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Dostop do primernega domovanja je temeljna človekova  pravica, ki predstavlja 
osnovo za dostojno življenje ter je predpogoj za uveljavljanje vseh drugih 
temeljnih pravic. V Sloveniji se od osamosvojitve dalje - v popolni odsotnosti 
aktivne stanovanjske politike - to pravico počasi, a vztrajno spodjeda. V času 
zaostrovanja sistemske stanovanjske krize, ko je vse več ljudem onemogočen 
dostop do ustreznega stanovanja, so novi odgovori na stanovanjsko vprašanje 
nujni.

Prvi poskusi vzpostavitve sodobnih stanovanjskih zadrug segajo že deset 
let nazaj. Pobude se v zadnjih letih, ob vse večjem pomanjkanju dostopnih 
stanovanj, hitro množijo - prihajajo tako od posameznikov in samoorganiziranih 
skupin, ki bi radi vzpostavili stanovanjske zadruge ter v njih bivali, kot od občin 
in stanovanjskih skladov, ki stanovanjske zadruge prepoznavajo kot dober 
mehanizem za povečanje fonda dostopnih in kakovostnih stanovanj. Prav 
tako obstaja širši strokovni in družbeno-politični konsenz, da bi stanovanjske 
zadruge lahko pomembno pripomogle k reševanju stanovanjskega vprašanja, 
kar se kaže tudi v tem, da so že bile vključene v programe strank, koalicijske 
pogodbe in v nacionalni stanovanjski program. Pa vendar, kljub rastoči potrebi 
in pripravljenosti deležnikov v Sloveniji še ni bila vzpostavljena zakonodaja, ki 
bi omogočala in spodbujala gradnjo dostopnih stanovanj v okviru stanovanjskih 
zadrug.  

Pričujoča publikacija želi širiti poznavanje in razumevanje modela sodobne 
najemne stanovanjske zadruge in njenih osnovnih načel delovanja. Odpira 
vprašanje širših družbenih koristi, ki jih lahko stanovanjske zadruge prinesejo 
v lokalno okolje, ter ponuja nabor sistemskih rešitev, s katerimi bi lahko 
spodbudili razvoj stanovanjskega zadružništva v Sloveniji. Namenjena je 
vsem zainteresiranim - za bivanje, vzpostavljanje, načrtovanje, podpiranje, 
omogočanje ali le opazovanje stanovanjskih zadrug. 

1. UVOD
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Kot poslušam zgodbe pri prijateljih, da jim hodijo [najemodajalci] notri 
v stanovanje kar nenapovedano, pa jih učijo, kako morajo brisati prah in 
podobne neumnosti, za kar nimajo nobene pravice. Ampak ker te imajo 
pravico vreči ven, moraš marsikaj pustiti.

Matic Primc, stanovanjska zadruga StanKoop

Obstoječi stanovanjski sistem je neučinkovit in nepravičen. Delež tistih, ki 
plačujejo več kot tretjino svojih dohodkov za stanovanjske stroške, se veča 
iz leta v leto kot posledica rastočega razkola med počasno rastjo plač in 
vrtoglavim dvigom cen najemnin oz. nakupa stanovanj. Cene rabljenih stanovanj 
so v zadnjih petih letih v Ljubljani zrasle za 48 %, medtem ko so se plače 
zvišale le za približno 20 %. Nakup stanovanj tako postaja vse večjemu številu 
državljanov nedostopen. 

Stanje na trgu najemniških stanovanj je podobno problematično. V našem 
prostoru tržnega najema ne moremo obravnavati kot trajne in kakovostne 
rešitve stanovanjskega vprašanja. Najemne pogodbe, če je najemno razmerje 
sploh urejeno, se najpogosteje sklepajo za obdobje do enega leta, najemnine 
pa se iz leta v leto višajo. Zaradi velikega povpraševanja in omejene ponudbe 
so najemniki pogosto prisiljeni pristajati na neprimerne bivalne pogoje, slabo 
vzdrževana stanovanja in kršenje najemniških pravic. V razmerah, ko so 
najemniki praktično popolnoma odvisni od dobre volje lastnikov stanovanja, 
ko ne vedo, koliko časa bodo lahko še bivali v stanovanju, ali si bodo sploh 
lahko privoščili naslednji dvig najemnine, se občutek varnosti, ki naj bi ga dom 
prinesel, nadomesti s tesnobo in negotovostjo. Tržni najem, ki ne ponuja za 
dostojno življenje nujne stabilnosti, je tako med iskalci stanovanj upravičeno 
nezaželena izbira.

