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1. UVOD 

 
 
Stanovanjsko področje igra pomembno vlogo v gospodarstvu vsake države, saj ponavadi 
predstavlja med 5 in 15 odstotkov bruto domačega proizvoda. Poleg tega je stanovanje v 
večini primerov največje premoženje vsakega posameznika. Zato je pridobitev stanovanja, ki 
je vedno povezana z visokimi finančnimi sredstvi, izrednega pomena tako za splošno 
gospodarstvo in seveda tudi za zadovoljstvo in kakovost življenja vsakega posameznika.  
 
V splošnem je uveljavljenih več oblik stanovanjskega statusa, od zasebnega lastništva 
stanovanja do najemnega stanovanja, kjer sta prevladujoči obliki tržno najemno ali neprofitno 
najemno stanovanje in do stanovanj, ki so v lasti stanovanjskih zadrug. Najemno stanovanje 
lahko predstavlja alternativo zasebnemu lastništvu le v primeru, ko je trg najemnih stanovanj 
dovolj razvit in v ravnovesju.  
 
Vsaka država ima svojo stanovanjsko politiko, kjer so cilji usmerjeni v različna področja, kar 
je odvisno od trenutnih razmer na trgu stanovanj, demografskih značilnosti in potreb 
prebivalstva. Takoj po koncu druge svetovne vojne so bile stanovanjske politike skorajda 
vseh evropskih držav usmerjene v izgradnjo stanovanj, saj je bilo pomanjkanje veliko. V tem 
obdobju so zgradili veliko število stanovanj ob močni podpori države, s čimer so zamrle tržne 
značilnosti stanovanjskega trga, ki je deloval z nizko ekonomsko učinkovitostjo. Zaradi 
pritiskov po zniževanju državnih izdatkov, se je stanovanjski trg moral preusmeriti v vse bolj 
tržno delovanje in iskati zasebni kapital za investicije. V zadnjem času je stanovanjska 
politika vse bolj usmerjena v modernizacijo in obnovo stanovanj ter v izboljšanje kakovosti 
bivanja svojih državljanov.  
 
Za veliko večino prebivalstva, v trenutnih razmerah v Sloveniji, predstavlja nakup stanovanja 
ali stanovanjske hiše velik finančni zalogaj, ki ga brez pomoči države zmorejo le redki. Tisti, 
ki si niso mogli kupiti stanovanja po t.i. Jazbinškovem zakonu, so se danes znašli v začaranem 
krogu, kako zadovoljiti svoje stanovanjske potrebe. Pridobitev lastnega stanovanja za večino 
predstavlja le oddaljene sanje. Predvsem v večjih mestih in ob istočasno visokih najemninah 
je najemnih tržnih stanovanj premalo. Čakalne vrste za pridobitev neprofitnega najemnega 
stanovanja so dolge in na njegovo pridobitev se čaka več let. To je najverjetneje eden izmed 
pomembnih razlogov, da v Sloveniji vse več mladih in mladih družin živi pri starših in se 
relativno pozno osamosvojijo in preselijo v svoje stanovanje.  
 
Z uvedbo Nacionalne varčevalne sheme (NVS) so se obrestne mere za stanovanjska posojila 
vsaj malce znižale, prav tako so banke povečale obseg svojih produktov, ki jih ponujajo za 
financiranje razrešitve stanovanjskega problema. Pomemben korak naprej predstavlja tudi 
dejavnost Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki je začel z izgradnjo stanovanj za trg, 
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s čimer je pripomogel k večji ponudbi stanovanj in s tem preprečil velik skok cen stanovanj 
ob sprostitvi sredstev iz NVS, ki so v Sloveniji še vedno zelo visoke. Vse te dejavnosti pa 
omogočajo razrešitev stanovanjskega problema le manjšini Slovencev, ki spadajo v skupino 
prebivalstva z vsaj povprečnim ali nadpovprečnim dohodkom. Še vedno pa obstaja skupina 
prebivalstva z dohodkom nižjim od povprečnega, ki v trenutnih tržnih razmerah na 
stanovanjskem trgu nakupa lastnega stanovanja ne zmore, tudi ob morebitni znatni pomoči 
države ne. Zaradi pomanjkanja tržnih najemnih stanovanj in visokih tržnih najemnin ostaja tej 
skupini prebivalstva edina možnost pridobitve stanovanja le najem neprofitnega stanovanja.  
 
Po končani privatizaciji stanovanj v 90-ih letih se je razpoložljivi fond neprofitnih stanovanj 
več kot prepolovil, saj je pred privatizacijo predstavljal 33% vseh razpoložljivih stanovanj, po 
končani privatizaciji pa le še 16% (Stanovnik, 1994, str. 1559-1571). Stanovanja so se prodala 
z velikim diskontom, kar je močno zmanjšalo obseg sredstev, namenjenih nakupu in izgradnji 
novih neprofitnih stanovanj. Pa še tu se postavlja vprašanje, ali so občine pridobljena sredstva 
res investirala nazaj v stanovanja. 
 
Glede na trenutne pokazatelje je zanimanje za pridobitev neprofitnih stanovanj veliko, na kar 
kaže odziv na razpis Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana v februarju 
2004, kamor je za oddajo 230 neprofitnih stanovanj prispelo 1.554 vlog. Po besedah Jožeta 
Novaka, nekdanjega predsednika uprave Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, bi bilo 
potrebno v Sloveniji letno pridobiti med 5.000 do 8.000 neprofitnih stanovanj, da bi 
zadovoljili vse potrebe (Omogočiti moramo dostop do stanovanj za vse socialne in družbene 
sloje, 2004, str. 12-14). V kolikor pa se želi fond najemnih stanovanj dvigniti na 30 odstotkov, 
kar je primerljivo z državami Evropske unije, bi bilo potrebno v naslednjih 15 do 20 letih 
pridobiti od 120.000 do 140.000 stanovanj, od tega vsaj polovico neprofitnih.  
 
Namen magistrskega dela je obravnava problematike stanovanjske oskrbe z neprofitnimi 
najemnimi stanovanji v Sloveniji. Po končani privatizaciji stanovanj se je Slovenija znašla v 
situaciji pomanjkanja neprofitnih stanovanj in hkrati velikem povpraševanju po teh 
stanovanjih. S pregledom ureditve tega področja v nekaterih državah Evropske unije želim 
predstaviti, kako so se tega lotili drugje in kakšne so bile njihove usmeritve stanovanjske 
politike. Cilj magistrskega dela je ocena sedanje stanovanjske politike Slovenije na področju 
oskrbe z neprofitnimi najemnimi stanovanji in podati predloge, kako morebiti izboljšati in 
povečati možnosti gospodinjstev za pridobitev primernega stanovanja po dostopni ceni.  
 
Uvodu, kot izhodišče, sledi predstavitev mednarodne usmeritve na stanovanjskem področju 
ter kratek pregled trenutnega položaja v Sloveniji. Tretje poglavje je razdeljeno na devet 
delov. Najprej je opisano, kaj je stanovanjska politika, njeni cilji ter instrumenti stanovanjske 
politike. Sledi kratka predstavitev stanovanjske strukture v državah Evropske unije. V četrtem 
podpoglavju je podan kratek zgodovinski pregled oskrbe z neprofitnimi stanovanji in kdo so 
nosilci oskrbe. Sledi predstavitev različnih sistemov najemnih stanovanj, določanje višine 
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neprofitne najemnine ter načini financiranja neprofitnega najemnega sektorja. Na koncu je v 
devetem podpoglavju predstavljena stanovanjska politika s poudarkom na oskrbi z 
neprofitnimi stanovanji v izbranih petih evropskih državah. V četrtem poglavju je 
predstavljena zakonska ureditev stanovanjskega področja v Sloveniji, s poudarkom na 
spremembah, ki jih je prinesel nov stanovanjski zakon, sprejet konec leta 2003. Temu sledi 
predstavitev nosilcev oskrbe z neprofitnimi stanovanji v Sloveniji, njihovi pogoji delovanja 
ter določitev višine neprofitne najemnine, postopek oddaje in kdo so upravičenci do najema 
neprofitnih stanovanja Nato je podan opis instrumentov stanovanjske politike v Sloveniji in 
pogoji financiranja pridobivanja neprofitnih stanovanj. Sklep, ki zajema primerjavo Slovenije 
in izbranih evropskih držav, je v zadnjem, petem delu. 
 
Pri izdelavi magistrskega dela sem se opirala predvsem na tujo literaturo, to je članke in 
prispevke specializiranih časopisov stanovanjskega področja, ki omogočajo spoznavanje 
novejših trendov in izsledkov. Slovenske literature, ki bi se ukvarjala s stanovanjskim 
področjem, je malo, pa še ta je omejena na majhno število avtorjev. Predvsem je opazno 
pomanjkanje ustreznih analiz učinkov dosedanje stanovanjske politike. 
 
Vsebina magistrskega dela pokriva le del širokega področja stanovanjske oskrbe, ki je vedno 
aktualna tema, tako za raziskave kot tudi za splošni pogovor. Konec koncev je to področje, s 
katerim se vsaj enkrat v življenju sreča vsak posameznik. Odprtih ostaja še vrsto vprašanj, od 
tega, kako zagotoviti zadostno ponudbo tržnih najemnih stanovanj, do problemov pridobitve 
ustreznih zemljišč za izgradnjo in ne nazadnje ureditev davčnega področja. 
 
 
 
 

2. STANOVANJSKA OSKRBA 

 
 
Stanovanje je osnovna dobrina, ki si jo želi zagotoviti vsak človek. Posameznik lahko bodisi 
kupi lastno stanovanje ali stanovanjsko hišo, oziroma se odloči za njeno graditev. Za izvedbo 
tega je potrebno pridobiti lastna sredstva in / ali najeti posojilo. Velik del gospodinjstev ne 
spada v skupino ljudi, ki si lahko privoščijo nakup lastnega stanovanja / stanovanjske hiše, 
zato jim ostaja druga možnost, to je najem stanovanja. Pa še tu se postavlja vprašanje najema 
tržnega ali neprofitnega stanovanja. 
 
Javni interes Republike Slovenije je, da vsakemu državljanu ob njegovem lastnem 
prizadevanju omogoči pridobitev primernega stanovanja za njegov potrebe in za življenje 
njegove družine (Nacionalni stanovanjski program, 2000). To določa tudi 78. člen Ustave 
Republike Slovenije, ki pravi, da je temeljna pravica vsakega državljana pridobitev 
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primernega stanovanja. S tem namenom Slovenija izvaja stanovanjsko politiko, katere glavni 
nosilec je Ministrstvo za okolje in prostor. 
 
Republika Slovenija je podpisnica Carigrajske deklaracije skupaj z Agendo Habitat in 
Evropske socialne listine, ki vse urejajo stanovanjsko področje. Carigrajska deklaracija je bila 
sprejeta na Konferenci Združenih narodov o človekovih naseljih Habitat II, ki je potekala od 
3. do 14. junija 1996 v Carigradu v Turčiji. Izhajajoč iz Ustanovne listine Združenih narodov, 
so voditelji držav, vladnih in uradnih delegacij držav, med katerimi je bila tudi Slovenija, 
potrdili skupni cilj zagotavljanja primernega bivališča za vse kot eno od temeljnih človekovih 
pravic in svoboščin. Ena od zavez Carigrajske deklaracije je prizadevanje za razširitev 
ponudbe cenovno dostopnih stanovanj z učinkovitim, socialnim in do okolja odgovornim 
omogočanjem tržno lažjega dostopa do zemlje in posojil, ter pomoč tistim, ki niso sposobni 
sami sodelovati na trgu stanovanj. Države podpisnice so sprejele strategijo omogočanja ter 
načela partnerstva in sodelovanja ter se obvezale, da bodo pospeševale decentralizacijo z 
demokratičnimi lokalnimi skupnostmi in si prizadevale za krepitev njihovih finančnih in 
institucionalnih zmogljivosti. Hkrati so se odločili tudi za krepitev sodelovanja z zasebnim 
sektorjem, sindikati ter nevladnimi in drugimi organizacijami civilne družbe, ob ustreznem 
upoštevanju njihove samostojnosti.  
 
Agenda Habitat je skupaj z Carigrajsko deklaracijo temeljni mednarodni dokument o razvoju 
mest in drugih naselij (Agenda Habitat, 2005). Nastala je z namenom izboljšanja kakovosti 
stanovanjskih območij, mest in drugih naselij, da bi postala prijaznejša do prebivalcev in do 
okolja, ter ekonomsko učinkovitejša. Slovenija je prevzela dejavno vlogo pri pripravi Agende 
Habitat v okviru Pripravljalnega odbora Združenih narodov Habitat II in posebne ekspertne 
skupine Združenih narodov. Sprejelo jo je 171 držav članic Združenih narodov in obsega 
preko 100 obvez in 600 priporočil s stanovanjskega področja. V obdobju med dvema 
konferencama Združenih narodov o človeških naseljih Habitat v letu 1796 in Habitat II v letu 
1996 se je razumevanje obveznosti držav do državljanov na področju stanovanjske politike 
spremenila. Nastal je premik od zagotavljanja ponudbe stanovanj do omogočanja primernega 
bivališča (Lux, 2003, str. 243-265). Države podpisnice so izrazile pripravljenost, da v svojih 
razvojnih programih zagotovijo usklajenost ter celovitost makroekonomskih in stanovanjskih 
strategij in politik. Hkrati so se tudi zavezale, da bodo spodbujale primerno financiranje in 
smotrno graditev stanovanj ter njihovo cenovno dostopnost. Med ukrepi, ki jih našteva 
Agenda, velja omeniti uporabo ustreznih fiskalnih ukrepov, spodbujanje lastne gradnje, 
ukrepe za zagotavljanje zemljišč, sproščanje čim več domačih in mednarodnih sredstev za 
stanovanjsko financiranje, zagotavljanje dostopa do komunalne infrastrukture in služb ter 
ukrepe za izboljšanje načrtovanja, oblikovanja, gradnje in prenove stanovanj. Agenda Habitat 
poudarja tudi pomen primernega bivališča za ranljive skupine in ljudi s posebnimi potrebami 
(The Habitat Agenda Goals and Principles, Commitments and the Global Plan of Action, 
2003, str. 40-42). V to skupino spadajo ljudje, ki nimajo zagotovljene varnosti najema 
stanovanja ali pa so bili namerno ali nenamerno izključeni s trga stanovanj in stanovanjske 
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oskrbe. Da bi zagotovila stanovanja za to skupino prebivalstva, mora država zagotoviti 
primeren, ciljno usmerjen in transparenten sistem državnih pomoči, ki bodo omogočile 
zadovoljitev stanovanjskega problema. Potrebna je povezava z zasebnim in neprofitnim 
sektorjem ter organizacijami v okolju ter zagotoviti primeren obseg izgradnje ali nakupa 
neprofitnih najemnih stanovanj.  
 
Evropska socialna listina poudarja pomen pravice do nastanitve (Nacionalni stanovanjski 
program, 2000). Zavezuje države pogodbenice, da bodo namensko zagotavljale učinkovito 
uresničevanje pravice do nastanitve, sprejele ukrepe, s katerimi bodo pospeševale dostopnost 
do nastanitve primernega standarda ter vplivale na ceno nastanitve tako, da bo dostopna tudi 
tistim brez zadostnih pogojev. V okviru pravice družine do socialnega, pravnega in 
ekonomskega varstva je poudarjen pomen spodbujanja ukrepov za razreševanje stanovanjske 
problematike družin, kar je eden od potrebnih pogojev za celovit razvoj družine, ki je 
temeljna enota družbe.  
 
 

2.1. Trenutni položaj v Sloveniji 

 
Stanovanjski zakon iz leta 1991 je omogočil privatizacijo družbenega stanovanjskega fonda. 
Pred tem je bilo v Republiki Sloveniji 652.422 stanovanj, od tega 400.066 stanovanj v 
individualnih hišah (61%), 225.000 najemnih družbenih stanovanj, preostanek 27.300 
stanovanj pa so predstavljala lastna stanovanja v večstanovanjskih stavbah (Predlog 
Stanovanjskega zakona – prva obravnava, 2003). 
 
Velik obseg privatizacije je za dalj časa omejil možnosti razreševanja stanovanjskega 
vprašanja posameznikov oziroma družin, ki so upravičenci do najemna neprofitnega 
stanovanja. Pred privatizacijo so bile občine lastnice približno ene tretjine družbenega 
stanovanjskega fonda, to je okoli 66.000 stanovanj, v lasti države je bilo le okoli 4.400 
neprofitnih stanovanj, preostalih 68 odstotkov stanovanj pa je bilo v lasti podjetij (Stanovnik, 
1994, str. 1559-1571). V skladu s stanovanjskim zakonom iz leta 1991 so morale občine, 
država in podjetja ponuditi ta stanovanja v odkup obstoječim najemnikom. Ocenjuje se, da je 
bila v procesu privatizacije prodana polovica fonda neprofitnih najemnih stanovanj z visokim 
diskontom, kjer so kupci v povprečju plačali le okoli 40 % knjižne vrednosti stanovanja, ki pa 
je predstavljala le okoli 10 –15 odstotkov realne tržne vrednosti teh stanovanj.  
 
Po končani privatizacije stanovanj se je razmerje med lastnimi stanovanji in najemnimi 
stanovanji spremenilo tako, da je sedaj Slovenija pri evropskem vrhu glede deleža lastnih 
stanovanj - 82% (Predlog Stanovanjskega zakona – prva obravnava, 2003). Preostalih 18% 
predstavljajo najemna stanovanja in stanovanja v lasti delodajalcev ter počitniške kapacitete. 
V Sloveniji je bilo po končani privatizaciji okrog 84.000 stanovanj, ki so po stanovanjskem 
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zakonu opredeljena kot neprofitna najemna stanovanja. Delež lastniških stanovanj je v 
nekaterih državah EU precej nižji kot v Sloveniji, kar je razvidno iz Slike 1.  
 
Slika 1: Delež lastniških stanovanj v državah članicah EU, v letih med 1999 in 2003 
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Opomba: Podatek za Slovenijo iz leta 2002, za ostale države EU med leti 1999 in 2003. 
Vir: Norris, Shiels, 2004, str. 5. 
 
V Sloveniji samo majhen del državljanov zmore razrešiti svoje stanovanjsko vprašanje sam 
(Nacionalni stanovanjski program, 2000). Le majhna peščica zmore nakup lastnega 
stanovanja ali pa najem tržnega stanovanja v okviru čisto tržnih odnosov, brez pomoči države. 
Za večino državljanov je dostop do primernega stanovanja mogoč le ob aktivni vlogi države 
in lokalnih skupnosti, preko omogočanja neprofitnega stanovanjskega sektorja ter ugodnih 
posojil za nakup ali graditev lastnih stanovanj. Ocenjuje se, da bi za zadovoljitev 
stanovanjskih potreb, morali v Sloveniji z izgradnjo ali prenovo letno zagotoviti vsaj 11.000 
stanovanjskih enot. 
 
Prenova obstoječega fonda stanovanj mora predstavljati pomemben delež v strukturi naložb v 
stanovanjsko področje, kar še posebej velja za zagotavljanje bistvenih tehničnih zahtev tudi v 
starih stanovanjih in stanovanjskih hišah ter za varovanje kulturne dediščine, to je prenovo 
starih mestnih jeder. Potrebno je zagotoviti finančne in pravne instrumente, ki bodo 
omogočali pravočasno prenovo, izpopolniti pa je potrebno tudi subsidiarno vlogo občin in 
države, če lastniki ne bodo ravnali kot dobri gospodarji. 
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Slika 2: Gradnja stanovanj in stanovanjskih hiš v letih od 1985 do 2003 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

Leto

Investitor je fizična oseba Investitor je pravna oseba
  

Opomba: Do leta 1991 kategorija Investitor je pravna oseba, bolj ali manj sovpada z družbeno gradnjo. 

Vir: Statistični letopis: podatki za obdobje 1985 - 2003. 
 
 
V devetdesetih letih se je skupen obseg gradnje v primerjavi s poznimi sedemdesetimi in 
začetkom osemdesetih let skoraj prepolovil. Predvsem je upadla gradnja, kjer so kot 
investitorji nastopale pravne osebe. Obdobje tranzicije je povzročilo tudi padec gradnje s 
strani fizičnih oseb, vendar je bil tu vpliv manjši kot pri gradnji s strani pravnih oseb. Razlog 
za večji padec pri pravnih osebah je najti v privatizaciji in denacionalizaciji, ki sta močno 
zmanjšali obseg razpoložljivih zemljišč in zvišali njihovo ceno (Sendi, 1999, str. 808-809).  
 
Pridobivanje lastnih stanovanj, je imelo zaradi različno ugodnih posojilnih pogojev v 
preteklosti vedno zelo podoben obseg, kakršnega se pričakuje tudi v prihodnosti. Lastno 
investiranje v stanovanje je bilo in je še vedno pretežna oblika razreševanja stanovanjske 
problematike Slovencev. Povprečno dosega med 50 % in 60 % celotne gradnje, kar tudi v 
bodoče pomeni okoli 5.500 novih lastnih stanovanj letno (Nacionalni stanovanjski program, 
2000). 
 
Del iskalcev najemnih stanovanj bo tudi v bodoče reševal stanovanjsko vprašanje znotraj 
tržnega najemnega sektorja, kar kaže stalen obseg povpraševanja po najemnih stanovanjih, še 
posebej v večjih mestih. Na osnovi tega Nacionalni stanovanjski program ugotavlja, da je 
potreben prirast tržnih najemnih stanovanj približno 500 stanovanj letno, kar pa bo izvedljivo 
samo, če bodo za to zagotovljene potrebne tržne razmere, v katerih bodo lastniki pridobili 
sprejemljivo varnost naložb in dobiček. Hkrati je potrebna tudi selektivna zaščita najemnih 
razmerij, ki mora biti v tržnih najemnih stanovanjih minimalna, hkrati pa jamči pravno 
varnost najemnega razmerja, ki bo tudi za lastnika dovolj spodbudna, da se bo zaradi nje 
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odrekel ilegalni oddaji stanovanja v najem. Tudi trenutna davčna zakonodaja deluje 
nespodbudno na registrirano oddajo stanovanj v najem. 
 
Popolnoma drugače je z neprofitnimi stanovanji, ki tvorijo neprofitni sektor stanovanjske 
oskrbe, kjer je ponudba precej manjša od povpraševanja. To kaže na izrazito 
neuravnoteženost stanovanjske oskrbe v Sloveniji. Državljani oziroma družine, ki ne zmorejo 
plačevati tržne najemnine, niti si ne morejo kupiti lastnega stanovanja ali zgraditi 
stanovanjske hiše, tudi ob pomoči države ne, skoraj nimajo možnosti, da bi v sprejemljivem 
času dobili v najem neprofitno stanovanje. Samo za pokrivanje tekočih potreb in za zapolnitev 
primanjkljaja iz preteklih let, bi bilo potrebno v obdobju do leta 2009 zagotoviti okoli 4.500 
neprofitnih stanovanj letno.  
 
Slika 3: Razmerje med številom prispelih vlog na javni razpis za dodelitev neprofitnih 

najemnih stanovanj in številom dodeljenih neprofitnih stanovanj v letih 1996 do 
2001; Razpisi Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin 
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Vir: Hegler, 2002, str. 32-37. 
 
V Sloveniji se razkorak med ponudbo in povpraševanjem po stanovanjih stalno povečuje. O 
tem ne govorijo samo podatki o številu novozgrajenih stanovanjih enot; 14.673 v letu 1981 in 
6.560 v letu 2003, kar je le malo več kot polovica tistega, kar bi bilo potrebno zagotoviti na 
letni ravni za zadovoljitev stanovanjskih potreb v Sloveniji. Tudi visoke cene stanovanj, ki še 
naraščajo, visoke tržne najemnine, dolgi seznami prosilcev in s tem povezane dolge čakalne 
vrste za dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj upravičencem, več kot zgovorno 
prikazujejo stanje na področju stanovanjske oskrbe v Sloveniji.  
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Slika 4: Število stanovanj na 1000 prebivalcev v letu 2002 in število novozgrajenih stanovanj 
na 1000 prebivalcev v letu 2002 v nekaterih evropskih državah 
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Vir: Housing Statistics Bulletin, 2005. 
 
Med leti 1991 in 1996 se je število stanovanj na tisoč prebivalcev v Sloveniji sicer povečalo s 
329 na 346, vendar je bilo to eno od najmanjših povečanj od leta 1980 dalje (Nacionalni 
stanovanjski program, 2000). V letu 2002 je bilo v Sloveniji 393 stanovanj na 1.000 
prebivalcev, s čimer je doseženo skoraj enako razmerje kot npr. v Litvi, Moldaviji, Romuniji 
in na Irskem. 
 
Po številu zgrajenih stanovanj glede na bruto domači proizvod na prebivalca je Slovenija pred 
novo pridruženimi članicami EU. Če pa se primerjamo z državami severne in zahodne 
Evrope, Slovenija zaostaja za Finsko in Irsko, medtem ko je nekje na ravni Nemčije, 
Nizozemske in Danske, z nižjim BDP na prebivalca.  
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Slika 5: Število novo zgrajenih stanovanj na 1.000 prebivalcev v letu 2002 v povezavi z bruto 
domačim proizvodom na prebivalca merjeno z upoštevanjem povprečja v 25-ih 
državah članicah EU v letu 2002, v nekaterih evropskih državah 
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Vir: Housing Statistics Bulletin, 2005. 
 
 
 

3. OSKRBA S STANOVANJI V NEKATERIH EVROPSKIH 
DRŽAVAH 

 
 
Primerno stanovanje je ena od osnovnih dobrin, ki si jo želi vsak posameznik, zato je 
obveznost skorajda vsake države, da omogoči svojim državljanom dostop do primernega 
stanovanja. Vsaka država ima svojo stanovanjsko politiko, ki se tega problema loteva z 
različnimi prijemi. Zadovoljitev stanovanjskega problema ni povezana samo z zadovoljstvom, 
temveč tudi z velikimi stroški. Na eni strani so to visoki stroški na ravni nacionalne 
ekonomije, na strani posameznika pa predstavljajo stanovanjski stroški ponavadi največji 
delež izdatkov v gospodinjstvu. Za posameznike z nizkimi dohodki predstavlja pridobitev 
primernega stanovanja nedosegljivo dobrino, zato je del stanovanjske politike vsake države 
namenjen pomoči tej skupini ljudi, da se jim omogoči dostop do primernega stanovanja. 
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Vedno je bil osnovni cilj oblikovanja vsake stanovanjske politike, da razvije shemo, ki bo 
pravična, stroškovno učinkovita in zasnovana tako, da ne bo omogočala goljufanja in 
moralnega hazarda. 
 
Stanovanjska politika predstavlja obliko javnega poseganja na stanovanjsko področje 
(Mandič, 1996, str. 19-98). Vendar ni le del socialne, ekonomske in urbanistične politike, 
temveč se sestavine stanovanjske politike medsebojno integrirajo, kjer je zelo pomemben 
njihov sinergični učinek. Dostop do cenovno primernega stanovanja je temeljno vprašanje, ki 
ga rešuje vsaka stanovanjska politika. Urbana politika zmanjšuje monopolno zemljiško rento 
in s tem omogoča lažjo in cenejšo oskrbo z gradbenimi zemljišči. Gospodarska politika naj bi 
na področju stanovanjske oskrbe odpravljala monopole, spodbujala rast produktivnosti, 
odpravljala ciklična nihanja in zmanjševala tveganje naložb. Vse to naj bi znižalo ceno 
stanovanja, kar zmanjšuje potrebe po kasnejši prerazporeditvi v okviru socialne politike. 
Stanovanjska politika je tista, ki omogoča povezovanje teh treh področij ukrepov v 
koherentno celoto z optimalnimi učinki. Ciljno usmerjena in razumljena stanovanjska politika 
omogoča, da namesto celostne državne regulacije govorimo o notranje razčlenjeni in 
selektivni dejavnosti države, ki se lahko usmerja le k izbranim subjektom in le v izbrane faze 
storitvenega cikla.  
 
Z vsebinskega vidika ukrepe stanovanjske politike razvrščamo v tri sklope in sicer: v  urejanje 
stanovanjskega trga, organizacijo neprofitnih najemnih stanovanj in varstvo najemnikov 
(Mandič, 2002a, str. 13-19).  
 
 

3.1. Cilji stanovanjske politike 

 
Osnovni cilj stanovanjske politike je omogočiti državljanom dobra in primerna stanovanja 
prave velikosti po dosegljivih cenah ter zagotoviti njihovo vključenost v lokalno okolje 
(Lujanen, 2004. str. 3-12). Za doseganje tega, je potrebno posvetiti pozornost naslednjim 
področjem: 

• Dostop do stanovanja: kako je mogoče učinkovito zagotoviti, da imajo tudi gospodinjstva 
z nižjimi dohodki dostop do primernega stanovanja. 

• Dosegljivost: katere instrumente uporabiti, da lahko tudi gospodinjstva z nižjimi dohodki 
živijo v stanovanju primerne velikosti ter da njihovi izdatki za primerno stanovanje ne 
predstavljajo pretežne potrošnje gospodinjstva. 

• Vprašanje kakovosti: kako zagotoviti, da bodo sedanja in novo zgrajena stanovanja 
odražala potrebe najemnikov danes in v prihodnosti, tako po kakovosti kot tudi po 
površini stanovanj. 

• Posebne potrebe: potrebno je poskrbeti tudi za ljudi s posebnimi potrebami, kot so 
invalidi, starejši, brezdomci.  
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• Socialna kohezija: potrebno je preprečiti socialno razslojenost v naseljih. 

• Varnost najemnikov: kako zagotoviti varnost najemnikov pred deložacijo. 

• Soodločanje najemnikov: zagotovitev načinov soodločanja najemnikov pri oblikovanju 
načrtov povezanih s stanovanji in z okolico, v kateri živijo.  

• Vedno večji poudarek se daje tudi varovanju okolja in uporabi okolju prijaznih materialov 
pri izgradnji stanovanj, kar je lahko tudi prispevek k večji kakovosti stanovanj.  

 
Eden od osnovnih ciljev vsake stanovanjske politike je zagotoviti vsem državljanom primerno 
stanovanje po dostopni ceni. Problem pridobitve dostopnega stanovanja je lahko na strani 
ponudbe ali na strani povpraševanja. Kadar je ponudba primernih stanovanj na trgu prenizka, 
nastane problem dostopa do primernega stanovanja za gospodinjstva z nižjimi dohodki. 
Ravno tako se dogaja, da so najemna stanovanja, za katera se plačuje neprofitna najemnina, 
zasedena z gospodinjstvi s tako visokim dohodkom, ki bi jim omogočal plačevanje višje 
najemnine (Yates, 2004, str. 1-20). Pomoč države na strani ponudbe mora biti ciljno 
usmerjena v izgradnjo dostopnih stanovanj, v nasprotnem primeru ni učinkovita. Naloga 
vsake države je tudi način, kako bo definirala ciljno skupino gospodinjstev, ki bo upravičena 
do neprofitnega najemnega stanovanja in potem tudi v praksi zagotavljala uresničevanje tega. 
 
Stanovanjska politika bi morala biti zasnovana tako, da dobijo največjo pomoč gospodinjstva, 
ki to najbolj potrebujejo (Hallet, 1993, str. 240-246). Neto obseg sredstev, ki jih dobijo 
najemodajalci, naj bi zadoščal za primerno vzdrževanje fonda stanovanj. Razdelitev javnih 
sredstev med različne programe naj bi temeljila na njihovi relativni stroškovni učinkovitosti. 
Ob upoštevanju vseh treh dejstev, bi bila stanovanjska politika stroškovno, investicijsko in 
socialno učinkovita. 
 

3.1.1. Doseganje ciljev stanovanjske politike 

 
Vseh zastavljenih ciljev stanovanjske politike ni mogoče doseči hkrati in takoj, zato je 
potrebno določiti njihove prioritete (Lujanen, 2004. str. 3-12). Zastavljene cilje stanovanjske 
politike je lažje doseči, kadar so dohodki gospodinjstev višji. Univerzalnega instrumenta 
stanovanjske politike, ki bi takoj rešil vse probleme ni. Obstaja vrsta instrumentov 
stanovanjske politike, ki se uporabljajo v različnih kombinacijah, glede na potrebe in 
okoliščine. Ekonomsko in socialno učinkovitost uporabljene kombinacije instrumentov se 
lahko preveri z doseganjem zastavljenih ciljev. Vsi instrumenti stanovanjske politike pa imajo 
tudi svoje slabe strani, ki se jih je potrebno zavedati.  
 
Za doseganje zastavljenih ciljev politike je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje 
stanovanjskega trga. Potrebno je uskladiti ponudbo in povpraševanje po stanovanjih, tako na 
območjih, kjer je veliko povpraševanje po stanovanjih, kot tudi na območjih, kjer število 
prebivalstva upada. V nasprotnem primeru se bodo cene stanovanj in njihove najemnine 
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drastično spremenile. Sistem izgradnje novih stanovanj mora biti čim bolj učinkovit, tako da 
je razmerje med kakovostjo in ceno pri novih in obnovljenih stanovanjih čim manjše. S tem se 
zagotavlja visoka produktivnost sektorja, kar pa zahteva vlaganje v raziskave o potrebah 
sektorja, nove načine izgradnje ter konkurenco v sektorju izgradnje in obnove stanovanj. 
Ciklična gibanja v gospodarstvu vplivajo na obseg izgradnje in obnove stanovanj in s tem 
neposredno na učinkovitost sektorja. Država naj bi poskrbela, da bi imeli poslovni cikli čim 
manjši vpliv na sektor oskrbe z neprofitnimi stanovanji. Stanovanjski sektor naj bi bil čim 
bolj fleksibilen in omogočal hiter odziv na spremembe v povpraševanju po stanovanjih. 
Fleksibilnost je odvisna od ponudbe primernih zemljišč za gradnjo, dostopa do trga kapitala in 
drugih oblik financiranja, kjer igra država pomembno vlogo.  
 
Od tega, kako dobro obstoječi sistem lastniških ter najemniških stanovanj, v skupino katerih 
uvrščamo tako stanovanja namenjena tržnemu najemu, kot tudi stanovanja v stanovanjskih 
zadrugah, zadovoljuje stanovanjske potrebe prebivalcev, je odvisen obseg potrebnih 
neprofitnih stanovanj v državi. V razmerah nizkih tržnih najemnin in cen stanovanj so potrebe 
po neprofitnih stanovanjih nizke. Tako situacijo imajo v nekaterih evropskih državah, kjer 
lahko gospodinjstva s srednjimi in nižjimi dohodki stanujejo bodisi v najemnih tržnih 
stanovanjih, stanovanjih v lasti stanovanjskih zadrugah ali pa si lahko kupijo lastno 
stanovanje. Na splošno je potrebno poskrbeti za različna stanovanja z vidika stanovanjskega 
statusa, saj je le tako mogoče zadovoljiti različne potrebe. V vsaki državi je potrebno imeti 
določen obseg najemnih stanovanj, tako neprofitnih kot tudi tržnih, saj le to omogoča 
mobilnost delovne sile. Obseg najemnega sektorja je možno povečati z izgradnjo neprofitnih 
stanovanj ali stanovanj namenjenih tržnemu najemu, ali pa s spremembo stanovanjskega 
statusa lastniških stanovanj v najemna stanovanja. 
 
 

3.2. Instrumenti stanovanjske politike 

 
Stanovanjska politika skuša z delovanjem v dveh smereh zagotoviti cenovno dosegljivost 
primernega stanovanja (Mandič, 1996, str. 89-90). Na eni strani vpliva na večanje kupne moči 
gospodinjstev preko ugodnih posojil, davčnih olajšav in subvencioniranih najemnin. Na drugi 
strani pa poskuša znižati ceno stanovanja, zlasti z nižanjem proizvodnih stroškov, 
spodbujanjem rasti produktivnosti, ekonomijo obsega, odpravljanjem monopolov in 
informacijskih ovir na stanovanjskem trgu ter prevelikih cikli čnih nihanj in s tem 
zmanjševanjem tveganosti naložb v stanovanja. Zmožnost povezave in uskladitve različnih 
instrumentov stanovanjske politike ni dana vnaprej, ampak je odvisna od družbenih okoliščin. 
To dokazujejo tudi velike mednarodne razlike, saj se evropske države zelo razlikujejo po tem, 
kako so pristojnosti stanovanjske politike skoncentrirane ali pa razpršene po različnih 
ministrstvih.  
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Bistveni del stanovanjske politike sestavljajo ukrepi, ki so splošen okvir za delovanje akterjev 
na ravni države (Mandič, 2002a, str. 13-19). Ti ukrepi so sorazmerno stabilni in celostni saj so 
tako regulativni, ker določajo obvezne norme delovanja, kot tudi alokativni, ker z njimi 
država med akterje razdeljuje različne vire, kot so denarni, informacijski, kadrovski kot tudi 
storitve v naravi.  
 
