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NASLOV 

Analiza dejavnikov za izboljšanje stanovanjskega standarda v Mestni 

občini Nova Gorica 

IZVLEČEK 

Stanovanjska izgradnja mora biti zasnovana dolgoročno, zato je treba upoštevati vse 

oblike delovanja stanovanjskega trga, to je gradnjo, prenovo in racionalno zasedenost 

stanovanj, nakup oziroma zamenjavo stanovanj in stanovanjskih hiš ter njihovo 

obnovo, vzdrževanje in povečevanje namenskega premoženja sklada, ki zajema 

celoten stanovanjski fond v lasti Mestne občine Nova Gorica. Temeljni cilj 

Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica je, da omogoči vsem občanom 

ustrezno začasno ali trajno reševanje njihovih stanovanjskih potreb. Strategija sklada 

je na tej osnovi realen stanovanjski program, pri katerem so upoštevane lokalne 

značilnosti prostora. V delu smo analizirali usklajenost strategije razvoja 

stanovanjskega trga in strategije gospodarskega razvoja v Mestni občini Nova 

Gorica. Posebej smo obravnavali vlogo javno-zasebnega partnerstva na področju 

gradnje stanovanj in analizirali prednosti in slabosti takega načina financiranja 

stanovanjske gradnje. Opredelili smo načine za dvig stanovanjskega standarda in 

prenove obstoječega stanovanjskega fonda. Oblikovali in izvedli smo anketo na 

vzorcu prebivalcev občine Nova Gorica. Poleg podatkov iz uradnih evidenc smo 

podatke iz ankete uporabili za analizo obstoječega stanja na področju stanovanjske 

problematike in oblikovanje predlogov in smernic za izboljšanje stanovanjskega 

standarda v Mestni občini Nova Gorica. Rezultati raziskave so pokazali, da bi se 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica moral bolj osredotočiti na mlade, ki 

še nimajo družine ali so sredi načrtovanja le-te, in na manjša stanovanja ter dati večji 

poudarek tehničnim in arhitekturnim rešitvam. 

 

KLJUČNE BESEDE 

stanovanjsko vprašanje, stanovanjski standard, dejavniki stanovanjskega standarda, 

problematika stanovanjskega sklada, Mestna občina Nova Gorica  
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TITLE 

Analysis of Factors for Improving the Housing Standard in the 

Municipality of Nova Gorica 

ABSTRACT 

The concept of housing construction must be long term, thus all forms of activities 

on the housing market must be taken into account. It will be appreciated 

construction, renovations and rational occupancy of housing, the purchase or 

exchange of apartments and residential houses and their renovation, and the 

maintenance and increase of the dedicated assets of the fund which encompasses the 

entire housing fund owned by the Municipality of Nova Gorica. The ultimate 

objective of the Municipality of Nova Gorica’s Housing Fund is to enable all citizens 

to temporarily or permanently solve their housing needs. Based on the above, the 

fund’s strategy is an actual housing programme that takes into account all the local 

characteristics of the region. The thesis analyses the consistency of the strategy of 

developing the housing market and the strategy of economic development in the 

Municipality of Nova Gorica. It specifically discusses the role of a public-private 

partnership in the field of housing construction and analyses the advantages and 

disadvantages of this method of financing housing construction. We have defined the 

ways of increasing the housing standard and the renovation of the existing housing 

fund. A survey has been undertaken on a sample of the inhabitants of the 

Municipality of Nova Gorica. Apart from the data from official records, we also used 

the survey data to analyse the current housing situation and to form 

recommendations and guidelines for improving the housing fund in the Municipality 

of Nova Gorica. The results of the research have shown that the Municipality of 

Nova Gorica’s Housing Fund should focus more on the younger generation, those 

who do not yet have a family or who are still planning to have one, to smaller homes, 

and to place greater emphasis on technical and architectural solutions. 

KEYWORDS 

housing issue, housing standard, housing standard factors, housing fund issue, 
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1 UVOD 

Pridobitev in ureditev stanovanja je velika težava tako mladih kot starostnikov. V 

Sloveniji narašča število mladih posameznikov in družin, ki ne morejo samostojno 

do svojega stanovanja ali doma. Na drugi strani pa starostniki prebivajo v 

stanovanjih, ki so zanje prevelika, predraga in neprilagojena za bivanje oseb z 

drugačnimi potrebami.  

Ker se mladi pogosto želijo čim prej osamosvojiti, se morajo zateči k metodam, kot 

so kratkotrajni najemi praznih stanovanj fizičnih oseb ali dolgotrajnejši najemi 

stanovanj stanovanjskega sklada. Razlog za to so previsoke cene novih ali starih 

stanovanj in nezanesljiv redni dohodek, ki pogojujejo višino kredita ali bančnega 

posojila. Na drugi strani pa lahko opazimo starejše prebivalstvo, ki imajo stanovanja, 

ki so prevelika, predraga in neprilagojena njihovim potrebam. Za pridobitev novih 

stanovanj tako za mlade kot starejše potrebujemo nov pristop na trg, ki upošteva 

želje in zahteve večjega števila specifičnih interesnih skupin strank.  

V magistrskem delu smo proučili dejavnike za izboljšanje stanovanjskega standarda 

v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju MO Nova Gorica). Analizo dejavnikov 

smo izdelali s pomočjo ankete, ki smo jo izvedli na širšem območju občine Nova 

Gorica in dodatnih podatkov, ki so dosegljivi na spletu. Z analizo smo pridobili 

podatke, ki bodo omogočili Stanovanjskemu skladu boljše razumevanje potreb in 

pričakovanj občanov. 

Glavni cilj dela je raziskati pričakovanja, potrebe in realizacijo poteka stanovanjske 

reforme ter analizirati usklajenost strategije razvoja stanovanjskega trga in strategije 

gospodarskega razvoja. Posebej smo obravnavali vlogo javno‐zasebnega partnerstva 

pri gradnji stanovanj ter analizirali prednosti in slabosti takega načina financiranja 

stanovanjske gradnje. Opredelili smo načine za dvig stanovanjskega standarda in 

prenove obstoječega stanovanjskega fonda. Obravnavali smo vlogo naslednjih 

dejavnikov: učinkovita urbanistična stanovanjska politika, gradnja strnjenih naselij in 

obvezna komunalna opremljenost zemljišč, poenostavitev postopkov za pridobitev 

urbanistične dokumentacije. 

Cilj magistrskega dela je bilo tudi analizirati in podrobneje proučiti, kakšno je 

povpraševanje in ponudba stanovanj v MO Nova Gorica, kakšna je potreba po 
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dodatnih stanovanjih v občini, kakšna je dejanska in kakšna pričakovana cena ter na 

praktičnem primeru predstaviti oskrbovana stanovanja in javno-zasebno partnerstvo, 

ko je zasebnik fizična oseba in ko je zasebnik pravna oseba. Dodaten zadani cilj je 

bil pregledati razhajanja strategije Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica od 2009 

do 2013 in izvedene raziskave. 

Pri izdelavi magistrskega dela smo v teoretičnem delu uporabili deskriptivno metodo 

s študijem dostopne domače literature. V empiričnem delu smo uporabili 

kvantitativno metodo, kot instrument raziskovanja uporabili anketni vprašalnik, s 

katerim smo pridobili raziskovalne podatke. Anketni vprašalnik smo izdelali 

izključno za potrebe magistrskega dela. Primarna analiza je potekala z uporabo 

programa Excel, s katerim smo dobljene empirične podatke obdelali in dobili opisane 

statistike. 

Magistrsko delo je razdeljeno na šest poglavij. V prvem poglavju so v uvodu opisani 

namen in cilji dela ter uporabljena metodologija. V drugem poglavju so predstavljene 

teme, povezane s stanovanjsko problematiko: delovanje stanovanjskega sklada, 

usmeritev Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica, namen in cilji stanovanjskega 

programa od 2012 do 2021, ustrezna zasedenost stanovanj, njihovi ukrepi, davčna in 

najemniška politika in stanovanjski dodatki. V tretjem poglavju smo predstavili 

namen in potek raziskave, v četrtem pa analizirali njene rezultate. Strategijo in smer 

razvoja Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica smo obravnavali v petem poglavju. 

V šestem poglavju smo povzeli rezultate magistrskega dela in predstavili zaključke.  
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2 STANOVANJSKA PROBLEMATIKA 

V strokovnem članku vidikov stanovanjske problematike v Sloveniji sta Božin in 

Grudnik Tominc (2012) ugotovila, da je z vidika zagotavljanja ponudbe stanovanj 

stanovanjska politika neločljivo povezana z gradbeništvom, ki je pomembna 

gospodarska panoga. V Sloveniji je gradbeništvo največji razcvet doživelo leta 2008, 

kasnejša gospodarska kriza pa ga je v povprečju prizadela bolj kot preostalo 

gospodarstvo. Gradnja, vzdrževanje stanovanj in bivanje v njih prinašajo tudi 

številne negativne vplive na okolje. V skladu s smernicami Evropske unije je 

Slovenija v Nacionalnem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost (2008) kot 

svoje cilje opredelila predvsem spodbujanje izboljšanja energijske učinkovitosti 

stavb in spodbujanje tehnološkega razvoja na področju materialov, stavbnega 

pohištva, energetskih tehnologij idr. Za Slovenijo je značilen visok delež lastniško 

zasedenih stanovanj. S tem je oteženo izvajanje izboljšav na področju energetike, ker 

je finančni vložek izboljšave vezan na prihodek gospodinjstva. 

Ker je v Ustavi Republike Slovenija zapisano, da država ustvarja možnosti, da si 

državljani lahko pridobijo primerno stanovanje, trg ne more biti edini način 

zadovoljevanja stanovanjskih potreb prebivalstva. Slovenija potrebuje celovit 

nacionalni sistem stanovanjske oskrbe, ki bo enakovredno obravnaval 

samograditeljstvo, tržno ponudbo stanovanj, oskrbo s strani javnega sektorja in 

oskrbo v javno-zasebnem partnerstvu. Sistem stanovanjske oskrbe mora zagotoviti 

ustrezne mehanizme financiranja stanovanjske oskrbe, ki bodo vključevali vse 

akterje stanovanjske oskrbe: javni sektor (občine, državo), podjetniški in 

gospodinjski sektor. Razviti je treba nacionalni sistem stanovanjskega varčevanja in 

kreditiranja.  

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2013) je stanovanjski fond v 

letu 2011 skupaj obsegal 844.656 stanovanjskih enot z uporabno površino nekaj več 

kot 67 milijonov m
2
. Po podatkih Popisa 2011 je bilo v letu 2011 naseljenih nekaj 

več kot 680.000 stanovanjskih enot. 59 % vseh naseljenih stanovanjskih enot se 

nahaja v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah, v njih prebiva 68 % vseh 

prebivalcev Slovenije. Stanovanjske enote v enostanovanjskih stavbah predstavljajo 

prevladujoč tip stanovanj. 
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2.1 Delovanje Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica 

Stanovanjski sklad MO Nova Gorica (Letno poročilo, 2011) je opredeljen kot 

neprofitna organizacija, vpisana v register neprofitnih stanovanjskih organizacij kot 

osrednja občinska institucija za financiranje stanovanjske oskrbe, ki skrbi za 

izvajanje občinskega stanovanjskega programa, za financiranje izgradnje občinskih 

stanovanj in stanovanjskih hiš ter spodbuja stanovanjsko gradnjo, prenovo in 

vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš na območju MO Nova Gorica.  