2. STANOVANJSKE STISKE

“
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Čeprav stanovanjske zadruge in zadruge nasploh v Sloveniji pogosto 
povezujemo z obdobjem socializma, imajo te mnogo daljšo zgodovino. 
Lastniške stanovanjske zadruge so se začele razvijati že v času druge industrijske 
revolucije in z njo povezane urbanizacije. Kot oblika neprofitne stanovanjske 
preskrbe so v tujini najemniške zadruge doživele ponovni zagon v skvoterskih 
gibanjih v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Še posebej v 
osemdesetih letih je zadružno gibanje spodbudilo razmisleke o tem, na kakšen 
način želimo bivati, katere potrebe naj stanovanjski prostori naslavljajo, kako 
povezovati bivalno in delovno okolje ter kakšna stanovanjska preskrba lahko 
spodbuja bolj odprto in pravično družbo. 

Edina najemna stanovanja, ki trenutno omogočajo stabilnost in dolgoročno 
bivanje, so javna najemna stanovanja, vendar javni stanovanjski skladi ob 
odsotnosti sistemskega vira financiranja potreb niti približno ne dohajajo.

Glede na stanovanjske potrebe se v Sloveniji gradi bistveno premalo, kar ob 
velikem povpraševanju spodbuja tako rast cen lastništva kot najema. V zadnjih 
letih je sicer zraslo nekaj več novogradenj, vendar zasebni ponudniki delujejo 
izključno po logiki čim večjega izkoristka. Praviloma gradijo večja stanovanja, 
z velikopoteznimi tlorisi in z velikimi okenskimi površinami, ki si zaradi takšnih 
lastnosti vse počez  prisvajajo  oznako luksuznih stanovanj, čeprav so pogosto 
nadstandardne le njihove cene. Standarde bivanja, ki bi morali biti običajni in 
dostopni vsem, pa rezervirajo le za premožnejše. 

Stanovanjsko področje torej zaznamuje pomanjkanje alternativ, v Sloveniji 
praktično nimamo zasebnih ponudnikov dostopnih stanovanj. Tu sekaže 
priložnost, da država s primernimi spodbudami in ureditvijo področja vmesni 
prostor med tržno in javno stanovanjsko ponudbo zapolni z neprofitnimi in 
nizko-profitnimi stanovanjskimi organizacijami. Mednje, kot sodobna oblika 
zagotavljanja dostopnih in kakovostnih stanovanj, sodijo tudi stanovanjske 
zadruge. 

Sami ne uspemo niti približno krpati primanjkljaja dostopnih najemnih enot. 
V tem trenutku nam po analizah in glede na razpise za neprofitna najemna 
stanovanja primanjkuje okrog 4.000 enot. Sam pa verjamem, da v prestolnici 
primanjkuje še bistveno več cenovno dostopnih najemnih enot. 

Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Danes so stanovanjske zadruge v mnogih razvitih državah med glavnimi 
ponudniki dostopnih stanovanj, takoj za stanovanjskimi skladi. V vseh okoljih, 
kjer so dobro razvite in razširjene, so deležne javne podpore, ne le zaradi 
gradnje dostopnih in kakovostnih stanovanj, pač pa tudi zato, ker gradijo nove 
vezi in odnose, solidarnost in kažejo alternativo zablodi skrajno individualistične 
družbe sedanjosti.

Sam si želim živeti v zadrugi, ker se mi zdi, da samo stanovanjska zadruga 
ponuja sodobno obliko bivanja, ki je prilagodljiva in ki odgovarja na do 
skrajnosti zaostrene stanovanjske pogoje.

dr. Miloš Kosec, arhitekt                                                                   

”

“
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Stanovanjsko zadrugo predstavljajo ljudje, ki so se povezali in odločili združiti 
moči ter sredstva, da bi skupaj na solidaren in vzdržen način lažje prišli do 
dostopnih in kakovostnih domovanj. Ker je vsaka stanovanjska zadruga rezultat 
potreb in kolektivnih odločitev njenih članov, se lahko med seboj precej 
razlikujejo glede na lokalni kontekst, pri čemer jim je vsem skupno, da se 
izognejo stroškom posredništva in omogočajo samoorganiziran ter stroškovno 
učinkovit način reševanja stanovanjskega problema. 