Da bi bila neprofitna najemna stanovanja dosegljiva gospodinjstvom z nižjimi dohodki, je 
potrebno zapolniti razkorak med dosegljivo najemnino, ki naj ne bi presegala 30 odstotkov 
neto dohodka gospodinjstva in stroškovno najemnino (Financing of Social Housing, 2004, str. 
1-22). Pokritju te vrzeli so namenjeni skorajda vsi ukrepi subvencioniranja neprofitnih 
najemnih stanovanj. Lahko se uporabita dva instrumenta subvencioniranja in sicer subjektna 
subvencija oziroma stanovanjska pomoč ali objektna subvencija, kjer pa ne smemo pozabiti, 
da sta instrumenta v medsebojni povezavi.  

• stanovanjska pomoč je oblika subjektne subvencije, s katero znižajo neprofitno najemnino 
na raven dosegljive najemnine, ki jo gospodinjstvo s svojim dohodkom lahko plačuje;  

• objektne subvencije so kombinacija subvencij za izgradnjo in subvencij za poslovanje, do 
katerih so upravičeni investitorji in upravljavci z neprofitnimi najemnimi stanovanji. Te 
subvencije jim omogočajo določitev najemnine pod nivojem stroškovne najemnine.  

 
Objektne subvencije so v obliki: 

• neposrednih dotacij iz proračuna; 

• davčnih ugodnosti, kot so znižana stopnja DDV, oprostitev ali znižana stopnja davka na 
dobiček, oprostitev ali znižana davčna stopnja davka na premoženje; 

• neposrednih javnih posojil z nizko obrestno mero (Avstrija – obnovljivi skladi, Norveška 
– norveška državna stanovanjska banka); 

• subvencioniranih posojil, kjer posojilojemalec prejema subvencije za plačilo obresti ali 
uporaba netržnih virov za posojilo; 

• občine zagotovijo zemljišča za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj, ki jih dajo ali 
prodajo stanovanjskih organizacijam po nizkih cenah ali ponudijo v dolgoročni zakup; 

• država ali lokalne oblasti omogočijo investitorju brezplačno garancijo za najetje posojila. 
 
Oblika izbrane subvencije se razlikuje v načinu financiranja, kakor od investitorja, ki je lahko 
javna neprofitna stanovanjska organizacija ali pa zasebna stanovanjska organizacija. Objektne 
subvencije imajo večji vpliv na ponudbo stanovanj, vendar jih je težje ciljno usmerjati. 
Priporoča se izogibanje subvencijam, ki predstavljajo dolgoročne obveznosti države. V 
primeru subvencioniranih posojil je primernejše od subvencioniranja fiksno določene višine 
obrestne mere, subvencionirati določen odstotek tržne obrestne mere (tržna obrestna mera – X 
odstotkov), saj to omogoča boljše prilagajanje tržnim razmeram. Predvsem v državah, kjer je 
pomanjkanje neprofitnih najemnih stanovanj, bi morali uporabljati tako objektne kot tudi 
subjektne subvencije. 
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Glede na to, kdaj so objektne subvencije odobrene, ločimo: 

• Ex ante subvencije: ob začetku projekta se izračuna ravnotežna najemnina ob 
upoštevanju vseh odobrenih subvencij. V kolikor je ravnotežna najemnina višja od 
najemnine določene z zakonom, stanovanjska organizacija pridobi dodatna sredstva s 
strani lokalnih oblasti. Te subvencije so lahko tudi kombinacija neposrednih subvencij in 
davčnih ugodnosti. 

• Ex post subvencije: ko so podeljene prve subvencije, se za pokrivanje stroškov 
investicije dodajo subvencije za poslovanje, s čimer se prepreči negativno poslovanje 
sprejetega projekta kot celote.  

 
 

V praksi ex ante subvencije ne izključujejo naknadnih ex post subvencij dodeljenih za 
doseganje ravnovesja ali naknadne izboljšave projekta. V kolikor so bile začetne 
predpostavke o diskontni stopnji prihodnjih denarnih tokov, amortizaciji projekta, 
spremembah višine najemnin, nezasedenih stanovanjih in obsegu neplačanih najemnin 
pravilne, naknadne ex post subvencije niso potrebne. Vendar je skorajda nemogoče postaviti 
pravilne predpostavke ob začetku projekta, predvsem zato ker je v večini države dvig 
neprofitnih najemnin omejen in določen s strani države. V večini evropskih države stremijo k 
čim večjemu preskoku od objektnih subvencij k subjektnimi subvencijam. To zagotavljajo z 
omejevanjem novih projektov, zahtevami po večjem obsegu vloženih sredstev s strani 
stanovanjskih podjetij ter z iskanjem drugih virov sredstev. 
 
 

Subjektne subvencije v obliki stanovanjskih pomoči imajo to prednost, da so bolj usmerjene k 
tistim, ki pomoč dejansko potrebujejo, ker so vezane na dohodek gospodinjstva. Ravno tako 
omogočajo večjo fleksibilnost in s tem prilagajanje trenutnim ekonomskim razmeram. Vendar 
imajo tudi določene slabosti, saj nimajo neposrednega vpliva na obseg in kakovost gradnje 
novih neprofitnih najemnih stanovanj, predstavljajo neposredni izdatek proračuna, ki se v 
obdobjih gospodarskega upadanja povečuje in zahtevajo veliko administrativnega preverjanja. 
Neprofitna najemnina naj ne bi bila bistveno nižja kot tržna najemnina, ker ima to negativen 
vpliv na mobilnost gospodinjstev, kar je potrebno dolgoročno odpraviti. Primer tega je Velika 
Britanija, kjer so najemniki v občinskih stanovanjih manj mobilni kot ostali najemniki ali 
lastniki stanovanj (Cirman, 2003, str. 24). To je posledica dvotirnega sistema, kjer je 
najemnikom neprofitnih stanovanj omogočena precej enostavna selitev znotraj najemnega 
sektorja posamezne lokalne skupnosti. Ob iskanju nove zaposlitve si morajo poiskati 
stanovanje v drugi lokalni skupnosti, kar pa zna predstavljati problem in je precej težje. S 
kombinacijo objektnih in subjektnih subvencij je potrebno določiti dosegljivo najemnino 
(Financing of Social Housing, 2004, str. 1-22). V kolikor je najemnina določena 
administrativno na nizki ravni, brez uporabe subvencij, to dolgoročno pripelje do propadanja 
in problemov v sektorju neprofitnih najemnih stanovanj. Stanovanjske pomoči omogočajo, da 
so neprofitna najemna stanovanja dosegljiva gospodinjstvom z nižjimi dohodki in so najbolj 
prilagodljiva oblika subvencioniranja. Uvedla naj bi jih vsaka država ob predpostavki, da 
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lahko pridobi relevantne podatke o stanju in dohodku gospodinjstev. Višina stanovanjskih 
pomoči bi se morala hitro prilagajati spremembam v dohodku gospodinjstva. 
 
Tabela 1: Oblike subjektnih subvencij v nekaterih evropskih državah 

Država Podpora najemnikom 

Avstrija Stanovanjska pomoč 

Belgija Stanovanjska pomoč 

Danska Stanovanjska pomoč 

Finska Stanovanjska pomoč 

Francija Stanovanjska pomoč 

Grčija Davčna olajšava za najemnino 

Irska Davčna olajšava za najemnino 

Italija Stanovanjska pomoč v izjemno omejenem obsegu 

Luksemburg Stanovanjska pomoč 

Nemčija Stanovanjska pomoč 

Nizozemska Stanovanjska pomoč 

Portugalska Davčna olajšava za najemnino 

Španija Davčna olajšava za najemnino 

Švedska Stanovanjska pomoč 

Velika Britanija Stanovanjska pomoč 

Vir: Cirman, 2003, str. 87. 
 
Potreba po neprofitnih stanovanjih narašča z naraščanjem cen stanovanj in tržnih najemnin, 
ko gospodinjstva z nižjimi dohodki, stanovanjskih stroškov ne zmorejo več nositi sama 
(Lujanen, 2004. str. 3-12). Eden od načinov reševanja tega problema je dodelitev 
stanovanjskih pomoči z namenom znižanja tržnih najemnin na višino dosegljivih najemnin. 
Vendar to ni vedno najboljša rešitev, saj lahko visoke stanovanjske pomoči pripeljejo do 
visokega povpraševanja po stanovanjih, kar posledično dvigne najemnine, predvsem takrat 
kadar ponudba stanovanj ne more slediti večjemu povpraševanju. V državah, kjer je obseg 
sive ekonomije velik, država nima pravih podatkov o dohodku gospodinjstev, zato je skorajda 
nemogoče določiti pravi nivo stanovanjskih pomoči, ki bi bil učinkovit in pravičen. Subjektne 
subvencije lahko privedejo do pasti revščine (angl. poverty trap), ko v primeru brezposelnosti 
preveč velikodušno nadomestijo izgubo dohodka. Ob previsokih stanovanjskih pomočeh, 
gospodinjstva niso motivirana za ponovno zaposlitev, saj lahko izgubijo del pomoči, s tem pa 
je njihov razpoložljivi dohodek ob nizko plačani zaposlitvi nižji. Ravno tako stanovanjske 
pomoči niso učinkovit instrument stanovanjske politike, kadar je njen glavni cilj povečati 
obseg ponudbe stanovanj. Izkušnje zahodnih evropskih držav kažejo, da je v obdobju 
pomanjkanja razpoložljivih neprofitnih najemnih stanovanj ali v obdobju potrebe po večjih 
obnovah teh stanovanj, boljši instrument relativno velik obseg objektnih subvencij s strani 
države in lokalnih skupnosti. Kadar pa je trg neprofitnih stanovanj v ravnovesju, je bolje dati 
večji poudarek stanovanjskim pomočem, ki jih je lažje ciljno usmerjati h gospodinjstvom, ki 
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pomoč potrebujejo. Potreba po selekciji najemnikov in naklonjenosti gospodinjstvom z 
nižjimi dohodki je manjša v primeru, ko se objektne subvencije znižajo, kot pa, kadar so 
objektne subvencije eden od glavnih virov zniževanja osnove za določitev višine neprofitne 
najemnine. 
 
Stanovanjske subvencije in pomoči niso več le ena od vrste pomoči in instrumentov 
stanovanjske politike (Priemus, Kemp, 2004, str. 653-667). Neizpodbitno so postale 
najpomembnejši instrument v vrsti subvencij, cenovnih usklajevanj in davčnih instrumentov, 
ki jih razvite države nudijo svojim državljanom, da jim omogočijo primerno stanovanje po 
dostopnih cenah. Nadzor nad višino neprofitne najemnine se opušča, le ta je vedno bolj 
neregulirana, objektne subvencije pa so vedno manjše in se prav tako opuščajo. Kot odgovor 
na te spremembe, kakor tudi na posledice sprememb v demografski strukturi (vedno večje 
število enostarševskih družin, dodatki za invalidnost) se je pomembnost stanovanjskih pomoči 
v večini zahodnih evropskih držav izjemno povečala. Stanovanjske pomoči v nasprotju z 
objektnimi subvencijami in regulacijo najemnin omogočajo tudi večjo fleksibilnost in 
mobilnost stanovanjskega trga in delovne sile, kar je usmeritev Evropske unije. V prihodnosti 
se bo pokazalo, ali so stanovanjske pomoči res zasnovane in vodene tako, da so usklajene s 
potrebami mobilnosti delovne sile, fleksibilnostjo plač, ter rastjo atipičnega projektnega 
zaposlovanja. Ravno tako se postavlja vprašanje, ali stanovanjska pomoč, ki je odvisna od 
dohodka gospodinjstva, res spodbuja, ali morda zavira mobilnost gospodinjstev ter kakšen 
vpliv ima to na strukturo gospodinjstev in na spodbujanje iskanja zaposlitve. Prihodnost bo 
pokazala, ali trenutna ureditev predstavlja optimalno ravnotežje med prejemniki, 
najemodajalci in davkoplačevalci z vidika stroškov in tveganja oskrbe z neprofitnimi 
najemnimi stanovanji. 
 
Večina evropskih držav je naredila premik od objektnih k subjektnim subvencijam (Lux, 
2003, str. 243-265). Ob takem premiku se vedno spremlja učinkovitost (angl. efficiency) in 
uspešnost (angl. effectivness) subvencij. Subvencije so učinkovito razdeljene takrat, kadar 
drugačna razdelitev sredstev ne bi povečala doseganja zastavljenega cilja, to je dostopa do 
primernega stanovanja. Uspešnost se lahko meri s tem, kako dobro so doseženi zastavljeni 
cilji, kar pomeni, da so sredstva res porabili tisti, katerim so bila dodeljena in če je ta pomoč 
res pomagala. Socialna ekonomika loči med vertikalno in horizontalno uspešnostjo. 
Vertikalna uspešnost meri, v kolikšni meri so bile stanovanjske pomoči dejansko dodeljene 
tistim, ki jih potrebujejo. Horizontalna uspešnost pa meri, če program zajema vse potrebne 
pomoči, ali pa je katera izpuščena.  
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3.3. Struktura stanovanjskega razmerja v državah Ev ropske unije 

 
Evropska unija nima skupne stanovanjske politike, vendar je prav stanovanjska politika ter 
uravnavanje razmer na stanovanjskem trgu eno od področij, ki je v EU zelo pomembno. 
Učinkovita stanovanjska politika ima pomemben vpliv na kakovost življenja prebivalstva, 
stabilnost okolja in gospodarski razvoj. Velika večina evropskih držav se na področju 
stanovanjske oskrbe ukvarja s podobnimi problemi. V velikih mestih je glavni problem 
premajhno število stanovanjskih enot, na voljo ni dovolj primernih zemljišč za izgradnjo 
novih stanovanj, v nekaterih državah pa se kaže tudi potreba po povečanju ponudbe 
neprofitnih najemnih stanovanj. Večina stanovanj v državah Evropske unije je bila zgrajena 
po koncu druge svetovne vojne, zato se kaže vedno večja potreba po vzdrževanju in obnovi 
obstoječega stanovanjskega fonda.  
 
Slika 6: Število stanovanj na 1000 prebivalcev v letu 2002 v povezavi z bruto domačim 

proizvodom na prebivalca merjeno glede na povprečje v 25-ih državah članicah EU v 
letu 2002, v nekaterih državah EU 
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Vir: Housing Statistics Bulletin, 2005. 
 
Povprečno število razpoložljivih stanovanj na 1.000 prebivalcev je v 25 državah članicah EU 
422 stanovanj, vendar so razlike med državami velike. Pri primerjavi s 15 članicami EU je to 
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povprečje 440 stanovanj, v 10 novih članicah pa je to povprečje bistveno nižje in znaša le 395 
stanovanj na 1.000 prebivalcev. V skupini novih držav je Slovenija pri vrhu, a če naredimo 
primerjavo s 15 članicami EU, smo precej pod povprečjem. Prebivalstvo v državah EU se 
stara, gospodinjstva se delijo in s tem se veča potreba po številu stanovanj. V povprečju šteje 
gospodinjstvo v državah članicah EU 2,6 člana, v Slovenji pa 2,8 člana. 
 
Tabela 2: Stanovanjski fond v državah članicah EU 

Stanovanja glede na uporabo (v %) Država Leto Št. 
stanovanj 
na 1000 
prebivalcev 

Zasebna 

last 

Tržni 

najem 

Neprofitni 

najem 

Ostalo 

Povprečno 
št. članov 
gosp. 

Avstrija 2002 412,4 56,9 40,3 2,8 0,0 2,43 

Belgija 2001 400,0 68,0 25,0 7,0 0,0 2,34 

Ciper 2000 428,0 64,3 35,7 0,0 0,0 3,06 

Češka republika 2001 427,0 47,0 17,0 17,0 19,0 2,64 

Danska 2003 427,0 50,6 17,8 27,2 4,4 2,20 

Estonija 2000 434,0 85,0 9,0 3,0 3,0 2,60 

Finska 1999 490,0 58,0 17,0 17,0 8,0 2,30 

Francija 2002 413,3 56,0 19,7 17,2 7,1 2,40 

Nemčija 2002 434,3 43,0 54,0 6,0 0,0 2,20 

Grčija 2001 505,0 80,1 19,9 0,0 0,0 2,70 

Madžarska 2000 406,7 86,9 10,4 0,0 2,7 2,70 

Irska 2003 391,0 77,7 11,0 6,9 4,4 2,94 

Italija 2001 471,0 80,0 16,0 4,0 0,0 2,60 

Latvija 2000 398,0 60,1 39,6 0,3 0,0 2,40 

Litva 2002 367,0 87,2 8,0 3,0 1,8 2,55 

Luksemburg 2001 291,7 70,0 27,5 1,5 1,0 n.p. 

Malta 1995 420,0 74,1 22,4 3,5 0,0 3,01 

Nizozemska 2002 419,8 54,2 10,8 35,0 0,0 2,30 

Poljska 2002 326,6 55,2 8,0 22,8 22,0 2,84 

Portugalska 2001 36,0 75,7 21,0 3,3 0,0 n.p. 

Slovaška 2001 350,0 75,9 0,7 3,7 20,3 2,59 

Slovenija 2002 390,0 82,2 2,6 6,5 8,7 2,80 
Španija 2001 528,0 81,0 9,7 1,6 4,7 3,03 

Švedska 2002 482,7 38,0 22,0 24,0 16,0 n.p. 

Velika Britanija 2001 452,2 69,0 9,3 20,8 0,9 2,40 

Povprečje  421,8 69,0 16,9 10,1 7,2 2,60 
Ostalo: Stanovanja v lasti delodajalcev, stanovanja oddana v najem brez najemnine ter stanovanja v lasti 
stanovanjskih zadrug v primeru Češke republike (12%), Finske (1%), Poljske (19,3%), Slovaške (14,9%) in 
Švedske (16%). 

Vir: Norris, Shiels, 2004, str. 5. 
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V državah članicah EU je v povprečju 69 odstotkov vseh stanovanj v zasebni lasti, v Sloveniji 
je ta odstotek bistveno višji. Visok odstotek lastniškega sektorja imajo skorajda vse nove 
članice EU, pa tudi Španija, Grčija in Italija. Relativno nizek odstotek imata Švedska in 
Nemčija. V povprečju se 16,9 % vseh stanovanj oddaja na tržnem najemnem sektorju, 
Slovenija na tem področju močno zaostaja z le 2,6 odstotka vseh stanovanj. Neprofitni 
najemni sektor v državah EU predstavlja v povprečju 10 odstotkov vseh stanovanj, vendar se 
to med državami močno razlikuje. Med 15 državami članicami EU je to povprečje višje, saj 
predstavlja 12,2 % vseh stanovanj, medtem ko je v 10 novih članicah EU povprečje 7 % vseh 
stanovanj. Med državami obstajajo velike razlike, saj imajo Nizozemska, Danska, Švedska in 
Velika Britanija visok odstotek neprofitnih stanovanj in tako dvigujejo povprečje.  
 
Slika 7: Delež neprofitnih najemnih stanovanj v celotnem stanovanjskem fondu v nekaterih 

evropskih državah okoli leta 2000 
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Vir: Norris, Shiels, 2004, str. 5. 
 
V veliki večini razvitih evropskih držav je oskrba z neprofitnimi najemnimi stanovanji 
pomemben del stanovanjske politike. Razvoj oskrbe z neprofitnimi najemnimi stanovanji je 
odvisen od stanovanjske politike države in od različnih zunanjih dejavnikov, kot so socialno 
ekonomska situacija, demografsko stanje, trenutna zakonodaja in podobno (Historical 
development of Social Housing, 2004, str. 1-12). Zunanji dejavniki skupaj s stanovanjsko 
politiko oblikujejo vlogo, cilje in značilnosti oskrbe z neprofitnimi najemnimi stanovanji. 
Imetniki neprofitnih najemnih stanovanj imajo v večini držav Evropske unije večje davčne 
ugodnosti kot zasebni najemodajalci ter so v nekaterih primerih tudi prejemniki subvencij za 
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izgradnjo neprofitnih stanovanj in drugih oblik objektnih subvencij (Scanlon, Whitehead, 
2004, str. 26). Večina držav EU je zmanjšala svoj vpliv na sektor neprofitnih stanovanj, tako 
preko odprodaje dela neprofitnih stanovanj, kot tudi preko znižanja obsega subvencij in 
manjšega nadzora nad oblikovanjem najemnin. 
 
V državah zahodne in severne Evrope je delež neprofitnih stanovanj večinoma relativno 
visok, medtem ko je nizek predvsem v državah južne Evrope in državah v tranziciji. V večini 
držav južne Evrope je bila stanovanjska politika usmerjena predvsem k spodbujanju 
zasebnega lastništva stanovanj, neprofitna najemna stanovanja so imela manjši pomen. V 
tranzicijskih državah je imel sektor neprofitnih najemnih stanovanj v obdobju socializma 
pomembno vlogo, vendar je bilo veliko stanovanj prodanih v procesu množične privatizacije 
teh stanovanj po relativno nizkih cenah (Lujanen, 2004, str. 10). Izjema sta Poljska in Češka 
republika, kjer je neprofitni najemni sektor še vedno relativno visok, vendar pa je v večini 
zaseden z najemniki, ki uživajo ugodnosti ne glede na višino njihovega dohodka.  
 
 

3.4. Oskrba z neprofitnimi stanovanji kot del stano vanjske politike 

 
Neprofitno stanovanje je največkrat povezano z najemnim stanovanjem (Social Housing in 
the UNECE Region, 2003, str. 2-8). V državah zahodne in srednje Evrope poznajo tudi druge 
oblike neprofitnih stanovanj, kar je potrebno upoštevati pri njegovi definiciji. Neprofitno 
stanovanje je lahko: 

• neprofitno najemno stanovanje, 

• stanovanje v stanovanjski zadrugi, 

• zasebno stanovanje v lasti gospodinjstva z nizkimi dohodki, kot rezultat privatizacije 
najemnega sektorja v državah v tranziciji, 

• zasebno stanovanje zgrajeno z znatno državno podporo, ki je oblika spodbujanja 
zasebnega lastništva (dostopno stanovanje za gospodinjstva s srednjim dohodkom), 

• stanovanje v deljenem lastništvu. 
 
Značilnosti neprofitnih najemnih stanovanj so naslednje (Harloe, 1988a, str. 41-47): 

• Za njihov najem se zaračuna najemnina, ki ne omogoča dobička in je ponavadi nižja od 
tržne. Najemodajalci neprofitnih stanovanj so ponavadi neprofitne stanovanjske 
organizacije, ustanovljene s posebnim namenom oskrbe z neprofitnimi stanovanji. 

• Neprofitna najemna stanovanja se oddajo na podlagi izpolnjevanja določenih kriterijev in 
glede na potrebe gospodinjstev. Dohodek je lahko eden od kriterijev, ni pa vedno glavni, 
stanovanja dobijo tisti, ki ji potrebujejo. 

• Oskrba s neprofitnimi stanovanji je pomemben del stanovanjske politike vsake države, ki 
določa obseg, kakovost in pogoje, pod katerimi upravičenci lahko pridobijo v najem 
neprofitno stanovanje.  
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Neprofitno stanovanje ni nujno stanovanje v lasti neprofitne stanovanjske organizacije ali 
občine, lahko je tudi v lasti zasebnih lastnikov (Lujanen, 2004. str. 3-12). Bistveno pri 
opredelitvi neprofitnega najemnega stanovanja je način določevanja višine najemnine v 
povezavi s stanovanjskimi pomočmi ter subvencijami države za njegovo izgradnjo. 
Subvencije so lahko v obliki ugodnih posojil, brezplačnih garancij države ali lokalnih 
skupnosti, subvencioniranih obresti ter davčnih olajšav ali oprostitev. Drugi dejavnik, ki 
opredeljuje neprofitno stanovanje, je sklop kriterijev, ki jih mora gospodinjstvo izpolnjevati, 
da lahko pridobi v najem neprofitno stanovanje. V državah vzhodne Evrope je definicija 
neprofitnega stanovanja ožja, saj gre tu le za stanovanje, ki je namenjeno gospodinjstvom z 
najnižjimi dohodki, ki so pomoči najbolj potrebni.  
 
Slika 8: Dejavniki oskrbe z neprofitnimi stanovanji 
 

Oskrba z
neprofitnimi
stanovanji

Vladanje

Vloga neprofitnih
stanovanj
* cilji in politi čna
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* varnost najemnikov
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* razvoj, izgradnja,
financiranje, lastništvo,
upravljanje

Soudeleženci
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* organizacije, ki imajo v
lasti neprofitna stanovanja
* najemniki, gospodinjstva

Zagotavljanje finančne
stabilnosti

Socialna kohezija
* uravnotežena socialna
struktura
* vklju čitev v okolje; dostop
do storitev in služb
* pravice najemnikov

Upoštevanje kakovosti in
varovanja okolja

Zagotavljanje
trajnostnega

razvoja
Definicija

 
 
Vir: Social Housing in the UNECE Region, 2003, str. 2. 
 
Pri oblikovanju in izvajanju politike neprofitnih stanovanj je potrebno upoštevati dejavnike 
trajnostnega razvoja in dolgoročne perspektive (Social Housing in the UNECE Region, 2003, 
str. 2-8): 

• Financiranje:  kljub temu, da so zahteve po zniževanju proračunskih izdatkov vedno 
pogostejše, je potrebno zagotoviti stalnost javnih sredstev namenjenih financiranju oskrbe 
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z neprofitnimi stanovanji. Ob upoštevanju decentralizacije stanovanjske politike in razvoja 
lokalnih stanovanjskih politik je potrebno najti nove oblike financiranja, ki vključujejo 
tako državne pomoči kot tudi pridobivanje zasebnega kapitala. 

• Uravnotežena socialna struktura: potrebno je poskrbeti, da ne prihaja do oblikovanja 
sosesk, kjer so na voljo zgolj in samo neprofitna najemna stanovanja. Primernejša je 
izgradnja sosesk, kjer je del stanovanj namenjen neprofitnemu najemu, del stanovanj pa je 
v zasebni lasti. To zahteva fleksibilnost pri oblikovanju kriterijev za upravičenost do 
neprofitnega najema. Drug pristop lahko zajema izgradnjo stanovanj različnih standardov, 
kakovosti in površine stanovanja, ki ustrezajo različnim vrstam gospodinjstva.  

• Vklju čitev v okolje: preprečevanje prostorske izključitve (angl. spatial segregation) in 
spodbujanje socialne kohezije naj bi bila dva od glavnih ciljev stanovanjske politike na 
področju neprofitnih stanovanj. Na lokalni ravni je potrebno poskrbeti za primeren obseg 
storitev in spremljajočih objektov, to so zelene površine, igrišča, vrtci in šole, trgovine, 
frizerski saloni in podobno. Vse to naj bi postalo ključni dejavnik pri prostorskem 
načrtovanju sosesk in omogočilo prijetnejše življenje. Spremljajoče storitvene dejavnosti 
pa lahko ponudijo tudi nove službe. Hkrati je potrebno paziti, da soseske ne bodo postale 
ločene, samooskrbljujoče enote, ker to lahko pripelje do ločitve soseske od okolice. 
Potrebno je poskrbeti, da ima soseska dobre prometne povezave s širšim območjem, v 
katerem se nahaja, ter da ima dostop do javnih storitev, šol in zdravstvenih ustanov.  

• Soodločanje najemnikov: z vključitvijo gospodinjstev v proces sprejemanja odločitev se 
zagotovi, da so potrebe različnih skupin tudi javno izražene. Vključitev gospodinjstev v 
proces načrtovanja in/ali preoblikovanja obstoječih stanovanjskih sosesk ima vpliv na 
kakovost in standard neprofitnih stanovanj. S tem se zagotovi izgradnja takih stanovanj, 
kot jih najemniki dejansko potrebujejo. Ravno tako vključitev gospodinjstev v proces 
odločanja pripomore k večjemu občutku pripadnosti okolju. 

• Varovanje okolja: pri načrtovanju sosesk je potrebno upoštevati tudi dejavnike varovanja 
okolja, kar pomeni uporabo materialov, ki zmanjšujejo porabo energije in podobno. 
Skrajšanje potrebnih dnevnih migracij izboljša kakovost življenja, hkrati pa je to tudi 
stroškovno učinkovito. 

 
V državah z daljšo tradicijo neprofitnih stanovanj vedno večjo pozornost posvečajo tudi 
vladanju podjetij (angl. governance) v sektorju neprofitnih stanovanj. Na tem področju je 
potrebno določiti jasno definirane odgovornosti financiranja, razvoja, izgradnje, dodelitve in 
upravljanja med vsemi udeleženci v tem sektorju. Predvsem je potrebno doseči dolgoročno 
partnerstvo med štirimi skupinami udeležencev, kajti le to omogoča učinkovito delovanje 
sektorja neprofitnih stanovanj: 

• Država, regije in občinske oblasti: določena naj bo jasna vloga države, regij in 
občinskih oblasti pri decentralizaciji politike neprofitnih stanovanj. Stanovanjsko politiko 
je potrebno določiti na državni ravni, izvajanje politike pa je ponavadi v rokah lokalnih 
oblasti. Ravno tako je potrebno najti stabilne vire za financiranje stanovanjskih pomoči.  

• Organizacije, ki imajo v lasti in/ali upravljajo z neprofitnimi stanovanji:  v preteklosti 
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so bile te organizacije v veliki meri odvisne predvsem od državnih pomoči, sedaj pa je v 
ospredju njihova usmeritev k večji samostojnosti in pridobivanju sredstev na trgu kapitala. 
Postavlja se vprašanje, kako še vnaprej izpolnjevati obveznosti države na področju 
neprofitnih stanovanj in v kakšni obliki nadzirati izvajanje projektov na tem področju, 
predvsem izpolnjevanje pogodbenih obveznosti obeh strani. 

• Najemniki, gospodinjstva: čim večja je potreba po neprofitnih stanovanjih, večja mora 
biti vloga države pri zagotavljanju stabilne in učinkovite stanovanjske politike. Ravno 
tako je primerno zagotoviti sodelovanje državljanov v nadzornih odborih neprofitnih 
stanovanjskih organizacij in pri procesih odločanja o obnovi in preureditvi sosesk in 
mestnih območij.  

• Zasebni sektor, investitorji, zasebni lastniki: ravno tako naj bodo seznanjeni s cilji 
lokalne politike oskrbe z neprofitnimi stanovanji, ker je to povezano z zagotavljanjem 
socialne kohezije in vključenostjo stanovanjskih projektov v okolje. Okrepiti bi bilo 
potrebno javno-zasebno partnerstvo (angl. public private partnership), kar bi razrešilo 
problem financiranja, ki lahko dolgoročno spodkoplje uspeh politike oskrbe z neprofitnimi 
stanovanji. 

 
Izkušnje držav kažejo, da je konkurenca na stanovanjskem trgu vedno koristna (Lujanen, 
2004. str. 3-12). Neprofitna najemna stanovanja se lahko obravnava kot eno od možnih oblik 
stanovanjskega statusa. Instrumenti stanovanjske politike so lahko učinkoviti le v primeru 
stalnega spremljanja razmerja med objektnimi in subjektnimi subvencijami ter njihovih 
učinkov. Hkrati lahko upravljavci neprofitnih najemnih stanovanj igrajo pozitivno vlogo tudi 
na drugih področjih stanovanjskega trga. Te organizacije lahko delujejo kot visoko 
profesionalni najemodajalci, saj ponavadi upravljajo z relativno velikim fondom stanovanj in 
tako lahko vpeljejo nove storitve in instrumente. Sem spadajo storitve učinkovite izterjave 
najemnin, rednega vzdrževanja in popravil, vpeljava soudeležbe najemnikov pri odločanju o 
stanovanjskih projektih, varovanje energije, organizacija razpisov za gradbene projekte pa 
tudi upoštevanje cikličnih gibanj pri načrtovanju novih investicij.  
 
Izpeljava projektov oskrbe z neprofitnimi stanovanji vedno zahteva sklepanje določenih 
kompromisov, kar je včasih težavno. Na eni strani se pojavi potreba po čim nižjih stroških 
izgradnje, ki so osnova za določitev višine neprofitne najemnine, včasih tudi na račun 
kakovosti stanovanj. Postavlja se tudi vprašanje, do kakšne mere naj izgradnja novih 
stanovanj sledi cilju stalne modernizacije stanovanjskega fonda, ki naj bo prilagojena 
spremenjenim potrebam potencialnih najemnikov. Poskrbeti je treba za različna stanovanja, 
saj se le tako lahko prepreči socialno razslojenost.  
 

3.4.1. Zgodovinski razvoj oskrbe z neprofitnimi stanovanji 

 
Od začetka 19. stoletja do druge svetovne vojne je bil razvoj stanovanjske politike v zahodni 
Evropi določen predvsem s tržnimi dejavniki, saj je bilo relativno malo poseganja države v ta 
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segment (Historical development of Social Housing, 2004, str. 1-12). Oskrba z neprofitnimi 
najemnimi stanovanji je bila v tistem času predvsem instrument za odpravo stanovanjske 
krize ter širših socialnih in političnih problemov po koncu prve svetovne vojne. Ti programi, 
ki so se pojavili predvsem po letu 1920, so bili usmerjeni k srednjemu in višjemu delavskemu 
razredu in so bili zastavljeni le kot začasna pomoč. 
 
To se je spremenilo po letu 1945, ko se je vloga države pri oblikovanju stanovanjske oskrbe 
močno povečala. Neprofitni najemni sektor je svoj pomen pridobil predvsem po koncu druge 
svetovne vojne, ko se je velika večina držav soočala s primanjkljajem stanovanj, hkrati pa je 
bilo to tudi obdobje pomanjkanja dobro izobražene delovne sile in razpoložljivega kapitala. V 
izgradnji najemnega sektorja so videli predvsem pot do rekonstrukcije države in se pri tem 
zanašali na javno oskrbo (Cirman, 2004, str. 16-19). Nemčija je bila pri tem izjema, saj je že 
od povojnih časov zasledovala idejo, da se lahko socialne cilje dosega tudi z uporabo 
zasebnega najemnega sektorja in lastniškega statusa. 
 
V obdobju od 1945 do 1975 je bil cilj stanovanjske politike usmerjen predvsem v izgradnjo 
velikega števila neprofitnih stanovanj in manj v zagotavljanje ustrezne kvalitete, raznolikosti 
oskrbe in ustreznega upravljanja (Premus, Dieleman, 1999, str. 624). V tem obdobju se bile 
zgrajene velike soseske neprofitnih stanovanj, tržni mehanizem oskrbe z neprofitnimi 
najemnimi stanovanji pa ni več deloval, saj ga je izrinila javna oskrba. Delež sredstev, ki je 
bil namenjen stanovanjski oskrbi, je znašal med 4% do 6 % BDP. V tem obdobju je bila 
inflacija visoka, najemnine pa nizke in nadzorovane, zato ni bilo interesa zasebnega sektorja 
za naložbe v izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj. Da se je zagotavljala izgradnja 
velikega števila neprofitnih stanovanj, so bile potrebne subvencije države in posebni 
aranžmaji, kot so davčne spodbude in davčne oprostitve ter ustanovitev posebnih institucij, ki 
so pridobivala sredstva po nizkih obrestnih merah. Države so uporabljale različne 
instrumente: financiranje neposredno iz državnega proračuna (Nizozemska in Velika 
Britanija), uvedba posebnih davkov za namensko zbiranje denarja (Francija) in ustanovitev 
posebnih institucij za financiranje gradnje v neprofitnem najemnem sektorju. Nemčija je 
gradnjo dostopnih najemnih stanovanj financirala preko sistema davčnih olajšav.  
 
