »Nesprejemljiva rešitev«. Iz tega lahko
sklepamo, da so najemniki neprofitnih stanovanj bolj naklonjeni najemniškemu statusu
kot najemniki tržnih stanovanj, na kar prav gotovo vpliva strošek mesečne najemnine.
Graf 22 prikazuje rezultate odgovor najemnikov na splošna vprašanja. Anketiranci so na
lestvici od 1 do 5 ocenili, kako močno se strinjajo s trditvami, pri čemer 1 pomeni, da se
popolnoma ne strinjajo, 5 pa, da se popolnoma strinjajo.
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Graf 22: Splošna vprašanja ─ status najemnika

najemnik je zelo slabo zaščiten pred samovoljnim ravnanjem
lastnikov.

3,1
3,7

sprotno plačevanje najemnine predstavlja veliko obveznost
selitev je pri najemnih stanovanjih mogoče izvesti v krajšem času kot
v primeru lastnih stanovanj.

3,3

najemna stanovanja imajo boljši dostop do trgovin, rekreacijskih
površin, šol, vrtcev in podobnega.

2,8
3,6

težko je najeti stanovanje za obdobje več let.
v najemnih stanovanjih je močno prisotna nevarnost sporov z
lastnikom.

3,3

zelo mi je pomembo, da lahko stanovanje svobodno prenavljam,
spreminjam in menjam pohištvo v njem

3,7

v najemnih stanovanjih je prisotna nevarnost, da se bo treba
predčasno izseliti.

2,8
2,4

zasebnost v najemnih stanovanjih je manjša kot v lastniških

2,9

najemna stanovanj so na splošno slabo vzdrževana kot lastniška
kakovost gradnje in opreme najemnih stanovanj je na splošno slabša
kot pri lastniških.

3,3
3,9

finančno bi na dolgo rok lažje zmogli najem kot nakup stanovanja.
lastniki najemnih stanovanj postavljajo ostre omejitve pri izboru
najemnikov (prisotnost otrok, domačih živali, narodnost in podobno

2,4
3,3

v okolju, v katerem želim živeti je dovolj razpoložljivih stanovanj.
med najemnimi stanovanji bi težko našli takšnega, ki bi po kakovosti,
opremljenosti in velikosti ustrezal našim željam in zahtevam.

2,3
0,0

Vir: Lastna raziskava, 2009.

1,0

2,0

3,0

4,0

N = 100

O trditvah, ki se nanašajo na finančno značilnost stanovanja, so imeli anketiranci
naslednja mnenja: da bi finančno na dolgi rok lažje izvedli najem kot nakup stanovanja,
kljub temu da jim sprotno plačevanje najemnine predstavlja veliko obveznost. Večini je
zelo pomembno, da lahko stanovanje svobodno prenavljajo, spreminjajo in menjajo
pohištvo v njem. Težava pri najemu tržnih stanovanj ni samo visoka najemnina ampak
tudi ta, da je težko najeti stanovanje za obdobje več let. Najemniki so ocenili, da lastniki
stanovanj ne postavljajo ostrih omejitev pri izboru najemnikov in da je zasebnost
zadovoljivo zagotovljena. S trditvijo, da je v najemnih stanovanjih prisotna nevarnost
predčasne izselitve, se najemniki neprofitnih stanovanj ne strinjajo popolnoma, medtem
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ko so najemniki tržnih stanovanj nekoliko manj prepričljivi. Prav slednji so namreč
mnenja, da so slabše zaščiteni pred samovoljnim ravnanjem lastnikov in da je prisotna
nevarnost sporov z lastniki.
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6 DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI RAZISKAVE

Naloga je podala pregled stanja na področju oblikovanja, izvajanja in spremljanja
stanovanjske politike v Sloveniji, in sicer v kontekstu primerljivosti z Evropsko unijo.
Nacionalne stanovanjske politike na področju EU imajo opredeljene cilje predvsem v
smislu kakovosti, cenovne dosegljivosti ter razpoložljivosti stanovanj in stanovanjskega
sklada (npr. vsem zagotoviti stanovanja vsaj določene kakovosti in cene) ter varstva
drugih specifičnih ciljev. Med njimi so pomembni širši cilji, saj je stanovanjska politika
pogosto povezana z zaposlitveno, poselitveno, dohodkovno, socialno in drugimi politikom.
Stanovanjska politika je lahko zelo močno orodje za doseganje ciljev teh politik, vendar
mora biti za to dovolj razvita in vplivna. Šibka stanovanjska politika v Sloveniji ne more
zadovoljivo prispevati k uresničevanju navedenih sektorskih politik.
Namen naloge je bil ugotoviti prednosti in slabosti lastniškega in najemnega statusa ter
proučiti dejavnike, ki vplivajo na dosegljivost oziroma dostopnost stanovanj v Sloveniji.
Tipične možnosti stanovanjske oskrbe v Sloveniji so: najem neprofitnega stanovanja,
najem tržnega stanovanja ali nakup stanovanja. Vsaka od možnosti ima svoje prednosti in
slabosti. Prav tako so v nalogi opredeljene pomanjkljivosti stanovanjske zakonodaje pri
zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj, s tega stališča je Slovenija na repu držav
Evropske unije.
Cilji raziskave kažejo, da je v Sloveniji zelo visok delež lastniških stanovanj, kar povzroča
negativne učinke pri razvoju trga najemniških stanovanj. Slaba ponudba neprofitnih
stanovanj vpliva na visoke cene najemnih tržnih stanovanj, kar posledično vpliva na
odklonilni odnos do najema kot možne oblike rešitve stanovanjskega vprašanja. Z
ustrezno dopolnitvijo stanovanjske zakonodaje pri nas lahko povečamo in izboljšamo
ponudbo neprofitnih najemnih stanovanj in s tem izboljšamo standard gospodinjstev, ki
sama ne morejo realizirati nakupa lastnega stanovanja. Pomemben cilj naloge je bil tudi
poiskati glavne razloge za razliko v stanovanjskih stroških med posameznimi evropskimi
državami.
Raziskava je podala naslednje rešitve in zamisli, ki jih moramo upoštevati in uporabiti pri
izboljšanju dostopa do primernega stanovanja v Sloveniji:
 Ureditev stanovanjskega statusa predstavlja za vsako gospodinjstvo zahteven
proces, ki se začne z zbiranjem informacij, analiziranjem realnih možnosti in konča
s sprejemanjem pomembnih odločitev, vmes pa lahko preteče veliko časa. Po
proučitvi dogajanj na slovenskem trgu nepremičnin lahko trdimo, da primanjkuje
neprofitnih stanovanj. Prav tako je dosegljivost stanovanj slaba v primerjavi z
drugimi državami. Zato je potrebno, da država z zakonskimi predpisi in pogoji
ustvari možnosti za povečanje ponudbe neprofitnih stanovanj. Prav zaradi tega je
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pomembno uspešno in učinkovito sodelovanje države, lokalne skupnosti,
arhitektov, urbanistov, gradbincev in vseh tistih, ki lahko pripomorejo k dejavni
stanovanjski politiki vse do operativne izvedbe.
 Ob primerjavi cen stanovanj v slovenski prestolnici s cenami iz tujine in ob
upoštevanju življenjskega standarda tako v Sloveniji kot v tujini, ugotovimo, da
lahko v večini držav članic EU prebivalci glavnih mest lažje kupijo stanovanje kot v
Sloveniji. Na to vpliva neurejenost trga, nezadostna ponudba in stanovanjska
posojila. Zato je potrebno, da država posredno preko stanovanjske politike vpliva
na razpoložljivost, dostopnost, ceno in kakovost stanovanj. K temu bi zagotovo
pripomogla večja finančna spodbuda za dolgoročno stanovanjsko varčevanje in
posojila z ugodno obrestno mero.
 Država v določenih pogledih namenja subvencije in pomoči za stanovanjsko
področje, pa vendarle ugotovimo, da ne prinesejo željenih ciljev. Potrebno bi bilo,
da država opredeli stanovanjsko politiko in njene cilje, predvsem se mi zdi
pomembno, da se točno določijo odgovorni za izvajanje teh pristojnosti. Več je
odgovornih za izvajanje določenih programov, težje je uskladiti interese in cilje
znotraj države. Potrebno je zagotoviti več nadzora nad stanovanjskimi cilji, s
katerimi bi bilo možno med procesom ugotoviti njihovo uspešnost in popraviti
njihove slabosti, kar bi pozitivno vplivalo tudi na sredstva v državnem proračunu.
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7 PREVERITEV HIPOTEZ