Sklad je pravna oseba javnega prava, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki 

jih določajo Zakon o javnih skladih (2008), Stanovanjski zakon (2003), Statut 

Mestne občine Nova Gorica (2012), ta odlok in drugi predpisi. Sklad je finančni in 

nepremičninski sklad, ustanovljen za nedoločen čas. Posluje v svojem imenu in na 

svoj račun. Ustanoviteljica sklada je MO Nova Gorica. Ta lahko odpravi vsako 

razpolagalno dejanje, ki je v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bil javni sklad 

ustanovljen. K skladu lahko pristopijo tudi druge lokalne skupnosti, ki za to izkažejo 

pravni interes. Medsebojna razmerja se uredijo s posebno pogodbo, ki stopi v veljavo 

s soglasjem Mestnega sveta MO Nova Gorica. Namensko premoženje, ki se prenaša 

na sklad, predstavljajo stanovanja in stanovanjske hiše v lasti MO Nova Gorica, ki 

jih ta z odlokom o ustanovitvi prenaša na sklad. Premoženje sklada predstavljajo tudi 

stanovanja, stanovanjske hiše in preostalo nepremično premoženje obstoječega 

Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica. Premoženje sklada predstavljajo tudi vsi 

prihodki iz razpolaganja z nepremičninami, ki jih je ustanovitelj prenesel na sklad 

(najemnine, kupnine, vračila danih stanovanjskih posojil in drugo). Vrednost 

premoženja se v piše v sodni register.  

Skladno s 23. členom Zakona o javnih skladih (ZJS-1) je bila sprejeta Strategija 

delovanja Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica za obdobje od 2009 do 2013. 

Strategija naj bi omogočila nemoteno delovanje na področju stanovanjske politike v 

MO Nova Gorica, v kateri naj bi v ustreznem časovnem okviru z lastnim 

prizadevanjem in ob pomoči skupnosti vsak občan uresničil svojo temeljno pravico 

do primernega stanovanja.  
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2.2 Usmeritve Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica 

Usmeritve Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica smo povzeli iz Strategije 

Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica, 20092013.  

Usmerjenost Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica: 

 Iskanje takih strokovnih arhitekturnih rešitev pri gradnji neprofitnih 

stanovanj in stanovanj za prodajo mladim družinam, ki bodo občanom ob 

primerni ceni zagotavljale višji nivo kakovosti bivanja, in take tehnološke 

rešitve, ki bodo nudile enostaven način vzdrževanja stanovanj in 

stanovanjskih blokov v celoti. 

 Iz prostorskih dokumentov pridobiti zadostne površine za možnost gradnje 

različnih vrst stanovanj. 

 Zagotoviti ustrezno komunalno opremo stavbnih zemljišč za stanovanjsko 

gradnjo, ki bi jo zagotavljala občina iz proračunskih sredstev, ali komunalno 

opremljanje zemljišč s soinvestitorstvom zainteresiranih investitorjev iz 

zasebnega sektorja. 

 Vzdrževanje in obnova obstoječih stanovanjskih objektov v lasti sklada. 

 Lastna gradnja novih stanovanj, nakup oziroma zamenjava stanovanj. 

 Gradnja novih neprofitnih stanovanj po modelu javno-zasebnega partnerstva: 

soinvestitorstvo z gradbenimi in nepremičninskimi podjetji. 

 S fleksibilnim in z aktivnim pristopom k reševanju stanovanjskih potreb 

prosilcem, uvrščenim na občinsko prednostno listo za dodelitev neprofitnega 

stanovanja, namesto obveznega plačila lastne udeležbe v višini 10 % od 

vrednosti stanovanja omogočiti možnost do odkupa najmanj polovičnega 

solastniškega deleža na dodeljenem stanovanju. 

 Iskanje možnosti za subvencioniranje nakupa stanovanj mladim družinam: v 

ta namen bo treba razmisliti o možnosti, da se v proračunu MO Nova Gorica 

zagotovijo ta sredstva; pri sklepanju kupoprodajnih pogodb za mlade družine 

bi sklad za priznano subvencijo znižal kupnino za stanovanje. 

 Reševanje stanovanjskih potreb ostarelih in invalidnih oseb z ustrezno 

zamenjavo njihovega neprimernega lastniškega stanovanja, v katerem ne 
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morejo več prebivati, z ustreznejšim novim stanovanjem, ki bo prilagojeno 

njihovim novo nastalim stanovanjskim potrebam. 

2.3 Namen in cilji Stanovanjskega programa od 2012 do 2021 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (2013) določa izhodišča, pogoje in ukrepe 

stanovanjske politike v obdobju od leta 2013 do 2022 z namenom uresničevati 

ustavno določbo, po kateri je država dolžna vsakemu državljanu omogočiti 

pridobitev primernega stanovanja. Stanovanjski program določa ukrepe, ki so v 

pristojnosti občine ali države, te opredeljujejo vlogo, ki jo imajo finančne in druge 

ustanove, saj si večina državljanov ne more zagotoviti primernega stanovanja sama 

in brez učinkovitih normativnih in materialnih spodbud ter pomoči s strani države in 

občine.  

Stanovanjska politika (povzeto iz Nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 

20122021) bo v naslednjem desetletnem obdobju zasledovala naslednje cilje: 

 Povečanje števila najemnih stanovanj. 

 Zagotovitev zadostnega števila bivalnih enot. 

 Večja varnost najemnikov in najemodajalcev. 

 Ustrezna zasedenost stanovanj. 

 Spodbudna davčna politika. 

 Najemninska politika.  

 Stanovanjski dodatek. 

 Prenova stanovanj. 

 

Sredstva, ki jih občina in država namenjata stanovanjskemu področju, nikakor ne 

pomenijo same porabe, saj je dokazano, da imajo pomembne spodbujevalne učinke 

na številnih področjih zaposlovanja, zagotavljanja socialne varnosti, povečujejo pa 

tudi proizvodnjo v nekaterih gospodarskih panogah, zlasti v industriji gradbenih 

proizvodov, in porabo drugih dobrin, povezanih s stanovanjem in z gospodinjstvom. 

Dolgoročno se ta sredstva z aktivno politiko določanja neprofitnih najemnin tudi 

povrnejo, saj bodo najemnine predstavljale pomemben vir, namenjen gradnji 

neprofitnih (in socialnih) najemnih stanovanj. 
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Podatki občin, ki jih z vprašalniki vsako leto zbere Ministrstvo za infrastrukturo in 

prostor, kažejo, da se je število neprofitnih stanovanj po občinah, glede na leto 2000, 

v veliki večini občin celo zmanjšalo, kar zgolj potrjuje predpostavko, da občine 

stanovanja prodajajo in niso zainteresirane za pridobivanje novih neprofitnih 

najemnih stanovanj, čeprav je to njihova dolžnost, opredeljena tudi v zakonodaji. 

Zaradi zaostrenih finančnih razmer in omejenega zadolževanja občine tudi ne 

zmorejo zagotoviti zadostnega obsega stanovanj, zato bo treba na stanovanjsko 

področje privabiti tudi zasebni kapital.  

Hkrati pa statistični podatki povzeti iz Statističnega urada Republike Slovenije 

(2013) kažejo, da se v Sloveniji vztrajno zmanjšuje število gospodinjstev z več 

družinskimi člani. Popis 2002 je pokazal, da se je v Sloveniji, glede na podatke iz 

Popisa 1991, v strukturi zmanjšalo število gospodinjstev, ki štejejo tri ali več članov. 

Enak trend se kaže tudi ob koncu leta 2010, pri čemer je število enočlanskih 

gospodinjstev zelo naraslo. Število enočlanskih in dvočlanskih gospodinjstev tako v 

strukturi predstavlja več kot polovico vseh gospodinjstev, kar je razvidno iz tabele 1, 

pridobljene po podatkih Popisa 2011 

Tabela 1: Zasedenost stanovanj glede na velikost gospodinjstev (Vir: Statistični urad 

Republike Slovenije, 2013). 

 1991 2002 2010 

SKUPAJ  

(število stanovanj) 
632.287  684.847 813.531 

Velikost gospodinjstva 100 % 100 % 100 % 

1-člansko 18,6 % 21,9 % 32,8 % 

2- člansko 21,5 % 23,0 % 24,6 % 

3- člansko 21,4 % 20,9 % 18,3 % 

4- člansko 24,7 % 23,1 % 15,7 % 

5- člansko 8,4 % 7,2 % 5,4 % 

6- in veččlansko 5,5 % 3,9 % 3,2 % 

 

Demografska slika Slovenije se je v zadnjih desetih letih precej spremenila. 

Slovenska populacija se stara, posledično se je upočasnila tudi rodnost, kar je 

pripeljalo do preoblikovanja tipičnega slovenskega gospodinjstva. Povprečno 

slovensko gospodinjstvo šteje 2,5 člana. Podatki kažejo, da narašča število 
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gospodinjstev z enim ali največ dvema članoma, upada pa število gospodinjstev z 

več člani. Razlogov za porast števila enočlanskih gospodinjstev je več, 

najpomembnejša pa sta gotovo staranje prebivalstva in kasnejše odločanje mladih za 

ustvarjanje družine. 

Vse navedeno je treba upoštevati pri pripravi nove stanovanjske strategije, zlasti če 

govorimo o gradnji stanovanj, saj ob takšnih demografskih gibanjih verjetno ni 

smiselno stremeti k gradnji večjih stanovanj oziroma k povečevanju povprečne 

kvadrature stanovanj. Nujno je torej že pri načrtovanju gradnje stanovanj stremeti k 

zagotavljanju večjega števila manjših stanovanj in večji poudarek nameniti tehničnim 

in arhitekturnim rešitvam v smislu večje funkcionalnosti in uporabnosti stanovanj. 

2.3.1 Povečanje števila najemnih stanovanj 

Najpomembnejši cilj nacionalnega stanovanjskega programa za naslednjih deset let 

je povečanje števila najemnih stanovanj, tako zasebnih kot javnih. V prihodnosti bi 

bilo treba spremeniti tudi kategorizacijo najemnih stanovanj iz sedanjih štirih 

kategorij (neprofitna, službena, tržna in oskrbovana stanovanja za starejše), ki so 

vezana na višino najemnine, v dve vrsti najemnih stanovanj glede na lastništvo, in 

sicer na zasebna in javna. Posledično bo to pomenilo spremembo stanovanjske 

zakonodaje.  

2.3.2 Zagotovitev zadostnega števila bivalnih enot 

V Sloveniji trenutno po podatkih občin in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

(2013) primanjkuje okrog 600 bivalnih enot. Bivalne enote so namenjene za 

zagotavljanje stanovanjskih potreb najbolj ogroženih oziroma ranljivih skupin 

prebivalstva. Bivalne enote ne pomenijo trajne rešitve stanovanjskih težav, 

namenjene so začasni dodelitvi, da se s tem zavaruje družino oziroma družinske 

člane, zlasti otroke. Bivalne enote, ki niso stanovanja, pač pa stanovanjske enote v 

stavbah za posebne namene, bodo za svoje občane, ki se znajdejo v najhujši 

materialni in socialni stiski, morale zagotavljati občine. Bivalne enote bodo 

namenjene socialno najšibkejšim občanom, občanom, ki kljub pomoči ne zmorejo 

plačevati najemnine in stroškov, povezanih z uporabo stanovanja. Standard v 

bivalnih enotah je nižji, med drugim v primeru bivalnih enot ni treba zagotavljati 

parkirnih mest. Ker gre pri zagotavljanju bivalnih enot v prvi vrsti za reševanje 
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najtežjih socialnih stisk, in torej za socialne programe, mora del sredstev za 

sofinanciranje pridobivanja bivalnih enot občinam zagotavljati Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve.  

2.3.3 Večja varnost najemnikov in najemodajalcev 

Cilj prenovitve najemnih razmerij je zagotavljanje večje varnosti in zlasti trajnejša 

najemna razmerja. Lastnike najemnih stanovanj bo treba spodbujati k 

dolgoročnejšemu oddajanju stanovanj zlasti z davčnimi ugodnostmi oziroma 

olajšavami. Lastniki stanovanj, ki bi ta dolgoročno oddajali s sklenitvijo najemnih 

pogodb, bi na podlagi najemnih pogodb uveljavljali znižanje davka na nepremičnine 

in davčne olajšave. Hkrati pa bo treba dosledno sankcionirati oddajanje in najemanje 

stanovanj brez sklepanja najemnih pogodb in v zvezi s tem vzpostaviti učinkovit 

nadzor. Slednje zahteva okrepitev inšpekcijskih služb, ki so, zlasti na stanovanjskem 

področju, zelo šibke. 