Kljub temu, da so bili načini financiranja neprofitnega najemnega sektorja med državami 
različni, pa je bilo v obdobju od konca vojne do sredine 70-ih let med državami zaslediti kar 
nekaj podobnosti (Cirman, 2004, str. 16-19): 

• subjektnega subvencioniranja gospodinjstev je bilo malo, države so v glavnem financirale 
in subvencionirale predvsem izgradnjo in upravljanje s stanovanji; 

• financiranje izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj je potekalo predvsem preko 
proračunskih sredstev ali bank in specializiranih institucij, ki so bile ustanovljene z 
namenom oskrbe s posojili po ugodnih obrestnih merah; 

• v kolikor so želeli pritegniti zasebni kapital, je bilo zaradi nadzora nad višino najemnim 
potrebno močno objektno subvencioniranje.  
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To obdobje je zaznamovala velika razlika med tržnim najemnim sektorjem in administrativno 
urejenim neprofitnim najemnim sektorjem. Takšna stanovanjska politika je veljala v obdobju 
državne blaginje in je s svojimi izdatki povzročala pritisk na proračunske finance evropskih 
držav. Istočasno so visoke objektne subvencije in javna posojila z nizko obrestno mero 
povzročile nizko ekonomsko učinkovitost stanovanjske politike. 
 
Zaradi visoke inflacije in potrebe po zniževanju proračunske porabe se je stanovanjska 
politika morala spremeniti. V obdobju med leti 1975 do 1990 je bila stanovanjska politika 
vedno bolj tržno orientirana (Historical development of Social Housing, 2004, str. 1-12). 
Obseg investicij v izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj se je močno zmanjšal, saj so bili 
povojni primanjkljaji stanovanj v veliki meri že odpravljeni.  
 
V tem obdobju so nekatere države začele s privatizacijo neprofitnega najemnega sektorja, kar 
je dodatno zmanjšalo obseg razpoložljivih neprofitnih stanovanj (Priemus, Dieleman, 1999, 
str. 626-628). Vlade držav so se odločile za deregulacijo najemnin, zmanjšanje državnih 
subvencij ter začele s promocijo lastniških stanovanj. S tem se je struktura najemnikov v 
neprofitnih stanovanjih spremenila. To so postala predvsem gospodinjstva s podpovprečnim 
dohodkom, ki niso imela dovolj denarja za nakup lastnega stanovanja. Najemnine so se 
povišale, zato se je pojavila potreba po dodatnem subvencioniranju, predvsem subjektnih 
subvencij v obliki stanovanjskih pomoči. Stanovanjske pomoči se lahko bolj načrtno usmerja 
in imajo boljše redistributivne učinke kot objektne subvencije, hkrati pa imajo gospodinjstva z 
nižjimi dohodki od njih več koristi. Ravno tako omogočajo, da se neprofitne najemnine 
dvignejo na raven tržnih najemnin, kar ima za posledico večjo tržno usmeritev stanovanjske 
politike in sistema financiranja modernizacije obstoječega stanovanjskega fonda.  
 
Področje stanovanjske oskrbe se je soočilo z naslednjimi spremembami (Harloe, 1988, str. 
199-206):  

• Stroški nakupa lastnega stanovanja so narasli, obseg izgradnje novih stanovanj je v 
upadanju. 

• Trg financiranja izgradnje stanovanj je postal del finančnega trga, s čimer se je povišala 
cena kapitala. Sredstva se razporejajo po pričakovani donosnosti projektov in so mnogo 
bolj gibljiva. 

• Trg stanovanj je postal precej nestabilen, kar vpliva na obseg izgradnje stanovanj. Velika 
stanovanjska podjetja propadajo in dajejo prostor manjšim podjetjem, ki so precej bolj 
prilagodljiva trenutnim tržnim razmeram.  

• V obdobju po vojni je izgradnja neprofitnih stanovanj predstavljala aciklični element 
spodbujanja gospodarske rasti, tega sedaj ni več. Večina držav želi znižati proračunske 
izdatke, katerih del so tudi investicije v neprofitna stanovanja.  

• Med državami je vedno več podobnosti v njihovih politikah oskrbe z neprofitnimi 
najemnimi stanovanji, vsaj kar se tiče uporabe različnih instrumentov.  
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Tabela 3: Število in delež neprofitnih najemnih stanovanj v državah EU v letu 1990 in 
navedenih letih 

Odstotek neprofitnih najemnih stanovanj 
v celotnem stanovanjskem fondu 

Država Leto Št. neprofitnih 
najemnih 
stanovanj Leto 1990 Navedeno leto 

Avstrija 2002 92.800 26 3 

Belgija 2001 286.650 6 7 

Ciper 2000 0 n.p. 0 

Češka republika 2001 742.300 n.p. 17 

Danska 2003 691.000 20 27 

Estonija 2000 18.800 n.p. 3 

Finska 1999 421.200 15 17 

Francija 2002 4.218.300 17 17 

Nemčija 2002 2.148.000 21 6 

Grčija 2001 0 n.p. 0 

Madžarska 2000 0 n.p. 0 

Irska 2003 107.200 15 7 

Italija 2001 1.061.000 11 4 

Latvija 2000 2.700 n.p. 0 

Litva 2002 38.700 n.p. 3 

Luksemburg 2001 2.600 n.p. 2 

Malta 1995 5.500 n.p. 4 

Nizozemska 2002 2.348.800 36 35 

Poljska 2002 2.855.400 n.p. 23 

Portugalska 2001 117.900 4 3 

Slovaška 2001 69.700 n.p. 4 

Slovenija 2002 50.500 n.p. 7 
Španija 2001 332.800 1 2 

Švedska 2002 1.032.000 31 24 

Velika Britanija 2001 5.294.800 31 21 

EU  21.938.650 n.p. 10 

Vir: Cirman, 2004, str. 18; Norris, Shiels, 2004, str. 5. 
 
Obseg izgradnje novih neprofitnih najemnih stanovanj je od 70 let naprej v upadanju, 
usmeritev stanovanjske politike na tem področju je bila predvsem v obnovo in modernizacijo 
obstoječega stanovanjskega fonda. Z izjemo Nemčije in Irske, se je trend zmanjševanja 
investicij v izgradnjo novih neprofitnih stanovanj v Evropi nadaljeval tudi v devetdesetih letih 
(Cirman, 2004, str. 17-18). V nekaterih državah je bil to rezultat fiskalnih pritiskov, ki so 
izvirali iz izpolnjevanja Maastrichtskih konvergenčnih kriterijev, v drugih pa je bil to bolj 
odsev zmanjšane politične podpore neprofitnemu najemnemu sektorju. To je bilo najbolj 
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očitno v Veliki Britaniji, na Nizozemskem in Švedskem, ki so v preteklosti izgradile obsežen 
neprofitni najemni sektor. S spremembo politike subvencioniranja, kjer so objektno 
subvencioniranje ponudnikov stanovanj nadomestili s subjektnim subvencioniranjem 
upravičencev do najema teh stanovanj, se je zmanjšal tudi obseg izgradnje neprofitnih 
najemnih stanovanj, tako v absolutnem številu kot tudi delež v celotni gradnji. Zaradi 
upadanja razpoložljivih neprofitnih najemnih stanovanj v večini države EU, je stanovanjska 
politika v zadnjih letih zopet usmerjena k povečevanju ponudbe te vrste stanovanj (Norris, 
Sheils, 2004, str. 102-103).  
 

3.4.2. Akterji oskrbe z neprofitnimi najemnimi stanovanji 

 
V splošnem poznamo tri oblike stanovanjskih organizacij, ki zagotavljajo oskrbo z 
neprofitnimi najemnimi stanovanji v državah Evropske unije (Gibb, 2002, str. 329-330): 

• stanovanjska združenja, 

• lokalna stanovanjska podjetja, na primer na Švedskem, 

• lokalne skupnosti, na primer v Veliki Britaniji in na Dunaju. 
Poleg tega obstajajo tudi druge oblike stanovanjskih podjetij, ki pa so manj pogoste. Primer je 
stanovanjska zadruga ali pa stanovanjska organizacija, ki deluje kot del finančne organizacije, 
kot je to primer v Parizu. Zaradi pritiskov po večjemu vključevanju zasebnega kapitala na 
področje oskrbe z neprofitnimi stanovanji, je večina organizacij na tem področju organizirana 
kot stanovanjsko združenje, stanovanjsko podjetje ali stanovanjska zadruga. Uveljavlja se 
trend po decentralizaciji teh organizacij, ki delujejo na lokalni ravni, toda v nekaterih državah 
so in bodo to vedno velika in finančno močna podjetja, ki poslujejo z visoko podporo države.  
 
V večini evropskih držav sektor oskrbe z neprofitnimi najemnimi stanovanji doživlja 
spremembe, ki spodbujajo privatizacijo in decentralizacijo javne oskrbe (Gruis, Nieboer, 
Thomas, 2004, str. 1229-1235). Velika večina zahodno evropskih držav je znižala pomoči 
namenjene najemodajalcem, hkrati pa so se zmanjšale tudi omejitve za delovanje 
stanovanjskih organizacij, ki so sedaj veliko bolj odvisne od lastnega poslovanja. To je 
povzročilo pritisk na povečanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja teh podjetij. 
Stanovanjska podjetja so prisiljena učinkovito upravljati z obstoječim fondom stanovanj, 
predvsem na območjih, kjer je povpraševanje nizko ali v upadanju. Preoblikovanje sektorja 
oskrbe z neprofitnimi stanovanji je pripeljalo do bolj tržno orientiranega upravljanja s 
stanovanji, kamor spada tako upravljanje z sredstvi (angl. asset management) in strateško 
poslovno planiranje (angl. strategic business planning). V kontekstu oskrbe z neprofitnimi 
stanovanji lahko definiramo upravljanje s sredstvi kot obseg aktivnosti, ki zagotavljajo, da 
razpoložljivi fond stanovanj zadovolji sedanje in prihodnje potrebe na najbolj učinkovit način. 
Strateško poslovno planiranje je proces razvoja in ohranjanja usklajenosti med cilji 
organizacije in njenimi sredstvi. Ta proces naj bi povečal učinkovitost in uspešnost 
organizacije preko sistematičnega, racionalnega in transparentega sistema planiranja. 
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Tabela 4: Delež neprofitnih najemnih stanovanj v letih 1980 in 1990, delež novogradenj, ki 
odpadejo na neprofitne stanovanjske organizacije (NSO) in tipični ponudniki 
oskrbe z neprofitnimi najemnimi stanovanji v nekaterih državah EU 

Delež neprofitnih stanovanj 
Država 

1980 1990 
% novogradenj 
s strani NSO 

Tipični ponudniki 
neprofitnih stanovanj 

Nizozemska 34 36 28 Stanovanjska združenja 

Švedska 32 31 21 
Občinske stanovanjske 
družbe 

Velika 
Britanija 

34 26 17 
Lokalne skupnosti, 
stanovanjska združenja 

Avstrija 16 21 18 Zadruge, lokalne skupnosti 

Nemčija n.p. 20 15 Stanovanjska združenja 

Danska 17 17 38 Stanovanjska združenja 

Francija 17 15 19 Javne organizacije (HLM)1 

Finska n.p. 15 n.p. Stanovanjske zadruge 

Irska 13 11 9 
Lokalne skupnosti, 
stanovanjska združenja 

Italija n.p. n.p. 7 
Lokalne skupnosti, 
stanovanjska združenja 

Belgija 7 6 2 Združenja 

Portugalska 4 4 n.p. Lokalne skupnosti 

Španija 0 1 n.p. Stanovanjske zadruge 

Vir: Gibb, 2002, str. 329. 
 
V 21. stoletju je potrebno preoblikovati sektor oskrbe z neprofitnimi stanovanji, ki naj manjši 
poudarek daje samemu sebi, a večji poudarek na upravljanje trga, zagotavljanje zadostnih 
investicij in omogočanje različnih oblik akterjev oskrbe (javnih, neprofitnih in zasebnih), ki 
naj si medsebojno konkurirajo tako s ceno, kakor tudi s kakovostjo in ne zgolj z ideološkimi 
temelji (Whitehead, 2003, str. 135-152). Oskrba z neprofitnimi stanovanji bo vedno ostala del 
stanovanjske politike, vendar je potrebno doseči, da zagotavlja primerno storitev glede na 
ceno. Potrebno jo je oblikovati tako, da bo prišlo do povezave zasebnih sredstev in 
upravljanja ter to povezati s socialnimi cilji.  
 
 

                                                 
1 HLM – Habitat à Loyer Modéré 
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3.5. Sistem najemnih stanovanj 

 
V povezavi s tem, kako država nadzira in regulira višino tržnih in neprofitnih najemnin, lahko 
delimo način določanja najemnin v dve skupini in sicer enotirni in dvotirni sistem najemnih 
stanovanj.  
 
V primeru dvotirnega sistema najemnin, ki je značilen za Veliko Britanijo in Irsko, država 
določa višino neprofitnih najemnin, medtem ko so tržne najemnine prepuščene prostemu 
oblikovanju na trgu, brez omejitev in pomoči s strani države (Kemeny, 1995, str. 49-60). V 
tem sistemu država vodi aktivno politiko oskrbe z neprofitnimi stanovanji. Velja vrsta 
kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do najema neprofitnega stanovanja. Država 
sprejema odločitve o višini neprofitnih najemnin, obsegu investicij v obnovo obstoječega 
fonda stanovanj in izgradnjo novih stanovanj, a tudi odločitev o odprodaji neprofitnih 
najemnih stanovanj, ponavadi z visokimi diskonti. Dvotirni sistem spodbuja zasebno 
lastništvo stanovanj. Zasebni najemni sektor je namenjen gospodinjstvom, ki si trenutno ne 
morejo kupiti stanovanja, neprofitni najemni sektor pa zasedajo gospodinjstva z najnižjimi 
dohodki. V dvotirnem sistemu sobivata javno in zasebno najemništvo, ki pa med seboj nista 
povezana, nista konkurenčna in nimata skupnega trga (Mandič, 2002, str. 132-133). Pomeni 
dva ločena sistema, kjer je eden bolj ali manj reguliran zasebni najemni trg, drugi pa javni 
sektor, kjer poteka alokacija stanovanj na podlagi dohodkovnega cenzusa.  
 
Ta sistem lahko vodi do problemov v obdobjih visokega povpraševanja po neprofitnih 
najemnih stanovanjih, kadar so neprofitne najemnine precej nižje od tržnih (Kemeny, 1995, 
str. 49-60). To predstavlja pritisk na oblikovalce politike, da bodisi povečajo ponudbo 
neprofitnih najemnih stanovanj na raven, ki ustreza povpraševanju ali pa, da znižajo 
povpraševanje po teh stanovanjih z dvigom najemnin ali zaostritvijo kriterijev za njihovo 
dodelitev.  
 
Nasprotje dvotirnemu sistemu najemnin je enotirni sistem, kjer neprofitne najemnine 
predstavljajo konkurenco tržnim najemninam in zasebnemu lastništvu, kar oblikuje enoten trg 
najemnih stanovanj. V enotirnem sistemu ponudniki neprofitnih najemnih stanovanj s svojo 
ponudbo obvladujejo trg najemnih stanovanj in s tem držijo tržne najemnine na razumni 
ravni. Najemna stanovanja predstavljajo alternativo zasebnemu lastništvu stanovanj. Pogoj za 
to je velik obseg in uravnotežena starostna struktura stanovanj v lasti ponudnikov neprofitnih 
najemnih stanovanj. Na takem mešanem trgu imajo pomembno vlogo pri določanju ponudbe 
in povpraševanja tako socialni kot tudi ekonomski dejavniki. Države, ki imajo enotirni sistem 
najemnih stanovanj so Nemčija, Nizozemska, Švedska, Švica, Avstrija in Danska.  
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Tabela 5: Politika omejevanja najemnin v zasebnem sektorju v nekaterih evropskih državah v 
devetdesetih letih 

Država 
Nadzor nad 

oblikovanjem višine 
najemnine 

Nadzor nad 
dvigovanjem najemnine 

Varnost najemnikov 

Danska 

Osnova je stroškovna 
najemnina (v reguliranih 
občinah) oz. najemnina v 
primerljivih stanovanjih 
(neregulirane občine). Za 
stanovanja zgrajena po letu 
1992 ni omejitev. 

Dovoljen dvig ob 
povečanih stroških 
(regulirane občine) ali 
povečanju cen stanovanj 
(neregulirane občine) 

Najemne pogodbe za 
nedoločen čas, le v 
specifičnih primerih za 
določen čas. Prosta 
odpoved najemnega 
razmerja v 
dvostanovanjskih hišah, 
kjer biva tudi lastnik. 

Francija 

Ne za prvič oddana ali 
prenovljena stanovanja. Za 
nove najemnike referenčna 
najemnina. 

Povečanje največ do višine 
rasti indeksa gradbenih 
stroškov. Tudi pri 
podaljšanju pogodbe 
obstoječim najemnikom. 

Najemno razmerje 
sklenjeno najmanj za 3 
leta. Varnost najema 
zagotovljena le za čas 
veljavnosti pogodbe. 

Nemčija 
Ne (največ 50 % nad 
primerljivo najemnino) 

Povečanje največ do višine 
primerljive najemnine in 
največ 30 % v treh letih. 

Najemne pogodbe za 
nedoločen čas, razen v 
dvostanovanjskih hišah, 
kjer biva tudi lastnik. 

Nizozemska 

Ne za nova stanovanja in 
stanovanja višjega 
cenovnega razreda. Za 
ostale je določena maks. 
najemnina, po vrednosti 
stanovanja. 

Za obstoječe najemnike je 
določen maks. odstotek 
letnega povišanja 
najemnine. 

Najemne pogodbe za 
nedoločen čas. 

Švedska 

Ne. V primeru spora 
določi najemnino 
regionalni najemni tribunal 
na osnovi primerljive 
neprofitne najemnine. 

Prilagajanje najemnin na 
osnovi kolektivnih in 
individualnih pogajanj, 
odvisno od gibanja 
najemnin v neprofitnem 
sektorju. 

Najemne pogodbe za 
nedoločen čas. 

Velika 
Britanija 

Ne 
Ne, razen za pogodbe 
sklenjene pred letom 1989. 

Najem za določen in 
nedoločen čas. Varnost 
najema zagotovljena za čas 
veljavnosti najema. 

Vir: Van der Heijden, Boelhouwer, 1996, str. 13-34. 
 
 

Pri nadzoru nad višino najemnin je potrebno pogledati tri vidike in jih medsebojno razlikovati 
(Structural Factors in the EU Housing Markets, 2003, str. 26-34): 

• ali je višina najemnine regulirana in kako se bo le ta spreminjala v primeru večletnega 
najema, 

• ali obstaja nadzor nad oblikovanjem osnovne višine najemnine kot rezultat pogajanja med 
najemodajalcem in najemnikom, 
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• ali je predvideno reguliranje pogojev odpovedi najemne pogodbe, ki zagotavlja varnost 
najemnikov. 

 
Osnovne razlike med dvotirnim in enotirnim sistem najemnih stanovanj so naslednje 
(Kemeny, 1995, str. 49-60): 

• V dvotirnem sistemu najemnin so neprofitne najemnine določene s strani države, medtem 
ko v enotirnem sistemu ponudniki neprofitnih stanovanj neposredno konkurirajo zasebnim 
najemodajalcem na trgu, ki ni reguliran s strani države. 

• Zasebni najemni sektor je v dvotirnem sistemu prepuščen samemu sebi, brez pomoči 
države, medtem ko je v enotirnem sistemu deležen skorajda enake pomoči kot neprofitni 
najemni sektor (npr. za izgradnjo stanovanj). 

• V dvotirnem sistemu se spodbuja zasebno lastništvo stanovanj medtem, ko je pri 
enotirnem sistemu najemno stanovanje prednostna oblika razreševanja stanovanjskega 
vprašanja.  

 
 

3.6. Določitev višine neprofitne najemnine 

 
Pri določitvi stanovanjske politike oskrbe z neprofitnimi stanovanji je potrebna odločitev, kdo 
so upravičenci do najema neprofitnih najemnih stanovanj (Financing of Social Housing, 2004, 
str. 1-22). V povezavi s tem je potrebno sprejeti odločitev o načinu določanja višine 
neprofitnih najemnin, kot tudi uskladitvi subjektnih in objektnih subvencij ter najti najbolj 
učinkovit način financiranja sektorja.  
 
Način določanja višine neprofitne najemnine je ključnega pomena, saj definira potreben obseg 
subvencij in lastnih sredstev, v kolikor želimo zagotoviti vzdržnost investicijskega projekta 
kakor tudi kasnejše poslovanje. V kolikor se najemnina določi na ravni, ki je nižja kot 
stroškovna, mora biti odločitev povezana bodisi z visokimi subvencijami za poslovanje ali 
nižjim obsegom stroškov odplačila posojil, ali pa s kombinacijo obeh elementov. Nižje 
odplačilo posojila je povezano z nižjim obsegom zadolževanja, kar posledično pomeni, da 
mora investitor pridobiti večji obseg subvencij ali povečati obseg lastnih vloženih sredstev. 
Določitev neprofitnih najemnin na zelo nizki ravni in v povezavi z nizkimi stanovanjskimi 
pomočmi zahteva visoko subvencioniranje izgradnje stanovanj in kasneje poslovanja 
neprofitnih stanovanjskih organizacij. Države zahodne Evrope, kot osnovo za določitev 
neprofitne najemnine večinoma uporabljajo stroškovno najemnino, kar pomeni, da najemnina 
temelji na dejanskih stroških investicije. V osnovi to pomeni, da tako določena najemnina 
dolgoročno zagotavlja poslovanje brez izgube, oziroma omogoča tudi zahtevani donos na 
vloženi kapital. Tako določena najemnina se pogosto imenuje ravnotežna najemnina (angl. 
equlibrium rent). Z uporabo objektnih subvencij, ki znižajo stroške investicije in poslovanja, 
se zniža tudi ravnotežna najemnina.  
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Slika 9: Dejavniki določitve višine neprofitne najemnine 
 

        Dosegljiva najemnina = zaračunana najemnina – stanovanjska pomoč 
 
 

         Subvencije za poslovanje 

         Odplačilo posojil         Višina posojil 
 
 

                    Subvencije za investicijo 

                      Lastna sredstva 

 
Vir: Financing of Social Housing, 2004, str. 3. 
 
Politika določanja višine neprofitnih najemnin se med državami razlikuje, kajti vsaka država 
ima svojo stanovanjsko politiko. Ob določitvi načina določanja višine najemnine je potrebno 
definirati, za katere vrste stanovanj bo višina najemnine omejena in za kakšno obdobje ter ali 
veljajo enaka pravila za vse vrste najemnikov (Keating, 1998, str. 15-26). Ravno tako je 
potrebno definirati osnovo za določitev višine najemnine ter stopnjo zaščite najemnikov in 
najemodajalcev. Pomemben element politike določanja višine najemnine je tudi način 
nadzora nad izvajanjem dogovorjenih pravil ter kako preprečiti, da zaradi omejitve višine 
najemnine ne bo prišlo do upadanja kakovosti neprofitnih najemnih stanovanj in da bo 
zagotovljena njihova oskrba. 
 
Slika 10: Razmerje med višino najemnine in potrebnimi subvencijami države 
 

 
     tržna najemnina 
                   dobiček 
     bruto stroškovna najemnina 
 

                    objektne subvencije  
(za investicije in poslovanje) 

 

     neto stroškovna najemnina 
                    preostala razlika 
     dosegljiva najemnina 
 

                    subjektne subvencije =  
stanovanjska pomoč 

 

     neprofitna najemnina 
 
 

Vir: Financing of Social Housing, 2004, str. 4. 
 
Neto stroškovna najemnina je razlika med polno stroškovno najemnino in objektnimi 
subvencijami (Financing of Social Housing, 2004, str. 1-22). Neprofitna najemnina je razlika 
med dosegljivo najemnino in subjektnimi subvencijami. Da je najemnina dosegljiva ciljni 
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skupini naj bi bila njena višina, ob upoštevanju subjektnih subvencij, na ravni neto stroškovne 
najemnine, kar pa je pri neprofitnih najemnih stanovanjih težko vedno doseči. Obstaja več 
načinov reševanja tega problema. Eden izmed njih je znižanje velikosti primernega 
stanovanja, kar zniža stroškovno najemnino in je tako bližje dosegljivi najemnini. Do vrzeli 
prihaja tudi zaradi presežnega povpraševanja po stanovanjih, predvsem v večjih mestnih 
območjih, zaradi česar se pogosto uvedejo čakalne liste in opredeli prioritetne skupine 
gospodinjstev.  
 
Avstrija, Danska, Finska, Francija, Nizozemska in Švedska uporabljajo metodo stroškovne 
najemnine za določanje višine neprofitne najemnine. Drug načina določanja neprofitne 
najemnine, ki ga uporabljajo v Nemčiji, je vezan na dohodek gospodinjstva. V Belgiji, 
Luksemburgu in na Portugalskem najprej izračunajo stroškovno najemnino, ki jo potem 
prilagodijo dohodku gospodinjstva. Določanje višine najemnin v Veliki Britaniji in na Irskem 
je v domeni lokalnih oblasti in stanovanjskih združenj. V Italiji so neprofitne najemnine 
določene na ravni tržnih najemnin (Financing of Social Housing, 2004, str. 4). 
 
Slabost stroškovne najemnine, kot osnove za določitev neprofitne najemnine, je v tem, da je 
višina najemnine odvisna le od načina financiranja programa in obsega subvencioniranja ter 
ni v neposredni povezavi s kakovostjo in vrednostjo storitve, ki jo pridobi najemnik. Poleg 
tega tako določena najemnina ne odseva tržne vrednosti stanovanja. Za izboljšanje takega 
stanja se ponavadi uporabljata dva instrumenta: 

• Prelivanje najemnin (rent pooling) med različnimi projekti, kar omogoča, da se 
primanjkljaj pri novih stanovanjih, ki so bolj obremenjena s posojili, pokriva z dobički 
starejših stanovanj, ki imajo nižje stroške.  

• Izravnava (evening out), kjer najemnine v novih stanovanjih ne pokrivajo vseh stroškov, 
hkrati pa najemnine v starejših že amortiziranih stanovanjih ustvarjajo dobiček. To 
omogoča najemodajalcu izravnavo in pozitivno poslovanje kot celote.  

 
 
 

3.7. Financiranje neprofitnega najemnega sektorja 

 
Znanih je več načinov financiranja neprofitnega najemnega sektorja, od neposrednega 
financiranja iz sredstev državnega proračuna do pridobivanja sredstev na trgu kapitala 
(Financing of Social Housing, 2004, str. 1-22). Financiranje sektorja neprofitnih najemnih 
stanovanj je, tako kot vsaka druga oblika dolgoročne investicije s podporo javnih sredstev, 
skoraj vedno kombinacija lastnih sredstev, subvencij in sredstev pridobljenih s posojili in/ali 
obveznicami. Možnih je veliko načinov subvencioniranja, od subvencij v obliki davčnih 
oprostitev ali neposrednih subvencij iz državnega ali občinskega proračuna bodisi v 
enkratnem znesku ob začetku projekta ali pa je subvencija razdeljena na več let. Pogosto so 
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subvencije povezane tudi z dolgoročnimi posojili in so podeljene kot subvencije za obresti ali 
pa so dane v obliki brezplačnega zavarovanja za posojilo.  
 
Ob odločitvi za določen projekt je nujno doseči ravnotežje med prihodki in odhodki, ter tako 
zagotoviti vsaj ničelno stopnjo dobička. 
 
Tabela 6: Investicijska bilanca 

Stroški investicije Viri financiranja 

Dobiček investitorja Neposredne subvencije 

Stroški pridobitve posojila Posojilo 

Stroški izgradnje Lastna sredstva 

Stroški zemljišča 

Stroški pridobitve dovoljenj 

 

Vir: Financing of Social Housing, 2004, str. 2. 
 
Tudi pri poslovanju je potrebno uskladiti odhodke in prihodke. Stroške investicije in 
poslovanja je treba nadzirati, kar je v neposredni povezavi z določitvijo standardov kakovosti 
stanovanj, načinu določanja višine najemnin in njihove učinkovite izterjave, kot tudi z 
učinkovitim upravljanjem podjetja. 
 
Tabela 7: Bilanca poslovanja 

Odhodki poslovanja Prihodki poslovanja 

Stroški vzdrževanja Zaračunane najemnine 

Stroški upravljanja Subvencije za poslovanje 

Tekoči stroški Zaračunani stroški najemnikom 

Davki 

Odplačilo posojil 

Izgube zaradi neplačanih najemnin in drugih stroškov 

Oportunitetni stroški 

 

Vir: Financing of Social Housing, 2004, str. 2. 
 
 

Odločitev o načinu financiranja je tesno povezana tudi s politiko določanja višine neprofitnih 
najemnin in s tem povezanimi objektnimi ali subjektnimi subvencijami, vse za zagotavljanje 
ekonomskega ravnovesja obravnavanega projekta. Najti je treba optimalno kombinacijo 
različnih oblik financiranja oz. optimalno razmerje med investiranimi javnimi in zasebnimi 
sredstvi kot tudi med objektnimi in subjektnimi subvencijami. Poznane so ekstremne situacije 
stanovanjske politike, ki so povzročile več škode kot koristi, kot na primer visok obseg javnih 
subvencij za izgradnjo v povezavi z zelo nizkimi najemninami, ki ne pokrivajo stroškov 
upravljanja in vzdrževanja (vzhodno evropske države pred tranzicijo). Drug primer 
predstavlja najemni sektor, ki je v celoti v zasebni lasti, v povezavi z nadzorovanimi 
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najemninami, ki so pod stroškovnim nivojem, kar v končni fazi privede do neprivlačnosti tega 
sektorja za nove naložbe.  
 
V večini primerov so investicije v pridobitev novih neprofitnih najemnih stanovanj 
financirane tudi s posojili, zato je ena od pomembnejših nalog stanovanjske politike 
zagotoviti akterjem na trgu neprofitnih stanovanj neprekinjen dostop do dolgoročnega 
financiranja po nizkih obrestnih merah in s potrebnim jamstvom (Financing of Social 
Housing, 2004, str. 1-22). Posojila, ki jih potrebujejo akterji, so specifična, saj zahtevajo 
relativno dolgo ročnost do 30 let in več, kar na strani posojilodajalca lahko predstavlja 
problem zagotavljanja uskladitve ročnosti sredstev in obveznosti. Ker je obseg zadolžitve 
posojilojemalcev v primerjavi z vlaganjem lastnih sredstev velik, se na ta način dodatno 
povečuje tveganje posojila. Vendar pa je del prihodka posojilojemalca stalen in zagotovljen 
preko dodeljevanja stanovanjskih pomoči, ravno tako razpolaga z velikim obsegom sredstev, 
kar zniža tveganje odobrenega posojila. V nekaterih primerih lahko stanovanjske organizacije 
pridobijo zavarovanje države, občine ali pa za ta namen ustanovljene specializirane agencije.  
 
Tabela 8: Viri financiranja investicij v neprofitna najemna stanovanja v nekaterih evropskih 

državah v letih 1994 - 1995, v % 

Država Delež lastnih 
sredstev 

Dolžniški kapital Nepovratna sredstva 
države 

Velika Britanija 0 58 42 

Danska 2 91 7 

Švedska 3 95 2 

Francija 3 80 17 

Nizozemska 9 83 8 

Belgija 20 59 21 

Nemčija 33 49 18 

Vir: Priemus, Boelhouwer, 1999, str. 641. 
 
Velika večina evropskih držav je usmerjena k čim večjemu obsegu pridobivanja potrebnih 
sredstev na trgu kapitala s strani bank ali specializiranih institucij in k čim manjšemu obsegu 
posojil odobrenih s strani države. Stanovanjske organizacije ponavadi potrebujejo posojila 
večjega obsega z daljšo ročnostjo. Njihov glavni vir prihodkov predstavljajo najemnine, ki so 
ponavadi vezane na gibanje inflacije in v večini omejene z državno določenim maksimalnim 
dvigom na letni ravni. Stanovanjske organizacije imajo na voljo različne oblike posojil z 
vidika obrestnih mer in načina odplačila. Daljša kot je ročnost posojila, večje je tveganje 
neskladja med prilivi in odlivi. Priporoča se uporaba hipotekarnega posojila z dvojnim 
indeksiranjem (angl. dual – indexed mortage), kjer je odplačilo posojila vezano na isti indeks 
kot sprememba višine neprofitne najemnine, kar zagotavlja usklajenost prihodkov in 
odhodkov posojilojemalca. Obrestna mera posojila pa je vezana na drug indeks, ki ga določi 
posojilodajalec. Hipotekarne obveznice so oblika financiranja, ki omogoča možnost prenosa 
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tveganja obrestne mere na investitorja in s tem spodbuja institucionalne vlagatelje za 
investicije v neprofitni najemni sektor. 
 
V kolikor je finančni trg dobro razvit, le ta omogoča cenejše pogoje financiranja kot jih lahko 
ponudi država. Tu je pomemben element predvsem zagotavljanje dostopa do trga kapitala 
vsem ponudnikom neprofitnih najemnih stanovanj po relativno ugodnih pogojih, kjer lahko 
država veliko naredi z vzpostavitvijo sistema zavarovanja teh posojil. Če je ponudnik 
garancije država, je potrebno vzpostaviti dober nadzor nad poslovanjem stanovanjskih 
organizacij, saj se je le tako mogoče izogniti visoki izpostavljenosti države. 
 

3.7.1. Pridobivanje sredstev na trgu kapitala 

 
Zaradi specifičnosti posojil, ki jih potrebujejo stanovanjske organizacije, se le te v večini 
primerov zadolžujejo pri pokojninskih skladih in zavarovalnicah, to je pri institucionalnih 
vlagateljih (Financing of Social Housing, 2004, str. 1-22). Ti financirajo stanovanjsko 
izgradnjo preko odobritve posojil, nakupa obveznic, ki vključujejo hipotekarne obveznice ter 
vrednostne papirje zavarovane s hipoteko.  
 

3.7.2. Državne subvencije 

 
Stanovanjska podjetja lahko s strani države pridobijo objektne subvencije bodisi za izgradnjo 
ali za poslovanje. Subvencije so lahko v obliki subvencij za izgradnjo ali subvencije za 
zemljišče, kot tudi v obliki subvencioniranih obresti, subvencij za upravljanje in vzdrževanje 
ter v obliki davčnih oprostitev.  
 
Objekte subvencije je težje ciljno usmerjati. Če so prenizke, lahko to privede do stanovanj 
nižje kakovosti, kar lahko pripelje do socialne segregacije. V kolikor so previsoke, so 
stanovanja preveč kakovostna in je težko doseči pravo stroškovno najemnino. V nasprotju s 
subjektnimi subvencijami imajo objektne subvencije neposreden vpliv na obseg ponudbe 
stanovanj. Država jih lahko uporablja kot proticiklični instrument, s katerim spodbudi 
gospodarstvo v recesiji, oziroma zniža obseg subvencij v obdobju zadostne ponudbe 
stanovanj ali potrebe po varčevanju.  
 

3.7.3. Vlaganje lastnih sredstev 

 
Ker se znižuje obseg subvencij s strani države, morajo stanovanjska podjetja poleg 
zadolževanja investirati tudi določen obseg lastnih sredstev (Financing of Social Housing, 
2004, str. 1-22). To je lažje doseči v večini zahodno evropskih držav, kjer je stanovanjski 
fond v pretežni meri že amortiziran in relativno velik v primerjavi z novimi investicijami, saj 
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ni velikih potreb po dodatnem povečevanju fonda neprofitnih najemnih stanovanj. Ob 
predpostavki, da je večina stanovanj že amortizirana in ni večjih potreb po njihovi obnovi, 
denarni tok najemnin ponavadi zadošča za investicije v nove projekte. Potrebno pa je 
upoštevati, da najemnine pri novih stanovanjih najverjetneje ne bodo zadoščale za pokrivanje 
vseh stroškov in bo potrebno tudi dodatno prelivanje najemnin med različnimi projekti. 
Stanovanjska podjetja lahko pridobijo lastna sredstva tudi z odprodajo stanovanj iz 
obstoječega fonda. Stanovanje mora biti že dovolj amortizirano, da odprodaja omogoča 
pozitiven donos, ter da je obseg odprodaje dovolj velik, da pokriva stroške priprave novega 
projekta.  
 