V nalogi sem si postavila tri hipoteze. Preverjanje hipotez je temeljilo na konkretnih
izračunih, na podlagi strokovne literature, obeh anketnih vprašalnikov ter na podlagi
primerljivosti stanja v Slovenji s stanjem v državah EU.

H1: Slovenija je z dosegljivostjo oziroma z dostopnostjo stanovanj primerljiva z
državami EU.
Na podlagi pridobljenih rezultatov postavljene hipoteze ni možno potrditi. Za slovenski trg
so značilne relativno visoke cene, ki se v pogojih omenjene ponudbe in ob rastočem
povpraševanju še povečujejo. Cene stanovanj in najemnin so v Sloveniji glede na kupno
moč relativno višje kot v povprečju Evropske unije. Glavne ovire za učinkovitejše
delovanje trga nepremičnin še vedno predstavljajo slabe nepremičninske evidence in
nerazvito kreditiranje ter neobdelan davčni in finančni sistem. Država bi z dosegljivostjo
neprofitnih stanovanj vzpostavila nadzor nad tržnimi najemninami s tem, da bi določili
nižje najemnine od tržnih.
Odstotek neprofitnih najemnih stanovanj pokriva le socialno šibkejši sloj ljudi, pa še tega
ne v celoti. Mladi na začetku svoje kariere oziroma tisti, ki stanovanjskega vprašanja ne
morejo reševati drugače, pa so prepuščeni ponudbi stanovanjskega trga pri nas.
Povpraševanje in potrebe po neprofitnih stanovanjih so precej večje od ponudbe, na kar
kaže tudi razmerje med številom oddanih vlog za neprofitna stanovanja in številom
razpoložljivih najemnih stanovanj.
S povprečno mesečno češko plačo je možno kupiti 0,8 kvadratnih metrov novozgrajenega
stanovanja, na Poljskem 0,5 kvadratnih metrov in na Madžarskem 0,4 kvadratnih metrov
stanovanja.
Cene stanovanj v slovenski prestolnici so primerljive s cenami v Bruslju, na Dunaju in v
Berlinu, ampak dohodek in življenjski standard v Ljubljani pa nista primerljiva z dohodkom
in življenjskim standardom v teh mestih.
V starih članicah Evropske unije je s povprečno mesečno plačo mogoče kupiti od 1,5 do
2,5 kvadratnih metrov stanovanja, kar je za skoraj 90 odstotkov boljša dostopnost. S
povprečno mesečno plačo (v letu 2009 je znašala 2.300 evrov) je možno v Avstriji kupiti
1,6 kvadratnih metrov stanovanja, medtem ko je s povprečno mesečno slovensko plačo
možno kupiti 0,5 kvadratnih metrov novozgrajenega stanovanja.
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H2: Sprejemljivejšo rešitev stanovanjskega
lastništvom predstavlja najemništvo.

vprašanja

v

primerjavi

z

Postavljeno hipotezo ni možno potrditi. Prvo merilo pri sprejemanju stanovanjskega
vprašanja oz. odločitve za stanovanjski status predstavlja finančni položaj posameznika.
Drugo merilo pa predstavlja skromna ponudba najemniških stanovanj, ki se odraža v
visokih cenah najemnin in posledično odklonilnem odnosu prebivalstva do najema kot
možne oblike rešitve stanovanjskega problema. Najemništvo velja v Slovenji kot začasna
rešitev, ki se je običajno poslužujejo mladi na začetku svoje delovne kariere. Prevladuje
prepričanje, da se najemništvo na dolgi rok ne izplača, saj kljub visokim mesečnim
izdatkom za najemnino na koncu ostanemo praznih rok.
Vendar so številne splošne študije o stanovanjski politiki dokazale, da ima prebivalstvo v
Sloveniji potrebo po najemnih, cenovno bolj dosegljivih stanovanjih. Slabost stanovanjske
zakonodaje v Sloveniji je ta, da spodbuja nakup stanovanj, kar je drugače kot v večini
držav. Tudi delež denarja, ki ga je treba iz družinskega proračuna nameniti za stanovanje
in obratovalne stroške, je veliko večji kot v drugih državah. Trenutno naj bi bil ugoden čas
za nakup stanovanja, ker je čas padajočih cen nepremičnin, vendar je na drugi strani
problem, in sicer negotovost zaposlitve in posledično dohodka, ki je vir odplačevanja.
Najemništvo z razumno najemnino je vsekakor dobra rešitev stanovanjskega vprašanja.
Država bi lahko z različnimi ukrepi, kot so subvencije in dotacije, vzdrževala pri življenju
tisto vrsto stanovanjske ponudbe, ki je najbolj primanjkuje, t. j. ponudba najemnih
stanovanj s pošteno najemnino. Možen vir sofinanciranja v stanovanjsko izgradnjo je tudi
vlaganje zasebnega kapitala. V praksi sicer ni zaživelo, vendar mu bo potrebno v
prihodnosti posvetiti več pozornosti, saj pravnim osebam oziroma gospodarskim družbam
omogoča določene davčne olajšave.
Gospodinjstva danes razmišljajo predvsem v smeri, kdaj si bodo lahko kupila lastno
stanovanje. To je problematično predvsem pri revnejših slojih. Zaradi tega obstoječi visoki
delež lastniških stanovanj na dolgi rok ni vzdržen.

H3: Recesija vpliva na povečanje števila subvencij za najemnine za stanovanja
v Mestni občini Slovenj Gradec.
Iz primerjalne analize števila upravičencev do subvencije v letih 2007 in 2008 je razvidno,
da temu ni tako, zato lahko hipotezo zavrnem. Tudi v letu 2009 ni bilo zaznati bistvenega
povečanja povpraševanja po subvencioniranju najemnin za stanovanje zaradi izgube
službe.
Zaradi gospodarske krize v letu 2010 je prebivalcem padla kupna moč in se je povečalo
število brezposelnih, posledica česar bo, da bodo najemniki še težje poravnavali mesečne
obveznosti iz naslova najemnine za stanovanje. Zato moramo upoštevati, da globalne
recesije še ni konec in da lahko iz meseca v mesec pričakujemo številne spremembe.
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Verjetno se bodo posledice globalne recesije in odpuščanja pričele odražati v tem letu. Če
se bo večalo povpraševanje po subvencioniranju tržnih najemnin, bo potrebno razmisliti o
enakopravnem obravnavanju vseh vrst najemnikov. V primeru večanja dolgov iz naslova
neplačanih najemnin najemnikov neprofitnih stanovanj bo morala občinska politika v
izogib morebitnim deložacijam pravočasno sprejeti ukrepe v smislu raznih pomoči pri
uporabi stanovanj.
Rezultati analize subvencioniranja najemnin za stanovanja v novozgrajenem bloku v
Slovenj Gradcu so zaskrbljujoči. Subvencioniranih je 64,71 % vseh najemnikov, torej več
kot polovica. To predstavlja zelo velik delež, ki posledično pomeni visok odhodek v
občinskem proračunu za posamezno leto. MOSG mora tako pri zagotavljanju neprofitnih
stanovanj nujno upoštevati dejstvo, da je vedno več najemnikov brez rednih dohodkov in
so upravičenci do subvencioniranja najemnine. Glede na to stanje, občina bo v prihodnje
še težje investirala sredstva v novogradnje za pridobitev neprofitnih stanovanj.
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8 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K ZNANOSTI