2.3.4 Ustrezna zasedenost stanovanj  

Posledica relativno obsežne stanovanjske gradnje, zlasti individualne gradnje v 

obdobju do leta 1990 in privatizacije stanovanj, ter neustreznih občinskih politik 

gradnje neprofitnih najemnih stanovanj, ki niso sledile demografskim trendom, je 

tudi zasedenost stanovanj neustrezna. Zaradi slabo delujočega trga stanovanj so bile 

zamenjave stanovanj otežene in zato relativno redke. Prevelika površina stanovanj je 

povezana z večjimi stroški, saj so skoraj vsi stroški, ki izvirajo iz stanovanja, vezani 

na lastniški delež. Zaradi staranja populacije je v Sloveniji velik delež upokojencev, 

ki bivajo v prevelikih stanovanjih, njihovi dohodki pa so relativno nizki, zato vedno 

težje pokrivajo vse stroške, povezane s stanovanji.  

Bivanjske potrebe starejše populacije so specifične, povezane z njihovim socialnim 

in zdravstvenim stanjem. Zato bo treba za starejšo populacijo oblikovati posebne 

stanovanjske oblike. Glede na demografske trende bo treba v prihodnosti bolj 

intenzivno zagotavljati stanovanja za starejše in jim omogočati bivanje v zanje 

primernejših okoljih. Zavedati se je treba, da bo preoblikovanje najemninske politike, 

v smeri, da bo na višino najemnine vplivala tudi vrednost zemljišča oziroma lokacija, 

to imelo za posledico dvig najemnin, zlasti za stanovanja, ki so bližje mestnim 

centrom ali na zanimivejših mikrolokacijah. Najemnina, ki bo vezana na vpliv 
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lokacije, in uvedba davka na nepremičnine sta ukrepa, ki bosta spodbudila zamenjave 

stanovanj in pripomogla k ustreznejši zasedenosti stanovanj. 

2.3.5 Davčna politika 

Davčna politika lahko s številnimi ukrepi vpliva na stanovanjsko politiko in 

stanovanjski trg. Z davčno politiko je treba spodbujati oddajanje stanovanj v najem, 

zamenjave stanovanj in spodbujati vlaganja v stanovanjsko gradnjo. Sredstva iz 

naslova pobranih davkov bi se morala vsaj v delu vrniti na stanovanjsko področje. 

2.3.6 Najemninska politika 

Veljavna stanovanjska zakonodaja pri oblikovanju najemnin določa, da se najemnina 

pri tržnih in službenih stanovanjih oblikuje prosto, medtem ko se pri neprofitnih 

stanovanjih, ki jih pridobivajo in oddajajo v najem občine, občinski stanovanjski 

skladi ali neprofitne stanovanjske organizacije (v nadaljevanju: občine), najemnina 

oblikuje po administrativno določenem in nadzorovanem postopku, dokler najemnine 

ne bodo odražale realnih vrednosti na trgu. Iz Stanovanjskega zakona, pridobljenega 

iz Ministrstvu za infrastrukturo in prostor (2013), izhaja, da za kritje vseh stroškov, 

ki so povezani s stanovanjem v lasti občine, zadošča najemnina v višini 4,68 % od 

vrednosti stanovanja, pri čemer se za stanovanja, mlajša od 60 let, namenja 1,11 % 

za stroške vzdrževanja, 1,67 % za amortizacijo, 1,5 % za stroške financiranja in 

0,4 % za stroške upravljanja. Za stanovanja, starejša od 60 let, znaša najemnina 

ravno tako 4,68 % od vrednosti stanovanja, le da je notranja struktura nekoliko 

drugačna; manjši delež gre namreč za amortizacijo in več za vzdrževanje stanovanja. 

Višina najemnine se torej oblikuje v deležu 4,68 % od administrativno določene 

vrednosti stanovanja po tako imenovani točkovni metodi, ki trenutno odraža vrednost 

stanovanj v povprečni vrednosti okoli 947 EUR/m
2
 za stanovanja, zgrajena v 

zadnjem desetletnem obdobju, in 710 EUR/m
2
 za starejša stanovanja (starost od 40 

do 50 let). Posledično iz tega izhaja, da je povprečna najemnina pri novejših 

stanovanjih okoli 3,7 EUR/m
2
 stanovanjske površine, pri starejših stanovanjih pa 

okoli 2,8 EUR/m
2
. Da sedanje nizke najemnine ne bi postajale zaviralni element pri 

odločitvah občin pri dodatnem pridobivanju javnih stanovanj in da bi v investiranje 

tovrstnih stanovanj privabili tudi zasebni kapital oziroma zasebne investitorje, se bo 
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moral sedanji sistem oblikovanja neprofitnih najemnin nujno preoblikovati. Osnova 

pa bo morala postati realna vrednost stanovanj na trgu. 

2.3.7 Stanovanjski dodatek 

Do stanovanjskega dodatka bi bila upravičena gospodinjstva z nižjimi oziroma 

podpovprečnimi dohodki. Nižji oziroma podpovprečni dohodek gospodinjstva  je 

tisti dohodek, pri katerem najemnina za po velikosti primerno stanovanje ne presega 

40 % dohodka gospodinjstva. Stanovanjski dodatek bi moral pokriti razliko v 

najemnini, in s tem omogočiti gospodinjstvu dostojno življenje.  

2.3.8 Prenova stanovanj 

Prenova stanovanjskega fonda mora zato v naslednjem desetletnem obdobju postati 

prednostna oblika zagotavljanja stanovanj, saj ima številne prednosti pred 

novogradnjo. Ne le da ne zahteva novih posegov v prostor, ampak hkrati tudi oživlja 

degradirana območja, s tem pa zagotavlja nove stanovanjske površine, bolj 

kakovostno bivalno okolje, uvaja nove dejavnosti in posledično nova delovna mesta.  

S prenovo je mogoče poleg temeljnega cilja zagotavljanja novih stanovanjskih 

površin doseči tudi cilje glede energetske učinkovitosti stanovanjskega fonda, s tem 

varčnejše rabe energije in zniževanja stroškov, povezanih z uporabo stanovanja.  

2.4 Opredelitev problema 

Nov nacionalni stanovanjski program in program Stanovanjskega sklada MO Nova 

Gorica bi si morala prizadevati za večjo vključenost prebivalcev na področju urejanja 

stanovanjske problematike. Dosedanji stanovanjski program je zastarel in njegovi 

temelji segajo na začetek delovanja stanovanjskega sklada. Še danes lahko na 

razpisih za neprofitna stanovanja dobimo stanovanja brez kopalnice, vode, 

stanovanja ki so manjša od 30 m
2
, brez parkirnega prostora in v mestnem jedru. 

V zadnjih desetletjih so se stanovanja in stanovanjski trendi zelo spremenili. Zaradi 

boljših in bolj izolacijskih materialov so se povečale steklene površine, dnevni 

prostori so postali bolj odprti in večji, nočni pa so se zmanjšali. Prenatrpani in 

spremenljivi delovni urniki so prinesli posledice tudi na področju stanovanj. Ponovno 

se je začela gradnja v vaseh ali na obrobju mest z željo po boljšem in koristnejšem 
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izkoriščanju prostega časa. Načrt za pripravo naslednjega stanovanjskega programa 

bi morali zgraditi na novih temeljih, ki se bodo nanašali na trenutne želje in potrebe 

prebivalstva. Zaradi poglabljanja gospodarske krize bo moral Stanovanjski sklad 

predlagati zadostno število stanovanjskih enot in vzpostavitev delovanja trga 

najemnih stanovanj. Hkrati bi moral opozoriti in predlagati prenovo davčne politike 

stanovanj in delovanje javno-zasebnega partnerstva. 
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3 RAZISKAVA STANOVANJSKEGA STANDARDA V MESTNI OBČINI 

NOVA GORICA 

3.1 Namen in cilji raziskave 

Osnovni namen raziskave je bil raziskati pričakovanja, potrebe in uresničevanje 

stanovanjske reforme, analizirati usklajenost strategije razvoja stanovanjskega trga in 

strategije gospodarskega razvoja, potrebe po dodatnih stanovanjih v MO Nova 

Gorica, raziskati dejansko in pričakovano ceno stanovanj, na praktičnem primeru 

predstaviti oskrbovana stanovanja ter predstaviti javno-zasebno partnerstvo, ko je 

zasebnik fizična in ko je zasebnik pravna oseba. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti: 

 

 Položaj trenutnih bivalnih razmer prebivalcev MO Nove Gorice, brez 

starostnih omejitev.  

 Želje, zahteve in predvidene načrte o reševanju stanovanjske problematike in 

ekonomski položaj anketirancev. Starost anketirancev smo omejili na starost 

do 35let.  

 Odnos, želje, potrebe in pogoje starejših anketirancev, ki naj bi se v bližnji 

prihodnosti odločali o stanovanjih v varovani soseski. Starostno mejo pri 

odgovorih na omenjena vprašanja smo postavili na 61 let. 

 Ciljno skupino ljudi, na katere se bo stanovanjski sklad lahko obrnil pri 

oglaševanju novih proizvodov. Lokacija in velikost stanovanjskih objektov se 

določi glede na zahteve, ki jih bo določila ciljna skupina. 

 Povpraševanje in ponudbo po stanovanjih v MO Nova Gorica. Poleg 

odgovorov iz raziskave smo podatke o prodaji in povpraševanju ter o tem, za 

katera stanovanja je večje zanimanje, pridobili iz stanovanjskega sklada in 

nepremičninskih agencij. Cene stanovanj predvidene na osnovi raziskave 

želimo primerjati s cenami na trgu. 

 Določitev druge ciljne skupine za stanovanja v oskrbovani okolici, lokacijo in  

želje ali potrebe ki jih imajo starejši. Iz raziskave je potrebno preveriti, kaj se 

bo zgodilo z obstoječo nepremičnino, ki jo imajo v lasti. 
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 Usklajenost, potek in smer stanovanjske reforme smo pridobili iz analize  

gradiv Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (2013), in 

statističnega urada Republike Slovenije. 

 Vlogo javno-zasebnega partnerstva. Podatke smo pridobili z analizo ciljne 

populacije iz raziskave. Preverili smo, ali se javno-zasebno partnerstvo 

uporablja v praksi. 

3.2 Raziskava 

Raziskava je bila pripravljena na pobudo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 

Gorica, ki je podal zahtevo za izdelavo analize na podlagi anketiranja. Zaradi boljše 

preglednosti ter za lažje anketiranje in analiziranje smo jo razdelili na štiri dele. Vsak 

del je sestavljen iz vprašanj, ki so namenjena določeni skupini anketirancev. Anketa 

je v celoti predstavljena v prilogi 1. 

Prvi del ankete je namenjen vsem sodelujočim anketirancem in ga sestavlja 19 

osnovnih vprašanj. Z njimi smo želeli pridobiti osnovne podatke o anketirancih, kot 

so starost, spol, zakonski status in finančni položaj. Pridobljeni podatki so namenjeni 

za izdelavo osnovnih statistik o prebivalcih v MO Nova Gorica. 

Drugi del je namenjen le anketirancem, mlajšim od 35 let. Sestavlja ga 12 vprašanj, 

namenjenih zbiranju podatkov o stanovanjski problematiki, iskanju prvega 

stanovanja in poznavanju delovanja stanovanjskega sklada. S pridobljenimi podatki 

smo analizirali njihove želje in zahteve ter si ustvarili splošnejšo sliko o njihovih 

potrebah. 

Tretji del vprašanj se nanaša na stanovanja za starostnike. Ker imajo domovi za 

ostarele že vpeljano strategijo dela in jih starostniki poznajo, smo se v raziskavi 

osredotočili na dokaj novo obliko bivališč za tretje življenjsko obdobje. Osredotočili 

smo se na stanovanja v varovani soseski. Želeli preveriti zanimanje za omenjeni 

način bivanja in pregled nad zasedenimi stanovanji. Predvsem nas je zanimalo, kaj 

nameravajo starostniki narediti s svojim stanovanjem ob odhodu v varovano sosesko. 