Sodobne stanovanjske zadruge so pogosto organizirane kot najemne 
stanovanjske zadruge. Medtem ko predstavljajo za naš prostor novo družbeno 
prakso, se v tujini kažejo kot uspešen odgovor na vse bolj akutno pomanjkanje 
dostopnih stanovanj. V mestih kot sta Dunaj ali Zürich predstavljajo zadružna 
stanovanja kar petino vseh stanovanj. 

V najemni stanovanjski zadrugi je zadruga lastnica stavbe in prevzema vso 
pravno-formalno odgovornost. Člani so enakovredni lastniki zadruge, niso 
pa lastniki stanovanj, v katerih bivajo, temveč ta od zadruge najemajo za 
nedoločen čas po stroškovni najemnini. Članstvo v zadrugi je prostovoljno in 
odprto za vse, ki želijo v njej sodelovati in bivati ter so obenem pripravljeni 
sprejeti odgovornosti, ki izhajajo iz naslova članstva. Če se zadružnik odloči za 
selitev, stanovanje vrne zadrugi, ta pa ga pod istimi pogoji odda novemu članu.

3. SODOBNE STANOVANJSKE ZADRUGE

“ V zadrugi živiš v skupnosti, ki sama določa svoja pravila. Nisi odvisen le od 
enega najemodajalca, ki te lahko v vsakem trenutku vrže ven iz stanovanja 
zaradi nereguliranega najema ali pa ker si premisli in hoče prodati stanovanje. 
Se mi zdi, da zadruge ponujajo varnost, ki jo nujno, nujno rabimo.

Dora Kavčič, stanovanjska zadruga Zadrugator                                                    
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Stanovanja v najemnih zadrugah so cenovno bolj dostopna kot tržna stanovanja, 
saj so najemnine sestavljene le iz nujnih stroškov in ne prinašajo profitov. Ko 
se zadruga vzpostavi, so za primerljivo stanovanje praviloma med 20 in 50 
odstotkov nižje od tržnih. Razlika se z leti le še povečuje, saj cene na trgu 
rastejo, medtem ko se zadružne najemnine ne zvišujejo. Nižji stanovanjski 
stroški prispevajo k večjemu razpoložljivemu dohodku gospodinjstev, kar 
jim omogoča bolj kakovostno življenje, obenem pa ima multiplikativne 
učinke v lokalnem gospodarstvu. Ker se stanovanjske zadruge vzpostavijo na 
predvidljivih in stabilnih stanovanjskih stroških ter solidarnostni skupnosti, se 
v primerjavi z drugimi oblikami stanovanjske preskrbe mnogo bolje soočajo z 
družbeno-ekonomskimi krizami.

Stanovanjska zadruga pripravi načrte za gradnjo ali obnovo stavbe ter skladno 
s predvideno demografsko in socialno strukturo stanovalcev med zadružnimi 
člani izbere bodoče stanovalce. Izbrana gospodinjstva prispevajo v zadrugo 
lastno udeležbo, ki ponavadi znaša med 5  in 15 odstotki vrednosti stanovanja. 
Ta se v primeru, da se član ali gospodinjstvo odloči za selitev, povrne v 
dogovorjenem obdobju - praviloma v največ enem letu. Za financiranje gradnje 
ali prenove stavbe zadruga najame še dolgoročni nizkoobrestni hipotekarni 
kredit (idealno za 30-40 let).

KAKO DELUJE NAJEMNA STANOVANJSKA ZADRUGA?

Slika 1 |  Mehr als wohnen, Zürich | foto: Johannes Marburg

“ Grajene so neprofitno, se pravi, da avtomatsko izvzamemo nekega špekulanta, 
ki investira z namenom dobička. Če ocenimo čez palec, se že s tem zniža 
strošek stanovanj za četrtino ali pa petino in tako so lahko stanovanja bistveno 
bolj dostopna. 