Z nalogo sem želela raziskati, kakšne so prednosti in slabosti lastniškega in najemnega
stanovanjskega statusa. Zanimala me je tudi dosegljivost in cene stanovanj ter
stanovanjski stroški pri nas v primerjavi z državami EU. S katerimi izračuni sem želela
analizirati oz. ugotoviti, ali je s finančnega vidika v Sloveniji bolj ugoden nakup ali najem
stanovanja.
Raziskava pomeni velik strokovni prispevek glede na to, da se z obravnavano temo sooči
»vsak« posameznik v življenju. Vsi si prizadevamo, da bi svoj stanovanjski problem rešili
čim prej in na čim bolj ugoden način. Poseben prispevek pa bi bil lahko dosežen, če bi se
tema in predlagani ukrepi raziskovanja, kot je opisano v nalogi, tudi uresničili. Vsekakor
pa je raziskava dober začetek in dobra osnova za razširjeno raziskavo.
Zaradi nezadostne ponudbe neprofitnih stanovanj in številnih prosilcev marsikdo, ki bi bil
sicer upravičen do pomoči s strani države, ne izpolnjuje vseh kriterijev in je tako skupaj z
ostalimi prepuščen trgu profitnih stanovanj, kjer vladajo visoke najemnine. Hkrati tudi
ponudba profitnih stanovanj ne zadošča potrebam trga, zato lahko tržna najemnina znaša
polovico in več povprečne mesečne plače v Sloveniji.
V Sloveniji se cilji stanovanjske politike, ki so sprejeti v mednarodnih razvojnih
dokumentih (ki govorijo o kakovostnem razvoju stanovanjskih storitev, varstvu
potrošnikov, varstvu in uresničevanju človekovih pravic, izvajanju in ocenjevanju
stanovanjske politike itd.) ne upoštevajo zadovoljivo, država ne sledi novim usmeritvam.
Te cilje bi bilo potrebno natančneje definirati, predvsem za postavitev definicije
»primernega stanovanja« v smislu kakovosti stanovanj, cenovne primernosti in statusne
varnosti.
Raziskava je pokazala, da na stanovanjskem področju Slovenija v primerjavi z ostalimi
razvitimi državami EU zaostaja. S politiko in številnimi programi pospeševanja učinkovite
stanovanjske politike se sicer vključuje v dvig boljše oskrbe s primernimi stanovanji, a
rezultati so žal nevidni. Pomembna je politična volja, oblikovanje močne in učinkovite
stanovanjske politike. Ali sploh obstaja težnja po odpravljanju tržnih nepravilnosti
(nezavarovanih pravic potrošnikov, lokalnih tržnih monopolov itd.) in doseganju določenih
ciljev na tem področju?
Primerjava podatkov med državami je pokazala, da je dosegljivost stanovanj v Sloveniji
slaba. Ni zadostne ponudbe po najemnih stanovanj. Življenjski standard in dohodek
gospodinjstev nista primerljiva ne s ceno najemnine ne s stroškom nakupa stanovanja.
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Naloga aktualne stanovanjske politike je torej, da takoj zazna probleme in prednostno
vzpostavi sistem stanovanjske oskrbe tako, da bo državljanom omogočen dostop do
primernega stanovanja. Stanovanjska politika naj podpira in nagradi obstoječo nacionalno
varčevalno shemo. Zagotovo bi bilo nesmiselno razmišljati o novem stanovanjskem
programu in ob tem nič narediti. Potrebno je vzpostaviti sistem stanovanjske oskrbe po
veljavnem nacionalnem stanovanjskem programu. Le na tak način bo stanovanjska
politika v praksi ustvarila dovolj priložnosti za dostop populacije do kakovostno
primernega, cenovno dosegljivega in varnega stanovanja. Pričakovani rezultati so prikaz
dejstev, da bo država, ki zagotavlja pravni okvir in izvaja ukrepe, ki naj bi uresničevali cilje
nacionalnega stanovanjskega programa, morala v prihodnje omogočati tudi drugačne
oblike stanovanjske oskrbe. Pripraviti bi morala učinkovitejše in pravičnejše kriterije za
dodeljevanje stanovanj ter nove načine reševanja stanovanjskih vprašanj ter zmanjševati
razkorak med ponudbo in povpraševanjem.

99

9 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAV

Rezultati te raziskave bodo koristili predvsem na področju oskrbe stanovanj v Sloveniji.
Dobro delovanje stanovanjske politike v Sloveniji je pomembno za višji standard
državljanov, zato moramo nenehno stremeti k povečanju učinkovitosti in doseganju ciljev.
Opravljena analiza in dobljeni rezultati bodo lahko uporabljeni kot podlaga za nadaljnji
razvoj in nadaljnje projektno delo pri dopolnitvi ali spremembi stanovanjske zakonodaje
pri nas. Iz izvedene raziskave lahko ugotovimo, da je odstotek stanovanjskega stroška
previsok, kar posledično vpliva na nakup lastnega stanovanja. Država bo morala pristopiti
k izvedbi oz. spremembam pri reševanju oskrbe z neprofitnimi stanovanji.
Rezultati naloge so pokazali, da spremljanje in ocenjevanje stanovanjske politike pri nas
še ni dovolj uveljavljeno. Pomeni, da še ne ugotavljamo, ali viri in storitve, ki so
namenjeni določenim ciljnim skupinam, do njih res tudi pridejo. Ne poročamo o dejanskih
družbenih in gospodarskih spremembah, ki so rezultat delovanja politik in programov.
Brez kazalcev in primerne oblike poročanja o njih ostaja javnost izključena iz oblikovanja
in ocenjevanja stanovanjske politike.
V zadnjih desetletjih v razvitih družbah opažajo dva razvojna trenda. Prvič, prebivalstvo
večinoma stagnira, izrazito pa narašča število gospodinjstev. Drugič, trend je, da se
gospodinjstva spreminjajo po sestavi in velikosti ─ enostarševska in partnerska
gospodinjstva (torej manjša gospodinjstva). Opažamo, da so gospodinjstva manj trajna in
da posamezniki skozi življenjske dobe vstopajo v večje število gospodinjstev, ki so bolj
začasne narave. Spremembe se opažajo tudi pri nas, zato je pomembno, da jim
stanovanjska oskrba sledi ter upošteva demografsko dinamiko. Glede na majhno število
najemnih stanovanj je pri nas v vprašanju ustanavljanje samostojnega gospodinjstva po
odhodu iz starševske družine ali po ločitvi od partnerja. Določena populacija prebivalstva v
RS ne zmore realizirati nakupa sebi primernega stanovanja, zato je potrebno, tako kot v
vseh evropskih državah, da stanovanjska politika usmerja državljane v pridobivanje trajne
stanovanjske pravice v neprofitnih najemnih stanovanjih, vendar pa mora za to obstajati
možnost ponudbe tovrstnih stanovanj na trgu.
Rezultati raziskave kažejo, kje so možnosti videnja in vloge organov, da omogočijo
izgradnjo teh stanovanj v Sloveniji. Sleherni dan smo lahko priča povečanemu
povpraševanju in premajhni ponudbi, zato so cene stanovanj precej visoke. Povprečna
vrednost m2 stanovanja je višja od povprečne plače državljana. Cene nepremičnin v
Sloveniji so po nekaterih ocenah med najvišjimi v Evropi in marsikomu nedosegljive.
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10 ZAKLJUČEK