V četrtem ali zadnjem delu ankete smo se osredotočili na anketirance, ki prebivajo 

izven MO Nova Gorica. Zanimale so nas njihove želje in pogoji, pod katerimi bi se 

bili pripravljeni preseliti v občino. 
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3.3 Anketiranje 

Ker so raziskavo predlagali v MO Nova Gorica (Stanovanjski sklad), zato smo 

anketo izvedli na širšem področju omenjene občine. Zaradi večjega in bolj 

zgoščenega števila prebivalstva smo se osredotočili na MO Nova Gorica in okoliške 

vasi v razdalji do 20 km iz centra, ki po podatkih Statističnega urada Republike 

Slovenija (2013) obsega 13.491 prebivalcev. Za čas izvedbe ankete smo načrtno 

izbrali mesec december (2012). S tem naj bi pridobili večje število in zagotovili 

raznolikost vzorca anketirancev na manjšem področju. Predpostavka se je izkazala za 

pravilno, saj so bili anketiranci bolj pripravljeni pomagati kot med preizkusnim 

izvajanjem ankete v oktobru in novembru 2012. Ker smo raziskavo izvedli v 

decembru, smo za izvajanje anketiranja izbrali večja nakupovalna središča, trge in 

ulice z javnimi prireditvami, saj velja kot mesec nakupov in obdarovanj. Izbira oseb 

po spolu je potekala po načelu »en moški, ena ženska«, s čimer smo zagotovili 

uravnotežene podatke med spoloma.  

 

Starost anketirancev je bila za anketo zelo pomembna, saj smo za analizo potrebovali 

osebe stare do 35 let in starejše od 45 let. Anketiranci do 35 let so bili v raziskavi 

opredeljeni kot mlade družine, ki iščejo prvo stanovanje. Zanimale so nas njihove 

želje za pridobitev smiselnih lokacij za nova stanovanja. Anketiranci, starejši od 61 

let, so bili v raziskavi opredeljeni kot skupina, ki naj bi se že začela zavedati 

vprašanja o stanovanjih v varovani okolici zase ali za svoje starše.  
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4 REZULTATI RAZISKAVE 

4.1 Osnovne statistike 

V raziskavi je sodelovalo 59 prebivalcev MO Nova Gorica in 71 prebivalcev 

okoliških vasi – skupaj 130 anketirancev. Interval zaupanja pri 5 % stopnji tveganja 

je 8.6 %, glede na število prebivalcev MO Nova Gorica in anketirancev. Z 

razpršenostjo odgovorov anketirancev smo želeli pridobiti sliko Goriške regije in ne 

le prebivalcev mestne občine. Osnovna statistika je pridobljena iz prve četrtine 

anketnih vprašanj na podlagi vseh pridobljenih anket. Ker je bila anketa zastavljena 

zelo obširno, nismo uporabili vseh pridobljenih parametrov, saj bi s tem presegli 

okvire predvidene raziskave. Neuporabljeni parametri se nanašajo predvsem na 

starost otrok v gospodinjstvu. 

 

Slika 1: Porazdelitev anketirancev po spolu 

S slike 1 je razvidno, da je razlika v številu sodelujočih po spolu majhna in ne bo 

vplivala na kasnejše rezultate. Med anketiranjem smo spoznali, da je moška 

populacija bolj pasivna in manj dovzetna za sodelovanje pri izpolnjevanju anket kot 

tudi za spremembe v stanovanjskem skladu. Kot smo že omenili v uvodu, so bile 

ciljne skupine raziskave mladi do 35 let.  



 17 

 

Slika 2: Porazdelitev anketirancev po starosti 

S slike 2 je razvidna porazdelitev anketirancev na podlagi starosti. 43,2 % vseh 

anketirancev je starih do 30 let. Druga ciljna skupina so anketiranci, stari nad 45 let, 

njihov delež v anketi je 27,5 %. 

  

Slika 3: Porazdelitev anketirancev po številu članov v gospodinjstvu  

Z vprašanjem o številu članov v gospodinjstvu (slika 3) smo preverili velikost 

povprečne družine anketirancev. S tem podatkom smo lahko začrtali smernice za 

načrtovanje velikosti novih stanovanj. Med anketiranimi prevladujejo družine s tremi 

ali štirimi člani (68,5 %), manjših družin je 13,8 %, in večjih pa 17,7 %. 
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Slika 4: Porazdelitev anketirancev po mesečnem prihodku gospodinjstva v € 

Cena stanovanja ali najemnina bi se morala uravnati z povprečnim dohodkom 

anketirancev ali prebivalcev MO Nova Gorica in bi se mora stalno prilagajati gibanju 

dohodka. Samo s takšnim ukrepom lahko obdržimo normalno in delujočo 

stanovanjsko politiko. Povprečni mesečni dohodek v gospodinjstvu je po opravljeni 

raziskavi znašal med 1.000 in 1.500 evri (slika 4). Ob poglabljanju gospodarske krize 

in izgubi delovnih razmerij je po podatkih raziskave kar 26,4 % štiri-članskih in tri-

članskih gospodinjstev, ki imajo na voljo manj kot 1.000 evrov na mesec. 

Stanovanjski sklad bo moral zagotoviti stanovanja, ki bodo namenjena finančno 

najšibkejšim. 

4.2 Raziskava ciljne skupine  

Določitev ciljne skupine, ki je bila opredeljena s strani naročnika in jo opisuje drugi 

del anketnih vprašanj, je za nadaljevanje raziskave zelo pomembna. Na vprašanja iz 

drugega dela anketnega vprašalnika niso odgovarjale osebe starejše od 61 let, in zato 

niso upoštevane v grafih. S tem želimo ugotoviti, na katere anketirance mora 

Stanovanjski sklad ciljati pri prihodnjem načrtovanju. Anketirance ločimo glede na 

spol, starost, izobrazbo, status in redni dohodek.  

Pri oblikovanju ciljne skupine so posebej pomembni odgovori na vprašanja: 

 Ali ste že preverili možnost pridobitve neprofitnega najemnega stanovanja? 

 Ali ste se pripravljeni preseliti v drug kraj zaradi možnosti neprofitnega 

najema stanovanja s strani stanovanjskega sklada? 
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Slika 5: Porazdelitev po spolu glede na zadovoljstvo rešitve stanovanjskega 

vprašanja 

Stanovanjski sklad se mora osredotočiti na skupino anketirancev, ki niso zadovoljni s 

svojo stanovanjsko rešitvijo. S slike 5 lahko izluščimo skupino glede na 

zadovoljstvo. Nezadovoljnih je 38,4 % anketirancev, med katere smo šteli vse iz 

prvih treh skupin: zelo nezadovoljni (9,5 %), nezadovoljni (14,6 %) in niti zadovoljni 

niti nezadovoljni z rešitvijo stanovanjskega problema (14,6 %). S slike in odstotnega 

izračuna še  pridobimo, da so ženske (65.1 %) bolj zadovoljne s sedanjim 

stanovanjem kot moški (56,1 %). 

 

Slika 6: Porazdelitev po spolu glede na željo  izbire novega bivalnega prostora 
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Slika 7: Porazdelitev po starosti glede na željo izbire novega bivalnega prostora 

Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo in prostor (2012) velja Slovenija za državo 

z največjim deležem lastniških stanovanji, zato nas je zanimalo, kako o tem 

razmišljajo prebivalci. Anketirancem smo zastavili vprašanje »Kaj bi izbrali v 

primeru selitve ali želja izbire novega bivalnega prostora?«.  

Slika 6 prikazuje željo izbire novega bivalnega prostora, porazdeljenega po spolu. 

28,4 %  anketirancev je zadovoljna s svojim stanovanjem in bi, če bi se že odločila 

za novo stanovanje, izbrala nakup stanovanjskega objekta.  

Z raziskavo smo želeli določiti skupino, na katero se bo Stanovanjski sklad 

osredotočil, zato smo anketirance razdelili po starosti. Na sliki 7 lahko vidimo, da so 

odgovori anketiranci med 31 in 35 letom starosti razpršeni med najemom in 

nakupom novega stanovanja. Anketiranci do 30. leta starosti so bolj opredeljeni za 

nakup stanovanja.  



 21 

 

Slika 8: Porazdelitev anketirancev po starosti, glede na status trenutnega bivanja 

Anketirance smo povprašali o statusu trenutnega bivanja (vprašanje 9) in anketirance 

razdelili po starostnih skupinah. Iz podatkov, predstavljenih na sliki 8, lahko 

predpostavimo, da anketiranci, mlajši od 30 let, še vedno pretežno živijo pri starših. 

Prelomna točka je skupina anketirancev med 31 in 35 letom starosti, ki imajo željo 

po samostojnosti. 

 

Slika 9: Porazdelitev po starosti glede na zanimanje o pridobitvi neprofitnega 

najemniškega stanovanja 
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Anketirancem smo zastavili vprašanje »Ali ste se pozanimali za pridobitev 

neprofitnega stanovanja?« in na sliki 9 je razvidno, da so med najbolj aktivnimi 

iskalci novega stanovanja anketiranci, stari nad 31 let. Omenjeno starostno skupino 

lahko uvrstimo med mlade ali mlade družine, ki iščejo lastno stanovanje. 

4.3 Ustreznost stanovanja 

Ustreznost stanovanja in primerno lokacijo smo določili na podlagi odgovorov 

anketirancev. Iz predhodnih analiz smo razbrali, da je ciljna skupina za raziskave 

stara od 26 do 35 let, zato bomo omenjeni skupini namenili večji poudarek pri 

analizah o ustreznosti stanovanja. 

 

Slika 10: Porazdelitev po zakonskem statusu glede na število članov v gospodinjstvu 

 

Pregled števila članov v gospodinjstvu smo na sliki 10 kombinirali z zakonskim 

statusom. S tem smo pridobili podatke o velikosti družin v MO Nova Gorica in 

potrebah po velikosti stanovanja ali sobah v stanovanju. Primerno stanovanje za 

družino z dvema ali tremi otroki mora imeti najmanj tri spalnice, zato bodo večja 

stanovanja z dvema ali tremi spalnicami bolj zanimiva za najemnike kot manjša, 

enosobna stanovanja ali garsonjere.  
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Slika 11: Porazdelitev po starosti glede na število oseb, ki trenutno prebivajo v 

stanovanju 

Povprečno družino sestavljajo trije ali štirje družinski člani. Lahko predpostavimo, 

da ima družina enega ali dva otroka. Na sliki 11 je viden prikaz rasti in padca števila 

družinskih članov po starosti anketirancev. Ciljna skupina med 26 in 35 let so 

družine, ki jih v povprečju sestavljajo trije ali štirje  družinski člani. Z vidika 

predvidevanja potreb po stanovanjih je zanimiva tudi skupina med 46 in 60 let. 

Njihovi otroci so sedaj predvidoma stari med 25 in 35 let, kar pomeni, da bodo tudi 

starši sodelovali pri reševanju  stanovanjske problematike svojih otrok. 

 

Slika 12: Načrtovanje nakupa ali najema stanovanja za družinskega člana 

S slike 12 lahko ugotovimo, da večina anketirancev (66,9 %) ne načrtuje nakupa ali 

najema stanovanja za svojega družinskega člana.  
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Želeno velikost stanovanja anketirancev pridobimo s slike 13, na kateri so prikazani 

odgovori o predvideni potrebi po sobah v stanovanju. Ciljna skupina, stara med  26 

in 35 let, je nakazala želje ali potrebe po trisobnih ali večjih stanovanjih. 

 

Slika 13: Želja po zadostnem številu sob 

4.4 Izbira lokacije 

Pri izbiri stanovanja sta ključna dejavnika tako velikost kot lokacija stanovanja. 

Velikost stanovanja smo obravnavali v predhodnem poglavju in glede na 

predvidevanja določili primerno ali ustrezno število sob. Drugi dejavnik pri 

odločanju o stanovanju je njegova mikrolokacija.  
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Tabela 2: Prioritete pri odločanju o nakupu ali najemu stanovanja 

 
 

Tabela 2 prikazuje prioritete pri odločanju o nakupu ali najemu stanovanja. 

Anketirance smo razdelili po spolu in pregledali, kateremu parametru so namenili 

največjo težo. Odgovori so v večini primerov zelo usklajeni, razen pri ceni in cestnih 

povezavah. Ženske dajejo veliko večji poudarek ceni kot moški. Glavne prioritete so: 

bližina šole ali vrtca, mirna družinska soseska, zeleno okolje, dobre cestne povezave 

in cena. 