Rok Ramšak, Inštitut za študije stanovanj in prostora                                                           
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Se pravi, da ne plačuješ komercialne najemnine, kakor jo plačujem sedaj, 
ampak da dajem najemnino, ki gre za odplačevanje našega skupnega kredita, 
naši najemniški zadrugi.

Urška Breznik, stanovanjska zadruga StanKoop

Vsi stanovalci zadruge pridobijo pravico do najema za nedoločen čas, pri čemer 
plačujejo mesečno stroškovno najemnino, ki je preračunana tako, da pokriva 
stroške načrtovanja, investicije, upravljanja, kredita ter rezervnega sklada. 
Najemna stanovanjska zadruga teži k temu, da svojim članom zagotovi čim bolj 
kakovostno bivanje ob čim bolj dostopnih najemninah, zato si prizadeva, da 
sta delež zasebnega kredita in obrestna mera čim nižja, posojilo pa čim bolj 
dolgoročno.

Premoženje zadruge ostaja v celoti v njeni lasti in je nedeljivo, kar pomeni, 
da člani ne morejo postati lastniki stanovanjskih enot, v katerih stanujejo. 
Onemogočanje privatizacije stanovanj je ključno pri preprečevanju 
kakršnegakoli špekulativnega ravnanja s stanovanji. Tudi v primeru razpustitve 
zadruge se premoženje ne lastnini, temveč se ga prepiše bodisi na sorodno 
organizacijo, zadružno mrežo ali na lokalno skupnost oziroma občino. Na tak 
način se ohranjata dolgoročna dostopnost zadružnih stanovanj in javni interes. 

Smiselno je, da to pripravljenost ljudi in pobude za stanovanjske zadruge 
nekje spravimo v prakso. In prav je, da lokalne skupnosti temu prisluhnejo in 
da pomagajo - občine z zemljišči in mi, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, 
s financiranjem.

Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

Vse več držav z različnimi ukrepi spodbuja zadružno gradnjo. Javni akterji 
zadrugi omogočajo posamezne ugodnosti, kot so neposredna finančna 
podpora, javna posojila, poroštva, garancije in jamstva za pridobitev bančnega 
kredita, dostop do zemljišč pod ugodnimi pogoji, strokovna pomoč ipd., 
zadruga pa z aktivacijo zasebnega kapitala za gradnjo kakovostnih in trajno 
dostopnih najemnih stanovanj uresničuje javni interes. Na tak način lahko 
stanovanjske zadruge dopolnjujejo delo javnih stanovanjskih skladov.

Sodelovanje z javnimi akterji je še posebej neobhodno v urbanih in turističnih 
središčih, kjer so zemljišča redek in drag vir. Po züriškem modelu stanovanjskega 
zadružništva - tega bi radi vpeljali tudi v slovenski prostor - mesto razpiše 
natečaj, preko katerega izbrani stanovanjski zadrugi podeli neodplačno 
stavbno pravico za 60 do 99 let.  Stanovanjska stavba, ki jo zadruga  postavi na 
zemljišču, je v njeni lasti in upravljanju, samo zemljišče pa ostane v lasti mesta.  

SODELOVANJE Z JAVNIMI AKTERJI

”
“
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Danes se v proces načrtovanja večstanovanjskih stavb skoraj nikoli ne vključuje 
bodočih stanovalcev, pa četudi so stanovanja prodana že pred samim začetkom 
gradnje. Brez razumevanja potreb, navad in želj bodočih stanovalcev, teh 
končna stanovanja ne morejo optimalno naslavljati.

SOODLOČANJE IN SOUPRAVLJANJE

Zadruge omogočajo nov pogled na stanovanjsko arhitekturo. Predvsem 
odpirajo možnost participativnih procesov v načrtovanju in kasneje tudi v 
upravljanju stanovanjskih stavb. Stanovanjski arhitekturi pa omogočajo bolj 
kolektiven pogled na bivanje.