Nakup stanovanja je pomembna življenjska odločitev, zato mora biti skrbno načrtovana in
premišljena. Na posamezno odločitev med lastniškim in najemnim statusom vplivajo
spremenljivke, kot so strošek lastništva, strošek najema, dohodek in na drugi strani
izobrazba, starost, število otrok v gospodinjstvu, zakonski stan ipd.
Država je ob začetku tranzicije naredila napako pri privatizaciji stanovanj. Danes nam zato
primanjkuje najemnih stanovanj, dostop do stanovanj je omogočen le višjim slojem
prebivalstva, zato mora na stanovanjski trg poseči tudi država. Na področju neprofitnih
stanovanj je vse od privatizacije naprej prisoten velik primanjkljaj. Tako morajo prosilci za
pridobitev tovrstnega stanovanja izpolnjevati zelo ostre kriterije. Država bi morala
omogočiti kakovostna in cenovno dostopna stanovanja predvsem nižjim slojem
prebivalstva in mladim.
Stanovanjska oskrba v Sloveniji je trenutno usmerjena v usposabljanje kupcev za nakup
lastnega stanovanja, zato v ospredje vse bolj stopa problematika pomanjkanja najemnih
neprofitnih stanovanj. V razvitem svetu so najemna stanovanja zelo zaželena, pri nas pa
se skuša vsak najemnik čim prej izseliti v lastniško stanovanje. V Evropi večina
prebivalstva ne zmore realizirati nakupa sebi primernega stanovanja, čeprav je tam
dosegljivost stanovanj boljša kot pri nas. Zato v vseh evropskih državah stanovanjska
politika usmerja državljane v pridobivanje trajne stanovanjske pravice v neprofitnih
najemnih stanovanjih. V takih stanovanjih prebiva dobra polovica evropskega
prebivalstva, s katero se tako radi primerjamo.
Številne splošne študije o stanovanjski politiki so dokazale, da ima prebivalstvo v Sloveniji
potrebo po najemnih, cenovno bolj dosegljivih stanovanjih. Resnična potreba po
neprofitnih stanovanjih je vsak dan večja. Slovenija ima zelo majhen delež tovrstnih
stanovanj, dosti manjši kot je v večini drugih evropskih držav. Najemni sektor je pri nas
negotov. Takšno razmerje stanovanjskega trga prizadane revnejši sloj prebivalstva in
predvsem mlade na začetku njihove samostojnosti, ki jim dohodek ne zadošča za z
lastništvom povezane stroške. Za zasebno najemništvo je značilno predvsem
nesorazmerje med ceno in kakovostjo ter slabo pravno varstvo, o čemer priča veliko
število najemnikov brez najemne pogodbe. V Sloveniji je potrebno z dodatnimi ukrepi, kot
so subvencije in dotacije, pospešiti stanovanjsko ponudbo najemnih stanovanj s
sprejemljivo najemnino. V sam proces pridobivanja najemnih stanovanj je potrebno
vpeljati tudi vlaganja zasebnega kapitala. Rezultati so pokazali tudi pomanjkljivosti
lastniških stanovanj v primerjavi z najemniškimi. Prav slednja omogočajo, da se finančno
breme pridobitve stanovanja razporedi čez daljše časovno obdobje. Prav zaradi daljše
odplačilne dobe naj bi najemno stanovanje zahtevalo nižje mesečne stroške kot odplačilo
posojila za nakup lastniškega stanovanja.
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Vendar za stanovanjske razmere v Sloveniji velja prepričanje, da se za gospodinjstvo
najem stanovanja ne splača. Strošek tržnih najemnin ob upoštevanju obratovalnih
stroškov stanovanja je zelo visok. Skromna ponudba najemnih stanovanj se odraža v
visokih cenah najemnin in posledičnem odklonilnem odnosu prebivalstva do najema kot
možne oblike rešitve stanovanjskega problema. Najemnine v Sloveniji niso zakonsko
predpisane. Zaradi tega se močno dvigujejo. Še tiste redke najemne pogodbe so skoraj v
vseh primerih sklenjene za določen čas. Zakon ne predvideva nobenih omejitev pri
oblikovanju profitnih najemnin, oblikujejo se prosto, kar lastnikom omogoča, da
postavljajo visoke cene ne glede na kakovost ponudbe. Posledica tega je, da kljub
dolgoletnemu plačevanju najemnine gospodinjstvo nima premoženja, medtem ko ga po
odplačanem posojilu za lastno stanovanje ima.
V različnih virih je možno zaslediti pestro ponudbo prodaje stanovanj v Sloveniji. Zagotovo
saj se je v zadnjih letih pospešeno gradilo, toda cene stanovanj so previsoke,
neprimerljive s povprečnimi dohodki gospodinjstva. Lastno stanovanje je tako
nedosegljivo.
Oblikovanje stanovanjske politike v Sloveniji je potrebno prilagajati zahtevam zakonodaje
Evropske unije. Priložnost zagotovitve novih neprofitnih stanovanj se obetajo v pomoči
sredstev iz EU, ki se zaenkrat še ne pridobivajo. Vse gre v smeri možnosti sofinanciranja
izgradnje kakovostnejših stanovanj, z energetsko varčnimi in drugimi ukrepi za varovanje
okolja in narave.
V kolikor je trg najemniških stanovanj zadovoljiv in dostopen tako s ceno kot s kvaliteto
bivanja, predstavlja številne prednosti in ugodnosti. Omogoča večjo mobilnost, izbiro
lokacije bližje delovnemu mestu, sploh v današnjem času, ko je precej težko dobiti službo.
Tudi odgovornost za vzdrževanje je v veliki meri na strani lastnika.
Prav tako ima tudi lastniški status svoje prednosti, če je za povprečno gospodinjstvo
sprejemljiv in ugoden. Sicer pa s primerjavo cen stanovanj v slovenski prestolnici, s
cenami iz tujine in ob upoštevanju življenjskega standarda tako v Sloveniji kot v tujini
ugotovimo, da lahko v večini držav članic EU prebivalci glavnih mest lažje kupijo
stanovanje kot v Sloveniji. Na to vpliva neurejenost trga, nezadostna ponudba in že
omenjena stanovanjska posojila.
Potrebno je izboljšanje stanovanjskih standardov in dostopnost neprofitnih stanovanj za
ranljive skupine. V sosedni državi Avstriji posamezniki kupijo ali najamejo stanovanja od
stanovanjskih zadrug (t. i. nedobičkonosna podjetja) ob pogojih, da njihovi dohodki ne
presegajo določene meje, znotraj te meje je okoli 90 odstotkov prebivalcev.
Na podlagi stroškovne analize možnosti nakupa ali najema stanovanja se je za ugodnejšo
rešitev stanovanjskega vprašanja izkazal nakup. Vendar kljub temu ne morem na splošno
trditi, da je nakup stanovanja s stroškovnega vidika vedno ugodnejši od najema, kajti
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rezultati primerjave so odvisni od vhodnih podatkov, ki pa se v realnosti od posameznika
do posameznika močno razlikujejo. Kljub veliki ponudbi posojil bank v Slovenji se je
izkazalo, da je potrebno dobro proučiti, pri kateri banki bomo najeli posojilo.
V Sloveniji bi bilo potrebno še natančneje določiti dva kriterija glede na kvaliteto
neprofitnih stanovanj (npr. delitev na boljša, ki imajo centralno ogrevanje in na slabša s
slabšim ogrevanjem) in določiti kriterije za gospodinjstva, glede na možnost, da sami
krijejo stroške bivanja (npr. da nimajo drugih dolgov ipd.).
MOSG bo morala pri zagotavljanju neprofitnih stanovanj nujno upoštevati dejstvo, da je
vedno več najemnikov brez rednih dohodkov in so upravičenci do subvencionirane
najemnine.
Ranljiva ciljna skupina so pri nas mladi s povprečnimi dohodki, z zaposlitvijo za določen
čas. Na začetku svoje delovne kariere nimajo privarčevanih denarnih sredstev. Zaradi
nezadostne ponudbe neprofitnih stanovanj in številnih prosilcev ne izpolnjujejo vseh
kriterijev in so tako skupaj z ostalimi prepuščeni trgu profitnih stanovanj, kjer vladajo zelo
visoke najemnine. Hkrati tudi ponudba profitnih stanovanj ne zadošča potrebam trga, zato
lahko tržna najemnina znaša tudi polovico povprečne mesečne plače v Sloveniji. S tem pa
je želja po čim hitrejšem prehodu v lastniški status težje dosegljiva.
Iz raziskave je možno razbrati, da imajo prebivalci v Sloveniji odklonilen odnos do
najemniškega statusa, predvsem zaradi visokih najemnin tržnih stanovanj, manjše
svobode do soodločanja pri prilagajanju stanovanja svojim potrebam in okusu ter
nezadostne zaščite pred nepričakovanim povečanjem najemnine.
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PRILOGE
PRILOGA 1: PRIMER VLOGE ZA SUBVENCIJO
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Organ občinske uprave pristojen za stanovanjske zadeve
Šolska ul. 5
2380 SLOVENJ GRADEC