 

Slika 14: Želena lokacija bivanja 

S slike 14 je razvidno, da je želena lokacija bivanja predmestje, približno 5 km od 

centra Nove Gorice. Ker ji tesno sledita odgovora »mestno jedro« in »širša okolica 

do 25 km od centra«, moramo odgovore analizirati še po starosti in s tem določiti 

 Vaše prioritete pri odločanju o nakupu ali najemu stanovanja (v %)

Moški Ženska

Bližina šole ali vrtca 13,8 18,5

Bližina trgovine ali nakupovalnega središča 4,6 6,9

Bližina lekarne 0,8 0,0

Dobre avtobusne povezave 6,2 3,8

Bližina parka 6,9 4,6

Dobre cestne povezave 8,5 16,2

Mirna in družinska soseska 16,2 18,5

Zeleno okolje 11,5 13,1

Cena 12,3 26,9

Bližina zdravstvenih storitev 0,8 1,5

Drugo: ______________ 0,0 0,8
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želeno lokacijo bivanja ciljne skupine. Pod odgovorom drugo, se največkrat pojavlja 

odgovor Ljubljana ali pobeg v razvitejše članice EU. 

 

Slika 15: Želena lokacija bivanja, deljena po starosti 

Ciljna skupina starih med 26 in 35 let, je večkrat kot želeno lokacijo izbrala širšo 

okolico Nove Gorice. Naselja v radiju 25 km so Kostanjevica, Batuje, Deskle. Poleg 

predstavljenih odgovorov na sliki 15 je bil možni odgovor tudi »drugo.« Zanj so se 

odločali pretežno mladi, stari do 25 let. Med odgovori so največkrat omenili Evropo, 

sledi ji Ljubljana in druge občine. Razlog je verjetno v slabših možnostih zaposlitve. 

4.5 Povpraševanje in ponudba stanovanj v MO Nova Gorica 

Ponudba na stanovanjskem trgu sledi trendom povpraševanja po stanovanjih. S slike 

16, je razvidna ponudba novogradenj po Sloveniji. Po podatkih Geodetske uprave 

Republike Slovenija (2013) se je gradnja novih stanovanj iz leta 2007 do leta 2012 

zmanjšala za skoraj polovico. Ob predpostavki, da povpraševanju sledi ponudba, 

povpraševanja na trgu skoraj ni zaznati. Pomemben razlog za zmanjšano 

povpraševanje po stanovanjih je verjetno svetovna gospodarska kriza, ki otežuje 

pogoje nakupa stanovanja. Gospodarska kriza se na kupcih stanovanj najbolj odraža 

z nestanovitnostjo zaposlitve.  

V MO Nova Gorica bi po podatkih Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 

Gorica (2013) za reševanje stanovanjske stiske letno potrebovali med 30 in 50 

stanovanj. V letu 2012 so mladim družinam prodali 11 od 14 razpoložljivih 
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stanovanj, nezanimanje se je pokazalo za 3 manjša stanovanja, ki niso bila primerna 

za bivanje družine.  

Predvidevamo da bo zaradi gospodarske krize bo v prihodnje večje povpraševanje po 

neprofitnih najemniških stanovanjih, z najemno pogodbo na daljši rok. 

 

 

Slika 16: Gradnja stanovanjskih stavb v Sloveniji med letoma 2007 in 2012 (Vir: 

Geodetska uprava Republike Slovenije, 2013) 

Na vprašanje »Ali imate namen poslati vlogo za neprofitno stanovanje?« so 

anketiranci odgovarjali kljub temu, da smo se z njim dotaknili njihovega finančnega 

položaja. S slike 17 lahko razberemo, da 23 % anketirancev namerava oddati vlogo 

za pridobitev neprofitnega stanovanja.  
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Slika 17: Ali imate namen poslati vlogo za neprofitno stanovanje 

Iz predhodnih ugotovitev o ciljni skupini, ki jo sestavljajo osebe, stare od 26 do 35 

let, bomo dodatno analizirali še sliko 18, pri kateri smo upoštevali tudi starost 

anketirancev.  

V ciljni skupini je bilo 50 anketirancev, kar v našem primeru znaša 38,5 % vseh 

anketirancev. Odstotek anketirancev s pritrdilnim odgovorom je 11,6. Po podatkih 

Statističnega urada Republike Slovenije za Goriško regijo je v drugem polletju 2012 

tam živelo 18.039 mladih, starih med 26 in 35 let. Na podlagi tega podatka lahko 

sklepamo, da bo vlogo za pridobitev neprofitnega stanovanja v Goriški regiji oddalo 

2.093 oseb, starih med 26 in 35 let. Podatek ni zanesljiv, saj lahko ob upoštevanju, da 

so ciljna skupina predvsem mlade družine, podatek razpolovimo. 

 

Slika 18: Ali imate namen poslati vlogo za neprofitno stanovanje v odvisnosti od 

starosti 
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4.6 Potreba po dodatnih stanovanjih v MO Nova Gorica 

Potreba po dodatnih stanovanjih v občini raste z rodnostjo in s priseljevanjem v 

občino. Tabelo 3 smo pridobili s spletne strani Statističnega urada Republike 

Slovenije (2013) in je bila sestavljena na podlagi podatkov Statističnega urada za 

širše območje Nove Gorice. Na podlagi podatkov, prikazanih v tabeli, lahko 

ugotovimo, da se število oseb v občini Nova Gorica zmanjšuje; s tem bi se morala 

zmanjševati tudi potreba po stanovanjih.  

Tabela 3: Primerjava podatkov o izseljevanju, priseljevanju, rodnosti in umrljivosti 

za Mestno občino Nova Gorica (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2013) 

 

Statistično gledano je podatek točen, vendar je realno gledano še vedno veliko 

mladih družin brez stanovanj. Na sliki 19 smo želeli predstaviti težavo, s katero se 

moramo soočiti. To so starejši, ki sami ali v paru prebivajo v velikih stanovanjih, ki 

so primerna za družine. Ob rešitvi te težave bi zagotovili mladim družinam nova 

stanovanja, ki bi na trgu dosegala nižje in sprejemljivejše cene od novogradenj. 

 

Slika 19: Velikost stanovanja anketirancev, starih nad 61 let 

Koliko mladim pomeni lastna streha nad glavo, ugotovimo na osnovi podatkov, 

predstavljenih na sliki 20, ki pokaže, da so se pripravljeni seliti v različne občine 

Leto Izseljevanje Priseljevanje Rodnost Umrlivost Rezultat

2006 529 267 1017 1184 -429

2007 554 300 1174 1179 -259

2008 3480 2398 1248 1215 -1049

2009 2756 1991 1301 1252 -716

2010 2519 2386 1303 1155 15

2011 2865 2568 1325 1156 -128
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zaradi neprofitnega stanovanja ali stanovanja nasploh. Pri anketirancih, starih do 25 

let, ki so večinoma še dijaki ali študenti, se zazna odvisnost od družbe in staršev. V 

naslednji skupini anketirancev ali ciljni skupini je zaznati željo po samostojnem 

življenju in s tem tudi večjo željo po rešitvi stanovanjske težave. 

 

Slika 20: Razporeditev anketirancev po starosti na pripravljenost preselitve zaradi 

pridobitve neprofitnega stanovanja 

4.7 Cena stanovanj: dejanska in pričakovana 

Na Geodetski upravi RS spremljajo in evidentirajo realizirane cene rabljenih 

stanovanj od leta 2007 naprej, ob tem evidentirajo tudi del novogradenj, vendar ne v 

celoti. Lani je bil noveliran Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katerim 

bodo evidenco trga nepremičnin nadgradili in pričeli redno evidentirati tudi vse 

realizirane najemnine in novogradnje.  

V tabeli 4 so razvidne spremembe povprečnih cen stanovanj od leta 2007 naprej, 

ločeno za posamezna območja. Ugotovimo lahko, da spremembe sicer kažejo 

znižanja, vendar ta niso večja, kot bi bilo potrebno glede na dohodke prebivalstva, 

kupno moč in s tem povečanje dostopnosti stanovanj državljanom. 

V preteklosti je cene stanovanja postavljal prodajalec stanovanja, danes pa ceno 

stanovanja postavi kupec. Padec cen, pridobljen pri Ministrstvu za infrastrukturo in 
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prostor (2012) za MO Nova Gorica od tretjega četrtletja leta 2011 do konca leta 2012 

(slika 21) je bil 17-odstoten. Zaradi zmanjšane kupne moči se bo morala cena 

stanovanj še znižati. Na osnovi primerjave cen zasavskih in novogoriških stanovanj 

lahko v grobem sklepamo, da je lahko razlika v ceni zemljišča.  

»Tako kot je vsaka gradnja specifična in odvisna od trajanja, lokacije in obsega, tako 

so tudi stroški posameznih faz gradnje različni in odvisni od številnih dejavnikov. 

Vpliv spremembe cen trga, surovin, delovne sile in storitev je nepredvidljiv in 

odvisen od mnogoterih družbenih dejavnikov. Najbolj zanesljiva metoda, ki jo je 

razvila gradbena stroka za pomoč graditeljem o finančnih obveznostih stroškov 

gradnje, je izkustvena metoda, ki temelji na znanih stroških v istem časovnem 

obdobju realiziranih gradenj. Po tej metodi za evropske razmere velja, da je strošek 

kubičnega metra povprečne stanovanjske hiše 260 €« (Slonep.net, 2013). Ob 

predpostavki, da so stropi visoki 2,5 m, to znaša 650 €/m
2
.   
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Tabela 4: Evidentirani promet in cene rabljenih stanovanj v obdobju 2007–2011, 

ločeno za osem urbanih območij občin (Vir: Evidenca trga nepremičnin, 2013) 

Analitično 

območje 

Velikost 

fonda 

 2007 2008 2009 2010 2011 

SLOVENIJA 321.100 Evidentiranje prodaje 11.003 6719 5578 7359 6973 

Letna Δ prometa  -39 % - 17 % 32 % -5 % 

Cena (EUR/m
2
) 1.690 1.860 1.700 1.760 1.730 

Letna Δ cene  10 % -9 % 4 % -2 % 

LJUBLJANA 92.700 Evidentiranje prodaje 2.434 1696 1323 2113 1891 

Letna Δ prometa  -30 % -22 % 60 % -11 % 

Cena (EUR/m
2
) 2.660 2.740 2.440 2.460 2.500 

Letna Δ cene  3 % -11 % 1 % 2 % 

MARIBOR 34.699 Evidentiranje prodaje 1.647 547 587 855 916 

Letna Δ prometa  -67 % 7 % 46 % 7 % 

Cena (EUR/m
2
) 1.270 1.360 1.250 1.220 1.200 

Letna Δ cene  7 % -8 % -2 % -2 % 

Letna Δ cene  9 % -9 % 4 % 0 % 

KOPER 8.000 Evidentiranje prodaje 326 208 176 196 208 

Letna Δ prometa  -36 % -15 % 11 % 6 % 

Cena (EUR/m
2
) 2.360 2.590 2.550 2.440 2.410 

Letna Δ cene  10 % -2 % -4 % -1 % 

NOVA 

GORICA z 

okolico 

6.200 Evidentiranje prodaje 186 117 80 142 115 

Letna Δ prometa  -37 % -32 % 78 % -12 % 

Cena (EUR/m
2
) 1.760 2.100 1.910 1.930 1.780 

Letna Δ cene  19 % -9 % 1 % -8 % 

NOVO 

MESTO 

5.100 Evidentiranje prodaje 205 133 147 91 76 

Letna Δ prometa  -35 % 10 % -38 % -16 % 

Cena (EUR/m
2
) 1.490 1.650 1.510 1.490 1.570 

Letna Δ cene  11 % -8 % -1 % 5 % 

MURSKA 

SOBOTA 

3.400 Evidentiranje prodaje 138 119 48 73 76 

Letna Δ prometa  -13 % -60 % 52 % 4 % 

Cena (EUR/m
2
) 960 1.100 1.070 1.140 1.090 

Letna Δ cene  15 % -3 % 7 % -4 % 

 

Z raziskavo smo pridobili podatke o želeni velikosti stanovanja in prihodku 

gospodinjstva. Če je kupec kreditno sposoben s predpostavljeno željo po stanovanju 

in ima povprečno plačo, kot je bila ugotovljena z raziskavo, bo moral odplačevati 
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stanovanjski kredit približno 25 let. V teh časih je doba 25 let za odplačevanje 

kredita nesprejemljiva, saj je zaposlitev v večini primerov časovno opredeljena. Zato 

bodo morali investitorji in kupci pregledati možnosti skupnega sodelovanja. 