prof. Anja Planišček, arhitektka

Za zadružno gradnjo velja nasprotno - člani zadruge so vabljeni k sodelovanju 
tako v procesu nastajanja arhitekturne kot programske zasnove stavbe. Razvoj 
je v celoti participativen, usmerjata ga soodločanje in konsenz. V procesu 
načrtovanja je oblikovano osnovno razmerje med prostori za ‘skupnost’ 
in prostori za ‘posamezno gospodinjstvo’. Razumevanje pojmov ‘skupno/
javno’ in ‘individualno/zasebno’ vpliva na razporeditev, velikost in zasnovo 
stanovanj in skupnih prostorov. Sodobna zadružna gradnja je naravnana k 
povezovanju stanovalcev, zato je velik poudarek na premislekih o možnostih, 
ki jih nudijo sicer utilitarni prostori in izbrane kombinacije vsebin. Skupaj 
se razvijajo primerne tipologije stanovanj, skupnostni prostori in njihova 
uporaba. Participacija se z izgradnjo stavbe ne konča, pač pa se nadaljuje 
v samoupravljanju stanovanjske stavbe. Vse odločitve povezane z zadrugo 
sprejemajo njeni člani po demokratičnem načelu en član – en glas. Soodločanje 
prinaša skrbnejši odnos do prostora, zavedanje, da je prostor skupna dobrina, 
in večje zadovoljstvo z življenjem v danem okolju.

Slika 2 | Druženje v večnamenskem skupnostnem prostoru, La Borda, Barcelona | foto: Lacol

“
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Zadružno življenje predstavlja uravnoteženo bivanje med zagotovljeno 
zasebnostjo in neobvezno, a praktično skupnostjo, ki je osnovana na vrednotah 
medsosedske pomoči in solidarnosti. 

Vsakdo si stanovanje in bivanje uredi po svojih željah, obenem pa se lahko zanese 
na podporo sosedov. Stanovanjske zadruge običajno vključujejo skupnostne 
prostore, npr. večnamenski prostor z veliko skupno jedilnico, delavnico z orodji 
ali skupni vrtiček, ki omogočajo bolj trajnostni način bivanja in obenem gradijo 
funkcionalno stanovanjsko skupnost. Dober primer je skupna pralnica, s katero 
imajo v španski zadrugi La Borda odlične izkušnje. Običajno so za pranje in 
podobna opravila namenjeni majhni in temačni prostori, v La Bordi pa so se 
odločili umestiti pralnico v prostoren in velikodušno osvetljen prostor, s čimer 
so postala gospodinjska opravila bolj družabna in prijetna. 

Pomembno je poudariti, da souporaba določenih prostorov v stanovanjski 
zadrugi nikakor ne pomeni, da posameznik nima svoje zasebnosti ali možnosti 
umika. Vsako gospodinjstvo ima svoje stanovanje, ki ga uporablja tako, kot želi. 
Podobno je tudi v posebnem tipu stanovanja - skupnostnih stanovanjih, ki jih 
pogosto najdemo v stanovanjskih zadrugah. To vključuje večje skupnostne 
prostore - na primer veliko kuhinjo z jedilnico, dnevni prostor, teraso - ki 
jih stanovalci uporabljajo skupaj, a vsak ima tudi svojo manjšo individualno 
stanovanjsko enoto s spalnim prostorom, čajno kuhinjo z dnevnim kotičkom, 
kopalnico. Takšna stanovanja predstavljajo zanimivo izbiro predvsem za tiste, ki 
ne želijo ali ne zmorejo živeti povsem sami, pri čemer jim taka oblika sobivanja 
vseeno omogoča dovolj zasebnosti. 

SKUPNOSTNI PROSTORI

Slika 5 | Souporaba pralnih strojev   
La Borda, Barcelona  
foto: Lacol

Slika 3 | Svetlo stanovanje  
Wohnprojekt Kohlenrutsche, Dunaj   
foto: Studio Urbanek

Slika 4 | Skupnostna avla s knjižnico   
Kalkbreite, Zürich  
foto: Volker Schopp
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Stanovanjske zadruge kot eno svojih osrednjih vrednot postavljajo skrb za 
okolje in trajnost. Pogosto so zgrajene iz trajnostnih materialov, uporabljajo 
energetske sisteme, ki se napajajo iz obnovljivih virov, delujejo po naravnih 
načelih in uvajajo krožne sisteme (ogrevanje, zračenje, hlajenje, preskrba z 
vodo). 
 