VLOGA ZA SUBVENCIJO

I. SPLOŠNI PODATKI

1. Podatki o vlagatelju
Vlagatelj – najemnik stanovanja:
________________________________________________
Ime in priimek
EMŠO: _______________________ Davčna št.: _____________________________
Stalno prebivališče:
_____________________________________________________________________
kraj, ulica in hišna številka
_____________________________________________________________________
številka in ime pošte, občina

2. Podatki o stanovanju in najemnini za stanovanje
Lastnik stanovanja (najemodajalec) oziroma njegov pooblaščenec:
_____________________________________________________________________
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naziv ali ime in priimek
Pogodba o najemu stanovanja št.______________________ z dne: ______________
Zadnja mesečna najemnina: _____________________EUR

Vrsta stanovanja (ustrezno obkrožite):
a) neprofitno

b) namensko najemno

c) bivalna enota namenjena začasnemu reševanju socialno ogroženih oseb
d) tržno

Skupaj z najemnikom živijo v stanovanju še naslednje osebe, razvidne iz najemne
pogodbe:
Zap.
št.

Priimek in ime

EMŠO

Davčna številka

II. PODATKI O DOHODKIH IN MATERIALNEM STANJU VLAGATELJA IN
OSTALIH UPORABNIKOV STANOVANJA

Dohodki in prejemki (v neto zneskih), prejeti v zadnjih 3 mesecih pred
mesecem vložitve vloge
zneski v EUR
Vrsta dohodkov:

Vlagatelj

1.1. Plača in prejemki iz dela (plača, nadomestilo
plače – bolniška, stimulacije, bonitete ...)
1.2. Prejemki po predpisih po ZPIZ: pokojnina in
drugo (invalidnina, varstveni dodatek, odpravnina,
oskrbnina …)
1.3. Prejemki po predpisih o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (denarno
nadomestilo in denarna pomoč za brezposelnost)
1.4. Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih
(porodniška, starševski dodatek)
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Ostali člani
(skupaj)

1.5. Nagrada za rejnico
1.6. Nadomestilo za invalidnost, prejemki po
»vojnih« zakonih (veteranski, invalidski dodatek,
invalidnina, oskrbnina …)
1.7. Preživnina, nadomestilo preživnine
1.8. Sredstva za tujo nego in pomoč
1.9. Dohodki iz premoženja (udeležba pri dobičku,
najemnine…)
1.10 Prejemki, doseženi z opravljanjem storitev in
poslov po pogodbah in na drugih podlagah
1.11. Dohodki iz premoženjskih pravic (avtorske
pogodbe)
1.12. Prejemki učencev in študentov, prejetih preko
študentskih ali mladinskih organizacij
1.13. Drugo (bolniška, izplačana pri drugih
izplačevalcih …)
1.14. Dohodek iz kmetijske dejavnosti (KD ali
dobiček) za celo leto
1.15. Dohodek iz dejavnosti za celo leto
1.16. Denarna socialna pomoč

2. Občasni dohodki (v neto zneskih), prejeti v zadnjih 12 mesecih pred
mesecem vložitve vloge

zneski v EUR
Vrsta dohodkov

Vlagatelj

2.1. Regres, letni dodatek za rekreacijo
2.2. Odpravnine, jubilejne nagrade
2.3. Dividende
2.4. Dediščine, darila
2.5. Dobiček iz kapitala
2.6. Drugo, navedi (dohodki iz avtorskih in drugih
pravic) …

3. Odhodki (v neto zneskih)

3.1. Izplačane preživninske obveznosti
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Ostali člani
(skupaj)

III. IZJAVA

Vlagatelj-ica vloge za subvencionirano najemnino ali za subvencijo k tržni najemnini in
polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v istem stanovanju, izjavljam-o:
1. da nisem-nismo lastniki oziroma solastniki hiše, stanovanja, poslovnega prostora,
gradbene parcele, kmetijskega ali gozdnega zemljišča, ki presega višino 60 osnovnih
zneskov minimalnega dohodka;
2. da nisem-nismo lastniki osebnega vozila, ki presega višino 35 osnovnih zneskov
minimalnega dohodka;
3. da so vsi podatki, ki sem - smo jih navedel-li v vlogi resnični, točni in popolni;
4. da so v vlogi navedeni vsi dohodki in prejemki vseh oseb, ki bivajo v stanovanju za
zahtevano obdobje;
5. da sem seznanjen-a s prvim odstavkom 16. člena uredbe o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencionirane najemnine ali subvencije k tržni najemnini, ki določa, da sem v osmih
dneh dolžan-na sporočiti dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki vplivajo na
pravico do subvencije, njeno višino in obdobje prejemanja;
6. da sem seznanjen-a z določbo drugega odstavka 16. člena iste uredbe, ki določa, da
sem v primeru lažnega prikazovanja ali zamolčanja podatkov dolžan-na povrniti
neupravičeno prejeto subvencijo skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva neupravičeno
prejete subvencije.