 

Slika 21: Primerjava povprečnih cen (v €) stanovanj po četrtletjih 

(Vir: Prostorski portal, 2013) 

Z vprašanjema Koliko ste pripravljeni plačati za m
2
 pri nakupu stanovanja? in Koliko 

sta pripravljeni plačati za najem stanovanja? smo želeli zvedeti pričakovano ceno 

stanovanj na trgu.  

 

Slika 22: Koliko bi bili pripravljeni plačati v € za m
2
 pri nakupu stanovanja  

S slike 22 razberemo, da so anketiranci pripravljeni plačati realno vrednost 

stanovanja, ki temelji na izkustvenih metodah in znaša 650 €/m
2
. Zato bi morala MO 

Nova Gorica priskočiti na pomoč svojemu stanovanjskemu skladu in predvidene 
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parcele za gradnjo neprofitnih stanovanj opremiti z vsemi priključki in dovoljenji. S 

tem ukrepom bi zagotovili stanovanja za mlade družine, znižali prevelike cene 

gradbincev in dosegli višje priseljevanje v MO Nova Gorica.  

Pridobitev stanovanjskega bančnega kredita je običajno pogojen s hipoteko na 

premičnino, pologom v višini 30 % vrednosti nepremičnine in z zaposlitvijo za 

nedoločen čas. Ti pogoji so za večino mladih nesprejemljivi, zato morajo posegati po 

najemniških stanovanjih. Cene najemniških stanovanj fizičnih oseb so v okvirih od 

400 do 500 € za dvosobno stanovanje, kar je lahko že obrok kredita. Zato bi se 

morala cena najemniških neprofitnih stanovanj gibati med 200 in 300 €. To ceno so 

potrdili tudi anketiranci (slika 23) z odgovori na vprašanje »Koliko ste pripravljeni 

plačati za najem stanovanja v € na mesec?«. 

 

Slika 23: Koliko bi bili pripravljeni plačati za najem stanovanja v € na mesec 

4.8 Oskrbovana stanovanja 

Pravilnik in obrazložitev oskrbovanih stanovanj smo povzeli s spletne strani 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2013). Storitev 

institucionalnega varstva je lahko zagotovljena tudi v oskrbovanem stanovanju. Ta 

storitev je praviloma namenjena starejšim ljudem, ki se sami ne morejo več v celoti 

oskrbovati ali negovati, kljub temu pa lahko še vedno živijo razmeroma samostojno 

življenje z večjo ali manjšo pomočjo strokovnega osebja.  

Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih obsega na osnovi Pravilnika o 

standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95) 

osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po predpisih 
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o zdravstvenem varstvu. Storitev se izvaja v funkcionalno povezanih in potrebam 

starejših ljudi prilagojenih stanovanjih. Osnovna oskrba v oskrbovanem stanovanju 

obsega: 

 pomoč pri bivanju, kamor sodi: osnovno čiščenje vseh ali posameznih 

prostorov stanovanja z odnašanjem smeti in postiljanje, 

 organizirano prehrano, kamor sodi: prinašanje pripravljenih obrokov ali 

priprava hrane v stanovanju in pomivanje uporabljene posode, 

 pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila, 

Socialna oskrba v oskrbovanem stanovanju obsega: 

 pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih opravil, na 

primer pomoč pri oblačenju, slačenju itd, 

 varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi: vzpostavljanje 

socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom, spremljanje 

upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti ter informiranje ustanov o 

stanju in potrebah upravičenca. 

Upravičencem v oskrbovanih stanovanjih mora biti zagotovljena tudi možnost 

uporabe celodnevne nujne pomoči preko klicnih centrov za pomoč na daljavo. Obseg 

in vrsta oskrbe se prilagodita potrebam in željam posameznega upravičenca.  

Izvajalec storitve je dolžan zagotoviti tudi izvajanje zdravstvenega varstva in 

zdravstvene nege s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem te dejavnosti. 

Stanovalci oskrbovanih stanovanj imajo praviloma možnost, da izbirajo posamezne 

storitve ali pakete storitev. Storitve oziroma paketi storitev so odvisni od obsega 

pomoči, ki jo posameznik potrebuje glede na svoje zdravstveno stanje. 

Oskrbovana stanovanja so lahko lastniška ali najemna. 

Gradnja oskrbovanih stanovanj je podrobneje določena v Pravilniku o minimalnih 

tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu 

zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/2004) za 

starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, ki ga je izdalo 

Ministrstvo za okolje in prostor. V omenjenem pravilniku so podane minimalne 
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tehnične zahteve za stavbe z oskrbovanimi stanovanji (določbe glede števila 

parkirnih mest, dostopa do stavb z oskrbovanimi stanovanji, vhoda v stavbo, skupnih 

prostorov, dvigal) ter minimalne tehnične zahteve za oskrbovana stanovanja. Med 

drugim so opredeljene posebne zahteve glede velikosti in opreme teh 

stanovanj. Tako na primer prostori v oskrbovanih stanovanjih, ki so namenjeni 

bivanju in spanju, ne smejo biti ožji od polovice svoje dolžine in ne ožji od 220 cm. 

Širina prehodov, namenjenih komunikaciji med prostori, mora znašati najmanj 100 

cm, tudi po namestitvi opreme.  

Oskrbovana stanovanja pa morajo imeti tudi oskrbnika (pravna ali fizična oseba), ki 

dnevno skrbi za 24-urno pomoč stanovalcem oskrbovanih stanovanj. Oskrbovana 

stanovanja so praviloma v bližini domov za starejše. 

V okvir osnovne oskrbe v oskrbovanih stanovanjih sodi pomoč pri bivanju. Gre za 

osnovno čiščenje vseh ali posameznih prostorov stanovanja z odnašanjem smeti in 

postiljanje. Na drugem mestu je organizirana prehrana, in sicer prinašanje 

pripravljenih obrokov ali priprava hrane v stanovanju in pomivanje uporabljene 

posode. Tretji sklop osnovne pomoči predstavlja pranje, sušenje in likanje perila. 

Druga vrsta pomoči je socialna oskrba. Na prvem mestu so vzdrževanje osebne 

higiene oskrbovancev in izvajanje dnevnih opravil, kot je pomoč pri oblačenju, 

slačenju in podobno. V ta sklop sodi še varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih 

stikov. Pri tem gre za vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in 

sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje 

ustanov o stanju in potrebah upravičenca. Upravičencem v oskrbovanih stanovanjih 

mora biti zagotovljena tudi možnost uporabe celodnevne nujne pomoči prek klicnih 

centrov za pomoč na daljavo.  

4.8.1 Lokacija oskrbovanih stanovanj 

Lokacija oskrbovanih stanovanj je z vidika starejših zelo pomembna, saj v večini ne 

želijo zamenjati svojega sloga življenja. V četrti četrtini ankete smo starejše 

anketirance povprašali o želeni lokaciji oskrbovanih stanovanj in njenih lastnostih. 
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Tabela 5: Katere so prioritete ali prednosti, zaradi katerih bi se odločili za selitev v 

varovano stanovanje? 

 
 

Želena lokacija oskrbovanih stanovanj s strani starejših mora biti v mirni mestni 

soseski, ob trgovinah, lekarni in knjižnici (tabela 5). Zagotavljati mora nočni mir in 

vrt za sproščanje. Hitra zdravniška oskrba in bližina zdravstvenih storitev spada pod 

osnovno dejavnost omenjenih stanovanj.  

4.8.2 Lastniška stanovanja starejših 

Na nek način želimo pridobiti prazna stanovanja starejših (slika 19) z boljšo ponudbo 

in s tem cenejšo rešitvijo bivanja, hkrati pa želimo doseči, da stanovanje prepustijo v 

upravljanje Stanovanjskemu skladu, ki bi z najemnino pokrival stroške bivanja. S 

tem ukrepom bi Stanovanjski sklad zagotovil dovolj praznih stanovanj z daljšo 

najemno dobo.  

Prioritete: Odgovori v %

Trgovina, lekarna, knjižnica 92                     

Hitra zdravniška oskrba 75                     

Bližina zdravstvenih storitev 58                     

Pritlična hiša po meri starostnika 8                        

Svoj vrtiček ali prostor za vzdrževanje 83                     

Mirna okolica 75                     

Atrij ali večja terasa -                        

Dobra avtobusna povezava 33                     

Lokacija izven mesta 8                        

Nočni mir 25                     

Bližina mestnega jedra 50                     

Drugo: __________________ 42                     
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Slika 24: Če bi se preselili v oskrbovano stanovanje, za kakšen način bi se odločili 

Ob anketiranju starejših smo spoznali, da niso seznanjeni z delom in aktivnostmi 

oskrbovanih stanovanj in jih enačijo z domovi za ostarele. S slike 24 je zaznati 

potencial starejše populacije, ki bi se za omenjeno rešitev odločila na podlagi 

podanih prioritet.  

Slika 25 razkrije, da bi večina starejših svoje stanovanje ponudila trgu in ga s tem 

prepustila mlajšim generacijam. Stanovanjski sklad MO Nova Gorica bi moral začeti 

aktivno izobraževati starejše o delovanju, aktivnostih in rešitvah prilagojenih 

stanovanj za starostnike.  

 

Slika 25: Če bi se preselili v oskrbovano stanovanje, kaj bi naredili s svojo 

nepremičnino 
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4.8.3 Pogoji za odhod v oskrbovano stanovanje 

Glavna težava starejših je slaba informiranost ali poučenost o oskrbovanih 

stanovanjih, zato so pri odgovoru »Ta možnost me ne zanima«, podali tako visoko 

oceno. Oskrbovana stanovanja večkrat enačijo z domovi za ostarele. Anketirane 

pogoje smo zajeli iz prioritet delovanja oskrbovanih stanovanj. Iz tabele 6 se da 

sklepati, da se starejši vedno bolj zavedajo osnovnih ali stalnih stroškov, ki bi jih z 

odhodom v omenjena stanovanja zmanjšali. 

Tabela 6: Pogoji za odhod v oskrbovano stanovanje 

 

4.8.4 Primer dobre prakse 

Primer dobre prakse smo pridobili iz Nepremičninskega sklada pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja (2013). Primer dobre prakse smo smatrali zato, ker so 

razpoložljive kapacitete ustanove oddali v zelo kratkem času in mnenja uporabnikov 

so več kot odlična. V nadaljevanju podajamo obstoječi primer oskrbovanih stanovanj 

v Novi Gorici.  

Objekt z najemnimi oskrbovanimi stanovanji stoji v Gortanovi ulici 6, ob Domu 

upokojencev Nova Gorica. Lokacija je zelo ugodna za bivanje starejših, v bližini so 

zdravstveni dom, lekarna, banka, pošta, upravne službe, avtobusna postaja, trgovine 

in zelene površine. Objekt obsega pritličje in tri nadstropja, v njem je skupaj 

28 najemnih oskrbovanih stanovanj, od katerih je 6 garsonjer velikosti 3032 m
2
, 

12 enosobnih stanovanj velikosti 3845 m
2
 in 10 dvosobnih stanovanj velikosti 

5263 m
2
. Ob objektu je 28 parkirnih mest, od tega 5 za potrebe invalidov. Poleg 

Nepremičninskega sklada ki ima v lasti 19 stanovanj je lastnik objekta tudi 

Stanovanjski sklad MO Nova Gorica  javni sklad ki ima v lasti 9 stanovanj. Vsa 

stanovanja so opremljena s kuhinjo in kopalnico ter nudijo popolno zasebnost in 

varnost najemnika. Uporabnikom je na voljo je klic v sili (24 ur na dan in vse dni v 

Pogoji: Odgovori v %

Ta možnost me ne zanima 62                 

Boljši bivalni pogoji 62                 

Boljši dostop do osnovnih potrebščin 77                 

Cenejše vzdrževanje in nižji stroški bivanja 100               

Druženje s sovrstniki in prijatelji 54                 

Drugo: ____________________________ 15                 

http://www.stanovanjskisklad-ng.si/
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letu), na katerega se odziva Center za socialno delo Nova Gorica – Center za pomoč 

na domu Klas Nova Gorica. Najemna pogodba se sklene za nedoločen čas.  