V samem načinu bivanja se načela trajnosti odražajo v ekonomiji deljenja: 
stanovanjske zadruge spodbujajo skupno dobavo pri lokalnih pridelovalcih in 
souporabo stvari, ki jih ne uporabljamo vsakodnevno (orodje, različna športna 
oprema, specifični kuhinjski pripomočki ipd.). Stanovalci v stanovanjski zadrugi 
La Borda (v Barceloni) namesto osemindvajsetih naprav skupaj uporabljajo tri 
odlične profesionalne pralne stroje. V individualnih stanovanjih se je tako sprostil 
prostor, ki bi ga sicer zasedal pralni stroj. Zadovoljno poročajo o dragocenih 
prihrankih za posamezna gospodinjstva ter ugotavljajo, da se bodo prav kmalu 
znebili še enega pralnega stroja, saj jim dva povsem zadoščata. Pomembno 
mesto imajo tudi trajnostne oblike mobilnosti - pogosta je uporaba koles in 
souporaba avtomobilov ter drugih prevoznih sredstev (npr. tovornih koles).

SOUPORABA IN BOLJ VZDRŽNA PORABA VIROV

Po pričevanjih stanovalcev, ki bivajo v stanovanjskih zadrugah v tujini, imata 
souporaba prostorov in naprav ter življenje v bolj povezani stanovanjski 
skupnosti več prednosti kot slabosti, tako v ekonomskem kot družbenem (in 
družabnem) smislu. Močnejše socialne vezi in medsebojna podpora prinašata, 
poleg občutka večje povezanosti, tudi zelo praktične koristi, na primer delitev 
obveznosti (in veselja) pri varstvu otrok ali pri pripravi obrokov. Vse to lahko 
vpliva na povečanje prostega časa in zmanjšuje stres, ki je povezan prav s 
kritičnim pomanjkanjem časa.1,2

ŠTEVILNE PREDNOSTI ZA POSAMEZNIKA IN ŠIRŠO SKUPNOST

Skupnostna stanovanjska preskrba gradi na mrežah socialne podpore, 
premaguje občutke atomiziranosti in osamljenosti ter prispeva k boljšemu 
počutju starih ljudi, ter jim s tem omogoči daljše neodvisno življenje v lastnem 
domu. Vse to ima blagodejne učinke na posamična življenja, kot tudi na javno 
porabo, saj prispeva k zniževanju stroškov zdravstvene in socialne oskrbe.2,3  

 

Z vsakim dnem se bolj zavedam, kako srečo imamo, da živim v stanovanjski 
zadrugi La Borda. Bivanje tu mi daje energijo in ohranja moje umsko in fizično 
zdravje. 

Rosa, 69 let, stanovanjska zadruga La Borda, Barcelona

“

Vključenost v stanovanjsko zadrugo pomaga članom pri pridobivanju novih 
spretnosti in znanj o oblikovanju in razvoju stanovanjskega projekta ter pri 
usvajanju bolj mehkih veščin, potrebnih za kolektivno upravljanje skupnih 
virov. Vsa ta znanja lahko prispevajo k temu, da imajo stanovalci priložnost, da 
nadaljujejo z izobraževanjem ali iskanjem novih zaposlitvenih priložnosti, ki jih 
sicer ne bi imeli.4 Stanovanjske zadruge pripomorejo tudi k družbeni blaginji in 
demokratičnemu vključevanju4 ter spodbujajo člane skupnosti k sodelovanju 
v političnih procesih.5 Poleg tega lahko ponudijo tudi varno in spodbudno 
stanovanje za ljudi z izkušnjo brezdomstva ali s težavami v duševnem zdravju, 
kot tudi za begunce in prosilce za azil.2
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Slika 7 | Wohnprojekt Kohlenrutsche, Dunaj | foto: Studio Urbanek

Slika 8 | La Borda, Barcelona | foto: Baku Akazawa

Slika 6 | Mehr als wohnen, Zürich  | foto: Mehr als wohnen

WOHNPROJEKT KOHLENRUTSCHE, DUNAJ, AVSTRIJA, 2019

• 65 odraslih in 31 otrok
• 29 stanovanj + 4 skupnostna stanovanja (36-294m2)
• 1 vključujoče skupnostno stanovanje, v katerem sobivajo mladi z intelektualno 

oviro in študentje, 2 stanovanji za LGBTQ+ begunce
• 650 m2 skupnostnih prostorov: delavnica, pralnica, prostor za mlade in 

glasbo, večnamenski prostor, kuhinja, igralnica za otroke, stanovanje za goste, 
vrtna soba, telovadnica, prostor za delo - coworking, kolesarnica