V/Na________________________, dne ______________

Podpis vlagatelja/-ice:

____________________________

Podpisi ostalih polnoletnih oseb:
____________________________
____________________________
____________________________
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IV. PRILOGE

Priložite ustrezne priloge:
1. Priloge, ki jih mora priložiti vlagatelj:
a) Potrdilo o prejetih dohodkih in prejemkih v zadnjih treh mesecih pred mesecem
vložitve vloge za vsak mesec posebej;
b) Sklenjeno najemno pogodbo;
c) Zapisnik o ugotovitvi vrednosti stanovanja po 116. členu SZ-1A (Uradni list RS,
št. 57/08) – priloga ni potreba za tržna stanovanja;
č) Zadnje potrdilo o plačilu najemnine;
d) Številko transakcijskega računa lastnika neprofitnega stanovanja, oz. njegovega
pooblaščenca, na katerega se nakazuje razlika v najemnini oziroma številka
transakcijskega računa najemnika tržnega stanovanja;
e) Potrdilo o šolanju za otroke starejše od 18 let;
f) Dokazilo o preživninski obveznosti in o izplačani preživnini v zadnjih treh mesecih
pred mesecem vložitve vloge za vsak mesec posebej;
g) Fotokopija prometnega dovoljenja.
2. Podatki, ki jih pridobi upravni organ ali zagotovi vlagatelj sam
i) Podatek o državljanstvu, stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva.
3. Podatki, ki jih pridobi upravni organ na podlagi pisnega pooblastila
vlagatelja (izjava o pooblastilu je priložena) ali jih zagotovi vlagatelj sam
j) Zadnji znani podatki o obdavčljivih dohodkih ter katastrskem dohodku (fotokopija
zadnje odločbe o odmeri dohodnine, v kolikor vlagatelj zagotovi podatke sam).

V.
IZJAVA GLEDE PRIDOBIVANJA PODATKOV

Podpisani (a) najemnik(ca) in uporabniki,
stanujoč(i)____________________________________________________________,

Ime, priimek

rojen(a)

rojstni kraj

davčna številka

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------
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-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

IZJAVLJAM ( O ), DA OBČINSKI UPRAVNI ORGAN POOBLAŠČAM ( O ) IN MU DOVOLJUJEM ( O )
PRIDOBIVANJE, VPOGLED , PREPIS , IZPIS ALI KOPIRANJE MOJIH OSEBNIH PODATKOV IZ
URADNIH EVIDENC IN ZBIRK OSEBNIH PODATKOV PRI VSEH UPRAVLJALCIH ZBIRK
OSEBNIH PODATKOV , KI ŠTEJEJO ZA DAVČNO TAJNOST TER OBČUTLJIVIH OSEBNIH
PODATKOV .

Datum:

Podpisi:
Najemnik(ca):

____________________________
____________________________
Uporabnik(ca):
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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PRILOGA 2: PRIMER ODLOČBE O SUBVENCIONIRANJU
NAJEMNINE
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ul. 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Številka: 3525-26/2009
Datum: 17. 4. 2009

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ul. 5, SLOVENJ GRADEC, izdaja na podlagi
17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UPB 2 in
105/06-ZUS-1, 126/07 in 65/08), 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 100/05 - UPB 1), 7. in 50. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 43/08-UPB1), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št.
131/03 in 142/04), odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-116/03-22,
121. člena
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/09-ZEN in 57/08); v
nadaljevanju SZ-1), na vlogo, ki jo je podal/a ROMAN GAŠPER, VRUNČEVA UL. 12, 2380
Slovenj Gradec, v zadevi subvencioniranja najemnine, naslednjo

ODLOČBO

I.
ROMAN GAŠPER, VRUNČEVA UL. 12, 2380 Slovenj Gradec, je upravičen/a do
subvencionirane neprofitne najemnine do predpisane površine 75,00 m2 za neprofitno
stanovanje na naslovu VRUNČEVA UL. 12, 2380 Slovenj Gradec, identif. št. ………………,
oddano v najem z najemno pogodbo, sklenjeno dne 23.10.1992, v višini 98,62 EUR
mesečno, za obdobje od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2010.

II.
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ul. 5, SLOVENJ GRADEC, izplačuje
znesek subvencije najemodajalcu/pooblaščencu JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ
GRADEC D.O.O., PARTIZANSKA POT 12, 2380 SLOVENJ GRADEC, mesečno, do 20. dne v
mesecu za tekoči mesec, na transakcijski račun št. 03175-1000161873, odprt pri SKB
BANKA D.D.
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III.

V tem postopku niso nastali posebni stroški.

IV.
Najemnik je dolžan v osmih dneh sporočiti organu občinske uprave vsako
spremembo (dohodkov ali premoženjskega stanja), ki bi lahko vplivala na pravico do
subvencionirane najemnine.

Obrazložitev

ROMAN GAŠPER, VRUNČEVA UL. 12, 2380 Slovenj Gradec, je z vlogo z dne 27.3.2009
zaprosil/a za subvencioniranje neprofitne najemnine, za neprofitno stanovanje na naslovu
VRUNČEVA UL. 12, 2380 Slovenj Gradec, oddano v najem z najemno pogodbo št.
……………… z dne 23.10.1992.

Vlogi je stranka priložila naslednje listine:
- potrdilo iz gospodinjske evidence
- potrdilo o katastrskem dohodku za leto 2007
- najemna pogodba
- podatki o dohodnini za leto 2008
- 6 x potrdilo o prejetih dohodkih in prejemkih v zadnjih treh mesecih pred mesecem
vložitve vloge
- potrdilo Zavoda za zaposlovanje o nezaposlenosti vlagatelja ali odraslega družinskega
člana
- fotokopija prometnega dovoljenja
- potrdilo o plačilu najemnine

Podatke iz zapisnika o ugotovitvi vrednosti stanovanja po 116.členu stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03), podatke o zadnji najemnini in številko transakcijskega
računa lastnika oz. njegovega pooblaščenca, na katerega se nakazuje razlika v najemnini
in davčno številko je upravni organ pridobil pri upravniku stanovanjske hiše.
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SZ-1 v 121. členu določa, da je do subvencionirane najemnine upravičen najemnik v
neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju do višine neprofitne
najemnine ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno
ogroženih oseb, če njegov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi,
ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega
ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine. Ugotovljeni dohodek je dejanski
povprečni mesečni dohodek prosilca in oseb, ki z njim prebivajo v stanovanju, minimalni
dohodek pa je minimalni dohodek v RS, ki ga letno objavlja Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve RS. Znesek najemnine se določi tako, da se pri izračunavanju višine
neprofitne najemnine upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda,
vendar ne večja kot znaša primerna površina glede na število oseb po Pravilniku o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06). Če
lastnik stanovanja zaračunava nižjo najemnino kot bi jo lahko glede na Uredbo o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 in 142/04; v
nadaljevanju: uredba), se subvencija izračunava od nižje najemnine. Znesek subvencije se
obračunava od najemnine brez vpliva rente (vpliv lokacije stanovanja). Najemniku
stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, se subvencija določi v višini
razlike med tako določeno neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim
za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi v višini
največ 80 % neprofitne najemnine. Lastnik stanovanja zaračuna najemniku neprofitno
najemnino, znižano za znesek subvencije, ki jo prejme s strani občine. Najemnik je
upravičen do subvencionirane najemnine največ za dobo enega leta in se med letom
zneski subvencij ne spreminjajo. V primeru, da se najemniku med letom poviša najemnina
zaradi postopne uveljavitve neprofitne najemnine skladno s 117. členom SZ-1, se mu
spremeni ugotovljeni dohodek ali se spremeni število oseb, ki so navedene v najemni
pogodbi, lahko najemnik zaprosi za nov izračun pripadajoče subvencije.