V nekaterih državah, npr. v Avstriji in Franciji obstajajo tudi obnovljivi skladi (angl. 
revolving funds), ki se na začetku ustanovijo z državnimi subvencijami in se nato 
preoblikujejo v dolgoročna posojila z nizko obrestno mero, ki jih lahko pridobijo 
stanovanjska podjetja. Odplačilo posojil se steka v obnovljivi sklad, s tem se obseg potrebnih 
subvencij zmanjšuje in na koncu tudi ukine. Francija je poleg tega uvedla tudi obvezni 
prispevek pri plači v višini enega odstotka za financiranje neprofitnih najemnih stanovanj. 
Sredstva za projekte na področju neprofitnih stanovanj lahko stanovanjske organizacije 
pridobijo tudi pri Evropski investicijski banki (EIB) in Evropski razvojni banki (CEB). Pogoj 
za pridobitev sredstev je prispevek projekta k večji socialni koheziji in izboljšanju 
gospodarstva, varovanju okolja in večji kakovosti življenja.  
 

3.7.4. Financiranje vzdrževanja in obnove stanovanj 

 
V primeru uporabe stroškovne najemnine, kot osnove za izračun neprofitne najemnine, ne bi 
smelo biti potrebe po zbiranju dodatnih sredstev za vzdrževanje in obnovo. Vendar to ne velja 
vedno. Razlog za to je lahko v napačnih predpostavkah ob določitvi ex ante subvencij, ki 
včasih ne odsevajo dejanske situacije zaradi spremembe makroekonomskih pogojev ali 
politike določanja najemnin. Drug razlog je lahko v nerednem vzdrževanju stanovanj s strani 
najemodajalcev, kar privede do večje obnove stanovanj, kar zahteva večji obseg sredstev. 
Vendar je potreben obseg sredstev še vedno manjši kot v primeru novih investicij, zato je 
potreben obseg zadolževanja nižji, a tudi ročnost je krajša. Problem obnove je predvsem v 
vzhodno evropskih državah, kjer v preteklosti neprofitne najemnine niso temeljile na 
stroškovni najemnini, zato morajo zbrati bistveno večji obseg sredstev.  
 
 
 

3.8. Javno – zasebno partnerstvo 

 
Neprofitne stanovanjske organizacije imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju neprofitnih 
stanovanj (Chung, 2004, str. 1-30). Nekatere imajo dovolj finančnih sredstev in zmogljivosti 
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za zagotavljanje potrebnega obsega neprofitnih stanovanj, druge pa ne, zato se povezujejo z 
zasebnim sektorjem v javno – zasebna partnerstva.  
 
Pred dokončno odločitvijo o vstopu v partnerstvo je dobro najti odgovore na tri vprašanja: 

• Kaj so razlogi za povezovanje? 

• S kom skleniti partnerstvo? 

• Kakšne so značilnosti in struktura potencialnega partnerja? 
 
Neprofitne in zasebne organizacije se lahko povezujejo v različnih oblikah partnerstva, 
odvisno od finančnih zmogljivosti in znanja obeh potencialih partnerjev. Kadar ima 
neprofitna organizacija le malo izkušenj na področju oskrbe s stanovanji, v partnerstvu 
prevzame podrejeno vlogo svetovalca pri opravljanju določene funkcije za dogovorjeno 
plačilo. Ko neprofitna organizacija pridobiva izkušnje, krepi svoj položaj na trgu, zato se njen 
položaj v partnerstvu povečuje in se ponavadi preoblikuje v mešano podjetje (angl. joint 
venture) oz. skupno vlaganje, bodisi v obliki komanditne družbe ali družbe z omejeno 
odgovornostjo.  
 
Slika 11: Oblike partnerstva glede na izkušnje neprofitnih in zasebnih partnerjev 

Neprofitna
organizacija

Zasebna
organizacija

Neprofitna
organizacija

Zasebna
organizacija

Neprofitna
organizacija

Zasebna
organizacija

Mešano podjetje

Neprofitna
org.

Zasebna
org.

Izkušenost neprofitne organizacije pri gradnji stanovanj

Izkušenost zasebne organizacije pri gradnji stanovanj

 
Vir: Chung, 2004, str. 7. 
 
Za uspešno partnerstvo se morata obe strani dogovoriti o delitvi odgovornosti za izpeljavo 
projekta pa tudi o delitvi ekonomskih koristi. Najpomembnejša področja dogovora so: 

• Planiranje projekta:  s kakšnimi stroški je povezana izdelava projekta in kako se bo to 
pokrilo. Določitev kriterijev za izbiro izvajalcev, način plačila storitev, kakšna bo vloga 
partnerjev pri oblikovanju projekta ter pri izdelavi izvedbenega projekta. 

• Pridobitev zemljišča: kako bo nakup zemljišča financiran ter kdo in na kakšen način bo 
pridobil vsa potrebna dovoljenja za gradnjo. 

• Povezava z državnimi / občinskimi organi  (angl. community liasion): kakšno 
posredovanje bo potrebno in kdo bo poskrbel za to. 

• Politične povezave (angl. political advocacy): ali bo za izpeljavo projekta potrebno 
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politično lobiranje ter kdo bo sprejel to nalogo. 

• Financiranje:  kdo bo naredil finančni načrt projekta in opredelil glavne stroškovne 
postavke ter kdo bo sprejel odločitev o virih financiranja in poskrbel za pridobitev 
potrebnih sredstev. 

• Lastniški kapital in zavarovanje: kakšna bo razdelitev višine lastnih vlaganj in kdo bo 
odgovorna oseba. 

• Upravljanje gradnje  (angl. construction management): kdo bo odgovorna oseba za 
oceno stroškov, pridobivanje ponudb, pregled ponudb, določitev kriterijev za izbiro 
izvajalcev ter kdo bo odgovoren za nadzor nad izvajanjem projekta. 

• Razdelitev neto prihodkov: kako se bo neto prihodek projekta in denarni tok razdelil 
med parterje. 

• Lastništvo: kakšne bodo vloge partnerjev, kakšno bo lastništvo med partnerji na 
dokončanem projektu ter ali bo neprofitna organizacija pridobila predkupno pravico v 
primeru prodaje stanovanj. 

• Udeležba in nadzor: kako se bodo sprejemale odločitve, kdo bo odgovoren za 
posamezno področje, kako se bodo reševala nesoglasja, ter kako zagotoviti odgovornost 
vseh partnerjev. 

• Reševanje nesoglasij: kdo bo posrednik pri reševanju nesoglasij, kakšen je postopek 
mediacije in/ali arbitraže.  

 
Zasebni sektor ponavadi prevzame odgovornost za področje financiranje, lastniškega kapitala 
in potrebnega zavarovanja ter upravljanje in nadzor nad izvajanjem projekta. Neprofitne 
organizacije prevzamejo politično lobiranje in povezave z državnimi in občinskimi oblastmi. 
 
Ob odločitvi o vstopu v partnerstvo velja dobro premisliti o naslednjih področjih: 

• Ali je partnerstvo priložnost za boljši razvoj podjetja/organizacije? 

• Ali se s partnerstvom povečajo finančne zmogljivosti? 

• Ali obstajajo ovire, vidne in nevidne, ki bi jih težko razrešil sam, ali je rešitev teh ovir 
lažja v primeru povezovanja? 

 
Pri odločitvi za partnerstvo igra dostop do finančnih sredstev pomembno vlogo. Neprofitne 
organizacije imajo ponavadi lažji dostop do državnih sredstev, ki so v obliki različnih 
objektnih subvencij, namenjenih izgradnji in obnovi stanovanjskega fonda. Zasebni sektor 
ponavadi poskrbi za sredstva potrebna v fazi izdelave študije izvedljivosti in razvoja projekta, 
kjer neprofitni sektor ta sredstva le težko zagotovi. Razlog za odločitev o partnerstvu je lahko 
tudi pridobitev ustreznega zemljišča. V večini mest je problematična pridobitev zemljišč, 
namenjenih gradnji neprofitnih stanovanj. Neprofitne stanovanjske organizacije lahko pridejo 
do teh zemljišč lažje kot zasebni investitorji. V kolikor zasebni investitor oceni, da za 
izpeljavo katerega drugega projekta potrebuje naklonjenost lokalnih ali regionalnih oblasti, se 
lahko odloči za partnerstvo z neprofitno organizacijo in tako ponudi podporo lokalni 
skupnosti.  
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Pri izbiri primernega partnerja je dobro vedeti: 

• V katero smer želimo razviti organizacijo v prihodnosti? 

• Kdo so razpoložljivi potencialni partnerji ter kako pomembno je partnerstvo za uspeh 
izvedbe projekta? 

• Kaj je cilj organizacije, ali so cilji potencialnega partnerja podobni, ali obstajajo sinergije, 
ki lahko pripomorejo k hitrejšemu doseganju lastnega cilja? 

 
Partnerstvo med neprofitnimi in zasebnimi organizacijami ima lahko veliko različnih pojavnih 
oblik. Nekatere so pomagale neprofitnim organizacijam pridobiti večji obseg potrebnih 
finančnih sredstev, pridobiti nove izkušnje pri gradnji in večji obseg razpoložljivih stanovanj. 
Vendar se najdejo tudi oblike partnerstva, kjer zasebna organizacija izkoristi neprofitno 
organizacijo za pridobitev čim večjega dobička. Oba partnerja lahko prispevata k večjemu 
obsegu razpoložljivih stanovanj in imata od tega koristi, vendar to lahko dosežejo samo ob 
določenih pogojih. Le ti so izbira pravega partnerja, potrebno znanje s področja oskrbe s 
stanovanji ter poznavanje okoliščin in značilnosti nasprotne strani.  
 
Za uspeh javno zasebnega partnerstva so ključni naslednji dejavniki (Howenstine, 1993, str. 
32-35): 

• Dostop do zadostnega obsega finančnih sredstev: tu je potrebno upoštevati sredstva za 
osnovni zagon projekta, sredstva za izgradnjo, kjer je potrebno pridobiti zadosten obseg 
dolžniškega kapitala kot tudi subjektne subvencije, ki znižujejo izdatke gospodinjstev. 

• Dostop do zemljišč in stanovanj po primernih cenah. 

• Zadostno tehnično znanje za izpeljavo projekta. 

• Povezava z lokalnim okoljem in mreža povezav, ki omogoča raziskave in pripravo študije 
izvedljivosti na realnih predpostavkah. 

 
Za uspešno partnerstvo mora imeti neprofitna stanovanjska organizacija dovolj izkušenj z 
izvedbo gradbenih projektov (Chung, 2004, str. 1-30). Le tako lahko enakopravno nastopa pri 
pogajanjih o partnerstvu in pravilno ovrednoti koristi, ki jih neprofitna organizacija prispeva. 
Ravno tako se mora zavedati, da ima prosto izbiro partnerja in ni omejena le na tiste 
potencialne partnerje, ki pristopijo k njim. Pomembno je, da najdejo partnerja, ki ima cilje 
usklajene s cilji neprofitne stanovanjske organizacije. Res pa je, da so neprofitne organizacije 
zaradi svojega delovanja bolj vezane na lokalno območje, kot so vezani zasebni partnerji. 
Pred vstopom v partnerstvo je potrebno dobro poznati stanje potencialnega partnerja, njegove 
cilje in misijo. Na začetku pogajanj je potrebno podrobno določiti obveznosti in odgovornosti 
vseh partnerjev ter temu primerno tudi napisati pogodbo. Neprofitne stanovanjske 
organizacije so na tem področju pogosto v slabšem položaju, saj nimajo tako dobrih 
pogajalskih sposobnosti in znanja kot zasebni partnerji. Zato je pametno, da poiščejo zunanjo 
pomoč in nasvete pri državnih institucijah ali neprofitnih organizacijah, ki imajo s partnerstvi 
več izkušenj.  
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3.9. Stanovanjska politika v nekaterih evropskih dr žavah 

 
Med države z aktivno stanovanjsko politiko na področju neprofitnih najemnih stanovanj 
spadajo Belgija, Estonija, Češka republika, Francija, Irska, Španija in Danska (Norris, Sheils, 
2004, str. 91-105). Nekatere države so v zadnji letih ponovno povečale državne izdatke 
namenjene zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj. Irska se je zavezala, da vsaka tri leta 
razišče, kakšne so potrebe po neprofitnih stanovanjih. Rezultati raziskave iz leta 2002 kažejo, 
da okoli 48.500 gospodinjstev potrebuje neprofitno najemno stanovanje, kar je 23 odstotni 
porast v primerjavi z raziskavo iz leta 1999. Da bi zagotovila potrebno število stanovanj, je 
država pripravila nacionalni program za obdobje 2002 – 2006 in mu za izvedbo namenila več 
kot 5 milijard evrov. Španski nacionalni stanovanjski program, ki pokriva obdobje 2002 – 
2005, predvideva povečanje števila neprofitnih najemnih stanovanj z izgradnjo 17.500 novih 
stanovanj letno.  
 
V Franciji so v letu 1989 so sprejeli zakon, ki je temeljil na treh principih (Schaefer, 1993, str. 

170-175): 

• Ponudba stanovanj se mora razlikovati tako po vrsti najema kot tudi po svojih 

značilnostih, kar pomeni, da morata biti na voljo tako zasebni kot neprofitni sektor 

stanovanj, nova in stara stanovanja različnih velikosti, hiše in stanovanjski bloki. 

• Preprečevanje brezdomstva in slabih stanovanjskih razmer zahteva sodelovanje med 

javnimi in zasebnimi subjekti. 

• Potrebno je vključevanje brezdomcev v okolje tako, da se jim priskrbi primerno bivališče. 

Ta zakon ni omogočal, da bi ljudje od države zahtevali primerno stanovanje, je pa dajal 

podlago za različne programe, ki so predvidevali zagotovitev stanovanj za neprivligirane 

skupine ljudi, obnovo starih stanovanj in bolj pravično razdelitev subjektnih subvencij. 

 
Tudi Nemčija je naredila reformo stanovanjske politike, saj so z letom 2002 znižali državne 
izdatke za neprofitna stanovanja. Zaradi tega je sistem izgradnje neprofitnih najemnih 
stanovanj doživel radikalno spremembo. Bila je spremenjena shema pomoči pri zagotavljanju 
neprofitnih najemnih stanovanj z namenom aktivnejše pomoči gospodinjstvom z nižjimi 
dohodki. Večji poudarek so namenili obnovi in modernizaciji obstoječih neprofitnih stanovanj 
in manj sami izgradnji novih stanovanj.  
Stanovanjska politika Danske daje velik poudarek vzpodbujanju vstopa zasebnega sektorja na 
področje oskrbe z neprofitnimi stanovanji preko vzpodbujanja programov javno – zasebnega 
partnerstva. Do konca leta 2005 bodo ukinili subvencije za izgradnjo neprofitnih stanovanj, 
ravno tako razmišljajo o drugi fazi prodaje neprofitnih stanovanj, bodisi neposredno njihovim 
najemnikom ali pa preko stanovanjskih združenj. V Avstriji je v ospredju privatizacija 
neprofitnih stanovanjskih organizacij, ki so trenutno še v lasti države. 
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V nadaljevanju sledi predstavitev stanovanjskih politik petih izbranih držav Evropske unije. 
Nemčija je, poleg Francije in Avstrije predstavnica kontinentalnega oz. konservativno - 
korporativističnega tipa stanovanjske politike (Mandič, 2002a, str. 14). Ta temelji na 
predstavi o družbi, ki je sestavljena iz različnih skupin in organizacij (družina, cerkev, 
dobrodelne in druge prostovoljne organizacije), ki imajo določeno vlogo, pravice in 
odgovornosti. Podpora neprofitnemu stanovanjskemu sektorju je intenzivna in raznovrstna, 
neprofitno stanovanje pa ni omejeno na javni sektor. V pridobivanje in oddajanje neprofitnih 
stanovanj je vključenih večje število javnih, zasebnih in drugih akterjev, država pa postavlja 
enoten okvir, ki jim zagotavlja spodbude in postavlja standarde delovanja.  
 
Švedska poleg Finske predstavlja skandinavski oz. socialnodemokratski tip stanovanjske 
politike, za katero je značilno, da temelji na viziji družbe, v kateri socialne, ekonomske in 
politične državljanske pravice uživajo vsi, socialni programi pa temeljijo na načelu 
univerzalnosti oz. dostopnosti vsem. Stanovanjski trg ureja država, ki ga usmerja k 
zagotavljanju primerne stanovanjske potrošnje. Najemna razmerja so močno regulirana, 
njihovo spreminjanje je del organiziranega interesno – predstavniškega pogajanja. 
Stanovanjska podpora je statusno nevtralna, kar pomeni, da ne daje prednosti lastništvu pred 
najemnim sektorjem ali obratno. Dostop do neprofitnega stanovanja je univerzalen in ni 
omejen na določene cilje skupine.  
 
Velika Britanija in Irska predstavljata anglosaksonski model najemnega sektorja, za katerega 
je značilno sobivanje javnega in zasebnega sektorja, ki med seboj nista povezana ter nista 
konkurenčna in nimata skupnega trga (Mandič, 2002, str. 133-134). Tudi Velika Britanija je 
omogočila odprodajo velikega fonda neprofitnih najemnih stanovanj z visokimi diskonti, kar 
se je zgodilo v Sloveniji v začetku 90-ih let. Irska, se podobno kot Slovenija, sooča z dolgimi 
čakalnimi dobami za dodelitev neprofitnih stanovanj. 
 
Nizozemska je tipična predstavnica enotirnega modela najemnega sektorja, kjer se zasebni in 
javni ponudniki najemnih stanovanj ne razlikujejo veliko.  
 

3.9.1. Nemčija 

 
Več kot 50 let sta glavna zakonska osnova za izvajanje politike oskrbe z neprofitnimi 
najemnimi stanovanji Prvi in Drugi stanovanjski zakon, sprejeta po koncu druge svetovne 
vojne (1950 in 1956) (Social Housing Country Profiles, 2003). Temu so sledile spremembe v 
80 letih, ko je država umaknila finančno podporo za izgradnjo neprofitnih stanovanj in 
ukinitev zakonske obveze za zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj v letu 1990. V letu 
1997 je Nemčija ponovno prevzela stanovanjsko politiko Drugega stanovanjskega zakona iz 
leta 1956 in s tem prekinila z obdobjem upadanja stanovanjskega fonda in izgradnje novih 
stanovanj. V letu 1999 so začeli s programom letne izgradnje 2.060 neprofitnih najemnih 
stanovanj in 35.600 lastniških stanovanj z državno podporo. Sledila je reforma s ciljem 
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poenostavitve zakonskih okvirov stanovanjske politike, kar je imelo pozitiven učinek na 
financiranje najemnega sektorja, spodbujanje lastništva stanovanj, predvsem pa usmeritev 
pomoči k ljudem, ki jo potrebujejo. V letu 2001 se je pokazala potreba po večji fleksibilnosti 
subvencij ter primernejši in učinkovitejši rabi sredstev. Na ravni države je stanovanjski trg v 
ravnovesju, vendar na ravni zveznih dežel prihaja do neravnovesja zaradi močnih 
migracijskih tokov (Norris, Sheils, 2004, str. 42-43). Zaradi tega usmerjajo stanovanjsko 
politiko na raven dežel. Drugi cilj trenutne stanovanjske politike Nemčije je promocija 
lastniških stanovanj, zagotavljanje ustrezne podpore prebivalstvu z nižjimi dohodki preko 
stanovanjskih pomoči ter promocija neprofitnega najemnega sektorja in stanovanjskih 
združenj.  
 
V Nemčiji spodbujajo gradnjo novih stanovanj z objektnimi subvencijami, do katerih so 
upravičeni prihodnji lastniki lastnih stanovanj, zasebni lastniki najemnih stanovanj in 
neprofitne stanovanjske organizacije (Stanovnik et al., 2003, str. 39). Delež lastniških 
stanovanj je pod povprečjem EU (43 %), saj je najemništvo s 57 % še vedno prevladujoča 
oblika stanovanjskega statusa (Norris, Sheils, 2004, str. 42-43). Imetniki stanovanj so državni 
in tudi zasebni najemodajalci, tako na tržnem najemnem sektorju kot tudi na neprofitnem. 
Šest odstotkov najemnih stanovanj je bilo oddanih s strani stanovanjskih združenj, ostalo pa s 
strani zasebnih najemodajalcev. 
 

3.9.1.1. Ponudniki neprofitnih stanovanj 

 
Neprofitna stanovanja v Nemčiji niso vezana na vrsto najemnika, temveč na način 
financiranja izgradnje stanovanja (Ditch, Lewis, Wilcox, 2001, str. 30-86). V skupino 
neprofitnih najemnih stanovanj se uvrščajo stanovanja, ki so bila zgrajena s pomočjo 
objektnih subvencij in jih morajo lastniki določeno obdobje oddajati upravičencem do najema 
neprofitnih stanovanj. V začetku je bilo to 60 let, kasneje so dobo obvezne oddaje skrajšali na 
30 let. Ko so subvencionirana posojila odplačana, lahko lastniki s temi stanovanji prosto 
razpolagajo in stanovanja se ponavadi začnejo pojavljati na tržnem najemnem sektorju. V 
zadnjih letih država spodbuja predčasno odplačilo državnih posojil. Od leta 1950 so finančne 
pomoči in ugodnosti na voljo vsem zasebnim osebam, registriranim institucijam, podjetjem 
ali institucionalnim investitorjem, ki se zavežejo upoštevati določene pogoje (Smith, Oxley, 
1997, str. 6-7). Pogoji se nanašajo na višino najemnine, ki jo lahko zaračunavajo in na raven 
dohodka njihovih najemnikov. S tem sistemom so v neprofitni najemni sektor pritegnili 
zasebni kapital, saj jim država dovoljuje ustvarjanje dobička. Na ustvarjeni dobiček plačujejo 
davek, vendar lahko na drugi strani izkoriščajo olajšave pri amortizaciji (Cirman, 2004, str. 
25-26).  
 
Med ponudniki neprofitnih najemnih stanovanj najdemo tako neprofitne stanovanjske 
organizacije v lasti občin ali podjetij, stanovanjska združenja, institucionalne ali zasebne 
investitorje kot tudi posameznike (Ditch, Lewis, Wilcox, 2001, str. 30-86). Ponavadi spadajo 
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v eno od dveh kategorij, bodisi v stanovanjska združenja ali stanovanjska podjetja 
organizirana kot gospodarske družbe. Okoli dve tretjini najemodajalcev, ki imajo v lasti okoli 
eno tretjino stanovanj, poslujejo kot stanovanjska združenja v lasti sindikatov, dobrodelnih 
organizacij ali cerkve. Manj je stanovanjskih organizacij, ki delujejo kot gospodarske družbe 
z omejeno odgovornostjo, a imajo v lasti večji del stanovanj. V letu 1993 so imeli zasebni 
lastniki v lasti več kot milijon neprofitnih najemnih stanovanj. Število institucionalnih 
ponudnikov neprofitnih najemnih stanovanj je v upadanju (Ball, 2003, str. 53-58). To je 
posledica preobrata od objektnih subvencij k vedno večjemu obsegu stanovanjskih pomoči, ki 
izboljšujejo finančno sposobnost gospodinjstev za plačilo najemnine. Kljub temu ima vsako 
mesto vsaj eno javno stanovanjsko podjetje, ki zagotavlja ponudbo neprofitnih stanovanj. 
 

3.9.1.2. Objektne subvencije 

 
Na državni ravni je določena višina subvencij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj. 
Odločitev posameznih zveznih dežel pa je, kako bodo objektne subvencije razdelile med 
ponudnike neprofitnih stanovanj. Namen teh subvencij je znižati neprofitno najemnino pod 
stroškovno raven najemnine, zato spodbujajo gradnjo neprofitnih stanovanj s tremi 
subvencijskimi shemami, od katerih so sredstva za prvi dve zagotovljena na državni ravni 
(Ditch, Lewis, Wilcox, 2001, str. 30-86): 

• Prva subvencijska shema (Erster Förderungsweg) je namenjena spodbujanju gradnje 
stanovanj, ki so namenjena upravičencem do socialne pomoči, ki imajo dohodke pod 
določenim državnim nivojem. Hkrati velja omejitev, da morajo biti stanovanja zgrajena v 
skladu z določenimi minimalnimi standardi kakovosti, vendar ne smejo presegati 
maksimalno določenih standardov. Višina najemnine v teh stanovanjih je omejena.  

• Druga subvencijska shema (Zweiter Förderungsweg) je namenjena gradnji stanovanj, ki 
presegajo maksimalno določen standard v prvi subvencijski shemi in so namenjena 
dohodkovno višji skupini upravičencev, ki imajo dohodek do 40 odstotkov višji, kot je 
meja prejemanja socialne pomoči. Najemnina v teh stanovanjih je višja, zato so 
namenjena gospodinjstvom z nekoliko višjimi dohodki, ki pa si še vedno ne morejo 
privoščiti najema na tržnem najemnem sektorju. 

• Tretja subvencijska shema (Dritte Förderungsweg), ki je bila vpeljana v letu 1986 obsega 
kratkoročne oblike subvencioniranja pod manj strogimi pogoji določanja višine 
najemnine. Pod to shemo lahko investitor pridobi posojilo, kjer prvih 10 let ni potrebno 
plačevati obresti, v nekaterih primerih tudi glavnice posojila ne. Sredstva za to shemo 
prispevajo zvezne dežele. 

 
V okviru prve in druge subvencijske sheme se ponavadi uporabljajo naslednji instrumenti: 

• Kapitalska subvencija v obliki brezobrestnega posojila ali posojila z nizko obrestno mero 
za financiranje izgradnje stanovanja, kjer mora investitor zagotoviti vsaj 15 odstotkov 
potrebnega kapitala.  

• Subvencije za stroške poslovanja, ki se zagotovijo na letni ravni v padajoči višini prvih 15 
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let poslovanja. Višina subvencije je odvisna od skupne površine stanovanj. Zneski 
subvencij so izračunani na osnovi predvidenih stroškov posameznega projekta, ki mora 
prikazati stroške zemljišča, stroške izgradnje stanovanj in obrestno mero za posojilo. 
Stroški se primerjajo z neprofitno najemnino, ki jo določi država, obseg subvencije 
pokriva razliko med neprofitno najemnino, ki jo plačuje najemnik in stroškovno 
najemnino določenega projekta, ki pripada lastniku stanovanja.  

• Posojilo za stroške poslovanja, ki je namenjeno delnemu kritju stroškov kapitala in je 
odvisno od stanovanjske površine. Posojilo se izplačuje prvih 15 let poslovanja in z leti 
upada, odplačevati se začne v 16 letu z 2 odstotnim letnim poplačilom glavnice in 6 
odstotno letno obrestno mero.  

 
Akterji neprofitne stanovanjske oskrbe v Nemčiji morajo v povprečju zagotoviti 33 odstotkov 
lastnih sredstev, 18 odstotkov vrednosti investicije financirajo z nepovratnimi subvencijami, 
za okoli 49 odstotkov vrednosti investicije se zadolžijo (Priemus, Boelhouwer, 1999, str. 
643). Velik del posojil, najetih na finančnem trgu, je zavarovanih z državnimi garancijami. S 
tem pa investitorji lahko pridobijo ugodnejše pogoje financiranja. 
 

3.9.1.3. Upravičenci do najema, določitev višine neprofitne najemnine in 
subjektne subvencije 

 
Neprofitni najemni sektor je namenjen predvsem ljudem v nižjih dohodkovnih razredih. 
Pravica do najema neprofitnega stanovanja je vezana na dohodek gospodinjstva in prijavo 
prebivališča v določeni občini (Social Housing Country Profiles, 2003). Prednostno listo 
upravičencev vodi občinska uprava, upravičenci pridobivajo točke glede na trenutne 
življenjske pogoje in število oseb v gospodinjstvu. Lokalne oblasti izdajo upravičencu t.i. 
listino o upravičenosti (Wohnberechtigungsschein), lastnik neprofitnega najemnega 
stanovanja pa se med predlaganimi upravičenci odloči, kdo bo dejansko pridobil pravico do 
najema stanovanja. V obdobju, ko so stanovanja namenjena neprofitni oddaji, ima občina 
pravico predlagati tri upravičence do te skupine stanovanj, investitor pa se lahko odloči med 
njimi ali pa jih zavrne. V kolikor se investitor odloči, da zaradi plačilne nesposobnosti ne želi 
oddati stanovanja upravičencem, ki jih predlaga občina, lahko občina predloži garancijo za 
plačilo najemnine.  
 
Višina neprofitne najemnine je določena s shemami neto stroškov izgradnje stanovanja 
(Ditch, Lewis, Wilcox, 2001, str. 30-86). Najemnino, ki jo plačuje najemnik, določajo zvezne 
dežele, lastniki stanovanj pa zaračunavajo stroškovno najemnino. Lastniki tako od države 
prejmejo razliko med zaračunano in dejansko plačano najemnino. Pretakanje najemnin med 
stanovanji, zgrajenimi med različnimi obdobji, je prepovedano, kar privede do sistema 
različno visokih najemnin med skorajda podobnimi stanovanji, ki ne odražajo trenutne 
vrednosti stanovanja. Neprofitne najemnine so ponavadi pod tržno ravnijo.  
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Država ponuja najemnikom različne oblike pomoči odvisno od višine njihovega dohodka. 
Prejemniki socialne pomoči dobijo za pomoč tudi do 100% stroškov za najemnino. Osnova za 
določitev te pomoči je višina dohodka v preteklosti, velikost gospodinjstva in višina 
najemnine. Druga skupina prebivalstva, tako najemniki kot tudi lastniki stanovanj, ki ne 
prejema socialne pomoči, lahko zaprosi za stanovanjsko pomoč (Wohngeld), ki nikoli ne 
pokriva celotne višine najemnine.  
 

3.9.2. Švedska 

 
Po drugi svetovni vojni je bila stanovanjska politika pomemben del socialne politike države in 
ena od prioritet švedske vlade (Norris, Shiels, 2004, str. 80-82). Osnovni cilj stanovanjske 
politike je bil zagotavljanje primernega stanovanja vsem prebivalcem. Filozofija stanovanjske 
politike je bila, da, če se izboljšajo stanovanjske razmere vsem, se bodo izboljšale 
stanovanjske razmere tudi ljudem z nižjimi dohodki. Največ stanovanj je bilo zgrajenih med 
leti 1965 in 1974, ko so zgradili milijon stanovanj, največ v večstanovanjskih stavbah. Leto 
1990 je bilo prelomno leto za švedsko stanovanjsko politiko. Po mnogih letih ekonomske 
krize je Švedska dosegla stanje nizke inflacije in visoke stopnje gospodarske rasti (Social 
Housing Country Profiles, 2003). Rezultat tega je bilo visoko povpraševanje po stanovanjih 
na območjih treh velikih mest: Stockholma, Göeteburga in Malmö-ja, kjer živi tretjina 
prebivalstva Švedske. Okoli 40 odstotkov gospodinjstev na Švedskem ima le enega in okoli 
30 % gospodinjstev dva člana. Visoko povpraševanje je dvignilo cene na stanovanjskem trgu, 
posledično se je pojavilo pomanjkanje zadostnega števila najemnih stanovanj. Visoke cene 
predstavljajo problem predvsem za družine z nizkimi dohodki in za študente. Več kot 
polovica ostalih območij izven velikih mest se srečuje z emigracijo prebivalstva in presežnim 
številom stanovanj. Skupna sredstva za stanovanjsko politiko so se v devetdesetih letih gibala 
med 3,5 in 4 odstotke bruto domačega proizvoda (Boškič, 2002, str. 183-186). V letu 2000 so 
za stanovanjsko politiko namenili okoli 2,33 milijarde EUR, ki so jih porabili za 
subvencioniranje naložb, subvencioniranje odplačil za stanovanjska posojila in okoli polovico 
vseh sredstev za stanovanjske dodatke po splošni shemi za družine in gospodinjstva brez 
otrok z nizkimi dohodki. 
 

3.9.2.1. Ponudniki neprofitnih stanovanj 

 
Na področju neprofitnega najemnega sektorja se Švedska precej razlikuje od ostalih držav 
EU. Na stanovanjskem področju se pojavljajo štiri oblike stanovanj in sicer zasebna lastniška 
stanovanja (38 %),2 tržna najemna stanovanja (22 %), neprofitna najemna stanovanja (24 %) 
in stanovanja v lasti stanovanjskih zadrug (16 %) (Norris, Shiels, 2004, str. 80-82). 
Stanovanjske zadruge predstavljajo alternativo najemu in zasebnemu lastništvu stanovanja. 

                                                 
2 Podatki za leto 2002. 
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Ko gospodinjstvo postane član stanovanjske zadruge, plača polog za uporabo stanovanja v 
lasti zadruge in redno mesečno članarino, ki krije tekoče stroške poslovanja zadruge. Višina 
pologa je odvisna od stroškov izgradnje stanovanja. Pravica do najema stanovanja se med 
potencialnimi najemniki lahko prodaja po tržni ceni, pogoj pa je članstvo novega najemnika v 
stanovanjski zadrugi.  
 
Za izvajanje stanovanjske politike je zadolžena država, občine pa sprejmejo dokončno 
odločitev kje, kdaj in kaj se bo gradilo. Lastniki stanovanj, stanovanjske zadruge in 
stanovanjske organizacije pridobivajo sredstva, ki jih potrebujejo, na trgu kapitala po tržnih 
cenah. Skoraj vsaka občina ima v lasti neprofitno stanovanjsko organizacijo, nekatere tudi 
več. Neprofitne stanovanjske organizacije niso omejene na območje občin in se po velikosti 
med seboj močno razlikujejo. Nekatere imajo v lasti in upravljanju okoli 100 stanovanj, druge 
pa tudi do 50.000 (Housing Policy in the EU Member States, 1996). 
 

3.9.2.2. Objektne subvencije 

 
Pred letom 1992 so bile objektne subvencije na Švedskem podeljene predvsem v obliki 
subvencioniranja obresti za posojila, namenjene izgradnji in obnovi stanovanj (Housing 
Policy in the EU Member States, 1996). Kadar je bila investitor neprofitna stanovanjska 
organizacija, je le ta lahko pridobila subvencionirano posojilo, kjer je država krila razliko v 
obrestni meri v višini 100 odstotkov vrednosti odobrene višine investicije, stanovanjske 
zadruge so pridobile 99 odstotkov, lastniki stanovanj 95 % in zasebni lastniki najemnih 
stanovanj posojilo v višini 92 odstotkov vrednosti odobrene višine investicije. Posojila so bila 
odobrena z ročnostjo do 50 let (Turner, 1999, str. 684). Investitor je prvih 70 % posojila 
pridobil na trgu kapitala, razliko do odobrene višine posojila pa je zagotovila država. Potrebna 
sredstva nad odobrenim subvencioniranim posojilom je moral investitor ravno tako pridobiti 
na trgu kapitala, vendar za to posojilo ni dobil subvencioniranih obresti. Zagotovljena 
obrestna mera se je vsako leto posojila dvigala, dokler ni dosegla tržne obrestne mere, ko 
država ni več subvencionirala obresti. Odobritev posojila je bila vezana na določeno višino 
najemnine, razumne stroške izgradnje in upoštevanje standardov kakovosti, vgrajene opreme 
in tehnike ter razporeditve prostorov (Davison, 1999, str. 462). Država je v 60-ih letih 
omogočila občinam ugodna posojila za nakup zemljišč in zgradb, kasneje so v vedno večji 
meri začeli uporabljati zakup. Po letu 1970 so investitorji pridobili subvencionirano posojilo 
le v primeru, ko so gradili na občinskem zemljišču, ki so ga pridobili v dolgoročni zakup. 
Švedska ni nikoli poznana sistema javne gradnje stanovanj, financirane neposredno iz 
državnega ali občinskega proračuna. Zasebni lastniki stanovanj so poleg subvencioniranih 
posojil, ki so imela vedno višjo zagotovljeno obrestno mero kot neprofitne stanovanjske 
organizacija ali stanovanjske zadruge, uživali tudi davčne ugodnosti v obliki davčnih olajšav 
za stroške obresti. 
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V letu 1992 je švedska vlada uvedla nov sistem financiranja (Social Housing Country 
Profiles, 2003). Osnova ideja je bila prenos pridobitve celotnih finančnih sredstev za gradnjo 
na finančnem trgu. Znižal se je obseg državnih subvencioniranih posojil z nizko obrestno 
mero, uvedli pa so državno garantirana posojila z odloženim plačilom obresti (angl. deffered 
interest loans). Umik ugodnih posojil je povzročil večje tveganje neprofitnih stanovanjskih 
organizacij, ki se sedaj zadolžujejo po tržnih razmerah. (Turner, 1999, str. 694-695). 
Nezasedena stanovanja in nizka učinkovitost poslovanja je povzročila negativno poslovanje, 
ki ga ne morejo več pokrivati z ugodnimi posojili. To je značilno predvsem za neprofitne 
stanovanjske organizacije v industrijskih mestih. Večina teh organizacij ima visoko stopnjo 
nezasedenosti stanovanj in visoko zadolžitev. Neprofitne stanovanjske organizacije v večjih 
mestih in univerzitetnih središčih se ne srečujejo s problemi slabega finančnega stanja 
podjetja. Švedski sistem ne dovoljuje prelivanja najemnin med različnimi neprofitnimi 
stanovanjskimi organizacijami, npr. med podjetji, ki jim gre slabo in med tistimi, ki jim gre 
dobro.  
 