Tabela 7: Cena najema stanovanj  

 m
2
 Mesečna najemnina v 

EUR 

Za stanovanje površine 32 154,00 

Za stanovanje površine 42 204,00 

Za stanovanje 52 244,00 

 

Navedene cene so zgolj informativne. V mesečni najemnini predstavljeni v tabeli 7 

niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejanski porabi zaračunali dobavitelji in izvajalci za 

porabljeno energijo in vodo, RTV-prispevek, skupni obratovalni stroški hiše, stroški 

storitev osnovne in socialne oskrbe ter stroški za celodnevno telefonsko nujno pomoč 

(klic v sili) in morebitni drugi stroški v zvezi z uporabo stanovanja. Predvideni 

strošek mesečnega najema klica v sili, ki ga zagotavlja omenjeni center, je 31,30 

EUR. 

Najemnik je dolžan pred podpisom najemne pogodbe skleniti pisni dogovor za 

celodnevno telefonsko nujno pomoč (klic v sili). Stanovanja se oddajajo v skladu s 

Pravili za oddajanje oskrbovanih stanovanj. 

Poleg navedenih storitev nudijo še druge storitve. Najemnik ima proti plačilu 

možnost uporabljati storitve bližnjega Doma upokojencev Nova Gorica po svojih 

željah in potrebah.  

Najpogostejše storitve so: 

 Pomoč v oskrbovanem stanovanju (dnevno prinašanje obrokov hrane, 

vzdrževanje osebne higiene, gospodinjska pomoč, čiščenje, pranje in likanje 

itd.). 

 Nudenje zdravstvene nege in storitev. 

 Pomoč pri ohranjanju družabnih stikov. 

http://www.ns-piz.si/doc/Pravila%20za%20oddajanje%20OS%201.2.2013.pdf
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4.9 Javno-zasebno partnerstvo 

Javno-zasebno partnerstvo je takrat, ko zasebno podjetje izvaja javne službe. Javno-

zasebno partnerstvo je odprlo možnosti, da javne službe ne izvaja in nadzoruje 

izključno javni sektor, temveč se izvajanje in nadzor deli med zasebnika in javni 

sektor, v partnerskem odnosu. Projekti javno-zasebnega partnerstva so v svetovnem 

merilu postali zelo razširjena oblika zagotavljanja gospodarskih in javnih služb. 

(Ferk, 2007). 

Temeljna načela javno-zasebnega partnerstva, ki jih določa Zakon o javno-zasebnem 

partnerstvu (2006), so:  

 Načelo enakosti (v postopku mora javni partner zagotoviti enakovrednost 

kandidatov). 

 Načelo transparentnosti (javni partner mora zagotoviti, da se podatki ne 

skrivajo, ampak se ažurno objavijo). 

 Načelo sorazmernosti (ukrepi za dosežen cilj morajo biti objektivni in 

primerljivi s pomenom cilja). 

 Načelo uravnoteženosti (zagotovljena mora biti prava mera pravic, 

obveznosti in koristi obeh partnerjev). 

 Načelo konkurence (javni partner preprečuje omejevanje konkurence). 

 Načelo procesne avtonomije (oba partnerja urejata pogodbeno razmerje 

prosto, razen če v pogodbi ni določeno drugače). 

 Načelo sodelovanja (javni partner lahko ponudi svojo pomoč izvajalcu). 

Na sliki 26 so prikazane oblike in delitev javnih-zasebnih partnerstev (Ferk in Ferk, 

2008). Javno zasebno partnerstvo delimo na pogodbeno in statusno javno-zasebno 

partnerstvo. Pogodbeno javno-zasebno partnerstvo delimo še na koncesijsko (večino 

poslovnega tveganja prevzame zasebni partner) in javno-naročniško partnerstvo 

(večino poslovnega tveganja prevzema javni partner). Statusno javno-zasebno 

partnerstvo je razmerje, sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem za izvajanje 

gospodarske javne službe. 
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Slika 26: Oblike javnih-zasebnih partnerstev (Vir: Ferk in Ferk, 2008, str. 216) 

OBLIKE JAVNO-ZASEBNIH 

PARTNERSTEV, KOT JIH OPREDELJUJE ZJZP 

POGODBENA JAVNO-ZASEBNA 

PARTNERSTVA (26. člen ZJZP) 

STATUSNA (INSTITUCIONALNA JAVNO-

ZASEBNA PARTNERSTVA (96. člen ZJZP) 

Razdelitev 
glede na to, 

kateri partner 

prevzema 

večino 

poslovnega 

Večino poslovnega 

tveganja prevzema 

zasebni partner 

Večino poslovnega 

tveganja prevzema javni 

partner 

za 

storitve 

za 

gradnjo 

JAVNONAROČNIŠKO 

PARTNERSTVO 

za 

blago 

za 

gradnje 

za 
storitve 

BOT 
(zgradi-upravlja)-prenesi 

v last 

BTO 

upravljal 

BOO (zgradi-upravlja)-

ohrani v lasti 

Načini 

oblikovanja 

institucionalnega 

javno-zasebnega 

partnerstva 

Z ustanovitvijo nove 

pravne osebe 

Z nakupom deleža v 

osebi javnega ali 

zasebnega prava, z 

dokapitalizacijo 

S prodajo deleža 

osebe javnega 

prava v javnem 

podjetju ali drugi 

osebi javnega prava 
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4.9.1 Javno-zasebno partnerstvo, v katerem je zasebnik fizična oseba 

Ker je javno-zasebno partnerstvo v Sloveniji dokaj nov način poslovanja, je tudi 

velika neznanka za fizične osebe. Da je temu res tako, so pokazali odgovori 

anketirancev, ki smo jih povprašali, ali bi prevzeli vlogo zasebnika v javno-zasebnem 

partnerstvu.  

Njihovi odgovori so predstavljeni na sliki 27, na kateri opazimo veliko negativno 

mnenje, ki verjetno izhaja iz nepoznavanja možnosti takega primera gradnje 

stanovanjskih objektov.  

 

 

Slika 27: Vloga zasebnika v javno-zasebnem partnerstvu 

Stanovanjski sklad MO Nova Gorica bi moral pripraviti izobraževanje mladih za 

pristop zasebnika v javno-zasebnem partnerstvu. Kot fizična oseba bi se lahko 

pridružili z oddajo parcele ali kot skupina soinvestitorjev pri gradnji 

večstanovanjskih objektov. S temi ukrepi bi Stanovanjski sklad dosegel cenejšo 

gradnjo, nižje stroške na stanovanjsko enoto ter zagotovil več stanovanj na trgu z 

daljšimi pogodbami. 
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4.9.2 Javno-zasebno partnerstvo, v katerem je zasebnik pravna oseba 

Lažje se je uveljaviti v javno-zasebnem partnerstvu kot pravna oseba, vendar se 

zaradi velikih birokratskih težav zanje odločajo večja podjetja ali manjša ki med 

seboj sklenejo pogodbo o skupnih vlaganjih (angl. joint venture agreement). Za 

boljše delovanje javno-zasebnih partnerstev in zmanjšanje državnih stroškov bi 

morali poenostaviti pravne postopke in jih prilagoditi izvajalcem.  
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5 STRATEGIJA IN SMER RAZVOJA STANOVANJSKEGA SKLADA 

Strateško gledano bi morala Stanovanjski sklad MO Nova gorica in MO Nova 

Gorica bolje sodelovati pri projektu zagotavljanja stanovanj za mlade družine. Skrb 

zbujajoč podatek razkriva slika 14, saj anketiranci do 25 leta starosti navajajo kot 

želeno lokacijo bivanja Ljubljano ali Evropo. Z anketo in njeno analizo smo določili 

ciljno skupino, želeno mikro in makro lokacijo, velikost stanovanja ter predvideno in 

želeno ceno tako najemniških kot tržnih stanovanj. Anketirancem smo postavili še 

vprašanje o poznavanju Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica in na sliki 28 je 

razvidno nepoznavanje njegovega delovanja. Na osnovi tega podatka bi moral 

Stanovanjski sklad novogoriške občine začeti graditi novo strategijo oglaševanja, 

reklamiranja in delovanja v občini.  

 

Slika 28: Poznavanje delovanja Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica 

5.1 Razhajanja strategije Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica od 

2009 do 2013 in izvedene raziskave 

Razhajanja strategije razvoja Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica od leta 2009 

in 2013 ter izvedene analize raziskave so opazna že pri ciljni skupini mladih družin.  

Na osnovi rezultatov raziskave je razvidno, da bi morali skrbeti za mlade, ki se šele 

odločajo za družino, saj jih takrat večina išče stanovanje. Primer iz ciljne skupine je 

moški, star med 26 in 30 let, nezadovoljen s sedanjim stanovanjem ali živi pri starših, 
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ki se bo odločal predvsem za nakup stanovanja. Želena lokacija prebivanja je 

predmestje ali manjši zaselki v mirni in zeleni okolici.  

Raziskava je pokazala, da so ženske iz omenjene starostne skupine bolj zadovoljne s 

stanovanjskim položajem in bi izbrale najemniška stanovanja.  

Največja razhajanja so se pokazala med dejanskimi in želenimi ali dosegljivimi 

cenami stanovanj za anketirance. Stanovanjski sklad MO Nova Gorica bi se moral 

tesneje povezati z občinskim oddelkom za urbanizem in skupaj določiti lokacije za 

nova stanovanja. S promocijo javno-zasebnega partnerstva (fizične osebe) in ob 

brezplačnem komunalnem opremljanjem zemljišč s strani občine bi Stanovanjski 

sklad zelo hitro pridobil zadostno število stanovanj po zelo ugodni ceni.  
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6 ZAKLJUČEK 

Nacionalni stanovanjski program se bo v prihodnje izvajal v zaostrenih ekonomskih 

pogojih. Pri njegovem načrtovanju bo zato treba upoštevati slabše ekonomsko okolje. 

Zaradi gospodarske in finančne krize, vsaj na kratek rok, ni realno pričakovati, da bi 

lahko javne finance občutno podpirale zastavljene cilje nove stanovanjske politike. 

Prav zaradi težav javno-finančnega sektorja se je pri oblikovanju novega 

Nacionalnega stanovanjskega programa sledilo ciljem in ukrepom, ki praviloma ne 

bodo zahtevali velikih javnih sredstev, razen ko gre za stanovanjski dodatek.  

Za dosego zastavljenih ciljev bo tako ključna učinkovita in hkrati spodbujevalna 

davčna politika, ki lahko aktivira vire, ki že obstajajo. Tako bi se na trgu pojavila 

stanovanja, ki so prazna, neustrezno vzdrževana ali celo propadajo, spodbujale bi se 

zamenjave stanovanj in ne nazadnje prenova stanovanj. S prenovo obstoječega 

stanovanjskega fonda se lahko pridobijo nove stanovanjske površine brez dodatnega 

obremenjevanja novih zemljišč, izboljša se energetsko stanje večstanovanjskih stavb, 

bivalno okolje in kakovost bivanja. 

Temeljni cilj v prihodnosti bo pridobivanje oziroma zagotavljanje najemnih 

stanovanj. Pri pripravi nove stanovanjske strategije, zlasti če govorimo o gradnji 

stanovanj, upoštevajoč demografska gibanja, je smiselno stremeti k zagotavljanju 

večjega števila manjših stanovanj. Poudarek bi moral biti na arhitekturnih in 

tehničnih rešitvah, v smislu povečanja funkcionalnosti in uporabnosti stanovanj. Z 

preoblikovanjem najemniške politike in uvedbe stanovanjskega dodatka, bi 

omogočili tudi socialno šibkejšim gospodinjstvom samostojno iskanje ustreznega 

stanovanja. Najemna stanovanja se ne bodo več ločevala na neprofitna najemna, 

tržna najemna in službena, saj bodo glede na najemnine izenačena. Razlikovala se 

bodo le glede na vrsto lastništva, in sicer na javna najemna in zasebna najemna 

stanovanja. 