Upravni organ je na podlagi predloženih dokazil ugotovil, da ROMAN GAŠPER, VRUNČEVA
UL. 12, 2380 Slovenj Gradec, izpolnjuje pogoje za subvencioniranje najemnine po
naslednjem izračunu:

Podatki o stanovanju, cenzusi, in izračun subvencije neprofitne najemnine

Najemodajalec

MESTNA
OBČINA
SLOVENJ GRADEC
Pooblaščenec
JAVNO
PODJETJE
KOMUNALA
SLOVENJ
GRADEC D.O.O.
Zadnja
najemnina 0,00
(EUR)
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Ugotovljeni
dohodek 1.043,66
najemnika in uporabnikov
Cenzus (EUR)
978,20

Najemnina,
površinski 164,08
normativ / dejanska velikost
(EUR)

Tip družin

Tri odrasle osebe in dva Zmožnost plačila najemnine 65,46
otroka
(EUR)
3,00
Udeležba najemnika (EUR)
65,46
točk 254
Udeležba najemnika (%)
39,90

Ponder
Število
stanovanja
Dejanska
velikost
stanovanja (m2)
Površinski normativ
(m2)
Vrednost
stanovanjske točke
(EUR)
Vpliv velikosti
Lokacijska renta

76,65

SUBVENCIJA (EUR)

98,62

75,00

Subvencija (%)

60,10

2,63

Polna najemnina (EUR)

167,69

1,000

Razlika do polne najemnine 3,61
(EUR)
Celotna udeležba najemnika 69,07
(EUR)
Subvencija od
01.05.2009
Subvencija do
30.04.2010

1,00

Delež vrednosti
3,93
Zakonski minimalni 221,70
dohodek (EUR)
Minimalni dohodek 665,10
najemnika
in
uporabnikov (EUR)

Obrazložitev nekaterih pojmov:
Površinski normativ je določen v Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
in je vezan na število članov gospodinjstva; izračun pripadajoče subvencije in izračuni
najemnin temeljijo na površinskem normativu oz. na dejanski velikosti stanovanja, če je
slednja manjša od površinskega normativa.
Minimalni dohodek najemnika in uporabnikov stanovanja je v skladu z določili Zakona o
socialnem varstvu zmnožek osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki se usklajuje
enkrat letno ter ponderjev, določenih v 25. a členu Zakona o socialnem varstvu.
Ugotovljeni dohodek predstavlja povprečni dohodek najemnika in uporabnikov
stanovanja, ki so ga prejeli v zadnjih treh mesecih oziroma dvanajstih mesecih pred
oddajo vloge.
Cenzus predstavlja seštevek minimalnega dohodka najemnika in uporabnikov stanovanja
in 30% njihovega ugotovljenega dohodka.
Zmožnost plačila predstavlja razliko med ugotovljenim dohodkom in cenzusom. Kadar je
zmožnost plačila najemnika nižja od zneska neprofitne najemnine, izračunane glede na
površinski normativ, je najemnik upravičen do subvencije, vendar ne več kot do 80%
višine le te.
Celotna udeležba najemnika predstavlja višino najemnine, ki bi jo najemnik bil dolžan
plačati v mesecu izdaje odločbe.
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Upravni organ je na podlagi ugotovljenih dejstev, skladno s 121. členom SZ-1 ter 13. in
14. členom uredbe odločil, kot je navedeno v izreku te odločbe.

Vloga in odločba (sklep) sta na podlagi 13. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah
(ZUT-UPB-3, Uradni list RS, št. 42/07 in 126/07) takse prosti.

Zoper to odločbo/sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, Ljubljana, v 15 dneh od vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno priporočeno po
pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je izdal to odločbo. Pritožba je
takse prosta.

Postopek vodil/a:

DIREKTORICA UPRAVE
MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Vročiti:

- ROMAN GAŠPER, VRUNČEVA UL. 12, 2380 Slovenj Gradec
- JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC D.O.O., PARTIZANSKA POT 12, 2380
SLOVENJ GRADEC,
- MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ul. 5, 2380 SLOVENJ GRADEC- lastnik
- V spis
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PRILOGA 3: ANKETA O PREDNOSTIH IN SLABOSTIH
STANOVANJSKEGA STATUSA LASTNIKA
Spoštovani!

Ko govorimo o stanovanjskem statusu, govorimo v bistvu o pravicah in obveznostih, ki jih prinaša
lastniški oziroma najemni stanovanjski status. Oba statusa prinašata tudi številne druge prednosti
in slabosti. Torej odločitev o stanovanjskem statusu ni zgolj enostavna odločitev, ki bi temeljila le
na pravicah in obveznostih ali finančnih izračunih, ampak kompleksna odločitev, na katero vplivajo
številni dejavniki, tako ekonomski kot tudi socialni in politični.
Sem študentka podiplomskega študija na Fakulteti za upravo. Ker me zanima, kako se ti dejavniki
odražajo med lastniki in najemniki stanovanj, sem se namenila izvesti podrobnejšo raziskavo in jo
uporabiti pri magistrski nalogi.
Vljudno vas prosim za vaše sodelovanje in pripravljenost posvetiti nekaj svojega časa za odgovore
na zastavljena vprašanja. Ob tem vam je zagotovljena stroga zaupnost vaših odgovorov, ki bodo
obdelani in predstavljeni le za vse vprašane skupaj, brez navajanja konkretnih imen in priimkov.
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem.

Študentka:
Tjaša Borovnik
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A STATUS LASTNIKA STANOVANJA
A1 Sem lastnik (možnih več odgovorov)
1.
2.
3.
4.
5.

garsonjere.
enosobnega stanovanja.
dvosobnega stanovanja.
trisobnega stanovanja.
drugo:__________________ .

A2 V kakšnem tipu naselja imate stanovanje?
1. mestno
2. primestno
3. vaško
A3 Svoje stanovanje
1.
2.
3.
4.

oddajam v najem.
v njem bivam.
bivam drugje, stanovanje je prazno.
drugo: ________________________

A4 Če ste na zgornje vprašanje odgovorili, da stanovanje oddajate v najem, navedite vaš
mesečni dohodek iz naslova najemnine.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

do 100,00 €
med 100,00 € in 200,00
med 200,00 € in 300,00
med 300,00 € in 400,00
med 400,00 € in 500,00
več kot 500,00 €

€
€
€
€

A5 Koliko sredstev od najemnine mesečno namenite za vzdrževanje stanovanja?
1.
2.
3.
4.

do 25 %
med 25 % in 50 %
med 50 % in 75 %
več kot 75 %

B NAČIN FINANCIRANJA NAKUPA
B1 Na kakšen način ste financirali nakup stanovanja? (možnih več odgovorov)
1.
2.
3.
4.

s prihranki
dolžniško financiranje (najem bančnega kredita)
s pomočjo staršev
drugo; navedite____________
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B2 Ali redno spremljate gibanje cen stanovanj in najemnin? Prosim, ocenite na lestvici od
1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo poredko, 5 zelo pogosto.
1

2

3

4

5

B3 Ali menite, da je naložba v lastno stanovanje donosna naložba? Prosim, ocenite na
lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nedonosna, 5 zelo donosna.
1

2

3

4

5

B4 Ali vam je pomembno, da boste lahko dedičem zapustili stanovanje? Prosim, ocenite
na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nepomembno, 5 zelo pomembno.
1

2

3

4

5

B5 Ali vam lastno stanovanje predstavlja veliko finančno breme vzdrževanja in popravil?
Prosim, ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strijam, 5 zelo se
strinjam.
1

2

3

4

5

B6 Ali na lastno stanovanje gledate kot na finančno naložbo? Prosim, ocenite na lestvici
od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nepomembna, 5 zelo pomembna.
1

2

3

4

5

Če stanovanja ne oddajate v najem, izpustite vprašanji B7 in B8!
B7 Ali najemnik vzdržuje stanovanje in vam s tem ohranja vrednost vašega stanovanja?
Prosim, ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strijam, 5 zelo se
strinjam.
1

2

3

4

5

B8 Ali menite, da bi imeli težave z izselitvijo najemnika, če bi mu hoteli prekiniti najemno
pogodbo? Prosim, ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strijam, 5
zelo se strinjam.
1

2

3

4

5

C SPLOŠNA VPRAŠANJA
C1 Kakšen je vaš zaposlitveni status?
1.
2.
3.
4.
5.