V letu 2001 se je država odločila, da bo ponovno spodbudila gradnjo neprofitnega najemnega 
sektorja, za kar je namenila okoli 250 milijonov evrov v obdobju petih let (Social Housing 
Country Profiles, 2003). V letu 2003 so se odločili za dodatne spodbude izgradnje najemnega 
sektorja, kjer načrtujejo gradnjo 2.000 do 5.000 stanovanj letno. Dovoljena je davčna olajšava 
v višini 30 odstotkov stroškov obresti. Država še vedno dodeljuje dolgoročne subvencije za 
kritje stroškov poslovanja (angl. long term operating subsidies), večino odobrenih posojil 
pridobijo investitorji s strani hipotekarnih bank. Povprečna finančna konstrukcija za gradnjo 
je sestavljena iz 3 odstotkov lastnih sredstev, 2 odstotkov subvencij in 95 odstotkov 
dolžniških sredstev (Priemus, Boelhouwer, 1999, str. 641). 
 

3.9.2.3. Upravičenci do najema, določitev višine neprofitne najemnine in 
subjektne subvencije 

 
Cilj stanovanjske politike Švedske je zagotavljanje primernega stanovanja vsem 
gospodinjstvom po dostopni ceni. Zato ni nobenih dohodkovnih omejitev za najem katerekoli 
vrste stanovanja. Gospodinjstva z nizkimi dohodki lahko pridobijo državno pomoč in dodatno 
še stanovanjsko pomoč za najem primernega stanovanja. Na splošno ima Švedska tri vrste 
stanovanjskih pomoči. To so pomoč, ki je namenjena družinam in mladim parom brez otrok, 
pomoč namenjena invalidnim osebam in pomoč namenjena upokojencem (Chen, Enström, 
2004, str. 3-10). V letu 1995 je 99 odstotkov vseh ločenih staršev z otroci ter 33 % družin z 
otroci prejemalo stanovanjsko pomoč. Višina pomoči je določena z višino dohodka 
gospodinjstva, višino stanovanjskih stroškov in številom članov. Stanovanjska pomoč je 
odobrena za obdobje enega leta, nato morajo ponovno zaprositi za njeno dodelitev.  
 
Višina najemnin na Švedskem je določena enotno tako za neprofitni kot tudi za tržni sektor. 
Neprofitna najemnina je določena za vsakega ponudnika stanovanj posebej, na stroškovni 
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ravni z majhnim pribitkom, ki naj bi lastnikom omogočal konzervativno določeno stopnjo 
dobička (Sheridan et al., 2002, str. 345). Omogočen je pretok najemnin med stanovanji 
zgrajenimi z različnimi stroški v okviru istega podjetja. Letno rast najemnin določijo s 
pogajanji med predstavniki najemnikov in najemodajalcev. Neprofitne najemnine v občini so 
osnova za določitev tržne najemnine, ki ne sme biti višja kot 5 do 10 odstotkov njene osnove. 
 
 

3.9.3. Nizozemska 

 
Stanovanjski sektor na Nizozemskem je doživel radikalne spremembe (Housing Policy in the 
EU Member States, 1996). Nizozemska je bila ena od držav, kjer je bila pomoč države 
stanovanjskemu področju med največjimi in je bila stanovanjska politika razmeroma draga, 
podobno kot v Nemčiji. Sedaj se pojavlja situacija, kjer je podpora države stanovanjski oskrbi 
med najnižjimi v državah EU. Do spremembe je prišlo po letih močne podpore stanovanjski 
oskrbi, kjer se je neprofitni stanovanjski sektor močno okrepil in je v 70-ih letih predstavljal 
40 odstotkov celotnega stanovanjskega fonda. Po vojni je tržni najemni sektor stalno upadal 
od 60 odstotkov do 11 odstotkov, predvsem na račun rasti zasebnega lastniškega sektorja in 
neprofitnega najemnega sektorja. Takoj po vojni je bila izgradnja stanovanj največja, saj so 
zgradili kar 75 odstotkov vseh razpoložljivih stanovanj, v istem obdobju pa je bila 
Nizozemska država z največjim prirastom prebivalstva (60 %). V letu 2002 je predstavljal 
neprofitni najemni sektor še vedno 35 odstotkov vseh stanovanj. Stanovanjska politika 
Nizozemske je trenutno usmerjena v spodbujanje lastniških stanovanj, kjer ponujajo davčne 
ugodnosti za odkup najemnih stanovanj (Norris, Sheils, 2004, str. 63-65). Temelji na 
predpostavki, da ni potrebno, da neprofitni najemni sektor zagotavlja stanovanja za 35 
odstotkov celotnega prebivalstva. Velik poudarek dajejo tudi preprečevanju socialne 
razslojenosti v soseskah in zagotavljanju dostopnih stanovanj za vse skupine prebivalstva. 
 
Stanovanjska politika Nizozemske je po letu 1990 usmerjena bolj v nadzor nad delovanjem 
stanovanjskega trga in ne le v samo izgradnjo in zagotavljanje stanovanj (Donner, 2000, str. 
385-394). Stanovanjski trg naj bi bolje deloval brez večjih zunanjih pritiskov, zato država še 
vedno skrbi za njegovo delno zaščito in s tem omogoča stabilnost stanovanjskega trga. Obseg 
izgradnje stanovanj naj bi bil brez omejitev stabilen, zagotoviti pa je potrebno primerno 
kakovost stanovanj in upoštevati elemente varovanja okolja. Gospodinjstvom z nizkimi 
dohodki naj bo zagotovljen dostop do stanovanj primernega standarda po dosegljivih cenah. 
Usmeritev stanovanjske politike Nizozemske je tudi v vzpodbujanje zasebnega lastništva 
stanovanj, ki v zadnjem času narašča. 
 
Večina neprofitnih najemnih stanovanj, ki so bila zgrajena po drugi svetovni vojni, je slabe 
kakovosti in ne ustreza današnjim potrebam (Ouwehand, 2002, str. 204-219). Ta stanovanja je 
potrebno bodisi temeljito obnoviti ali pa zamenjati s stanovanji višje kakovosti. Nizozemska 
stanovanjska politika daje visoko stanovanjsko pomoč gospodinjstvom z nizkimi dohodki ter 
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davčne oprostitve na hipotekarne obresti za nakup stanovanj, zato se na trgu pojavlja 
pomanjkanje stanovanj za prodajo.  
 
Stanovanjska politika za naslednje obdobje temelji na petih točkah: 

• Ustvariti več priložnosti tudi za ljudi v bolj ranljivih skupinah, kar pomeni, da bodo 
spodbujali zasebno lastništvo tudi med gospodinjstvi z nizkimi dohodki.  

• Uvajanje stanovanj in oskrbe prilagojene potrebam ljudi.  

• Povečati kakovost življenja in stanovanj v mestih. 

• Izpolniti potrebe po stanovanjih v zelenih okoljih. 

• Povečati obseg zasebnega lastništva stanovanj do 65 % v letu 2010, kar bo zahtevalo 
prodajo okoli 500.000 neprofitnih najemnih stanovanj.  

 
Pri prodaji neprofitnih najemnih stanovanj je treba pazljivo opazovati, da se stanovanjske 
organizacije ne bodo znašle v neprijetni situaciji. V kolikor se bodo prodala stanovanja, ki so 
v dobrem stanju, bodo stanovanjskim organizacijam ostala stanovanja slabše kakovosti 
(Aalbers, 2004, str. 486-494). To lahko vodi do socialne izločenosti najemnikov v 
neprofitnem sektorju. Hkrati pa gospodinjstva z nižjimi dohodki najverjetneje ne bodo 
sposobna kupiti teh stanovanj, razen z visokimi popusti in stanovanjskimi pomočmi, ravno 
tako bo treba ta stanovanja redno vzdrževati in sčasoma prenoviti. V kolikor pa bodo prodaji 
namenjena stara stanovanja, ki so slabo vzdrževana, bo to negativno vplivalo na ugled 
stanovanjskih organizacij. Ravno zato odprodaja stanovanj ne sme biti cilj sam po sebi, 
temveč sredstvo za izboljšanje življenjskega standarda gospodinjstev. Včasih se ta cilj lahko 
doseže s prodajo, drugič pa je morda boljša odločitev najem ali izgradnja stanovanj za 
postopni odkup. Odprodajo stanovanj naj bo zasnovana selektivno, tako z vidika finančnih 
sposobnosti najemnikov za odkup, kakor tudi z vidika ponudbe stanovanj in razmerja med 
lastniškimi in najemnimi stanovanji v določenem okolju. 
 

3.9.3.1. Ponudniki neprofitnih stanovanj 

 
Najemni sektor obvladujejo ponudniki neprofitnih stanovanj (Ball, 2005, str. 97-103). 
Stanovanjska združenja so predvsem neprofitne organizacije, katerih glavni cilj je 
zagotavljanje primernega in dosegljivega stanovanja. Okoli 36 odstotkov stanovanj ima zelo 
nizke najemnine (skoraj 60 % v Amsterdamu in Rotterdamu), 57 odstotkov je dosegljivih 
najemnih stanovanj in 7 odstotkov tržnih najemnih stanovanj.  
 
Neprofitne stanovanjske organizacije v veliki večini poslujejo kot zasebna stanovanjska 
združenja, vendar je del oskrbe z neprofitnimi stanovanji zagotovljen tudi s strani občin, ki 
upravljajo z okoli 14.000 stanovanji (Social Housing Country Profiles, 2003). Neprofitne 
stanovanjske organizacije delujejo na naslednjih področjih stanovanjske oskrbe: oskrba ciljnih 
skupin s primernimi stanovanji (študentje, ostareli, socialno šibkejši sloj), vzdrževanje 
kakovosti stanovanj, izboljšanje kvalitete življenja v okolici in zagotavljanje finančne 
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stabilnost stanovanjskih združenj. Dobiček, ki ga ustvarijo s svojim delovanjem, morajo 
reinvestirati v stanovanjsko oskrbo. Objektne subvencije so bile na voljo tako lastnikom 
stanovanj kot tudi tržnemu najemnemu sektorju, vendar so največ sredstev kljub vsemu 
pridobile neprofitne stanovanjske organizacije (Housing Policy in the EU Member States, 
1996). Namen visokih objektnih subvencij je bilo vzdrževanje nizkih najemnin in zagotovitev 
čim večjega obseg gradnje. Na Nizozemskem je v letu 1999 delovalo okoli 724 stanovanjski 
združenj in 24 občinskih stanovanjskih podjetij (Priemus, 2003, str. 331-332). Stanovanjska 
združenja upravljajo z okoli 2,362 milijoni stanovanj, vendar so med njimi velike razlike v 
velikosti. V letu 1990 je 213 občinskih stanovanjskih podjetij upravljalo s približno 315.000 
stanovanji, vendar njihovo število upada, ker je bil velik del stanovanj prenesen v last 
zasebnih stanovanjskih združenj. Zmanjšalo se je tudi število stanovanjskih združenj, trend 
zmanjševanja se bo najverjetneje nadaljeval tudi v prihodnosti, predvsem zaradi prevzemov in 
združitev, hkrati pa se povprečna velikost stanovanjskih združenj povečuje in s tem njihova 
tržna moč. Združitve so pripeljale do delovanja stanovanjskih združenj na regionalni in 
nacionalni ravni, kar povečuje konkurenco med ponudniki na enem območju. Delovanje izven 
občinskih meja omogoča manjše tveganje poslovanja in prelivanje najemnim med stanovanji 
na različnih območjih. Državnih subvencij ni več, vendar lahko stanovanjska združenja še 
vedno pridobijo določeno pomoč s strani občin v obliki enkratnih donacij. Občine lahko 
nastopajo kot garant za posojila stanovanjskih združenj, vendar v omejenem obsegu.  
 
Stanovanjska združenja se na nacionalni ravni združujejo v okviru dveh krovnih organizacij 
in sicer NWR (Nationale Wroning Raad) in NCIV (Nederlands Christelijk Instituut voor de 
Volkshuisvesting) (Social Housing Country Profiles, 2003). Stanovanjska združenja morajo 
od 90-ih let dalje sredstva za stanovanjsko oskrbo pridobivati na finančnem trgu, pri tem jim 
pomagata dve nacionalni instituciji WSW in CFV. 
 
WSW je vzajemni garancijski sklad, ki posluje neodvisno. Finančna stabilnost WSW se 
zagotavlja skozi tri stebre, ki posojilodajalcem zagotavlja varnost (Priemus, Boelhouwer, 
1999, str. 642). Prvo garancijo predstavljajo članice WSW in podpora CFV, drugo garancijo 
predstavljajo sredstva WSW, hkrati pa vlada in občine garantirajo za obveznosti WSW v 
razmerju 50:50. Vloga WSW je predvsem v zagotavljanju zavarovanj za posojila, na osnovi 
katerih lahko stanovanjska združenja na kapitalskem trgu pridobivajo cenejša posojila. Vsako 
stanovanjsko združenje, ki želi pridobiti garancijo WSW-ja, mora postati član sklada. 
Članstvo pridobi le v primeru, ko je potrjena finančna stabilnost združenja. WSW se financira 
iz članarin stanovanjskih združenj.  
 
Vzajemna finančna organizacija – CFV je bila ustanovljena zato, da podpre finančno šibka 
stanovanjska združenja. V kolikor stanovanjsko združenje ne more poravnavati svojih 
obveznosti do WSW in zaradi finančne nestabilnosti ne more pridobiti garancije WSW, lahko 
zaprosi za pomoč CFV. V zameno za brezobrestno posojilo mora stanovanjsko združenje 
pripraviti program finančnega prestrukturiranja, ki mu bo zagotovilo finančno stabilnost 
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najkasneje v treh letih. V desetih letih delovanja je CFV odobrila finančno pomoč okoli 
sedemnajstim stanovanjskim združenjem v višini več kot 480 milijonov evrov (Boelhouwer, 
2003, str. 19-20). Po letu 1998 mora CFV obvestiti Stanovanjsko ministrstvo o finančnih 
problemih stanovanjskih združenj in pripraviti letno poročilo o njihovi finančni stabilnosti. 
 
Tipična finančna konstrukcija izgradnje stanovanj je sestavljena iz 9 odstotkov lastnih 
sredstev, 8 odstotkov subvencij in 83 odstotkov dolžniškega kapitala (Priemus, Boelhouwer, 
1999, str. 641-644). Stanovanjska združenja pridobivajo posojila na kapitalskem trgu 
predvsem s strani Banke za nizozemske občine - BNG, pokojninskih družb in zavarovalnic 
preko posrednikov. Nekatere premožnejše stanovanjske zadruge so začele same zbirati 
sredstva za financiranje stanovanjske oskrbe. Prevladujoča oblika zadolževanja so posojila z 
ročnostjo med 30 in 40 let ter nespremenjeno obrestno mero za obdobje 10 let ali več 
(Cirman, 2004, str. 28). Zaradi garancijskih shem je obrestna mer ugodna in je v povprečju 
0,25 odstotne točke nad donosnostjo državnih obveznic.  
 

3.9.3.2. Objektne subvencije 

 
Veliko pomanjkanje stanovanj po drugi svetovni vojni je pripeljalo do oblikovanja 
stanovanjskih združenj, ki imajo status pooblaščene institucije za gradnjo in upravljanje z 
neprofitnimi stanovanji (Ditch, Lewis, Wilcox, 2001, str. 30-86). Zaradi velike odvisnosti od 
državnih objektnih subvencij so bila stanovanjska združenja zgolj podaljšek oblasti pri 
izvajanju stanovanjske politike, čeprav je bila velika večina stanovanjskih združenj 
ustanovljena s strani zasebnih pravnih oseb. Na državni ravni so določali višino najemnin, 
subvencij in posojil, občine pa so nadzirale izgradnjo stanovanj in imele glavno vlogo pri 
njihovi razdelitvi. Da bi znižali stroške in izboljšali učinkovitost, so pričeli z masovno 
izgradnjo visokih stolpnic. V 80-ih letih se je stanovanjski primanjkljaj močno znižal, zato se 
je država začela umikati iz stanovanjskega področja. Znižala je obseg posojil in garancij, ki 
jih je dajala stanovanjskim združenjem, lokalne oblasti pa svojih pomoči niso tako drastično 
znižale. V 1990-ih se je umik države s področja finančne podpore stanovanjske gradnje 
nadaljeval, stanovanjska združenja so postajala vedno bolj samostojna. 
 
V letu 1995 je država odpisala vse obstoječe finančne obveznosti stanovanjskih združenj 
(angl. grossing and balacing operation) (Boelhouwer, 2003, str. 18). S tem programom je 
hotela država takoj odkupiti svoje dolgoročne finančne obveznosti iz naslova objektnih 
subvencij v višini 15,9 milijard evrov in zagotoviti predčasen odpoklic vseh posojil v višini 
18,6 milijard evrov. Država je odpisala vse obveznosti iz naslova posojil v zameno za preklic 
prihodnjih obveznosti iz naslova objektnih subvencij. S tem so prekinili krog neprestanega 
državnega financiranja stanovanjskih združenj. S programom je država znižala objektne 
subvencije in proračunske izdatke za stanovanjsko področje, ravno tako pa se je zmanjšal 
obseg potrebne administrativne podpore. Program je prinesel koristi tudi stanovanjskim 
združenjem. Pridobila so večjo samostojnost pri določanju višine najemnin, ki so se dvignile 
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na tržno raven. Skupaj z odpisom posojil v programu so stanovanjska združenja pridobila 
zadosten obseg finančnih sredstev za nemoteno poslovanje. Država sedaj obravnava sektor 
neprofitnih najemnih stanovanj kot sektor, ki je sposoben preživeti brez državnih pomoči, saj 
deluje po načelu obnovljivih sredstev (angl. revolving fund). Sedanja in prihodnja rezervna 
sredstva sektorja se uporabljajo na način, ki omogoča samostojno subvencioniranje sektorja. 
Vsaka stanovanjska organizacija mora uporabiti donos, ki ga pridobi z upravljanjem stanovanj 
za vzdrževanje in posodobitev obstoječih stanovanj, kot tudi za izgradnjo novih stanovanj. Na 
ravni sektorja kot celote se donosi dobro stoječih stanovanjskih združenj in tistih s problemi 
izravnajo, pomembno vlogo pri tem pa igra tudi CFV.  
 

3.9.3.3. Upravičenci do najema, določitev višine neprofitne najemnine in 
subjektne subvencije 

 
Do najema neprofitnega stanovanja so upravičeni vsi, katerih dohodek ne presega državno 
določene višine (Social Housing Country Profiles, 2003). Neprofitna najemna stanovanja so 
namenjena tako gospodinjstvom z nizkimi, kot tudi tistim s srednjim dohodkom. Občinske 
oblasti vodijo prednostno listo upravičencev, kjer velja sistem točkovanja. Drug način oddaje 
neprofitnih najemnih stanovanj je dražba stanovanj preko oglaševanja razpoložljivih 
stanovanj v posebnih stanovanjskih časopisih. Najemnine za neprofitna stanovanja so 
nekoliko višje od tržnih najemnin, vendar večina najemnikov prejema subjekte subvencije v 
obliki stanovanjske pomoči (Ditch, Lewis, Wilcox, 2001, str. 127-133).  
 
Višina neprofitne najemnine je določena na ravni stroškovne najemnine, odvisna pa je tudi od 
velikosti in kvalitete stanovanja ter lokacije in je neodvisna od značilnosti najemnika. Višina 
neprofitne najemnine je določena na nacionalni ravni, usklajuje se enkrat letno, ko vlada 
določi dovoljeno povišanje najemnin v zasedenih stanovanjih. V kolikor stanovanje ni 
zasedeno, lahko stanovanjska zadruga postavi najemnino v višini najvišje dovoljene razumne 
najemnine, ki je ponavadi enaka tržni najemnini. 
 
Stanovanjske pomoči so na voljo najemnikom z nizkimi dohodki, ne glede na vrsto najema, 
od leta 2001 pa tudi gospodinjstvom z nizkimi dohodki, ki so se odločili za nakup stanovanja, 
kot pomoč pri odplačevanju hipotekarnih posojil. Stanovanjske pomoči so oblikovane tako, 
da najemnik v vsakem primeru plača približno 25 odstotkov najemnine, do pomoči pa so 
upravičeni le v primeru, ko ne presegajo zakonsko določenega dohodka in ne bivajo v 
stanovanjih z najemnino, ki ne dosega določene zgornje meje (stanovanja višjega 
kakovostnega razreda, ki so predraga). Subvencije so oblikovane tako, da se za boljša in 
dražja stanovanja procentualno nižajo. 
 
V letih 1990 – 1994 je bil letni dvig najemnin okoli 5,5 odstoten, kar je več kot je bila 
inflacija, s čimer se je povečal prihodek stanovanjskih združenj in okrepil njihov finančni 
položaj (Boelhouwer, 2003, str. 18-20). Nizozemska zakonodaja omogoča prelivanje 



 

 55 

najemnin med različnimi vrstami stanovanj, kar skupaj z akumuliranim kapitalom iz 
preteklosti in svobodo pri prodaji stanovanj omogoča stanovanjskim združenjem oddajo 
neprofitnih stanovanj tudi pod stroškovno najemnino. 
 
Stanovanjska združenja lahko poleg neprofitne dejavnosti opravljajo tudi tržne storitve, 
vendar so pri svojem poročanju dolžna zagotoviti ločen prikaz poslovanja. Pri opravljanju 
tržnih storitev veljajo enaka pravila kot za vse ostale tržne udeležence. 
 

3.9.4. Velika Britanija 

 
Zasebno lastništvo je prevladujoča oblika stanovanjskega statusa v Veliki Britaniji (Social 
Housing Country Profiles, 2003). Program spodbujanja zasebnega lastništva je omogočil 
odkup stanovanj po diskontnih cenah, kjer so v povprečju plačali dve petini tržne cene 
stanovanja. To je močno povečalo odstotek zasebnega lastništva, ki je bil v letu 1970 50 
odstotni v letu 2001 pa že 69 odstotni. Zasebni najemni sektor še vedno predstavlja le okoli 9 
odstotkov vseh razpoložljivih stanovanj. Neprofitni najemni sektor, ki predstavlja 21 
odstotkov vseh stanovanj, je sestavljen iz ponudbe najemnih stanovanj v lasti stanovanjskih 
združenj (6,5 odstotkov) in stanovanj v lasti občin. Občine zmanjšujejo obseg lastnih 
stanovanj, saj so bile še leta 1981 lastnice 29 odstotkov vseh stanovanj, v letu 2001 pa 14,5 
odstotka vseh stanovanj. 
 
Močni politični pritiski v letu 1974 so pripeljali do sprejetja zakonodaje, ki je urejala področje 
oskrbe z neprofitnimi stanovanji (Learning from Europe, 2003, str. 21-22). Postavljeni so bili 
temelji za investiranje proračunskih sredstev v najemna stanovanja ter ustanovitev 
stanovanjskih združenj kot glavnih akterjev na tem področju. V 70-ih letih je izgradnja 
neprofitnih najemnih stanovanj predstavljala 54 odstotkov celotne gradnje. Med državami EU 
je bil to največji odstotek. V 80-ih letih je izgradnja neprofitnih stanovanj močno upadla.  
 
Leta 1979 je vlada Margareth Thatcher predstavila program »Right to Buy«, ki je predstavljal 
prelomnico v stanovanjski politiki Velike Britanije. Spodbudil je množično privatizacijo 
stanovanj, ki so bila do tedaj v lasti stanovanjskih združenj in lokalnih oblasti. Skoraj tretjina 
od 5 milijonov dotedanjih najemnikov je kupila lastno stanovanje.  
 
V letu 1988 je stanovanjski zakon omogočil stanovanjskim združenjem, za financiranje 
stanovanjske gradnje, poleg javnih sredstev tudi uporabo zasebnega kapitala. Vlada je začela 
spodbujati lokalne oblasti, da so prenesle stanovanja v last in upravljanje stanovanjskih 
združenj. Usmeritev novega stanovanjskega zakona je bila v znižanju državnih izdatkov za 
stanovanjsko oskrbo preko povišanja najemnin in usmeritve v pridobivanje sredstev za 
investicije na trgu kapitala (Boelhouwer, Heijden, 1992, str. 171-200). Ravno tako je bil 
zakon usmerjen v zamenjavo objektnih subvencij s subjektnimi ter privatizacijo najemnega 
sektorja in s tem spodbujanje zasebnega lastništva stanovanj, ki je ostalo ena od glavnih 
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usmeritev stanovanjske politike Velike Britanije. V marcu 2000 je izšel »green paper«, ki je 
dal velik poudarek kakovosti in možnosti izbire stanovanja ter s tem pravico do primernega 
stanovanja za vsakogar (Learning from Europe, 2003, str. 21-22). Zadnja revizija 
stanovanjske politike v letu 2002 je zagotovila dodatno milijardo funtov namenjenih izgradnji 
neprofitnih najemnih stanovanj v obdobjih 2002/2003 ter 2005/2006. Ravno tako stanovanjski 
načrt predvideva, da bodo do leta 2010 vsa neprofitna najemna stanovanja izpolnjevala vsaj 
minimalne standarde primernega stanovanja.  
 

3.9.4.1. Ponudniki neprofitnih stanovanj 

 
Neprofitna najemna stanovanja zagotavljajo in upravljajo stanovanjska združenja in občine 
preko občinskih stanovanjskih skladov. Del stanovanjskih združenj posluje kot dobrodelne 
organizacije ki uživajo davčne ugodnosti. Usmeritev stanovanjske politike je določena na 
ravni države, obveznost občin pa je, da občinski stanovanjski skladi ravnajo v skladu z 
usmeritvami ter spoštujejo določila stanovanjske politike. Pretežni del stanovanjskih združenj 
je v zasebni lasti in delujejo kot neprofitne stanovanjske organizacije, ki se morajo za 
poslovanje registrirati pri stanovanjski zadrugi (angl. housing corporation),3 ki je državna 
institucija. Registrirana združenja se imenujejo RSL (angl. registered social landlords), na 
njihovo poslovanje občine nimajo nobenega vpliva. Kljub temu, da se pomen RSL povečuje, 
pa so občine še vedno lastnice okoli dveh tretjin vseh neprofitnih stanovanj. Usmeritev države 
je v čim večjem prenosu teh stanovanj v last in upravljanje stanovanjskih združenj.  
 
Stanovanjska združenja in občinski stanovanjski skladi lahko za svoj razvoj ter za delno 
pokrivanje stroškov poslovanja pridobivajo objektne subvencije s strani države. Lokalne 
oblasti dodatno podeljujejo objektne subvencije do višine 50 odstotkov stroškov poslovanja, 
ostanek potrebnih sredstev pa v obliki zadolževanja pridobijo na trgu kapitala. Od leta 1988 je 
obseg zasebnih finančnih sredstev, investiranih v sektor neprofitnih najemnih stanovanj, 
narasel na 25 milijard funtov, večina tega je bila namenjena prevzemu in obnovi stanovanj v 
lasti občin. Na stanovanjska združenja se je preneslo več kot 700.000 stanovanj, ki so bila prej 
v lasti občin in večinoma v slabem stanju. Velika večina neprofitnih stanovanj je še vedno v 
lasti občinskih stanovanjskih skladov, ki pa s sredstvi neposredno iz proračuna gradijo le malo 
novih stanovanj. Večino novozgrajenih stanovanj zagotovijo stanovanjska združenja, ki 
pridobivajo objektne subvencije s strani stanovanjske zadruge. Stanovanjska združenja oz. 
RSL morajo redno letno poročati stanovanjski zadrugi o svojem poslovanju, stanovanjska 
zadruga pa bedi nad njihovim poslovanjem in poskuša zagotavljati finančno stabilnost in 
učinkovito porabo sredstev.  
 
Povprečna gradbena finančna konstrukcija je sestavljena iz 42 % subvencij ter 58 % 
dolžniških sredstev (Priemus, Boelhouwer, 1999, str. 641-642). Velika Britanija je edina, kjer 

                                                 
3 Na Škotskem ima podobno vlogo Scottish Homes, v Walesu pa Tai Cymru.  
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se pri izgradnji neprofitnih najemnih stanovanj ne angažirajo lastnih sredstev. Večino 
dolžniškega kapitala pridobijo od hipotekarnih bank in gradbenih združenj. Država ne 
zagotavlja nobenih formalnih garancij za posojila stanovanjskih združenj, vendar nad 
njihovim poslovanjem bedi stanovanjska zadruga, ki predstavlja določeno poroštvo. Tako je 
stopnja tveganja za zasebne posojilodajalce razmeroma nizka. Ravno tako so investirana 
zasebna finančna sredstva dopolnitev državnih objektnih subvencij. V primeru finančnih 
težav stanovanjskega združenja in unovčite poroštva, se najprej poplačajo njene obveznosti do 
zasebnih posojilodajalcev, kasneje pridejo na vrsto obveznosti do stanovanjske zadruge.  
 

3.9.4.2. Objektne subvencije 

 
Občinski stanovanjski skladi lahko za svoje poslovanje in razvoj pridobijo posojilo s strani 
države ali pa na trgu kapitala (Smith, Oxley, 1997, str. 2-10). Obseg njihovega zadolževanja 
je pod nadzorom države. Vsako leto mora občina pripraviti stanovanjsko strategijo in 
stanovanjski investicijski program. S tem se ugotovi dejansko stanje in določi prioritete v 
regiji. Vlada odobri določene investicijske programe in s tem podeli občinam objektne 
subvencije ter določi obseg dovoljene zadolžitve. Večina investicijskih programov je 
usmerjena v modernizacijo in obnovo obstoječega stanovanjskega fonda in le v manjši meri v 
izgradnjo novih stanovanj. Kriterij za določitev limita zadolžitve je višina prejemkov od 
prodaje stanovanj, kjer je določeno, da se lahko le 25 odstotkov teh prihodkov uporabi za 
prihodnje investicije, ostalo se mora uporabiti za odplačilo obstoječega dolga. Občinski 
stanovanjski skladi vplačujejo prihodke od najemnin na stanovanjski rentni račun – HRA 
(angl. housing revenue account), s katerega plačujejo vse stroške njihovega poslovanja, ki 
vključujejo upravljanje sklada, vzdrževanje stanovanj in odplačilo posojil. Subvencije, ki so 
jih občinski stanovanjski skladi pridobili od države, so nakazane na HRA, ravno tako tudi vse 
dotacije občin, ki pa so sedaj v večji meri že ukinjene. Obseg državnih subvencij se je znižal, 
kar je tudi razlog za zmanjšan obseg dejavnosti občinskih stanovanjskih skladov. Država 
izračuna obseg subvencij, ki jih nakazuje na HRA ob predpostavkah stroškov poslovanja 
skladov in predvidenih prihodkov od najemnin ter na račun nakaže ocenjeni primanjkljaj. Ker 
je vedno več občinskih stanovanjskih skladov ustvarjalo dobiček, so v letu 1989 uvedli 
določilo, da se dobički ne smejo porabiti za dejavnosti, ki niso povezane z oskrbo stanovanj 
(Oxley, 1999, str. 675). Država je s tem znižala obseg objektnih subvencij in prihranek 
uporabila za financiranje stanovanjskih pomoči najemnikom.  
 
Državne pomoči, namenjene stanovanjskim združenjem, se zbirajo pri stanovanjski zadrugi, 
ki letno pripravi razvojni program – ADP (angl. approved development programme). 
Stanovanjska združenja pripravijo lastne programe, s katerimi konkurirajo pri pridobitvi 
sredstev v skladu s potrjenim ADP. Višina ADP odobrenih sredstev je odvisna od ocenjenih 
potreb po neprofitnih stanovanjih in postavljenih prioritet države in lokalnih skupnosti. Od 
leta 1988 dalje spodbujajo stanovanjska združenja, da čim več potrebnih sredstev pridobijo na 
trgu kapitala (Smith, Oxley, 1997, str. 2-10). V preteklosti je stanovanjska zadruga odobrila 
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stanovanjskemu združenju enkratno dotacijo v višini 90 odstotkov stroškov projekta, kar se je 
v obdobju 1989-90 znižalo na raven 75 odstotkov in v letih 1995-96 na raven 55 odstotkov 
višine odobrenega projekta.  
 
Z deregulacijo poslovanja stanovanjskih združenj in višine neprofitnih najemnin, pričakujejo, 
da se bo obseg dotacij še zniževal. Še vedno je mogoče, da se stanovanjsko združenje dodatno 
zadolži pri stanovanjski zadrugi ali podobni občinski organizaciji, vendar pričakujejo, da 
finančno stabilno združenje, pridobi potrebna sredstva na trgu kapitala. Namen sprememb je 
znižanje izdatkov državnega proračuna in povečanje obsega zasebnih investicij na področju 
oskrbe z neprofitnimi najemnimi stanovanji. Hkrati želijo z deregulacijo neprofitnih najemnin 
te približati tržnim. Tu pride do paradoksa, saj se od stanovanjskih združenj pričakuje 
zaračunavanje dosegljive najemnine, ki je nižja od tržne. Stanovanjska združenja morajo 
vedno več sredstev pridobivati na trgu kapitala, kar povečuje njihovo tveganje. Problem je 
toliko večji, saj je stanovanjska politika na področju izgradnje novih neprofitnih stanovanj v 
celoti usmerjena predvsem v stanovanjska združenja.  
 

3.9.4.3. Upravičenci do najema, določitev višine neprofitne najemnine in 
subjektne subvencije 

 
Neprofitna najemna stanovanja so v osnovi namenjena gospodinjstvom z nižjimi dohodki 
(Ditch, Lewis, Wilcox, 2001, str. 113-118). Pravica do pridobitve neprofitnega stanovanja je 
vezana na stalno prebivališče na določenem območju, na trenutne stanovanjske razmere in 
število članov gospodinjstva, dohodek pa ni faktor, ki bi omejil pravico do najema 
neprofitnega najemnega stanovanja. Izdelana je čakalna lista na osnovi točkovanja, vodijo jo 
lokalne oblasti. Lokalne oblasti lahko od RSL zahtevajo, da 50 odstotkov prostih stanovanj 
oddajo gospodinjstvom, ki jih predlaga občina.  
 
Neprofitna najemnina v stanovanjih, ki jih oddajajo občine, je običajno na ravni 60 odstotkov 
tržne najemnine, najemnina za stanovanja v lasti RSL pa v višini 70 odstotkov tržne 
najemnine, čeprav so med regijami velike razlike. Država ohranja nadzor na višino 
neprofitnih najemnin, ki morajo biti vedno pod višino tržnih najemnih. Najemodajalci imajo v 
zadnjem času določeno stopnjo samostojnosti pri opredelitvi višine najemnine. Le ta je 
odvisna od starosti in velikosti stanovanja, opremljenosti stanovanja in stopnje vzdrževanja, 
lokacija ima le manjši vpliv. Uporabljajo točkovni sistem določanja višine najemnine, vendar 
ima velik vpliv na višino najemnine tudi sistem subvencioniranja s strani države. Država letno 
pripravi usmeritev za dovoljeni letni dvig najemnin, ki temelji na predpostavki kapitalske 
vrednosti stanovanja. Namen vsega pa je, da naj bi najemnina odsevala tržno vrednost 
stanovanja. 
 