Rezultati raziskave so pokazali, da bi se Stanovanjski sklad moral bolj osredotočiti 

na mlade, ki še nimajo družine ali so med njenim načrtovanjem. Mladi bi raje imeli 

lastno stanovanje, vendar se zaradi prevelike finančne obremenitve odločajo za 

neprofitna najemniška stanovanja ali najemniška stanovanja fizičnih oseb. Želje po 
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velikosti stanovanja ciljne skupine so enotne, saj smo z raziskavo ugotovili potrebe 

po 3- ali 4-sobnih stanovanjih, kar nakazuje željo po družini.  

Lokacija stanovanj se je z leti spremenila. Želja mladih je odmaknjenost iz mestnega 

jedra in priseljevanje v mirnejša okolja ali bližje vasi. Potreba po neprofitnih 

stanovanjih se vsako leto povečuje in s tem narašča tudi odgovornost Stanovanjskega 

sklada za zagotavljanje stanovanj. Finančni položaj omejenega sklada je povezan s 

finančnim položajem države in posredno državljanov, zato mora država najti nove in 

bolj ekonomične rešitve pridobivanja stanovanj. Hitra in že uveljavljena rešitev je 

gradnja oskrbovanih stanovanj. S tem ukrepom sprostimo stanovanja starejših, ki so 

v povprečju dovolj velika za družine. Rešitev je tudi v sodelovanju MO Nova Gorica 

z njenim Stanovanjskim skladom kot javnim zavodom (pri pridobivanju novih 

komunalno urejenih zemljišč, ki bi morala biti za neprofitna stanovanja brezplačna) v 

povezavi z zasebnim partnerstvom. V tem primeru bi zaživel gradbeni sektor in 

stanovanja bi bila cenovno dostopnejša mladim in mladim družinam. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

Namen ankete je izdelava magistrske naloge v pomoč Stanovanjskemu skladu Nova Gorica. 

Anketa bo pripomogla k zbliževanju Stanovanjskega sklada z občani. S pomočjo ankete in 

raziskave ankete bo Stanovanjski sklad oblikoval nove smernice delovanja. 

Anketo podpirata: Univerza v Novi Gorici in Stanovanjski sklad Nova Gorica. 

Anketa:  Anketa za analizo dejavnikov za izboljšanje stanovanjskega standarda v 

Mestni občini Nova Gorica   (v07  15,10,2012) 

 

1) Starost anketiranca 

□ Do 25 let 

□ Od 26 do 30 let 

□ Od 31 do 35 let 

□ Od 36 do 45 let 

□ Od 46 do 60 let 

□ Nad 61 let 

 

2) Spol anketiranca 

□ Moški 

□ Ženski 

 

3) Dosežena izobrazba 

□ Osnovna šola ali manj 

□ Poklicna izobrazba 

□ Srednješolska izobrazba 

□ Višješolska izobrazba 

□ Visokošolska strokovna izobrazba oziroma bolonjski študij prve stopnje 

□ Univerzitetna izobrazba oziroma bolonjski študij druge stopnje 

□ Znanstveni magisterij ali doktorat 

 

4) Zakonski status 

□ Samski 

□ Poročen ali v trajni zvezi 

□ Ostalo 

 

5) Zaposlitveni status 

□ Dijak ali študent 

□ Zaposlen za določen čas 

□ Zaposlen za nedoločen čas 

□ Samostojni podjetnik 

□ Nezaposlen 

□ Upokojen 

 

6) Število članov gospodinjstva 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5  

□ 6 

□ 7 ali več 

 

7) Mesečni dohodki gospodinjstva v € 

□ Do 500 

□ Od 500 do 1.000 

□ Od 1.000 do 1.500 

□ Od 1.500 do 2.000 

□ Nad 2.000 

□ Ne želim odgovarjati 

 

 



 

 ii 

8) Velikost sedanjega stanovanja 

□ Do 50 m2 – garsonjera ali enosobno stanovanje 

□ Od 51 do 65 m2 – dvosobno stanovanje 

□ Od 66 do 80 m2 – trisobno stanovanje 

□ Od 81 do 100 m2 – štirisobno stanovanje 

□ Nad 100 m2 

 

9) Status sedanjega bivanja 

□ Pri starših 

□ Pri drugih sorodnikih 

□ Najemniško stanovanje 

□ Najemniško stanovanje – stanovanjski sklad 

□ Lastno stanovanje 

 

10) Število oseb, ki prebivajo v sedanjem stanovanju 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5 

□ 6 

□ 7 ali več 

 

 

11) Število otrok v gospodinjstvu, ki še niso šoloobvezni 

□ 0 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5 ali več 

 

12) Število šoloobveznih otrok v gospodinjstvu 

□ 0 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5 ali več 

 

13) Število polnoletnih otrok v gospodinjstvu 

□ 0 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5 ali več 

 

14) Regija sedanjega prebivališča anketiranca 

□ Goriška – Mestna občina Nova Gorica 

□ Goriška – ostalo 

□ Obalno-kraška 

□ Notranjsko-kraška 

□ Osrednjeslovenska 

□ Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija 

□ Ostalo (Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Podravska, Pomurska) 

 

15) Vrsta sedanjega prebivališča 

□ Stanovanje v bloku 

□ Vrstna hiša ali dvojček 

□ Samostojna hiša 

 

 

 

 



 

 iii 

16) Kako ste zadovoljni s sedanjo rešitvijo vašega stanovanjskega vprašanja? 

□ Zelo nezadovoljen 

□ Nezadovoljen 

□ Niti zadovoljen niti nezadovoljen 

□ Zadovoljen 

□ Zelo zadovoljen 

 

 

17) Ali ste seznanjeni z delovanjem Stanovanjskega sklada mestne občine Nova Gorica? 

□ Da 

□ Ne 

 

 

18) Ali bi prevzeli vlogo zasebnika v javno-zasebnem partnerstvu pri izgradnji stanovanj? 

□ Da 

□ Ne 

 

 

 

19) Vprašanje  od a) do l) izpolnjujejo anketiranci, stari do 61 let. 

 

a) V primeru selitve ali možnosti izbire bivalnega prostora bi izbral 

□ Najem stanovanja ali hiše    (okvirno čez  ___ let) 

□ Nakup stanovanja ali hiše    (okvirno čez  ___ let) 

□ Zadovoljen sem s svojim stanovanjem in ne načrtujem sprememb 

 

b) Načrtovanje najema ali nakupa stanovanja za družinskega člana 

□ Ne načrtujem 

□ Načrtujem najem stanovanja ali hiše za družinskega člana   (okvirno čez  ___ let) 

□ Načrtujem nakup stanovanja ali hiše za družinskega člana   (okvirno čez  ___ let) 

 

c) Če bi načrtovali ali načrtujete spremembe, kaj bi izbrali? (Izberete lahko več odgovorov.) 

□ Stanovanje v bloku 

□ Vrstna hiša ali dvojček 

□ Samostojna hiša – novogradnja 

□ Samostojna hiša – obstoječa  

 

d) Če bi načrtovali ali načrtujete spremembe, koliko sob bi potrebovali? 

□ 1 – garsonjera 

□ 2 

□ 3 

□ 4 ali več 

 

e) Najbolj zaželena lokacija bivanja 

□ V mestnem jedru Nove Gorice 

□ Predmestje  (Solkan, Ajševica, Rožna Dolina, Šempeter) »do 5 km« 

□ V bližnji okolici (Miren, Renče, Šempas, Prvačina, Plave) »do 10 km« 

□ V širši okolici  (Kostanjevica, Branik, Batuje, Deskle) »do 25 km« 

□ Drugo: _____________________ 

 

f) Vaše prioritete pri odločanju o nakupu ali najemu stanovanja  
(Izberete lahko več odgovorov, vendar največ 3.) 

□ Bližina šole ali vrtca 

□ Bližina trgovine ali nakupovalnega središča 

□ Bližina lekarne 

□ Dobre avtobusne povezave 

□ Bližina parka 

□ Dobre cestne povezave 

□ Mirna in družinska soseska 

□ Zeleno okolje 

□ Cena 

□ Bližina zdravstvenih storitev 

□ Drugo: ___________________________________________ 

 

 

 

 



 

 iv 

g) Koliko bi bili pripravljeni plačati za m2 pri nakup stanovanja v €? 

□ Do 1.000 

□ Od 1.000 do 1.500 

□ 0d 1.500 do 2.500 

□ Nad 2.500 

 

h) Koliko bi bili pripravljeni plačati za najem stanovanja v € na mesec? 

□ Do 200 

□ Od 200 do 300 

□ 0d 300 do 500 

□ Nad 500 

 

i) Če bi načrtovali ali načrtujete nakup stanovanja, ocenite deleže virov financiranja 

□ Lastno financiranje s prihranki, delež: ___ % 

□ Kredit ali leasing, delež: ___ % 

□ Pomoč staršev in sorodnikov, delež: ___ % 

□ Drugo:  ________________________, delež: ___ % 

 

j) Ali ste že preverili možnost pridobitve neprofitnega najemnega stanovanja? 

□ Da 

□ Ne 

 

k) Ali imate namen poslati vlogo za pridobitev neprofitnega najemnega stanovanja? 

□ Da 

□ Ne 

 

l) Ali ste se pripravljeni preseliti v drug kraj zaradi možnosti neprofitnega najema stanovanja s strani 
stanovanjskega sklada? 

□ Da 

□ Ne 

 

20) Vprašanje  od a) do f) izpolnjujejo anketiranci, starejši od 61 let. 

 

a) Ali ste kdaj razmišljali o stanovanju v varovani okolici (primer na fotografiji) ? 

□ Da 

□ Ne 

 

            Primer obstoječih oskrbovanih stanovanj v Kamniku:  »JESENSKI DVORI« 

 
Vir: http://www.varnastarost.si/dfi/ 

 

b) Ali je vaše sedanje stanovanje primerno za bivanje starostnika? 

□ Da 

□ Ne 

 

c) Pod katerimi pogoji bi se preselili v stanovanje v varovani soseski? (Izberete lahko več odgovorov, 
vendar največ 3.) 

□ Ta možnost me ne zanima 

□ Boljši bivalni pogoji 

□ Boljši dostop do osnovnih potrebščin 

□ Cenejše vzdrževanje in nižji stroški bivanja 

□ Druženje s sovrstniki in prijatelji 

□ Drugo: ____________________________ 

 

d) Če bi se preselili v stanovanje v varovani soseski, za kakšen način bi se odločili: 

□ Ta možnost me ne zanima 

□ Najem 

□ Nakup 

  

 



 

 v 

 

 

e) Ali imate v lasti nepremičnino (stanovanje ali hišo) in kaj bi z njo naredili v primeru selitve? 

□ Nimam 

□ Prodaja 

□ Oddaja 

□ Zapuščina 

□ Oddaja stanovanjskemu skladu 

□ Prodaja stanovanjskemu skladu 

 

f) Katere so prioritete ali prednosti, zaradi katerih bi se odločili za selitev v varovano stanovanje? 
(Izberete lahko več odgovorov, vendar največ 3.) 

□ Trgovina, lekarna, knjižnica 

□ Hitra zdravniška oskrba 

□ Bližina zdravstvenih storitev 

□ Pritlična hiša po meri starostnika 

□ Svoj vrtiček ali prostor za vzdrževanje 

□ Mirna okolica 

□ Atrij ali večja terasa 

□ Dobra avtobusna povezava 

□ Lokacija izven mesta 

□ Nočni mir 

□ Bližina mestnega jedra 

□ Drugo: __________________ 

 

21) Na vprašanje 21 a) in b) odgovarjajo anketiranci, ki imajo stalno bivališče izven območja mestne 
občine Nova Gorica. 

 

a) Ali bi se zaradi ugodnejšega okolja ali službe preselili v Novo Gorico? 

□ Da 

□ Ne 

 

b) Zaradi katerih razlogov bi se preselili v Novo Gorico? 
(Izberete lahko več odgovorov, vendar največ 3.) 

□ Družina 

□ Stanovanje 

□ Klimatske razmere 

□ Služba 

□ Življenjski stroški 

□ Drugo:  ________________________ 

 

 

 
 