študent (ka)
nezaposlen (a)
zaposlen(a) za določen čas
zaposlen(a) za nedoločen čas
ostalo______________

C2 Kako bi ocenili vaše premoženjsko stanje glede na povprečje v Sloveniji?
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1.
2.
3.
4.
5.

zelo pod povprečjem
nekoliko podpovprečjem
povprečno
nekoliko nad povprečno
zelo nadpovprečno

C3 Spol
1. ženska
2. moški
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PRILOGA 4: ANKETA O PREDNOSTIH IN SLABOSTIH
STANOVANJSKEGA STATUSA NAJEMNIKA
Spoštovani!

Ko govorimo o stanovanjskem statusu, govorimo v bistvu o pravicah in obveznostih, ki jih prinaša
lastniški oziroma najemni stanovanjski status. Oba statusa prinašata tudi številne druge prednosti
in slabosti. Torej odločitev o stanovanjskem statusu ni zgolj enostavna odločitev, ki bi temeljila le
na pravicah in obveznostih ali finančnih izračunih, ampak kompleksna odločitev, na katero vplivajo
številni dejavniki, tako ekonomski kot tudi socialni in politični.
Sem študentka podiplomskega študija na Fakulteti za upravo. Ker me zanima, kako se ti dejavniki
odražajo med lastniki in najemniki stanovanj, sem se namenila izvesti podrobnejšo raziskavo in jo
uporabiti pri magistrski nalogi.
Vljudno vas prosim za vaše sodelovanje in pripravljenost posvetiti nekaj svojega časa za odgovore
na zastavljena vprašanja. Ob tem vam je zagotovljena stroga zaupnost vaših odgovorov, ki bodo
obdelani in predstavljeni le za vse vprašane skupaj, brez navajanja konkretnih imen in priimkov.
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem.

Študentka:
Tjaša Borovnik
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A STATUS NAJEMNIKA
A1 Kakšen je vaš trenutni stanovanjski status?
1.
2.
3.
4.

najemnik v zasebnem najemnem stanovanju
najemnik v socialnem ali neprofitnem stanovanju
najemnik v službenem stanovanju
drugo___________________

A2 Starost objekta, v katerem živite?
1.
2.
3.
4.

do 10 let
nad 10 do 30 let
nad 30 do 60 let
nad 60 let

A3 Koliko časa ste najemnik stanovanja?
1.
2.
3.
4.
5.

do 1 leta
od 1do 3 let
od 3 do 5 let
od 5 do 10 let
več kot 10 let

A4 Ali ste opravičeni do subvencionirane najemnine?
1. da
2. ne
A5 Kolikšen je vaš mesečni stanovanjski strošek (najemnina, obratovalni stroški…) na
dohodek celotne družine?
1.
2.
3.
4.

do 25 %
med 25 % in 50 %
med 50 % in 75 %
več kot 75 %

A6 Ali v bližnji prihodnosti načrtujete selitev v lastno stanovanjsko enoto? Prosim, ocenite
na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo malo verjetno, 5 zelo verjetno.
1

2

3

4

5

A7 Kako sprejemljivo rešitev za vaše gospodinjstvo ob reševanju problema
stanovanjskega vprašanja predstavlja najem v primerjavi z lastništvom? Prosim, ocenite
na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni popolnoma nesprejemljivo rešitev, 5 pa
popolnoma sprejemljivo rešitev.
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1

2

3

4

5

A8 Ali lastnik stanovanja vzdržuje stanovanje in vam s tem zagotavlja kvaliteto bivanja?
Prosim, ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni popolnoma se ne strinjam, 5 pa
popolnoma se strijam.
1

2

3

4

5

A9 Ali so se v času vašega bivanja v stanovanju opravila večja vzdrževalna dela? (Možnih
je več odgovorov.)
1.
2.
3.
4.
5.

obnova kopalnice
zamenjava stavbnega pohištva
zamenjava oz. obnovitev talnih površin
obnova instalacije (elektro, vodovodna…)
drugo___________________

A10 Kaj od naštetega bi bilo potrebno nujno popraviti oz. obnoviti v vašem stanovanju?
Prosim, ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nepomembno, 5 zelo
pomembno.

Obnova kopalnice
Zamenjava stavbnega pohištva
Zamenjava oz. obnovitev talnih površin
Obnova instalacije (elektro, vodovodne@)

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

B NAČIN FINANCIRANJA NAKUPA
B1 Na kakšen način bi financirali nakup stanovanja? (Možnih je več odgovorov.)
1.
2.
3.
4.

s prihranki
dolžniško financiranje (najem bančnega kredita)
s pomočjo staršev
drugo; navedite____________

B2 Kako bi reševali svoje stanovanjsko vprašanje?
1.
2.
3.
4.
5.

sam
s partnerjem
z zakoncem
s starši
drugo______________________
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5
5
5
5

B3 Kakšen bi bil odstotek dolžniškega financiranja v primeru, da se odločite za najem
bančnega kredita?
1.
2.
3.
4.
5.

do 25 %
med 25 % in 50 %
med 50 % in 75 %
nad 75 %
100 %

B5 Ali vas skrbi, da boste morali zapustiti stanovanje? Ocenite od 1 do 5 (1 ─ zelo
majhna verjetnost, 5 ─ zelo velika verjetnost).
1

2

3

4

5

C SPLOŠNA VPRAŠANJA
C1 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako močno se strinjate z naslednjimi trditvami. Pri tem
1 pomeni, da se popolnoma ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Med najemnimi stanovanji bi težko našli takšnega, ki bi po
kakovosti, opremljenosti in velikosti ustrezal našim željam
in zahtevam.
V okolju, v katerem želim živeti, je dovolj razpoložljivih
stanovanj.
Lastniki najemnih stanovanj postavljajo ostre omejitve pri
izboru najemnikov (prisotnost otrok, domačih živali,
narodnost in podobno).
Finančno bi na dolgi rok lažje zmogli najem kot nakup
stanovanja.
Kakovost gradnje in opreme najemnih stanovanj je na
splošno slabša kot pri lastniških.
Najemna stanovanja so na splošno slabše vzdrževana kot
lastniška.
Zasebnost v najemnih stanovanjih je manjša kot v lastniških.
V najemnih stanovanjih je prisotna nevarnost, da se bo
treba predčasno izseliti.
Zelo mi je pomembo, da lahko stanovanje svobodno
prenavljam, spreminjam in menjam pohištvo v njem.
V najemnih stanovanjih je močno prisotna nevarnost
sporov z lastnikom.
Težko je najeti stanovanje za obdobje več let.
Najemna stanovanja imajo boljši dostop do trgovin,
rekreacijskih površin, šol, vrtcev in podobnega.
Selitev je pri najemnih stanovanjih mogoče izvesti v krajšem
času kot v primeru lastnih stanovanj.
Sprotno plačevanje najemnine predstavlja veliko
obveznost.
Najemnik je zelo slabo zaščiten pred samovoljnim
ravnanjem lastnikov.

C2 Kakšen je vaš zaposlitveni status?
1.
2.
3.
4.
5.

študent(ka)
nezaposlen (a)
zaposlen(a) za določen čas
zaposlen(a) za nedoločen čas
ostalo______________
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

C3 Kako bi ocenili vaše premoženjsko stanje glede na povprečje v Sloveniji?
1.
2.
3.
4.
5.

zelo pod povprečjem
nekoliko pod povprečjem
povprečno
nekoliko nadpovprečno
zelo nadpovprečno

C4 Spol
1. ženska
2. moški
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