Gospodinjstva z nizkimi dohodki lahko pridobijo stanovanjsko pomoč, ki jim pomaga pri 
kritju stroškov stanovanja. Višina pomoči je odvisna od dohodka, starosti in števila članov 
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gospodinjstva. V nekaterih primerih stanovanjska pomoč krije tudi celoten strošek neprofitne 
najemnine. Do stanovanjske pomoči so upravičeni vsi najemniki, ne glede na vrsto najema, 
vendar je višina pomoči v primeru tržnega najema omejena, kar naj bi spodbudilo najem 
primernega stanovanja. 
 
Občinski stanovanjski skladi imajo pravico do prelivanja najemnin, z glavnim namenom, da 
pridobijo zadosten obseg sredstev za pokrivanje stroškov poslovanja (Walker, Marsh, 2003, 
str. 2024-2028). Ravno tako so imele občine pravico do določanja višine neprofitne 
najemnine za posamezna stanovanja, kar je pripeljalo do tega, da najemnina za stanovanje ni 
odražala stroškov izgradnje in vzdrževanja stanovanja, oziroma trenutne tržne vrednosti 
stanovanja.  
 
Sistem prelivanja najemnin in način določanja višine neprofitnih najemnin sta povzročila, da 
neprofitna najemnina ni povezana z lokacijo in standardom stanovanja. Povzroči lahko, da 
najemniki ne stremijo k pridobitvi optimalnega stanovanja, ker ni nobene spodbude, da bi se 
preselili v manjše stanovanje. Stanovanjska združenja so bila do leta 1989 omejena pri 
določitvi višine neprofitne najemnine, saj je najemnino določila država neodvisno od stroškov 
poslovanja in načina financiranja izgradnje stanovanja. To je bilo obdobje, ko so stanovanjska 
združenja lahko poleg subvencij za izgradnjo pridobile tudi državne subvencije za poslovanje. 
Ko se je obseg subvencij za poslovanje znižal, so RSL pridobila večjo samostojnost pri 
določanju višine neprofitne najemnine in tudi možnost prelivanja najemnin med stanovanji. 
Tako ni bilo več potrebno zagotavljati, da se vsako stanovanje oziroma projekt finančno 
pokriva sam. Omejitev višine najemnine še vedno ostaja pri najemnikih, ki so pridobili 
stanovanje pred letom 1989. Stanovanjska združenja se pri oblikovanju višine neprofitne 
najemnine odločajo glede na finančne obveznosti in načrte v prihodnosti. Usmeritev 
stanovanjske politike Velike Britanije je uskladiti najemnine med obema ponudnikoma 
neprofitnih najemnih stanovanj ter vzpostaviti sistem najemnin, ki bo pravičen in jasno 
definiran. Višina najemnine naj bi odražala lokacijo in kakovost stanovanja ter spodbujala 
učinkovito upravljanje z neprofitnimi stanovanji. 
 

3.9.5. Irska 

 
Irska ima dolgo tradicijo neprofitnega najemnega sektorja, saj so prva neprofitna stanovanja 
zagotavljali že pred 200 leti (Haynes, Rhodes, 2004, str. 8-13). Po razdelitvi Irske v letu 1922, 
ko je Severna Irska postala del Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in je 
prevzela stanovanjsko politiko zelo podobno stanovanjski politiki Velike Britanije, je Irska 
oblikovala samostojno stanovanjsko politiko. Glavna usmeritev stanovanjske politike Irske je 
spodbujanje zasebnega lastništva stanovanj. V letu 2003 je bila struktura stanovanj naslednja: 
78 odstotkov vseh stanovanj je bilo v zasebni lasti, 11 % so predstavljala tržna najemna 
stanovanja in 7 % neprofitna najemna stanovanja. Okoli 25 % vseh stanovanj je bilo 
pridobljenih s subvencijami države, bodisi v celotnem znesku pridobitve ali pa je bilo le delno 
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subvencionirano. V 70-ih in 80-ih letih so odprodali velik del neprofitnih najemnih stanovanj 
preko programa spodbujanja zasebnega lastništva stanovanj, kjer so omogočili odkup s 70 
odstotnim diskontom na tržno vrednost stanovanja. Kljub temu, da je izgradnja stanovanj 
občinskega stanovanjskega sektorja predstavlja tretjino vseh novozgrajeni stanovanj, je 
odprodaja močno znižala obseg razpoložljivih neprofitnih stanovanj.  
 
Stanovanjska politika Irske je v 90-ih letih dajala vedno večji poudarek razvoju neprofitnega 
najemnega sektorja (Housing Policy in the EU Member States, 1996). Naloga stanovanjske 
politike je bila, da bi omogočili vsem gospodinjstvom stanovanje primerne kakovosti po 
razumni ceni v okolju, ki si ga želijo ter v željeni obliki lastništva oziroma najema (Norris, 
Sheils, 2004, str. 48-50). Velja splošno načelo, da naj gospodinjstva z dovolj visokim 
dohodkom kupijo lastno stanovanje ali najamejo stanovanje pod tržnimi pogoji, za tiste z 
nižjimi dohodki pa naj država priskrbi dostop do primernega neprofitnega stanovanja.  
 

3.9.5.1. Ponudniki neprofitnih stanovanj in objektne subvencije 

 
Z neprofitnimi najemnimi stanovanji na Irskem upravljajo občine, a tudi dobrodelne 
organizacije in stanovanjska združenja. Država financira sektor neprofitnih stanovanj preko 
Ministrstva za okolje, prostorsko planiranje in lokalno upravljanje. Država podeljuje 
subvencije občinskim stanovanjskih skladom do višine 100 odstotkov vrednosti izgradnje ali 
nakupa stanovanj na podlagi stanovanjskega programa občine (Social Housing Country 
Profiles, 2003). Subvencije za izgradnjo ali nakup stanovanj lahko pridobijo tudi dobrodelne 
organizacije in stanovanjska združenja preko zavarovalne sheme (angl. capital assistance 
scheme) in sheme subvencij za najemnine (angl. rental subsidy scheme), za delovanje katerih 
zagotavlja sredstva ministrstvo. Pogoj za pridobitev sredstev je odobritev projekta s strani 
lokalnih oblasti. Občinski stanovanjski skladi upravljajo z okoli 90 odstotki vseh neprofitnih 
stanovanj. Konec leta 2001 je na Irskem delovalo 330 neprofitnih stanovanjskih organizacij, 
njihov obseg pa se še povečuje.  
 
V letu 1999 je bilo zgrajenih le 579 novih neprofitnih najemnih stanovanj, zato je Irska 
sprejela nacionalni program razvoja sektorja neprofitnih najemnih stanovanj za obdobje 2000-
2006 (Haynes, Rhodes, 2004, str. 8-13). Cilj programa je izgradnja 35.000 novih stanovanj s 
finančno pomočjo države in določenim letnim prirasti novih stanovanj, ki naj bi leta 2006 
dosegel 4.000 novih neprofitnih stanovanj s strani stanovanjskih združenj. Program 
predvideva tudi zagotavljanje novih stanovanj s strani občinskih stanovanjskih skladov, kjer 
naj bi največji prirast dosegli v letu 2003 in nato ustalili letne stopnje rasti na raven 
stanovanjskih združenj. Program predpisuje, da morajo 20 odstotkov stanovanj, ki jih 
zagotovijo zasebni investitorji, predvideti za neprofitni najem. Letni prirast novih stanovanj, 
ki so ga zagotovile tako občine kot tudi stanovanjska združenja, je bil manjši od 
predvidenega, zato cilji niso bili doseženi, k čemur je dodatno prispevala tudi odprodaja starih 
stanovanj. Pritiski po zniževanju izdatkov državnega proračuna so pripeljali do nižjega obsega 
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financiranja izgradnje novih neprofitnih najemnih stanovanj, zato je v pripravi revizija 
programa.  
 

3.9.5.2. Upravičenci do najema in določitev višine neprofitne najemnine 

 
Pravica do neprofitnega najemnega stanovanja na Irskem je povezana z uvrstitvijo na čakalno 
listo upravičencev. Gospodinjstvo mora dokazati, da živi v neprimernem stanovanju, vendar 
nima zadosti lastnih sredstev za preselitev v primernejše stanovanje. Kriteriji za uvrstitev na 
listo so povezani s kakovostjo trenutnih bivalnih razmer in velikostjo gospodinjstva, 
zasedenostjo trenutnega stanovanja, številom gospodinjstev v stanovanju, zdravstvenimi 
okoliščinami kot tudi razmerjem med trenutnimi stanovanjskimi stroški in dohodki 
gospodinjstva. V kolikor so dobrodelne organizacije in stanovanjska združenja pridobila 
sredstva iz sheme financiranja (angl. capital funding scheeme), morajo najmanj 75 odstotkov 
stanovanj oddati upravičencem z občinske liste. V obdobju 1996-1999 je število čakajočih na 
neprofitno najemno stanovanje naraslo iz 27.427 na 48.413 gospodinjstev, povprečna čakalna 
doba je tri leta (Haynes, Rhodes, 2004, str. 8-13). Cene stanovanj so v obdobju od 1996-2003 
narasle za 200 odstotkov, povprečni dohodek pa je narasel le za 35 odstotkov. Zaradi velikega 
pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj, je stanovanjska politika usmerjena k 
spodbujanju zasebnih investicij na tem področju. Predvsem jih zanima javno-zasebno 
partnerstvo na področju zagotavljanja novih neprofitnih najemnih stanovanj, upravljanja 
stanovanj ter pridobivanja najemnih stanovanj in njihove obnove.  
 
Neprofitna najemnina, ki jo zaračunavajo občinski stanovanjski skladi in dobrodelne 
organizacije, je precej pod nivojem tržnih najemnin, ki bi bile dva do trikrat višje. Najemnina 
ni vezana na vrednost stanovanja, temveč na dohodek najemnika in ponavadi predstavlja šest 
do deset odstotkov dohodka gospodinjstva. Ker najemnina ne pokriva stroškov stanovanja, 
država zagotavlja subvencije za poslovanje neprofitnih stanovanjskih organizacij.  
 
 
 
 

4. UREDITEV STANOVANJSKEGA PODRO ČJA V 
SLOVENIJI 

 

 
 
Najpomembnejši zakon, ki ureja stanovanjsko področje v Republiki Sloveniji, je Stanovanjski 
zakon (v nadaljevanju SZ-1) iz leta 2003 ter pravilniki, uredbe in metodologije, ki so bile 
sprejete na podlagi tega zakona.  
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Nov stanovanjski zakon je nasledil prejšnji stanovanjski zakon iz leta 1991, ki je določil 
pravno podlago za ukinitev družbene lastnine na stanovanjskem področju in prehajanje s 
pravne ureditve stanovanjske pravice na najemna razmerja. Zakon iz leta 1991 je omogočil 
proces lastninjenja stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini, kjer je bil odkup mogoč 
od oktobra 1991 do oktobra 1993 (Stanovnik, 1994, str. 1559-1571). Večina stanovalcev v 
družbenih stanovanjih je le ta odkupila po nizkih cenah, ki so bile daleč od tržnih. Odkupna 
cena stanovanj se je gibala približno pri 40 odstotkih njihove knjigovodske vrednosti, kar je 
predstavljajo le okoli 10 do 15 odstotkov tržne vrednosti stanovanj. Do tako velikih razlik 
med knjigovodskimi in tržnimi vrednosti stanovanj je prišlo zaradi neupoštevanja lokacije pri 
določitvi vrednosti stanovanja. Sredstva, namenjena razreševanju stanovanjskih problemov 
naslednjih generacij, pridobljena preko prodaje družbenih stanovanj, so bila nizka. Zakon je 
bil trikrat spremenjen in dopolnjen, številne presoje Ustavnega sodišča RS pa so razveljavile 
nekatere njegove določbe, predvsem v delu, ki je urejal najemniško področje in razmerja med 
lastniki in najemniki v denacionaliziranih stanovanjih. 
 
Pomemben dokument, ki opredeljuje stanovanjsko področje, je tudi Nacionalni stanovanjski 
program, sprejet leta 2000. Nacionalni stanovanjski program opredeljuje najpomembnejše 
smeri razvoja stanovanjske oskrbe, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju. 
 
 

4.1. Stanovanjski zakon 

 
Stanovanjski zakon ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za vzdrževanje le teh, pogoje za 
načrtovanje stanovanj, lastninskopravna razmerja in upravljanje v večstanovanjskih stavbah, 
stanovanjska najemna razmerja ter gradnjo in prodajo novih stanovanj (Stanovanjski zakon, 
2003). Ureja tudi pomoč pri pridobivanju in uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge države 
in občin na stanovanjskem področju ter pristojnosti organov in organizacij, ki delujejo na 
stanovanjskem področju. 
 
Zakon opredeljuje stanovanje kot skupino prostorov namenjenih za trajno bivanje, ki so 
funkcionalna celota, praviloma z enim vhodom, ne glede na to ali so prostori v stanovanjski 
hiši ali v drugi zgradbi. Kot primerno stanovanje zakon določa stanovanje, ki je v eno ali 
večstanovanjski stavbi, zgrajeni v skladu z minimalnimi tehničnimi pogoji za graditev 
stanovanj in stanovanjskih stavb in je zanjo, v skladu s predpisi o graditvi objektov, izdano 
uporabno dovoljenje. Stanovanje mora zadoščati stanovanjskim potrebam lastnika oz. 
najemnika in njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim živijo v skupnem gospodinjstvu, kar 
pomeni, da mora imeti ločen spalni in bivalni del, izjema je garsonjera, ki je primerna za 
enočlansko gospodinjstvo. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem določa 
površinske normative ustreznega stanovanja. 
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V osnovi se stanovanja delijo v dve skupini: 

• lastno stanovanje je stanovanje, ki ga stalno uporablja lastnik ali njegovi ožji družinski 
člani za zadovoljevanje svojih stanovanjskih potreb, 

• najemno stanovanje je stanovanje, ki ga lastnik (najemodajalec) oddaja v najem. 
 
Najemna stanovanja se po stanovanjskem zakonu razvrščajo v štiri kategorije: 

• Tržno najemno stanovanje: stanovanje, ki ga lastnik prosto oddaja na trgu zaradi 
pridobivanja dobička. Tržna najemnina se oblikuje prosto, glede na ponudbo in 
povpraševanje po stanovanjih na trgu. Stanovanjski zakon omejuje višino prosto 
oblikovane najemnine s tem, da definira oderuško najemnino. Kot oderuška najemnina se 
šteje tista najemnina, ki za več kot 50 odstotkov presega povprečno prosto oblikovano 
najemnino v občini za enako ali podobno kategorijo stanovanja, pri čemer je potrebno 
upoštevati tudi lokacijo in opremo stanovanja.  

• Službeno najemno stanovanje: stanovanje, ki ga delodajalec oddaja za zadovoljevanje 
službenih potreb. Oblikovanje višine najemnine je stvar poslovne odločitve 
najemodajalca.  

• Namensko najemno stanovanje: stanovanje, ki je namenjeno institucionalnemu varstvu 
starejših oseb, upokojencem ali posebnim skupinam odraslega prebivalstva. Najemnina za 
to stanovanje se bodisi oblikuje prosto, bodisi v skladu z metodologijo za oblikovanje 
neprofitnih najemnin, o čemer odloča najemodajalec. 

• Neprofitno najemno stanovanje: stanovanje, ki se odda v najem za neprofitno najemnino, 
ali stanovanje, ki se oddaja upravičencu do najema neprofitnega stanovanja. 

 
Stanovanjski zakon iz leta 2003 ne loči več med tako imenovanimi socialnimi in neprofitnimi 
stanovanji. V preteklosti se socialna in neprofitna stanovanja v Sloveniji niso razlikovala med 
seboj ne glede lokacije in ne glede kakovosti stanovanj, temveč le po upravičencih do 
dodelitve ene oziroma druge vrste stanovanj. V skladu s prejšnjim zakonom so bila socialna 
stanovanja namenjena upravičencem z najnižjimi dohodki, neprofitna stanovanja pa so bila 
namenjena državljanom s povprečnimi in celo nekoliko nadpovprečnimi dohodki, kar 
predstavlja večino prebivalstva. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
določa v 5. členu zgornje dohodkovne meje, ki jih prosilci za najem neprofitnega stanovanja 
ne smejo prekoračiti. S tem poenotenjem se je Slovenija približala drugim razvitim 
zahodnoevropskim državam, ki poznajo le eno vrsto te skupine stanovanj in jih imenujejo 
bodisi socialna, bodisi neprofitna ali subvencionirana stanovanja, ki imajo t.i. regulirano 
(neprofitno) najemnino. 
 
Ker je namen naloge ugotoviti, kakšna je ponudba neprofitnih najemnih stanovanj v Sloveniji 
in kdo jih oddaja v najem, se bom v nadaljevanju osredotočila na zakonsko osnovo, ki določa 
pogoje in način dodeljevanja neprofitnih najemnih stanovanj ter način določanja višine 
neprofitne najemnine. 
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4.2. Nosilci stanovanjske oskrbe z neprofitnimi sta novanji v 
Sloveniji 

 
Neprofitne stanovanjske organizacije se ustanavljajo zaradi zagotavljanja javnega interesa na 
stanovanjskem področju, to je z pridobivanje neprofitnih stanovanj in njihovega upravljanja v 
okviru neprofitnih razmerij (Stanovanjski zakon, 2003). Delujejo pod posebnimi pogoji, ki 
jim omogočajo prejemanje proračunskih in drugih subvencij oz. donacij, ugodna posojila 
pridobljena od Stanovanjskega sklada RS in iz sredstev občinskih proračunov, dodelitev 
komunalno opremljenega ali neopremljenega stavbnega zemljišča, sofinanciranje 
komunalnega urejanja že pridobljenega stavbnega zemljišča ter oprostitev plačila davkov in 
taks.  
 
V skladu s Stanovanjskim zakonom je neprofitna stanovanjska organizacija tista pravna 
oseba, ki je ustanovljena za pridobivanje, upravljanje in oddajanje najemnih neprofitnih 
stanovanj ter za pridobivanje in upravljanje lastnih stanovanj, pod posebnimi pogoji, ki so 
določeni s Pravilnikom o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij (v 
nadaljevanju Pravilnik). Ta opredeljuje neprofitno stanovanjsko organizacijo (v nadaljevanju 
NSO) kot tisto pravno osebo, ki upravlja bodisi lasten sklad neprofitnih stanovanj, bodisi 
sklad stanovanj, ki jih poseduje ali z njimi kako drugače razpolaga oz. bo z njimi razpolagala 
v imenu lastnikov (neprofitnih najemnih stanovanj ali lastnih stanovanj) in za svoj račun na 
podlagi posebne pogodbe, sklenjene najmanj za dobo 50 let in na enak način razpolaga z 
zazidanim ali nezazidanim zemljiščem za stanovanjske potrebe (Pravilnik o posebnih pogojih 
delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij, 1993). To pomeni, da obsega prevzem 
stanovanj, prenovo, rekonstrukcijo, nakup ali gradnjo stanovanj. Poleg prej opredeljenih 
dejavnosti lahko NSO opravlja tudi: 

• posle, ki so potrebni za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa 
neposrednega opravljanja dejavnosti, kadar ti posli v primerjavi z enakimi na trgu ne 
izkazujejo izgube; 

• druge posle v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register, kadar neprofitne 
stanovanjske organizacije z njimi ustvarja vsaj 3 odstotke čistega dobička.  

Prihodki iz teh poslov v celotnem poslovanju NSO ne smejo presegati skupaj 40 % vseh 
letnih prihodkov, pri čemer vsak posel zase ne sme presegati 30 odstotkov ustvarjenega 
letnega prihodka.  
 
Čisti dobiček, ki ga neprofitna stanovanjska organizacija ugotovi z letnim izkazom uspeha, 
mora le ta usmeriti tako, da bo v celoti porabljen za nakup, gradnjo, prenovo, rekonstrukcijo 
in vzdrževanje stanovanj, ne glede na kategorijo najemnega stanovanja, vendar mora najmanj 
70 odstotkov čistega dobička nameniti pridobivanju neprofitnih stanovanj.  
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4.2.1. Oblike neprofitnih stanovanjskih organizacij 

 
Stanovanjski zakon, kot pomembnega nosilca oskrbe z neprofitnimi stanovanji, ob 
sodelovanju občin, predvideva neprofitne stanovanjske organizacije (Cirman, 2004, str. 4-15). 
Le te naj bi zagotavljale most med javnim in zasebnim sektorjem v oskrbi s cenovno 
dostopnimi najemnimi stanovanji. Danes v Sloveniji deluje okoli 60 neprofitnih stanovanjskih 
organizacij, ki imajo lahko tri različne organizacijske oblike: 

• delujejo v okviru občine, 

• so organizirane kot javni sklad ali 

• poslujejo kot gospodarske družbe. 
 
Smotrnost in učinkovitost neprofitne stanovanjske organizacije je odvisna tudi od 
organizacijske oblike, v kateri deluje. Dejavniki, kot so možnost izkoriščanja ekonomije 
obsega in povezanosti, dostop do finančnih virov in fleksibilnost, kažejo na ekonomsko 
učinkovitost in smotrnost posameznih organizacijskih oblik neprofitnih stanovanjskih 
organizacij.  
 
Ekonomija povezanosti nastopi takrat, kadar se v istem obratu proizvaja več proizvodov in so 
s tem celotni stroški proizvodnje manjši, kot če bi se vsak proizvod proizvajal v ločenem 
obratu. Neprofitne stanovanjske organizacije, ki so organizirane kot gospodarske družbe, v 
večini primerov svojo dejavnost oskrbe z neprofitnimi stanovanji dopolnjujejo z drugimi 
sorodnimi dejavnostmi, kot so poslovanje z lastnimi nepremičninami, oddajanje lastnih 
nepremičnin v najem ter poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi. Največ teh 
NSO se ukvarja z dejavnostjo upravljanja večstanovanjskih stavb v skladu s stanovanjskim 
zakonom. S tem so pridobile možnosti izkoriščanja ekonomije povezanosti zaradi tehnično 
tehnoloških razlogov (upravniško osebje hkrati upravlja s stanovanji in stavbo, kot večji 
naročnik lahko dosega boljše pogoje pri dobaviteljih) in skupne uporabe upravno 
administrativnih virov v podjetju (delitev fiksnih stroškov režijskih delavcev na upravljanje 
neprofitnih stanovanj in upravljanje po stanovanjskem zakonu). Neprofitne stanovanjske 
organizacije, ki so organizirane v okviru občin ali kot javni sklad, imajo manjše možnosti 
izkoriščanja ekonomije povezanosti. Iz tega sledi, da so stroški upravljanja z neprofitnimi 
stanovanji potencialno najmanjši v primeru organiziranosti neprofitne stanovanjske 
organizacije kot gospodarske družbe, ki del svoje dejavnosti opravlja tudi v povezanih 
dejavnostih na trgu.  
 
O ekonomiji obsega govorimo takrat, kadar se stroški proizvodnje na enoto proizvoda s 
povečevanjem obsega proizvodnje zmanjšujejo. To omogoča delitev fiksnih stroškov 
proizvodnje na večje število proizvodov, saj s tem povprečni fiksni stroški padajo. Neprofitne 
stanovanjske organizacije se v svetu pojavljajo kot velika podjetja, ki v povprečju upravljajo s 
po več tisoč stanovanji. Iz tega bi se dalo sklepati, da tudi pri neprofitnih stanovanjskih 
organizacijah obstajajo možnosti izkoriščanja ekonomije obsega, kar potrjujejo tudi odzivi 
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nekaterih NSO v Sloveniji (Cirman, 2004, str. 4-15). Predvsem tiste neprofitne stanovanjske 
organizacije, ki so organizirane kot gospodarske družbe, želijo širiti svoj obseg delovanja in 
na trgu aktivno iščejo stike z občinami in podjetji, s katerimi še niso sodelovale. Občinske 
neprofitne stanovanjske organizacije so pri svojem delovanju strogo omejene na območje 
posamezne občine, podobno je tudi z javnimi skladi. Izjema je Javni medobčinski sklad 
Maribor, ki upravlja neprofitni stanovanjski fond nekdanjih petih mariborskih občin. Z vidika 
prednosti ekonomije obsega bi bilo smiselno razmisliti o uvedbi NSO na širši regionalni ravni 
in ne omejitev na občinsko raven, kot je praksa sedanje ureditve.  
 
Fleksibilnost meri stopnjo prilagodljivosti organizacije spremembam v okolju in je 
pomemben dejavnik zagotavljanja ekonomske učinkovitosti. Fleksibilnost omogoča 
izkoriščanje prednosti, ki jih nudi trenutno tržno okolje in možnost izogibanja slabostim in 
nevarnostim. Zaradi visokega števila odločitvenih ravni in vpliva politike so najmanj 
fleksibilne neprofitne stanovanjske organizacije v okviru občin, sledijo jim javni skladi, 
najbolj pa so prilagodljive neprofitne stanovanjske organizacije v okviru gospodarskih družb. 
 
Prisotnost proračunskih omejitev ravno tako predstavlja pomembno razliko med neprofitnimi 
stanovanjskimi organizacijami, organiziranimi v obliki gospodarskih družb ter NSO kot 
javnimi skladi in NSO v okviru občin. Neprofitne stanovanjske organizacije v okviru občin se 
srečujejo z mehkimi proračunskimi omejitvami, saj lahko v daljšem obdobju potrošijo več 
sredstev, kot jih pridobijo s svojo dejavnostjo upravljanja z neprofitnimi stanovanji, saj 
pridobivajo sredstva iz občinskega proračuna. Posledica tega je, da počasneje odpravljajo 
ekonomske neučinkovitosti, kar lahko poveča stroške upravljanja. NSO, organizirane kot 
javni skladi, so omejene z Zakonom o javnih skladih, ki prepoveduje zadolževanje javnega 
sklada za zagotavljanje sredstev za delo javnega sklada. Zato se srečujejo s trdimi 
proračunskimi omejitvami, saj jih trg hitro kaznuje za neučinkovito delovanje. V podobni 
situaciji so tudi neprofitne stanovanjske organizacije v okviru gospodarskih družb, saj lahko 
le v omejenem obdobju prenašajo sredstva s pridobitnega dela dejavnosti na nepridobitno. 
Takšna strategija je lahko zgolj kratkoročna, sicer propadejo, ker jih zaradi nekonkurenčnosti 
pri dejavnosti upravljanja večstanovanjskih stavb konkurenti lahko izrinejo s trga.  
 
Visoka stopnja finančnega vzvoda nosilcem neprofitne stanovanjske oskrbe omogoča 
dopolnjevanje lastnih sredstev z dolžniškimi viri. Na ta način lahko zagotavlja večji obseg 
novozgrajenih stanovanj, kot pri financiranju celotne naložbe z lastnimi sredstvi. 
Nepremičninske naložbe imajo dolgo življenjsko dobo in dolg rok vračila, zato omogočajo 
relativno visok finančni vzvod oziroma visoko raven zadolžitve. Neprofitne stanovanjske 
organizacije, ki so organiziranje kot gospodarske družbe, imajo največjo svobodo pri 
zadolževanju. Omejitve nastajajo zaradi poslovnih kriterijev, ki jih uporabljajo pri 
oblikovanju finančne konstrukcije in omejitev, ki jim jih postavljajo posojilodajalci. Zato so 
sposobne pri gradnji novih stanovanj lastna sredstva nadgraditi z relativno visoko 
zadolžitvijo. Neprofitne stanovanjske organizacije v okviru občin so v najslabšem položaju 
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pri dostopu do finančnih virov, ker so omejene z Zakonom o financiranju občin. Pogosto je 
zadolžitev občin že zelo blizu zakonskih omejitev, zato je možnost pridobitve dodatnih 
dolžniških virov za izgradnjo neprofitnih stanovanj majhna. Vse to je spodbudilo 
Stanovanjski sklad RS, da sedaj omogoča tudi soinvestitorstvo z občinami, kar občinam 
omogoča, da združujejo lastne vire z nepovratnimi viri SSRS, sklad pa v zameno pridobi 
najemnine od stanovanj v višini soinvestitorskega deleža. S podobnimi omejitvami, kot jih 
imajo neprofitne stanovanjske organizacije v okviru občin, se srečujejo tudi javni stanovanjski 
skladi, saj so pri svojem delovanju omejeni z Zakonom o javnih skladih. Le ta omejuje skupni 
obseg zadolženosti javnega sklada na 10 odstotkov vrednosti namenskega premoženja sklada 
in v višini skupnih prihodkov namenskega premoženja v posameznem poslovnem letu. Pri 
večjih investicijah se tako lahko zgodi, da morajo za pretežni del naložbe zagotoviti lastna 
sredstva.  
 
Oskrba z neprofitnimi stanovanji je v veliki meri povezana s stanovanjsko politiko v 
posamezni občini, kar pomeni, da na poslovanje posamezne oblike NSO vpliva tudi 
usklajenost interesov z lokalno skupnostjo. Nosilci neprofitne stanovanjske oskrbe ob 
današnji strukturi neprofitne najemnine ne morejo preživeti na daljši rok brez tesnega 
sodelovanja in usklajenosti interesov z občino. Zaznati je, da je ta stopnja usklajenosti večja, 
čim večja je stopnja integriranosti med nosilcem neprofitne stanovanjske oskrbe in organi 
občine. Neprofitne stanovanjske organizacije v okviru občin se malokrat srečujejo z 
usklajevalnimi trenji, nekoliko več jih je v primeru javnih stanovanjskih skladov, največ pa v 
primeru NSO kot gospodarskih družb. Usklajevalna trenja povzročajo transakcijske stroške 
ter tako vnašajo neučinkovitost v izvajanje neprofitne stanovanjske oskrbe.  
 
Ob primerjavi vseh dejavnikov ekonomske učinkovitosti je najbolj smotrno organizirati 
neprofitno stanovanjsko oskrbo preko NSO kot gospodarske družbe, saj ima največje 
možnosti izkoriščanja ekonomije obsega in ekonomije povezanosti, če svojo dejavnosti 
kombinira s sorodnimi dejavnostmi na trgu. Ravno tako ta oblika poslovanja omogoča 
največjo fleksibilnost in raven zadolžitve, hkrati pa jo spodbuja k učinkovitemu poslovanju, 
saj drugače propade. Ob upoštevanju vseh dejavnikov je najbolj neučinkovita oblika 
poslovanja NSO v okviru občin.  
 

4.2.2. Položaj neprofitnih stanovanjskih organizacij v Slove niji 

 
Neprofitne stanovanjske organizacije so vseskozi delovale v okolju, ki je nespodbudno 
delovalo na njihovo poslovanje (Cirman, 2004, str. 4-15). Investicijske projekte izgradnje 
novih neprofitnih stanovanj so lahko financirale s 30 do 40 odstotno lastno udeležbo, za 
preostanek pa so najele posojila pri Stanovanjskem skladu RS ali pa v redkih primerih 
pridobile sredstva občine. Vendar pa je zakonodaja omejevala višino neprofitne najemnine na 
ravni, ki je delovala izrazito nestimulativno na investicije v širjenje sklada stanovanj.  
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Prva metodologija oblikovanja višine neprofitnih najemnin je bila sprejeta leta 1992, vendar 
pa je bila ta daleč od uveljavljanja stroškovne neprofitne najemnine ter je le vzdrževala staro 
socialno politiko do neprofitnih najemnikov. V letu 1995 je bil narejen korak naprej k 
stroškovni najemnini s sprejetjem Pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v 
neprofitnih stanovanjih, ki pa je prenehal veljati leta 1999. Vendar tudi popravljena 
metodologija ni spodbujala kapitalskih vlaganj v pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj. 
V tem obdobju so položaj neprofitnih stanovanjskih organizacij poskušale izboljšati nekatere 
občine, ki so se v precejšnji meri odločale za pogodbeni prenos občinskih neprofitnih 
(socialnih) stanovanj v last in upravljanje NSO.4 Prenos občinskega fonda stanovanj na 
neprofitne stanovanjske organizacije je predstavljal prvi korak k ustreznejšim pogojem 
njihovega delovanja. Predpostavlja se namreč, da NSO razpolaga z uravnoteženim fondom 
stanovanj, kar pomeni, da ima v upravljanju stanovanjski fond različne starosti. Starostna 
uravnoteženost omogoča, da se mlajši fond, ki je obremenjen z odplačili anuitet za najeta 
posojila, financira z najemninami starejšega fonda, pri katerem so posojila v večji meri že 
odplačana. Vendar pa je prenos likvidnostne obremenitve znotraj stanovanjskega fonda 
različnih starosti mogoč le, kadar je višina neprofitne najemnine dovolj visoka, da se pokrijejo 
stroški celotnega fonda. V Sloveniji to ni bilo mogoče, saj so bile na preneseni stanovanjski 
fond vezane zakonsko izredno nizke najemnine.5  
 
Dodatna ovira za vzpostavitev sistema financiranja novega fonda z najemninami starega 
fonda je bilo dejstvo, da je bil stanovanjski fond, ki so ga občine prenesle v last in upravljanje 
NSO, sestavljen iz stanovanj, ki je ostal neprodan imetnikom stanovanjske pravice v procesu 
privatizacije stanovanj. Ta stanovanja pa so bila v bistveno slabšem stanju kot odprodana 
stanovanja, zato so bili z njihovim vzdrževanjem povezani nadpovprečno visoki stroški. NSO 
so te stroške krile iz sprotnih najemnin in z zadolževanjem. Vse to je dolga leta izčrpavalo 
finančni položaj neprofitnih stanovanjskih organizacij.  
 
Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona v letu 2000, se 
je spremenilo tudi izhodišče za določanje višine neprofitnih najemnin. Odlok je med elemente 
neprofitne najemnine, poleg stroškov investicijskega vzdrževanja, tekočega vzdrževanja, 
upravljanja in zavarovanja ter amortizacije uvrstil tudi stroške kapitala. Nova metodologija je 
omogočala neprofitno najemnino v višini 3,81 % vrednosti stanovanja za stanovanja stara nad 
60 let in 5,08 % za mlajša ali popolnoma obnovljena stanovanja. Odlok je predvideval 
postopen dvig najemnine do polne višine v letu 2004. Priznavanje ustrezne višine stroškov 
posameznih elementov najemnine, posebno stroškov kapitala, je pomenil pomemben korak k 
izboljšanju razmer za delovanje NSO. Še vedno pa predstavlja problem neupoštevanje 

                                                 
4 Npr. Občina Postojna, občini Jesenice in Kranjska Gora, MOL, občina Maribor, občina Velenje in druge 
(Končno poročilo: Kontrola poslovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij, 2002). 
5 Najemnina za nekatera stanovanja je bila določena v višini 2,9% vrednosti stanovanja, kar je veljalo do leta 
2000, v kasnejši uredbi pa so za določeno skupino stanovanj najemnino znižali na 2,54 %, s postopnim padcem 
najemnin do leta 2004. 
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zemljišča v določitvi vrednosti stanovanja, kar posledično pomeni nerealno osnovo za 
obračun. Metodologija je upoštevala predpostavko, da bodo občine zemljišča za gradnjo 
neprofitnih stanovanj neodplačno prenesla na NSO, NSO pa bi morale zagotoviti le sredstva 
za izvedbo gradbenih in obrtniških del. Vendar pa občine niso vedno zagotavljale neodplačnih 
zemljišč za gradnjo, NSO pa pridobivajo neprofitna stanovanja tudi preko nakupov in ne 
vedno le z lastno gradnjo. Določitev vrednosti stanovanja brez vrednosti zemljišča tako 
predstavlja nerealno osnovo za izračun višine neprofitne najemnine, saj so bili obračunani 
stroški kapitala prenizki. To je zaviralo pritok dodatnega zasebnega kapitala na področje 
neprofitne stanovanjske oskrbe ter aktivnosti pridobivanja novih stanovanj, torej enega od 
osnovnih ciljev delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij. 
 
Navedene pomanjkljivosti opisane metodologije za izračun najemnin v neprofitnih 
stanovanjih se odražajo tudi v samem poslovanju NSO. Poslovanje dvanajstih neprofitnih 
stanovanjskih organizacij, ki so bile analizirane v okviru opravljene kontrole poslovanja 
neprofitnih stanovanjskih organizacij v letu 2002, kaže, da velika večina organizacij 
neprofitnega sektorja posluje negativno, kar je razvidno iz Priloge 1 (Stanovnik et al., 2003, 
str. 22). NSO, ki so opravljale tudi druge dejavnosti, kot jih dovoljuje Pravilnik o posebnih 
pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij, so izboljšale rezultat poslovanja, ki 
je tako v nekaterih primerih tudi pozitiven.  
 
Brez upoštevanja amortizacije, ki zagotavlja obnavljanje in morebitno širitev sklada 
stanovanj, je poslovanje neprofitnih stanovanjskih organizacij sicer pozitivno in tudi 
likvidnostno po večini nimajo primanjkljaja. Vendar pa je to mogoče le zaradi njihove visoke 
lastne udeležbe pri financiranju obnove in pridobivanju novih neprofitnih stanovanj. 
Likvidnost se izide predvsem pri neprofitnih stanovanjskih organizacijah, ki upravljajo 
večinoma s starejšimi stanovanji, za katera ne odplačujejo posojil. Likvidnostna obremenitev 
z odplačili posojil Stanovanjskemu skladu RS (in morebitnih drugih kreditodajalcev – primer 
je Stanovanjski sklad ljubljanskih občin) se porazdeli na več stanovanj tako, da neprofitne 
stanovanjske organizacije nimajo likvidnostnih problemov. Velikost fonda stanovanj, s 
katerimi upravljajo obravnavane NSO, je zelo različen; od 14 neprofitnih stanovanj, s 
katerimi upravlja IMEQ Slovenske Konjice, do 3.030 stanovanj, ki jih ima v upravljanju 
Stanovanjski sklad občine Maribor. Neprofitne stanovanjske organizacije so pridobile 
stanovanja na različne načine, od prenosa celotnega fonda stanovanj v upravljanje s strani 
občin ali podjetij v primeru Stanovanjskega sklada Maribor ter Stanovanjskega sklada občine 
Šmarje pri Jelšah, do 100 % lastnih investicij ter nakupa na trgu v primeru IMEQ Slovenske 
Konjice ter s kombinacijo prenosa in lastne izgradnje ter nakupa na trgu.  
 
Delež lastne soudeležbe NSO pri investicijah za pridobitev neprofitnih stanovanj se zelo 
razlikuje: od visoke 83 odstotne soudeležbe Stanovanjskega sklada občine Velenje, ki deluje 
kot sklad v okviru občine, do Stanovanjske zadruge Gorenjske (SZG) brez lastne soudeležbe. 
Posledično je različna tudi odplačilna obveznost do SSRS, ki je nekaterim NSO povzročila 
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likvidnosti primanjkljaj. Stanovanjska zadruga Gorenjske, ki je financirala pridobivanje 
neprofitnih stanovanj brez udeležbe lastnih sredstev in ob 40,26 odstotni udeležbi najemnikov 
stanovanj pri izgradnji novih stanovanje, se sooča z visokim likvidnostim primanjkljajem. Pri 
analizi te NSO je potrebno opozoriti, da izkazi poslovanja niso izdelani v skladu s 
Pravilnikom in ne omogočajo realne presoje poslovanja neprofitnega dela, saj je pretežni del 
poslovanja SZG profiten in predstavlja gradnjo in upravljanje s stanovanji.  
 
Žal velika večina neprofitnih stanovanjskih organizacij v Sloveniji, ob upoštevanju stroškov 
amortizacije, posluje z izgubo, ki jo pokrivajo z opravljanjem drugih profitnih dejavnosti. Ob 
tem se zato postavlja vprašanje njihove dolgoročne perspektive v smislu prenavljanja in 
povečevanja sklada neprofitnih stanovanj, saj jim zakonodaja ni omogočila niti pozitivnega 
poslovanja. Dober primer tega je NSO IMEQ Slovenske Konjice, ki je celoten sklad 
neprofitnih stanovanj pridobila s 60 odstotnim posojilom s strani SSRS in ob 40 odstotni 
lastni udeležbi. Primer kaže, da metodologija določanja višine neprofitne najemnine in 
posojilna politika SSRS nista omogočala pozitivnega in likvidnega poslovanja NSO. 
Likvidnostni primanjkljaj je v letu 2000 znašal 63 SIT mesečno na kvadratni meter 
neprofitnega najemnega stanovanja. Če bi bili stroški poslovanja NSO prikazani v dejanski 
višini, tako kot so nastali s poslovanjem in ne le v višini, kot jo dopušča metodologija, bi bil 
likvidnostni primanjkljaj najbrž še večji in s tem tudi poslovanje neprofitne stanovanjske 
organizacije negativno.6  
 
Naslednji pomemben korak je pomenil sprejem Stanovanjskega zakona v septembru 2003 in s 
tem povezane Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 
merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnih, konec leta 2003, ki je stopila 
v veljavo 1.1.2005. Ta uredba je vpeljala možnost uvedbe lokacijskega popravka, ki lahko 
poviša najemnino za največ 30 odstotkov, vpliv lokacije na najemnino na svojem območju 
določijo občine z odlokom. Vpliv lokacije tako poveča vrednost stanovanja in s tem 
posledično višino neprofitne najemnine. Delno je s tem odpravljena pomanjkljivost prejšnje 
metodologije, saj se s tem vrednost stanovanja lahko približa dejanski vrednosti.  
 
Kljub vsem uvedenim spremembam, ki jih je zakonodaja uvedla na področju neprofitnih 
najemnin, pa osnova za izračun najemnine še vedno predstavlja določeno oviro, da bi 
neprofitne stanovanjske organizacije lahko s svojim poslovanjem v celoti pokrivale vse 
nastale stroške. Neprofitne stanovanjske organizacije so v podrejeni vlogi, saj je v pristojnosti 
občin odločitev o oblikovanju lokacijskega popravka, kar omogoča, da se med stroške 
financiranja uvrsti tudi investicija v zemljišče. Če se občina zaradi političnih razlogov odloči, 
da ne uvede lokacijskega popravka v najemnini ali ga določi v višini nižji od ena, element 
najemnine s stroški financiranja zagotovo ne pokriva dejanskih stroškov financiranja 

                                                 
6 Potrebno je opozoriti, da je velika večina podatkov pridobljenih s študijo izvajalca START – Consulting, 

»Končno poročilo: Kontrola poslovanja Neprofitnih stanovanjskih organizacij« ne omogoča dobre analize 
poslovanja NSO, saj poslovanje v veliki meri ni prikazano popolnoma ločeno. 
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neprofitne stanovanjske organizacije. Na cenovno izrazito izpostavljenih lokacijah, kjer so 
potrebe po dosegljivih najemnih stanovanjih največje, pa tudi višina popravka v največji 
dovoljeni višini ne zadostuje za ustrezno povračilo stroškov financiranja. S tem je poslovanje 
neprofitnih stanovanjskih organizacij močno izpostavljeno političnemu tveganju, kjer so 
prepuščeni politični volji v občini, kar zagotovo nespodbudno vpliva na njihove investicijske 
odločitve.  
 
Na vpliv nove metodologije na poslovanje neprofitnih stanovanjskih organizacij bo potrebno 
še počakati, saj zakon predvideva postopen dvig najemnin do konca leta 2006, ko se bodo 
pričeli kazati morebitni prvi pozitivni učinki na njihovo poslovanje. 
 
 

4.3. Definicija neprofitnosti 

 
Neprofitna dejavnost je definirana kot dejavnost, ki za svoje poslovanje zaračunava tako ceno, 
ki ji omogoča pokrivanje vseh nastalih stroškov, vendar nima delnic oziroma delničarjev, ki 
bi pričakovali donos na vloženi kapital (Brigham, Gapenski, Daves, 1999, str. 903). Bistvena 
razlika med profitno in neprofitno dejavnostjo je torej pričakovani donos na vloženi kapital. 
 
V literaturi lahko zasledimo različna izhodišča opredelitve neprofitnosti, kar se zrcali v sami 
opredelitvi priznanih stroškov kapitala (Stanovnik et al., 2003, str. 14-15). Neprofitne 
organizacije so ponavadi opredeljene kot organizacije, ki opravljajo družbeno koristno 
dejavnost. Zanje je značilno, da osebe, ki so priskrbele finančna sredstva za dejavnost 
neprofitnih organizacij, niso upravičene do neposrednega denarnega donosa na vložena 
sredstva, ne glede na obliko donosa, torej niti v obliki tekočega donosa in ne kot kapitalski 
dobiček. Ravno tako vlagatelji niso upravičeni do povrnitve vloženih sredstev. Donos, ki ga 
prejmejo vlagatelji v neprofitno dejavnost, je predvsem v nedenarnih koristih. To so notranje 
zadovoljstvo, povečanje ugleda v javnosti in podobno, a tudi v denarnih koristih v obliki 
različnih davčnih olajšav ter v obliki eksternalij, ki jih poraja opravljanje družbeno koristnih 
dejavnosti na druge dejavnosti (na primer ekonomija obsega s profitno dejavnostjo ipd.). 
 
Tako imenovana »čista« neprofitnost se v največji meri odvija v okviru različnih društev in 
ustanov. Poznamo pa tudi drugače opredeljene oblike neprofitnosti, ki so v največji meri 
povezane z opravljanjem regulirane dejavnosti v okviru gospodarskih družb. Oskrba z 
neprofitnimi stanovanji v okviru neprofitnih stanovanjskih organizacij spada med takšne 
dejavnosti. 
 
Delovanje neprofitnih stanovanjskih organizacij v Sloveniji je določeno s Pravilnikom o 
posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij in z Zakonom o 
gospodarskih družbah. Zakon pa ne opredeljuje, kaj lastnikom pomeni pojem nepridobitnosti. 
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Le ta namreč ne navaja, ali se morebitni dobiček lahko deli, ali se mora reinvestirati, kot tudi 
ne, ali so lastniki upravičeni do kapitalskega dobička. Stanovanjski zakon v 117. členu 
našteva elemente neprofitne najemnine, eden izmen njih je tudi strošek financiranja, tako za 
najeta kot tudi za lastna sredstva. 
 
Postavlja se vprašanje, kako z vidika neprofitnosti opredeliti delovanje neprofitnih 
stanovanjskih organizacij in s tem povezanih stroškov kapitala: 

• Lahko se definira kot popolna neprofitnost, podobno kot v primeru društev in ustanov, 
torej dejavnost, katere namen je v prvi vrsti opravljanje družbeno koristne dejavnosti in ne 
donos na kapital. Posledično ni sprejemljivo, da bi se v ceni storitve priznavali stroški 
kapitala oziroma njegovi sestavini - stroški obresti in donos na lastniški kapital. V 
primeru, da bi želeli izvajati oskrbo z neprofitnimi stanovanji na ta način, bi bilo za razvoj 
nujno potrebno uvesti dodatne stimulacije, na primer davčne, ki bi spodbujale tovrstne 
naložbe. 

• Neprofitno stanovanjsko oskrbo lahko pojmujemo kot dejavnost, katere cilj je opravljanje 
splošno koristnih storitev, ne pa ustvarjanje donosa na kapital. V ceni zato ni sprejemljivo 
priznati stroška kapitala v obliki donosa lastniškega kapitala, lahko pa se odobri plačilo 
obresti. Za lastniški kapital pa imamo kljub njegovemu nepriznavanju, dve možnosti. Prva 
je, da predpostavimo ničelno nominalno ali ničelno realno donosnost stroška kapitala. 
Slednja različica ščiti lastniški kapital pred razvrednotenjem v primeru inflacije. V 
primeru, da se kljub tako reguliranim cenam vseeno ustvari določen dobiček, se ta lahko 
izplača. 

• Tretje izhodišče je, da se neprofitna stanovanjska oskrba pojmuje kot dejavnost ki 
zagotavlja družbeno koristne storitve. Zanjo predpostavimo, da se opravlja z lastniškim in 
dolžniškim kapitalom, ki zahteva vračilo in določeno donosnost. Posledično se v ceni 
prizna strošek obresti in doseganje določene višine dobička za pokrivanje stroškov 
lastniškega kapitala. Ustvarjen dobiček si lastniki lahko izplačajo. 

 
Iz zakonodaje ni mogoče jasno razbrati, katero izhodišče je služilo kot osnova za določitev 
elementa stroška kapitala v strukturi neprofitne najemnine. Glede na višino priznanega stroška 
kapitala in njegove primerjave s stroški za NSO razpoložljivih dolžniških virov bi sklepali na 
izhodišče 3. Zakonodaja narekuje, da morajo občine priznana sredstva iz naslova stroškov 
financiranja ponovno namensko uporabiti za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih stanovanj ter 
to prikazati v občinskih stanovanjskih programih, sicer teh stroškov v najemnini ne smejo 
zaračunavati. 
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4.4. Višina neprofitne najemnine 

 
Osnovno izhodišče pri oblikovanju višine neprofitne najemnine naj bi bila priznana 
stroškovna najemnina, to je najemnina, ki naj bi lastnikom neprofitnih najemnih stanovanj 
omogočala normalno vzdrževanje stanovanjskega sklada in deloma tudi financiranje nove 
stanovanjske gradnje (Rop, 1992, str. 1).  
 
Neprofitna oziroma stroškovna najemnina, se v svetu od ekonomske najemnine največkrat 
razlikuje po tem, da ne vsebuje povprečnega ekonomskega dobička in se večinoma uporablja 
v javnem najemnem sektorju (Stanovnik et al., 2003, str. 6-8).  
 
Tabela 9:  Elementi tržne in neprofitne najemnine 

Vrsta stroška Osnova za izračun stroška 
Element v strukturi neprofitne 

najemnine 

Strošek zemljišča Vrednost zemljišča (če ni 
del stroškov zemljišča) 

Letni stroški najema zemljišča 

Lastniški kapital (Oportunitetni strošek) Stroški kapitala 

Dolžniški kapital Obresti in odplačilo glavnice 

Izguba vrednosti (Amortizacija) 

Upravljanje Stroški upravljanja 

Opravljene storitve Stroški storitev 

Operativni stroški 

Zagotavljanje uporabnosti Stroški vzdrževanja 

Davki Davki, pristojbine Različni davki 

Ogrevanje Ogrevanje Običajno neposredno 
zaračunavanje 

Dobiček/izguba Tveganje Tveganje nezasedenosti 

Vir: Stanovnik et al., 2003, str. 6. 
 
Elementi neprofitne najemnine, ki so ponavadi vključeni v njeno sestavo, so predstavljeni v 
Tabeli 9, vendar velja opozoriti, da elementi, ki so podani v oklepajih, niso vedno sestavni del 
neprofitne najemnine. 

• Strošek zemljišča je element neprofitne najemnine, kadar je zemljišče najeto. V kolikor je 
zemljišče kupljeno, se njegova vrednost upošteva pri izračunu stroškov kapitala. 

• Strošek kapitala je sestavljen iz stroškov lastniškega kapitala in stroškov dolžniških virov. 
Strošek lastniškega kapitala predstavlja oportunitetni strošek investiranih lastnih sredstev 
v neprofitno najemno stanovanje. Odločitev, ali je element neprofitne najemnine, pa je 
odvisna od same opredelitve neprofitnosti. Stroške dolžniškega kapitala predstavljajo 
stroški obresti, odplačilo glavnice pa samo v primeru, če amortizacija, kot vračilo vseh 
vloženih sredstev, ni sestavni del najemnine.  

• Amortizacija je odvisna od življenjske dobe stavbe in je običajno predvidena od 50 do 100 
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leti. Osnovo za amortizacijo predstavlja vrednost gradbenih in obrtniških del, ne pa tudi 
vrednost zemljišča.  

• Stroški upravljanja se nanašajo na stroške administrativnega in fizičnega upravljanja z 
zgradbo. 

• Stroški storitev zajemajo stroške, ki jih lastnik objekta plačuje v zvezi s storitvami, 
povezanimi s samim objektom, kot so na primer stroški zavarovanja. Stroški drugih 
storitev, kot so na primer stroški odvoza smeti, kanalizacije ipd., se običajno najemnikom 
zaračunavajo neposredno.  

• Stroški vzdrževanja vključujejo stroške tekočega vzdrževanja in večjih prenovitvenih del 
ter so, podobno kot amortizacija, običajno vezani na del vrednosti stanovanja, ki ne 
odpade na zemljišče oziroma lokacijsko rento. Tovrstni stroški nastajajo le občasno in so 
lahko zelo visoki, zato je višina elementa določena na predpostavki izkustvenega 
povprečnega stroška vzdrževanja.  

• Davki predstavljajo davčno obveznost, vezano na obdavčitev nepremičnin, v kateri so 
najemna stanovanja in se običajno prevali na najemojemalce v okviru najemnine. 

• Ogrevanje je element najemnine predvsem v tujini, kjer ločijo tako imenovano hladno 
najemnino (cold rent), ki ne vsebuje ogrevanja, od celotne najemnine, ki zajema tudi 
stroške ogrevanja. V Sloveniji uporabljamo prakso hladne najemnine, kjer se stroški 
ogrevanja zaračunajo neposredno najemnikom stanovanj. 

• Tveganje nezasedenosti je element neprofitne najemnine, ki ni nujen in je odvisen 
predvsem od razmer na najemnem trgu.  

 
Vključitev vseh navedenih elementov neprofitne najemne bi vodilo do najemnine v višini 8 
odstotkov produkcijskih stroškov, to pa je višina najemnine ki bi lahko v nekaterih primerih 
presegla celo tržno najemnino. Da zaradi opuščanja določenih elementov neprofitne 
najemnine ne bi prišlo do pomanjkanja sredstev v tem segmentu stanovanjske oskrbe, je 
potrebna bodisi zadostna količina lastnih investiranih sredstev ponudnikov in / ali znatne 
subvencije. Glavna privlačnost neprofitnega najemnega sektorja torej ni toliko v višini 
neprofitne najemnine izraženi v odstotkih od vrednosti stanovanja, kot v subvencijah, ki jih 
izvajalci oskrbe z neprofitnimi stanovanji lahko prejmejo za njihovo izgradnjo in kasneje za 
poslovanje.  
 
Cilj oblikovanja metodologije neprofitnih najemnin je torej v tem, da se lastnikom neprofitnih 
najemnih stanovanj omogoči, da svoj sklad stanovanj lahko vzdržujejo, deloma pa tudi širijo 
in modernizirajo.  
 

4.4.1. Določitev višine neprofitne najemnine v Sloveniji 

 
Način in postopek za izračun najvišje dovoljene višine neprofitne najemnine je določen z 
Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
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postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, na podlagi katere so se z januarjem 
2005 določile nove višine neprofitnih najemnin. 
 
V skladu z uredbo so podlaga za izračun najvišje najemnine elementi neprofitne najemnine, 
najemodajalci pa lahko določijo tudi nižje stopnje najemnine (Uredba o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin, 2003). Novost je lokacijski popravek, ki ga lahko z odlokom 
določijo občine. 
 
 

Tabela 10:Struktura najvišje dovoljene neprofitne najemnine v odstotkih 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 

Str. upravniških storitev do 0,40 do 0,40 

Amortizacija do 1,67 do 0,97 

Stroški financiranja do 1,50 do 1,50 

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. 
 
Neprofitna najemnina vključuje naslednje elemente, kot jih določa SZ-1: 

• stroške vzdrževanja stanovanja in skupnih delov, ki vključujejo tudi stroške zavarovanja: 
ti stroški smejo znašati največ 1,11% od vrednosti stanovanja, pri stanovanjih mlajših od 
60 let in 1,81% vrednosti stanovanja pri stanovanjih starejših od 60 let. Zakon opredeljuje 
te stroške kot materialna vlaganja, ki jih mora zagotavljati lastnik ter so potrebna, da se 
ohranja nespremenjena uporabna vrednost stanovanja oz. stanovanjske zgradbe v njeni 
dobi trajanja. V to skupino spadajo tudi vsi sprotni ukrepi, ki so potrebni zaradi 
preprečitve prezgodnje obrabe posameznega elementa stanovanja oz. stanovanjske stavbe. 

• stroške za opravljanje upravniških storitev, katerih višina je največ 0,40 odstotka 
vrednosti stanovanja letno. To so stroški, ki zagotavljajo opravljanje storitev upravljanja v 
stanovanjski stavbi, kot to določa SZ-1 in drugi predpisi. 

• amortizacijo, ki se priznava le za stanovanja mlajša od 60 let, največ v višini 1,67 odstotka 
vrednosti stanovanja. Za starejša stanovanja se stroški amortizacije ne obračunavajo, 
prizna pa se strošek v višini 0,97 odstotka letno za amortizacijo vlaganj, potrebnih zaradi 
podaljšanja dobe koristi stanovanja.  

• stroške financiranja, vložene v stanovanje, ki lahko dosežejo največ 1,50 odstotka od 
vrednosti stanovanja letno. Stroški financiranja zajemajo obresti za najeta posojila ali 
donose na lastna sredstva. Obresti za najeta posojila so obresti, izračunane kot zmnožek 
glavnice najetega posojila za stanovanje in letne obrestne mere. Donos na lastna sredstva 
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se izračuna kot zmnožek vloženih lastnih sredstev, vloženih v stanovanje oz. stanovanjsko 
stavbo ter letne obrestne mere. 

 
V najemnini niso zajeti individualni stroški uporabe stanovanja. To so stroški za dobavljeno 
vodo, elektriko, ogrevanje in podobno ter skupni obratovalni stroški hiše, kar pomeni stroške 
obratovanja skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stanovanjske hiše.  
 
Uredba predvideva postopen dvig neprofitnih najemnin, ki so bile oblikovane v skladu z 
odlokom iz leta 2000, do konca leta 2006. Odlok iz leta 2000 je predpisoval nižje stopnje 
neprofitnih najemnin za stanovanja, vrnjena po zakonu o denacionalizaciji in za stanovanja, ki 
so jih imeli v najemu prejšnji imetniki stanovanjske pravice7. Uredba tudi določa, da se 
najemnina v tistih stanovanjih, kjer je prej dosegala višino 5,08 odstotka, s 1. januarjem 2005 
zniža na najvišjo določeno višino 4,68 odstotka. Prejšnja metodologija je omogočala razpon 
višine neprofitne najemnine v odstotkih od vrednosti stanovanja od 2,54 odstotka za 
stanovanja, oddana prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice, ki so stara več kot 60 let, do 
5,08 odstotka vrednosti stanovanja za stanovanja stara do 60 let. Nova uredba te razlike 
odpravlja.  
 
Osnova za izračun neprofitne najemnine je vrednost stanovanja, ki se določi na podlagi 
Pravilnika o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb in se 
izračuna po naslednji enačbi: 
 

Vrednost stanovanja = število točk * vrednost točke * uporabna površina * vpliv velikosti 

stanovanja (korekcijski faktor) * vpliv lokacije stanovanja. 
 

Mesečna neprofitna najemnina = vrednost stanovanja * letna stopnja najemnine / 12 

mesecev 
 

Priznana vrednost stanovanja oz. stanovanjske stavbe odraža uporabno vrednost stanovanja, 
ki je odvisno od velikosti, tipologije in funkcionalnosti stanovanja, tehnologije graditve in 
uporabljenega materiala, varnosti in ustreznosti bivanja, zaključnih in instalacijskih del ter 
opreme. Vrednost točke za določitev vrednosti stanovanja določi Ministrstvo za okolje in 
prostor in jo usklajuje z gibanjem vrednosti EUR. Število točk, uporabna površina ter vpliv 
velikosti stanovanja je določen z zapisnikom o ugotovitvi vrednosti stanovanja, ki se naredi 
ob prvi določitvi višine neprofitne najemnine. Lokacijski faktor določijo občine s svojimi 
odloki, v kolikor le ta ni določen, se uporablja faktor 1,00. Najvišji faktor za vpliv lokacije je 
lahko 1,3. Občina Nova Gorica je že sprejela lokacijske faktorje in sicer v razponu od 0,8 do 
1,15 (Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine, 2004). Mestna 
občina Ljubljana je pripravila osnutek odloka o vplivu lokacije, s katerim je mesto razdelila 
na štiri vrednostna območja, večina ostalih občin pa o lokacijskih faktorjih za zdaj še ne 
razmišlja (Kopušar, 2005, str. 2). 
                                                 
7 Osebe, ki so živele v teh stanovanjih pred uveljavitvi Stanovanjskega zakona in so bila stanovanja 
denacionalizirana ali so postala last države ali občine.  
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4.5. Postopek oddaje neprofitnih najemnih stanovanj  ter 
upravi čenci do najema 

 
 

SZ-1 natančno določa postopek oddaje neprofitnih najemnih stanovanj, ki ga morajo 
upoštevati občine, država, javni stanovanjski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije 
(Stanovanjski zakon, 2003). V nasprotju s prejšnjo ureditvijo morajo sedaj oddati stanovanje z 
javnim razpisom, izjemoma se lahko odda tudi brez razpisa, če gre za nadomestno stanovanje. 
Nov zakon ravno tako omogoča dodelitev stanovanja, ki je po površini manjši od primernega, 
če se upravičenec s tem strinja. Ta določba najemniku omogoča, da se odloči za najem 
manjšega stanovanja kot ga določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem za 
nižjo najemnino ter nižjimi obratovalnimi stroški, kar pomeni manjše finančno breme za 
najemojemalca. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je v aprilu 2005 objavil 
razpis za oddajo 150 neprofitnih stanovanj, po njihovih informacijah je do konca razpisa 
prispelo 1.516 vlog. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je v marcu 2005 objavil 
razpis za oddajo 52 stanovanj, do konca razpisa pa so po danih informacijah dobili 392 vlog. 
Odziv na oba razpisa kaže na veliko povpraševanje po neprofitnih stanovanjih. 
 
Splošne pogoje za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja določa stanovanjski zakon, 
dodatne pa tisti, ki razpis pripravi. V 5. členu Pravilnika je določena dohodkovna meja 
upravičencev do najema neprofitnega stanovanja, ki določa, da dohodek enočlanskega 
gospodinjstva ne sme presegati 200 odstotkov povprečne neto plače v Sloveniji v obdobju 
enega leta pred razpisom.8 Ta meja se s povečevanjem števila članov gospodinjstva dviguje 
(Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj, 2004). Kadar so nosilke razpisa občine, je 
pogosto vključen eden izmed dodatnih pogojev, to je, da morajo prosilci živeti določen čas v 
občini. Preko razpisa se lahko odda tudi nekaj stanovanj z lastno udeležbo. Zavezanci za 
plačilo varščine in lastne udeležbe so gospodinjstva, ki presegajo dohodkovne meje določene 
v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj, kjer je meja za enočlansko 
gospodinjstvo 90 odstotkov povprečne neto plače v Sloveniji.9 Na posameznem razpisu se 
lahko odda največ polovica stanovanj z lastno udeležbo in plačilom varščine. Lastna udeležba 
je lahko največ 10 odstotkov vrednosti neprofitnega stanovanja, izračunanega brez vpliva 
lokacije in se po določenem obdobju, vendar najkasneje po 10-ih letih vrne najemniku 
neprofitnega najemnega stanovanja v protivrednosti v evrih z 2 odstotno obrestno mero. 
Lastna udeležba je namenjena pridobivanju neprofitnih stanovanj v lasti najemodajalca in je 
opredeljena kot vračljiva denarna sredstva najemnika.  
 
 
 
                                                 
8 V aprilu 2005 je bila dohodkovna meja 336.406 SIT za enočlansko gospodinjstvo. 
9 V aprilu 2005 je bila ta meja 151.383 SIT – v kolikor je dohodek enočlanskega gospodinjstva nižji, le to, v 
skladu s Pravilnikom, ni zavezano za plačilo lastne udeležbe in varščine. 
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Splošni pogoji za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so naslednji (Pravilnik o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj, 2004): 

• Do neprofitnega stanovanja so upravičeni državljani Republike Slovenije.  

• Pri dodelitvi stanovanj ima prednost ena izmed kategorij, ki jo določi nosilec razpisa. Te 
kategorije so lahko naslednje: družine z več otroki, družine z manjšim številom 
zaposlenih, mladi in mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z 
daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki ter prosilci, ki so zaradi 
poklica ali dejavnosti, katero opravljajo, pomembni za posamezno lokalno skupnost.  

• Najemna pogodba za neprofitno stanovanje se sklene za nedoločen čas.  

• Najemodajalec lahko vsakih pet let preveri najemnikove pogoje za pridobitev 
neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen, se lahko neprofitna najemnina 
spremeni v tržno.  

• Na razpisu je določena zgornja meja dohodkov, ki še omogočajo kandidaturo za 
neprofitno stanovanje.  

• Prosilci ne smejo biti lastniki stanovanja ali hiše oz. lastnik drugega premoženja, ki 
presega 40 % vrednosti primernega stanovanja. 

 
 

4.6. Instrumenti stanovanjske politike v Sloveniji na podro čju 
oskrbe z neprofitnimi stanovanji 

 

4.6.1. Subjektne subvencije 

 
Nov stanovanjski zakon je prinesel spremembe tudi pri sistemu subvencioniranja najemnin, 
tako pri številu upravičencev kot tudi pri višini subvencij. Stanovanjski zakon v 121. členu 
določa, da so do subvencionirane najemnine upravičeni: 

• najemniki v neprofitnem stanovanju, 

• najemniki v namenskem najemnem stanovanju do višine neprofitne najemnine, 

• najemniki v bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno 
ogroženih oseb.  

 
Pred spremembo metodogije, ob koncu leta 2004, so lahko najemniki neprofitnih stanovanj, 
ki so imeli nižje dohodke, prejemali pomoč bodisi v obliki povečane denarne socialne pomoči 
ali pa v obliki znižane najemnine (Kanduč, 2004, str. 103-109). Od leta 2005 pa sta se obe 
obliki pomoči združili v enoten način subvencioniranja najemnine, kjer je upravičenost in 
izračunavanje subvencioniranih najemnin le še v pristojnosti občin. Nov sistem izračuna 
subvencioniranja najemnine, ki velja od 1.1.2005 je razširil število faktorjev, ki vplivajo na 
izračun cenzusa. Po novem sistemu na cenzus, poleg števila družinskih članov, vpliva tudi 
najemnina ter dohodek in premoženjski status najemnikov in uporabnikov stanovanja (Uredba 
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o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin, 2003). Kot pogoj za upravičenost oz. cenzus zakon 
določa, da najemnikov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne sem 
presegati višine njihovega minimalnega dohodka,10 povečanega za 30 odstotkov njihovega 
ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine. Zakon o socialnem varstvu določa ponderje 
za izračun minimalnega dohodka, kjer velja, da je ponder za prvo odraslo osebo v družini 1, 
za vsako naslednjo odraslo osebo je ponder 0,7, otroci do 18 leta in polnoletni otroci, ki so jih 
starši dolžni preživljati zaradi rednega šolanja pa imajo ponder 0,3. V kolikor je izračunani 
cenzus višji kot dohodek gospodinjstva, je le to upravičeno do subvencije.  
 

Cenzus = minimalni dohodek v RS * vsota ponderjev + 30 % ugotovljenega  

    dohodka + neprofitna najemnina 
 

Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencioniranja najemnine, se subvencija določi v 
višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za 
minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. Najvišja subvencija je lahko 80 
odstotkov neprofitne najemnine, upravičenec pridobi pravico do subvencije največ za dobo 
enega leta, znotraj katerega se zneski subvencij ne spreminjajo. Nato mora za subvencijo 
ponovno zaprositi.  
 

Subvencija = neprofitna najemnina – (ugotovljeni dohodek gospodinjstva – minimalni 

         dohodek v RS * vsota ponderjev – 30 % ugotovljenega dohodka) 
 

Lastnik stanovanja zaračunava najemniku neprofitno najemnino, znižano za znesek 
subvencije, ki jo prejme od občine. Pomembna novost nove ureditve je tudi, da se najemnina 
subvencionira le do površine stanovanja, ki najemniku pripada glede na število oseb po 
Pravilniku. Če najemnik zaseda večje stanovanje, plača za del, ki presega površinski 
normativ, neprofitno najemnino brez subvencije.  
 
Za veliko večino najemnikov pomeni nova metodologija postopen dvig najemnin. Nova 
pravila za dodeljevanje subvencij so precej restriktivna, saj se je število upravičencev močno 
zmanjšalo, ker so se precej zaostrili pogoji za upravičenost do subvencij, predvsem tisti, ki so 
vezani na dohodke in primernost stanovanja (Prestroga pravila za subvencioniranje najemnin, 
10.2.2005, str. 4-7). Je pa metodologija prijaznejša do najemnikov z najnižjimi dohodki, saj 
so upravičeni do 80 odstotne subvencije najemnine, nekateri najemniki pa bodo lahko ob 
predpostavki, da zasedajo primerno stanovanje po številu članov gospodinjstva, dobili tudi do 
30 odstotkov višje subvencije kot do sedaj.  
 

                                                 
10 Minimalni dohodke je minimalni dohodek v RS, ki ga letno objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve RS. Višina minimalnega dohodka s 1.2.2005 znaša 46.981 SIT. 



 

 80 

4.6.2. Objektne subvencije 

 
Stanovanjski zakon določa naloge in pristojnosti države in občin na stanovanjskem področju. 
Glavna naloga države je določanje stanovanjske politike in nacionalnega stanovanjskega 
programa ter zagotavljanje sredstev za njegovo izvedbo (Stanovanjski zakon, 2003).  
 

4.6.2.1. Vloga občin 

 
Naloge občin na stanovanjskem področju so predvsem sprejemanje in uresničevanje 
občinskega stanovanjskega programa, ki ga sprejme občinski svet, zagotavljanje sredstev za 
graditev in pridobitev neprofitnih najemnih stanovanj in stanovanjskih stavb, zagotavljanje 
razlike do pogodbeno določene najemnine in ostalih stroškov ter drugo. V skladu z 
usmeritvami stanovanjske politike v Sloveniji bi morale občine brezplačno zagotoviti 
zemljišča za izgradnjo neprofitnih stanovanj in oprostiti ponudnike teh stanovanj plačila 
komunalnih prispevkov. To določa Pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih 
stanovanjskih organizacij, kot tudi metodologija za določitev višine neprofitne najemnine, saj 
strošek zemljišča ni upoštevan kot element neprofitne najemnine.  
 
Ena najpomembnejših nalog občin je zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanja in 
spodbujanje različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj. To naj bi občina 
dosegla predvsem s soinvestitorstvom s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, ko 
občina in Sklad skupaj, ponavadi v razmerju 40 odstotkov sredstev občine in 60 odstotkov 
sredstev Sklada pristopita k izgradnji neprofitnih stanovanj. Ta oblika soinvestitorstva se je 
oblikovala zaradi pomanjkanja lastnih sredstev občin in njihovih omejitev pri zadolževanju. 
Pravico do oddaje vseh stanovanj ima občina, Sklad pa le pobira najemnino za svoj del 
stanovanj in jih tudi vzdržuje. Zakon našteva še nekaj novih oblik zagotavljanja najemnih in 
lastnih stanovanj, ki so v tujini že dolgo poznana in uveljavljena, pri nas pa jih bo potrebno še 
razviti in izpopolniti. Te oblike so rentni odkup stanovanja in nato oddajanje tega stanovanja 
v najem, prodaja stanovanja na finančni zakup, sovlaganje javnih in zasebnih investitorjev, 
kot tudi stanovanjska oskrba s pomočjo sredstev Evropske unije. 
 

4.6.2.2. Stanovanjski sklad Republike Slovenije 

 
Stanovanjski zakon predstavlja osnovo za ustanovitev Stanovanjskega Sklada RS (v 
nadaljevanju SSRS), katerega glavna naloga je financiranje nacionalnega stanovanjskega 
programa oziroma spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in 
stanovanjskih hiš (Stanovanjski sklad Republike Slovenije, 2005). Dolgoročne cilje delovanja 
SSRS opredeljuje nacionalni stanovanjski program. SSRS je bil ustanovljen v letu 1991, kot 
samostojna pravna oseba, ki posluje v svojem imenu in za svoj račun, v letu 2001 pa je v 
skladu z določili Zakona o javnih skladih pričel delovati kot javni finančni in nepremičninski 



 

 81 

sklad. Poleg zagotavljanja ugodnih dolgoročnih stanovanjskih posojil, je Sklad svojo 
dejavnost usmeril tudi na področje ponudbe stanovanj, da bi vzpodbudil intenzivnejšo gradnjo 
kvalitetnih stanovanj po nižjih cenah.  
 
SSRS daje iz sredstev za poslovanje pomoč pri odplačevanju posojil, dodeljuje posojila z 
ugodno obrestno mero in zagotavlja sredstva za izvedbo nacionalnega stanovanjskega 
programa. Prejemniki sredstev so lahko fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 
vsakokratnega razpisa SSRS. Sredstva Stanovanjskega sklada RS lahko pridobijo tudi 
neprofitne stanovanjske organizacije. Posojila, ki jih Sklad dodeljuje, predstavljajo obliko 
objektne subvencije, saj so to posojila s subvencionirano obrestno mero.  
 
 

4.7. Financiranja pridobivanja neprofitnih stanovan j 

 
Neprofitne stanovanjske organizacije se za pridobivanje novih stanovanj, njihovo obnovo in 
rekonstrukcijo v veliki meri financirajo s posojili Stanovanjskega sklada Republike Sloveniji, 
s posojili občin in deloma tudi z lastnimi sredstvi (Cirman, 2004, str. 8-16). SSRS objavlja 
periodična razpise za financiranje gradnje, prenove in nakupa neprofitnih stanovanj na 
območju RS. Posojila, ki jih podeljuje SSRS, so namenjena pravnim osebam, vpisanim v 
register neprofitnih stanovanjskih organizacij, občinam, javnim nepremičninskim skladom, 
proračunskim skladom, ustanovljenim za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ter 
investitorjem v neprofitna najemna stanovanja na demografsko ogroženih področjih, tudi če 
ne izpolnjujejo pogojev za vpis v register neprofitnih stanovanjskih organizacij.  
 
SSRS je v letu 2001 vstopil v soinvestitorstvo z občinami da zagotovi povečanje neprofitnega 
najemnega stanovanjskega fonda in omogoči ugodnejšo ponudbo stanovanj zaradi 
povečanega povpraševanja (Stanovanjski sklad Republike Slovenije, 2005). Konec leta 2002 
je v projektih soinvestiranja sodeloval z 42 občinami na 48 projektih. SSRS je v letu 2002 v 
11 dokončanih projektih pridobil skupno 88 stanovanj, občine pa 97. Neprofitnim 
stanovanjskim organizacijam je SSRS v letu 2002 odobril 11,2 milijarde SIT dolgoročnih 
posojil z obrestno mero od 1,95 odstotne točke do 2,5 odstotne točke. 
 

4.7.1.1. Pogoji zadolževanja do konca leta 2004 

 
Koliko posojila je upravičenec pridobil, je odvisno od vrste zavarovanja posojila (Cirman, 
2004, str. 8-16). V primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici, zavarovanju z bančno 
garancijo ali z menicami (samo v primeru, kadar je posojilojemalec občina), je mogoče 
pridobiti posojilo v višini 70 odstotkov obračunske vrednosti investicij. Posojilo v višini 50% 
obračunske vrednosti investicije dodeli SSRS v primeru zavarovanja z zastavo ustrezne 
nepremičnine. V zastavo je mogoče ponuditi nepremičnino v vrednosti trikratnika vrednosti 
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investicije, ki pa mora biti bremen prosta. Lahko se v zastavo ponudi tudi kreditirana 
nepremičnina, medtem ko zasedena najemna stanovanja in zasedene najemne stanovanjske 
hiše niso ustrezna nepremičnina za zavarovanje posojila z zastavo.  
 
Obrestna mera za zavarovanje posojila je odvisna od načina zavarovanja in načina 
revalorizacije. V primeru tolarske revalorizacijske klavzule, vezane na inflacijo v RS, so bile 
obrestne mere pri razpisih do konca leta 2004 naslednje:  

• TOM + 1,95 % v primeru zavarovanja pri zavarovalnici, z bančno garancijo ali menico 
oz. poroštvom občine 

• TOM + 2,50 pri zavarovanju z zastavo ustrezne nepremičnine. 
V primeru valutne klavzule vezane na evro je obrestna mera enaka, ne glede na obliko 
zavarovanja in znaša EUR + 3,80%. Obrestne mere so fiksne za celotno dobo odplačevanja, 
ki traja za odobreno posojilo največ 25 let. 
 
Posojila, ki jih je dodeljeval SSRS, so bila v primerjavi z bančnimi posojili ugodnejša. 
Komercialne banke so ponujale dolgoročna investicijska posojila za pravne osebe za dobo 10 
let in več predvsem z devizno klavzulo EURIBOR in pribitkom 2 odstotni točki dalje. Po 
internih kriterijih komercialnih bank bi bila velika večina neprofitnih stanovanjskih 
organizacij kreditno nesposobnih in posojil ne bi uspela pridobiti. Poslovne banke le redko 
dodeljujejo posojila z odplačilno dobo nad 20 let, pa še ta le komitentom z najboljšo boniteto, 
SSRS pa odobrava neprofitnim stanovanjskim organizacijam posojila z ročnostjo 25 let. 
Zaradi ugodne obrestne mere in daljše ročnosti posojil se neprofitne stanovanjske organizacije 
za načrtovane naložbe v neprofitna stanovanja zadolžujejo v največji meri pri SSRS, deloma 
pa pridobivajo tudi posojila občin, ki pa jih je čedalje manj. Pri komercialnih bankah se 
zadolžujejo predvsem kratkoročno za premostitev likvidnostih primanjkljajev.  
 
V preteklosti so nekatere neprofitne stanovanjske organizacije pridobivale dolgoročna 
posojila tudi od občin, na katerih območju so gradili neprofitna najemna stanovanja. Danes je 
za velik del občin značilno, da so njihovi finančni viri izčrpani. Pri zadolževanju so omejene z 
Zakonom o financiranju občin, ki jih omejuje, da poplačilo glavnic in obresti v posameznem 
letu odplačila ne sme preseči 5 odstotkov zagotovljene porabe, pa tudi, da se lahko 
zadolžujejo na domačem trgu le do vrednosti, ki ne presega 10 odstotkov zagotovljene porabe 
občine v letu pred letom najetja posojila. Ker so nekatere občine visoko zadolžene, danes niso 
več zmožne zagotavljati posojil za izgradnjo neprofitnih stanovanj v sklopu neprofitne 
stanovanjske organizacije. Občine bi sicer lahko dale poroštvo NSO za najetje posojila pri 
SSRS, vendar jih tudi tu omejuje Zakon o financiranju občin, tako da neprofitne stanovanjske 
organizacije tudi tu ne morejo računati na pomoč občin.  
 
Stroške najetja posojila, poleg višine obrestne mere, zvišujejo še stroški zavarovanja in stroški 
premostitve tečajnih tveganj. Možnosti pridobitve poroštva občin, ki je najcenejša oblika 
zavarovanja posojila, je vse manj. Bančna garancija poveča stroške financiranja za 0,45 do 
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ene odstotne točke, odvisno od višine posojila, ročnosti in bonitete neprofitne stanovanjske 
organizacije, podobni stroški se predpostavljajo tudi za zavarovanje pri zavarovalnici. V 
primeru zavarovanja posojila z zastavo ustrezne nepremičnine, so stroški sicer nižji, je pa v 
primeru tolarskega posojila obrestna mera višja za 0,55 odstotne točke. Pri posojilih s tolarsko 
revalorizacijsko klavzulo je potrebno upoštevati še stroške tečajnih razlik, ki nastajajo zaradi 
dejstva, da so najemnine vezane na gibanje tečaja evra, odplačilo posojila pa je vezano na 
inflacijsko stopnjo v RS. V letu 1995 je bil razkorak med rastjo tečaja DEM in temeljno 
obrestno mero, kot pokazateljem inflacije v Sloveniji, majhen, vendar se je z leti povečeval. V 
letu 2003 so samo tečajne razlike povečale obrestno mero za 3,16 odstotne točke. 
 
Tabela 11:Efektivni strošek dolžniškega financiranja pri SSRS in primerjava tega s priznanim 

stroškom financiranja kot elementom v neprofitni najemnini 
Vrsta 
revalori
- zacije 

Zavarovanje Obrestna 
mera 

Efektivna 
OM; leta 
2003 

Dovoljena 
višina 
zadolžitve 

Strošek 
financiranja 
v vrednosti 
GOI11 

Priznan 
str. 
Finan-
ciranja 

Razlika 
(odstotne 
točke) 

1 2 3 4 5 6 = 4*5 7 8 = 6-7 

tolarska 
poroštvo 

občine, menica 
TOM + 1,95 % 5,11 % 70 % 3,58 % 1,50 % 2,08 

tolarska 
bančna 

garancija 
TOM + 1,95 % 

5,56% do- 
6,11 % 

70 % 
3,89 % do 

4,28 % 
1,50 % 1,39 do 

2,78 

tolarska hipoteka TOM + 2,50 % 5,66 % 50 % 2,83 % 1,50 % 1,33 

valutna 
poroštvo 

občine, menica 
EUR + 3,80 % 3,80 % 70 % 2,66 % 1,50 % 1,16 

valutna hipoteka EUR + 3,80 % 3,80 % 50 % 1,90 % 1,50 % 0,40 

Vir: Cirman, 2004, str. 11. 
 
Leta 2003 so efektivni stroški financiranja v primeru tolarske revalorizacijske klavzule in 
posojila s poroštvom občine znašali 5,11 %, z bančno garancijo med 5,56 in 6,11 odstotka ter 
pri zavarovanju s hipoteko 5,66 %. Ob upoštevanju dovoljene ravni zadolževanja neprofitne 
stanovanjske organizacije pri stanovanjskem skladu Republike Slovenije, stroški odplačila 
posojila presegajo višino priznanih stroškov financiranja kot elementa neprofitne najemnine. 
V letu 2003 je SSRS začel ponujati tudi posojila z devizno klavzulo, ter s tem ponudil 
neprofitnim stanovanjskim organizacijam možnost zavarovanja pred kreditni tveganji. Vendar 
je obrestna mera tega posojila nekoliko višja in ravno tako presega najvišji priznani strošek v 
najemnini.  
 
Iz Tabele 11 je razvidno, da v metodologiji priznani strošek financiranja v višini 1,50 odstotka 
od vrednosti stanovanja, ne omogoča pokrivanje stroškov dolžniškega financiranja 
pridobivanja neprofitnih stanovanj niti v primeru, ko je posojilo najeto pri najugodnejšem 

                                                 
11 GOI zajema vsa pripravljalna, gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela na gradbišču skupaj z 
zunanjo ureditvijo gradbene parcele in potrebnimi komunalnimi (hišnimi) priključki na lokalno komunalno 
oziroma javno infrastrukturo. Višina GOI se razlikuje po območjih. 
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najemodajalcu, to je Stanovanjskem skladu RS. Pod vprašaj se postavlja privlačnost tega 
sektorja za kapital zunanjih investitorjev, saj priznani stroški financiranja ne omogočajo niti 
pokrivanja stroškov zadolžitve, kaj šele donosa na lastniški kapital.  
 
Da so bili pogoji zadolžitve pri SSRS neugodni, kaže tudi nedavna odločitev Stanovanjskega 
sklada mestne občine Nova Gorica, da z najetjem dolgoročnega deviznega posojila pri eni od 
poslovnih bank odplača posojila, ki so jih ob poroštvu občine najeli pri SSRS v letih 1996 in 
1999 (Crnica, 2005). S tem bo sklad samo letos prihranil približno 2,4 milijona tolarjev. 
Dolgoročne finančne obveznosti sklada, povezane z odplačilom posojil najetih pri SSRS, so v 
letu 2004 znašale okoli 121 milijonov tolarjev. 
 
Ker so neprofitne stanovanjske organizacije omejene pri višini najetih posojil, morajo 
relativno velik del sredstev priskrbeti same. Višina potrebne udeležbe lastnih sredstev je 
odvisna od dveh dejavnikov: 

• Možnost najetja ugodnega posojila pri občini, kar pa je omogočeno le redkim neprofitnim 
stanovanjskih organizacijam, saj občine v večini primerov nimajo razpoložljivih možnosti 
dodatnega zadolževanja. 

• Zagotovljenosti komunalno opremljenega zemljišča s strani občine. Namera 
zakonodajalca je bila, da bi neprofitno stanovanjsko organizacijo uveljavil kot nosilca 
neprofitne stanovanjske oskrbe, ki ji občine pri izpolnjevanju njihovih nalog pomagajo z 
zagotovljenimi komunalno opremljenimi stavbnimi zemljišči za gradnjo neprofitnih 
stanovanj. Občine pa te svoje vloge v veliki večini primerov ne izvajajo, kar pomeni, da 
morajo neprofitne stanovanjske organizacije, poleg lastne udeležbe v višini 30 do 50 
odstotkov predvidene vrednosti investicije, zagotoviti tudi lastna sredstva za nakup in 
komunalno opremo zemljišča.  

 
Kot je bilo že omenjeno, sistem pretakanja najemnin zaradi neustrezne starostne sestave 
stanovanjskega fonda v večini primerov ne deluje, zato neprofitne stanovanjske organizacije 
težko zagotavljajo tako visok obseg lastnih sredstev.  
 

4.7.1.2. Program vzpodbujanja gradnje neprofitnih najemnih stanovanj 

 
Stanovanjski sklad RS je konec leta 2004 objavil Program vzpodbujanja neprofitnih najemnih 
stanovanj v občinah za leto 2005. Program predvideva tako dodelitev ugodnih dolgoročnih 
posojil v višini 2,5 milijarde SIT, kot tudi soinvestitorstvo za zagotavljanje neprofitnih 
najemnih stanovanj v enaki višini (Program vzpodbujanja neprofitnih najemnih stanovanj v 
občinah za leto 2005, 2004).  
 
Pogoji, ki jih SSRS namenja občinam, javnim nepremičninskim skladom in neprofitnim 
stanovanjskim organizacijam za dodelitev posojila so naslednji:  

• višina posojila je odvisna od vrste zavarovanja, kjer velja, da lahko upravičenec pridobi 
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posojilo v višini 50 odstotkov vrednosti investicije v primeru zavarovanja posojila pri 
zavarovalnici, z bančno garancijo ali poroštvom občine oz. menicami, ki jih izda občina. 
V primeru zavarovanja z zastavo ustrezne nepremičnine, lahko dobi upravičenec posojilo 
v višini 40 odstotkov vrednosti investicije.  

• na glavnico posojila so obračunava obrestna mera v višini EURIBOR + 0%, pri čemer se 
glavnica revalorizira z valutno klavzulo.  

• odplačilna doba za posojilo se giblje od 5 let z enoletnim moratorijem12 do 25 let od 
podpisa pogodbe.  

 
Ob razpisu posojil je bila obrestna mera tako D + 2,36 %, kar predstavlja tudi efektivno 
obrestno mero v primeru zavarovanja s hipoteko13 ali poroštvom občine.  
 
Tabela 12:Efektivni strošek dolžniškega financiranja pri SSRS in primerjava tega s priznanim 

stroškom financiranja kot elementom v neprofitni najemnini; pogoji zadnjega 
razpisa 

Zavarovanje Obrestna 
mera 

Efektivna 
OM 

Dovoljena 
višina 
zadolžitve 

Strošek 
financiranja 

Priznan str. 
financiranja 

Razlika 
(odstotne 
točke) 

2 3 4 5 6 = 4*5 7 8 = 6-7 

poroštvo 
občine, menica 

D + 2,36 % 2,36 % 50 % 1,18 % 1,50 % -0,32 

bančna 
garancije 

D + 2,36 % 2,81% - 
3,36% 

50 % 1,40% - 1,68% 1,50 % -0,10 – 0,18 

hipoteka D + 2,36 % 2,36 % 40 % 0,94 % 1,50 % -0,56 

Vir: Lasten izračun. 
 
Posojilni pogoji SSRS zadnjega razpisa so z vidika stroškov financiranja dolžniškega kapitala 
bistveno ugodnejši kot pogoji prejšnjih razpisov, ko je bila obrestna mera še vezana na TOM. 
Zadnji razpis SSRS ima zaradi devizne klavzule nižji strošek financiranja, kot je določen z 
metodologijo. Postavlja pa se vprašanje, v kolikšni meri bodo neprofitne stanovanjske 
organizacije uspele priskrbeti potreben obseg lastnih sredstev v višini 50 do 60 odstotkov 
vrednosti investicije.  
 
Stanovanjski sklad RS omogoča soinvestitorstvo le na projektih, ki zagotavljajo cenejša in 
kvalitetnejša neprofitna najemna stanovanja, še posebej, če ob tem zagotavljajo tudi 
stanovanja za trg po primernih cenah, ki so določene z razpisom. Soinvestitorski delež je 
največ 50 odstotkov vrednosti vseh neprofitnih najemnih stanovanj, lastna sredstva pa lahko 
prosilec14 pridobi tudi s posojilom SSRS. Stanovanjski sklad RS s tem pridobi v last določeno 

                                                 
12 V primeru, da je posojilo namenjeno financiranju razvojnih projektov stanovanjske gradnje – študije in v 
primeru financiranja pridobitve in komunalnega opremljanja zemljišč oz. gradbenih parcel. 
13 Visoka vrednost posojila izniči strošek vpisa hipoteke.  
14 Občina, javni nepremičninski sklad ali neprofitna stanovanjska organizacija. 
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število neprofitnih najemnih stanovanj, vendar zagotavlja prosilcu razpolagalno pravico za 
dodeljevanje teh stanovanj, najemne pogodbe pa so sklenjene med SSRS in izbranimi 
najemniki. V primeru soinvestitorstva ohranja SSRS nadzor nad pripravo projektne 
dokumentacije, izborom izvajalcev in nadzor nad izvajanjem del.  
 
Soinvestitorstvo, ki ga ponuja Stanovanjski sklad RS, predstavlja privlačno obliko 
zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj, vsaj pod pogoji, ki jih trenutno ponuja. Za 
neprofitne stanovanjske organizacije je predvsem pomembna določba, da je lahko del 
sredstev, ki jih mora prosilec zagotoviti sam, pridobljen tudi s posojili SSRS. V kolikor 
neprofitna stanovanjska organizacija razpolaga z zadostnim fondom ustreznih stanovanj, ki 
jih lahko zastavi za zavarovanje nepremičnine oz. lahko pridobi poroštvo občine ali bančno 
garancijo po ugodnih pogojih, je to vsekakor ponudba, ki se jo splača sprejeti.  
 
Po informacijah SSRS so do konca razpisnega roka prejeli 41 vlog, ki jih je oddalo 30 občin 
(Vloge za neprofitna najemna stanovanja, 2005). Vloge, ki so prispele iz vse Slovenije z 
izjemo Zasavja in Goriške, zajemajo 668 stanovanj in 21 bivalnih enot. Skupna površina 
stanovanj, ki so načrtovana v prejetih vlogah znaša 38.500 kvadratnih metrov. Eden od 
prejemnikov sredstev je tudi Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, ki je v 
avgustu 2005 podpisal pogodbo za izgradnjo 114 neprofitnih stanovanj na Viču v Ljubljani 
(Gradnja novih neprofitnih stanovanj v Ljubljani se bo pričela, 2005). Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije se je v ta projekt vključil kot polovični soinvestitor.  
 
 
 

5. SKLEP 

 
 
Stanovanjska oskrba se zagotavlja na tri načine in sicer z gradnjo novih stanovanj oziroma 
stanovanjskih hiš, s spremembo namembnosti stavb, ki se do sedaj niso uporabljale za 
stanovanjske namene, v stanovanja in z obnovo zastarelih stanovanj in stanovanj, ki niso več 
v uporabi. V vseh državah stanovanjsko oskrbo zagotavljajo predvsem z gradnjo, ki pa se med 
državami EU močno razlikuje. Evropska unija nima skupne stanovanjske politike, saj je ta v 
domeni vsake posamezne države. Kljub temu se večina starejših članic EU ne sooča z 
velikimi stanovanjskimi problemi. V obdobju po drugi svetovni vojni pa do konca 70-ih let so 
visoke objektne subvencije namenjene gradnji stanovanj v večini držav zagotovile zadosten 
obseg gradnje stanovanj, s katerim so pokrili stanovanjske potrebe prebivalstva. Skorajda vse 
države, z izjemo Nemčije in Avstrije, so se pri gradnji najemnih stanovanj usmerjale v javni 
sektor. V obdobju 80-ih let je opazen premik od objektnih subvencij k subjektnim 
subvencijam, ki povečujejo sposobnost prebivalstva, da plačajo dosegljivo najemnino. 
Ponudniki neprofitnih stanovanj v večini primerov upravljajo s fondom stanovanj z 
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uravnoteženo starostno strukturo, kar jim kljub nižjim objektnim subvencijam omogoča 
pozitivno poslovanje. Intervencija držav na področju gradnje je vedno manjša, vendar so še 
vedno države, ki z aktivno stanovanjsko politiko spodbujajo gradnjo neprofitnih stanovanj. To 
so predvsem države, ki so ugotovile pomanjkanje stanovanj na neprofitnem sektorju. 
 
V Sloveniji so razmere na stanovanjskem področju drugačne od večine 15 starih držav članic 
EU. Slovenija je sledila svetovnemu trendu premika od objektnih k subjektnim subvencijam, 
vendar je velika razlika med državami EU in Slovenijo. Starejše članice EU so ob tem 
prehodu razpolagale z relativno velikim fondom neprofitnih stanovanj. Ponudniki neprofitnih 
stanovanj so upravljali s starostno uravnoteženim fondom, ki jim je omogočal prelivanje 
najemnin. V Sloveniji je po končani privatizaciji stanovanj v 90-ih letih ostala le peščica 
neprofitnih stanovanj, ki so bila večinoma v slabem stanju. Priliv od prodaje stanovanj, 
namenjen pridobivanju novih neprofitnih stanovanj, je bil prenizek za zadovoljitev vseh 
stanovanjskih potreb in nenamensko porabljen. Nacionalni stanovanjski program je predvidel, 
da bi bilo do leta 2009 potrebno pridobiti vsaj 4.500 neprofitnih stanovanj letno, kar pa 
trenutno ni zagotovljeno.  
 
Pri deležu stanovanj v zasebni lasti smo z 82 odstotki pri vrhu, kar je posledica množične 
razprodaje družbenih stanovanj z visokim diskontom v 90-ih letih. Hkrati pa le težko 
govorimo o obstoju najemnega sektorja stanovanj. Slovenija se danes srečuje s situacijo, kjer 
sta dejansko dve alternativi rešitvi stanovanjskega problema; bodisi nakup lastnega stanovanja 
ali pridobitev neprofitnega najemnega stanovanja, kjer pa so čakalne vrste zelo dolge. 
Pojavlja se problem zagotavljanja zadostnega števila stanovanj na najemnem segmentu in to 
tako na tržnem kot tudi na neprofitnem. Da bi lahko govorili o tretji alternativi, to je tržnem 
najemu, bi bilo potrebno zagotoviti boljšo razvitost tega segmenta stanovanjskega trga in 
poskrbeti za spodbudo dolgoročnega najema, ki ga skorajda ni. 
 
Neurejena zakonodaja na stanovanjskem področju, predvsem v zvezi z zaščito najemnikov in 
najemodajalcev ter neučinkovita davčna zakonodaja sta pripeljala do stanja, kjer tržni najemni 
sektor predstavlja le 2,6 odstotka celotnega stanovanjskega sektorja. To so uradni podatki, 
velika verjetnost pa je, da je v realnosti tržni najemni sektor nekaj višji, saj veliko ljudi oddaja 
stanovanja brez uradne prijave te dejavnosti. Morda bi veljalo razmisliti o spremembi 
pravilnika delovanja Neprofitnih stanovanjskih organizacij, kjer bi se jim omogočilo, da se, 
poleg oddaje neprofitnih stanovanj, ukvarjajo tudi s tržno oddajo stanovanj, kjer bi bili v 
primeru dolgoročne oddaje deležni davčnih ugodnosti. Trenutni Pravilnik omejuje NSO pri 
opravljanju drugih tržnih dejavnosti, npr. upravljanju večstanovanjskih stavb, kar bi jim 
omogočalo izkoriščanje ekonomije povezanosti z določitvijo najvišjega obsega letnih 
prihodkov, ki jih lahko pridobijo z opravljanjem drugih dejavnosti. 
 
Ponudba neprofitnih najemnih stanovanj v Sloveniji močno zaostaja za povpraševanjem, kar 
kaže veliko število prijav na razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj in dolge čakalne vrste 
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za uvrstitev na listo. To je realnost, predvsem v mestih središčih (Ljubljana, Maribor), 
medtem ko se manjša mesta s tem ne srečujejo pogosto. Ponudniki neprofitnih najemnih 
stanovanj so v Sloveniji predvsem neprofitne stanovanjske organizacije, ki delujejo bodisi kot 
javni skladi v okviru občin ali pa kot gospodarske družbe. V nekaterih primerih pa z 
neprofitnimi stanovanji upravljajo kar občine same, kar povečuje neučinkovitost upravljanja s 
fondom neprofitnih stanovanj. Z ekonomskega vidika imajo potencial za največjo 
učinkovitost neprofitne stanovanjske organizacije, ki delujejo kot gospodarske družbe, zato bi 
kazalo spodbuditi preoblikovanje NSO, kar je tudi trend tujine. V kolikor pa le te delujejo v 
okviru občin ali javnih skladov, bi bilo dobro njihovo medsebojno povezovanje na občinskih 
ali regijskih področjih, saj bi to omogočalo izkoriščanje ekonomije obsega. 
 
Neprofitne stanovanjske organizacije se pri pridobivanju novih neprofitnih najemnih 
stanovanj srečujejo predvsem s tremi omejitvami: 

• pridobitev ustreznih zemljišč, oziroma sredstev za nakup zemljišč, 

• višina stroškov financiranja, 

• pridobitev sredstev za nakup/gradnjo. 
 
S problemom pomanjkanja zemljišč za stanovanjsko gradnjo se srečujejo predvsem mestne 
občine, kjer je tudi največji primanjkljaj na najemnem sektorju. Tu je potrebno sodelovanje 
med Stanovanjskim skladom RS in občinami. Predlagani ukrepi za izboljšanje položaja so 
naslednji: 

• Aktivna prostorska politika:  
� potrebno bi bilo ponovno pregledati prostorske načrte in ugotovit, ali so zemljišča, ki 

so opredeljena kot nezazidljiva tudi dejansko nezazidljiva. Obstaja verjetnost, da že 
nekaj časa ni nihče pregledal namembnosti zemljišč, saj pri nekaterih ostaja 
zaznamek nezazidljivo še iz časov po vojni. Za zemljišča, ki so zazidljiva, bi bilo 
potrebno v sodelovanju z občino pripraviti urbanistično lokacijo.  

� Zemljišča na območjih, kjer so bili v preteklosti industrijski objekti: v Ljubljani je še 
danes kar nekaj lokacij, ki so zapuščene, ker so podjetja, ki so delovala ne tem 
področju propadla (npr. del vojašnice Bežigrad, območje Litostroja, Rog). Ta 
območja bi se dalo uporabiti za gradnjo stanovanjskih sosesk. Veljalo bi premisliti 
tudi o preselitvi industrijskih objektov izven mestnih središč, saj so to dejavnosti, ki 
so komunalno manj zahtevne in na obstoječih področjih, ki so komunalno dobro 
opremljena, zgraditi stanovanjske soseske.  

� Efektivna izraba zemljišč: neposredna povezava med velikostjo zemljišča in številom 
stanovanj, ki jih je potrebno zgraditi, vendar ne na račun kvalitete in raznolikosti 
ponudbe. 

� S prostorsko politiko se lahko določi območja, ki so namenjena gradnji neprofitnih 
najemnih stanovanj.  

• Davčna politika: spodbuditi k prodaji zazidljivih zemljišč z znižanjem davčne stopnje za 
prodajo zemljišč v določenem obdobju (npr. 5 let). S tem ukrepom bi Sklad spodbudil 



 

 89 

lastnike zemljišč k njihovi prodaji. Če ta ukrep ne bi imel pozitivnih učinkov in lastniki 
zaradi špekulativnih razlogov zemljišč ne bi prodali, bi se davčna stopnja progresivno 
dvignila.  

 
Z vidika financiranja se neprofitne stanovanjske organizacije srečujejo z dvema problemoma, 
in sicer raven obrestnih mer za dolžniški kapital ter relativno visoka potrebna lastna udeležba 
sredstev. Trenutni posojilni pogoji Stanovanjskega sklada RS so D + 2,36 % na 25 let ob 50% 
do 60 % zahtevani lastni udeležbi. Bolj kot dvig neprofitnih najemnin, bi na obseg 
novogradenj vplivalo znižanje obrestnih mer za posojila, ki jih lahko pridobijo, ter večja 
dovoljena višina zadolžitve.  
 
Smiselno bi bilo razmisliti o kombinaciji potencialnih finančnih spodbud:15 

• Spodbuditi občine k prenosu upravljanja neprofitnih najemnih stanovanj na neprofitne 
stanovanjske organizacije (večji tekoči donosi). 

• Vpeljava instrumenta deljenega lastništva (kapitalski donos in nižja lastna udeležba za 
neprofitne stanovanjske organizacije, ter nemonetarni donos za najemnika). 

• Nižje obrestne mere za dolžniški kapital. 

• Neprofitnim stanovanjskim organizacijam omogočiti večji obseg zadolževanja pri SSRS 
(predvsem kadar občine ne zagotavljajo zemljišč brezplačno). 

• Uvedba specializirane institucije, ki bi pomagala pri zavarovanju posojil neprofitnih 
stanovanjskih organizacij, po nizozemskem vzoru.  

 
Glede na obstoječi fond stanovanj, s katerimi razpolagajo neprofitne stanovanjske 
organizacije, le te težko zberejo zadosten obseg lastnih sredstev, zato se odločajo le za omejen 
obseg novogradenj. Neprofitna stanovanjska oskrba v Sloveniji ni privlačna za zasebni 
kapital, saj donosa na vloženi kapital skorajda ni, država pa ne podeljuje monetarnih in 
nemonetarnih spodbud. V tujini neprofitni sektor ni privlačen zaradi višine neprofitne 
najemnine, temveč zaradi subvencij, ki jih podeljuje država. V večini držav obseg subvencij 
sedaj znižujejo, vendar je položaj neprofitnih stanovanjskih organizacij drugačen, saj je fond 
neprofitnih stanovanj ponavadi starostno uravnotežen, kar omogoča financiranje novih 
investicij. V Sloveniji lahko neprofitne stanovanjske organizacije dosežejo večji tekoči donos 
z dopolnjevanjem neprofitne dejavnosti z dejavnostjo upravljanja z večstanovanjskimi 
stavbami. Deljeno lastništvo je ena od oblik, ki je za neprofitne stanovanjske organizacije 
izjemno privlačna in v tujini precej uveljavljena, v Sloveniji pa je s to obliko poskusno pričel 
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Podobno je z obratno rento ali s stanovanji 
v lasti stanovanjskih zadrug. Pri uvajanju novih oblik reševanja stanovanjskega problema bo 
potrebno še veliko dela na področju informiranja prebivalstva, ki teh oblik ne poznajo in 
imajo včasih negativne pomisleke.  
 
                                                 
15 To področje je podrobno razdelano v projektni nalogi: Modeli in finančne spodbude za delovanje neprofitnih 
stanovanjskih organizacij v bodoče. (Cirman, 2004). 
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Priloga 1: Povzetek analize poslovanja NSO 

Vir: Stanovnik et al., 2003, str. 51. 

Stanovanjski 
sklad občine 
Postojna

Dominvest 
Jesenice

IMEQ Eureka 
Slovenjske 
Konjice

Spekter 
Trbovlje

Stanovanjski sklad 
ljubljanskih občin 
NSO

Stanovanjski 
sklad občine 
Velenje

Stanovanjski 
sklad občine 
Maribor

Stanovanjski 
sklad občine 
Šmarje pri 
Jelšah

Stanovanjsko 
podjetje Ravne

Stanovanjski 
sklad mestne 
občine Nova 
Gorica

Fond stanovanj v letu 2000
 * število stanovanj 316 339 14 1.941 498 626 3.030 358 1.000 275
 * skupna kvadratura v m2 15.392 17.322 562 90.873 35.890 31.154 155.089 18.233 56.098 13.018
 * nabavna vrednost stanovanj (v mio SIT) 1.246,01 1.927,20 64,60 8.388,30 7.175,50 1.866,00 13.450,00 2.027,50 7.678,00 1.700,00
 * povprečna velikost stanovanja 49 51 40 47 72 50 51 51 56 47
 * povprečna vrednost m2 v SIT 80.952 111.257 114.947 92.308 199.930 59.896 86.724 111.199 136.868 130.588

 * število stanovanj pridobljenih in obnovljenih 
s sofinanciranjem SSRS 39 25 14 15 458 33 104 24 108 12

 * delež lastne soudeležbe NSO pri investicijah 56% 27% 40% 22% 66% 83% 65% 50% 73% 63%
 * obseg zadolžitve pri SSRS; v obdobju do 
leta 2000 (v mio SIT) 168,7 98,5 38,8 61,8 2.143,0 45,1 486,2 76,7 173,8 65,4
 * Odplačilo obveznosti do SSRS v letu 2000 (v 
1000 SIT) 10.986 7.500 2.268 2.168 100.000 15.007 64.308 6.772 20.000 3.048

Likvidnostno pokritje stroškov (brez amotizacije) z  najemninami; izraženo v SIT / m2 / mesec v letu 20 00
 * povprečna najemnina 284 232 419 192 388 269 228 260 325 256
 * povprečni stroški NSO 233 134 146 176 47 97 120 219 226 209
 * pokritje stroškov z najemnino 51 98 273 16 341 172 108 41 99 47

 * odplačilo obveznosti do SSRS 59 36 336 2 232 40 35 31 30 20
 * Likvidnostni presežek / primanjkljaj -8 62 -63 14 109 132 73 10 69 27

Izkaz uspeha NSO v letu 2000 (v 1000 SIT)
 * Prihodki od oddaje neprofitnih stanovanj 52.416 48.154 2.827 209.691 167.288 92.934 425.000 62.804 218.782 39.945
 * Stroški poslovanja NSO 43.014 27.883 987 191.728 20.452 33.519 223.756 52.998 152.138 32.619
 * letna amortizacija 20.767 32.119 731 127.801 125.000 26.544 190.053 33.783 105.016 26.712
 * letni odhodki financiranja 1.065 42.410 48.572 6.939 29.444 3.175 33.659 1.524
Izguba / dobiček -11.365 -11.848 44 -152.248 -26.736 25.932 -18.253 -27.152 -72.031 -20.910 

 * Drugi prihodki 52.100 110.200 18.900 136.709 2.700 5.800 38.500 211.000 3.900
Rezultat poslovanja 40.735 98.352 18.944 -15.539 -24.036 31.732 -18.253 11.348 138.969 -17.010 

 * obračunavanje najemnine v skladu z 
Metodologijo v maksimalni višini DA DA

NE - 10 % 
nižja osnova NE DA

NE - v letu 2001 
za 27 % nižje DA

NE - nižja 
vrednost 
točke DA

NE - znižana 
letna stopnja

 * opravljanje drugih dejavnosti po PPPDNSO NE DA DA DA NE NE NE NE DA NE

 * opombe

Poleg 
neprofitnih 
stanovanj 
upravljajo 
tudi s 
socialnimi in 
službenimi 
stanovanji

Pozitivno 
poslovanje 
je 
omogočen
o zaradi 
opravljanja 
drugih 
dejavnosti

Stroški 
poslovanja 
NSO 
prikazani le v 
višini, kot je 
opredeljeno v 
Metodologiji

Poleg 
stanovanj 
oddajajo tudi 
poslovne 
prostore in 
druge objekte; 
rezultat 
poslovanja ni 
realen.

10 % lastna 
souleležba 
najemnikov; Nizko 
izkazani stroški 
dela in relativno 
nizki stroški 
vzdrževanja - nov 
sklad stanovanj

10 % lastna 
soudeležba 
najemnikov; 
Stroški poslovanja 
NSO niso izkazani 
realno - del 
stroškov bremeni 
MOV

20 % lastna 
soudeležba 
najemnikov; 
Upravljanje z 
socialnimi in 
službenimi 
stanovanji ni 
prikazano 
ločeno.

102,7 mio 
SIT vredna 
investicija 
financirana s 
strani občin, 
stanovanja 
prenesena v 
upravljanje 
NSO

Nerealni 
rezultati 
poslovanja, saj 
ni mogoče 
izločiti 
prihodkov in 
stroškov, ki se 
nanašajo na 
NSO.

 Upravljanje z 
socialnimi in 
službenimi 
stanovanji ni 
prikazano 
ločeno.