• 150 m2 poslovnih prostorov: vrtec, IT pisarna

LA BORDA, BARCELONA, ŠPANIJA, 2019

• 49 odraslih in 13 otrok
• 28 stanovanj (40-135m2)
• 280 m2 skupnostnih prostorov: velika kuhinja z jedilnico, pralnica, soba za 

goste, soba za zdravje, večnamenska soba, kolesarnica, shramba, terasni vrt 
lesena gradnja in uporaba solarnih panelov za oskrbo z električno energijo

MEHR ALS WOHNEN, ZÜRICH, ŠVICA, 2015

• zadružna soseska - 13 stanovanjskih stavb, 380 stanovanj, 1400 stanovalcev 
+ otroški vrtec, pekarna, trgovine, restavracije, pisarne in apartmajske 
nastanitve

• vključuje velika skupnostna stanovanja, v katerih je do 15 posameznih manjših 
stanovanjskih enot in skupni prostori

• 10 % stanovanj je namenjenih ljudem z ovirami, družinam s priseljenskim 
ozadjem in nizkimi dohodki ali mladoletnimi otroci

• skupnostni prostori: dnevne sobe, savna, restavracija in bar, strešna terasa, 
pralnica, popravljalnica in izmenjevalnica stvari, soba za meditacijo

• solarni paneli za oskrbo z električno energijo, souporaba koles in avtomobilov

PRIMERI STANOVANJSKIH ZADRUG IZ TUJINE
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Za Slovence pravijo, da si vsi želimo biti lastniki stanovanja. Je potemtakem 
model najemne stanovanjske zadruge, ki temelji na kolektivnem lastništvu, 
sploh sprejemljiv za naš prostor? Naše raziskave kažejo, da nam je bolj kot 
lastništvo pomembno, da je stanovanje dostopno in kakovostno, da smo ga 
zmožni vzdrževati in ga opremiti po lastnih željah, da se v njem dobro počutimo, 
ter da nam, po poplačilu vseh stanovanjskih stroškov, ostane dovolj dohodka 
za dostojno življenje. Skratka, želimo si imeti stabilen, varen in prijeten dom. 

V raziskavi “Vprašanja za stanovanja - Tegobe in želje iskalcev stanovanj ter 
priložnosti za stanovanjsko zadružništvo”, ki sta jo med majem in julijem 2021 
pripravila IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora in IPoP - Inštitut za 
politike prostora, je 72 % anketirancev odgovorilo, da bi se zagotovo ali verjetno 
odločilo za skupnostno obliko bivanja, če bi imeli to možnost. Skupnostna 
oblika bivanja je bila definirana kot bivanje v skupnostnem bloku ali stanovanjski 
zadrugi, ki z združevanjem virov omogoča nižje stanovanjske stroške, pri 
čemer stanovalci živijo v individualnih stanovanjskih enotah, obenem pa si 
delijo posamezne skupnostne prostore, npr. skupno pralnico, večnamenski 
prostor, kolesarnico, ter skupaj odločajo o vseh večjih stanovanjskih zadevah 
in organizaciji bivanja v stanovanjski stavbi. 15 % anketirancev bi od vseh oblik 
bivanja najraje najemali zadružna stanovanja za nedoločen čas s stroškovno 
najemnino - in to v času, ko v Sloveniji sploh še ne obstaja nobena sodobna 
stanovanjska zadruga.

4. BODO V SLOVENIJI KMALU ZAŽIVELE 
STANOVANJSKE ZADRUGE?
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Vse več interesa za stanovanjske zadruge opažamo tudi s strani samoupravnih 
lokalnih skupnosti, npr. iz Ljubljane, Hrastnika, Cerkna, Nove Gorice, kar kaže 
na to, da lokalni akterji prepoznavajo naraščajoče stiske in potrebe ter na 
dejstvo, da trg enostavno ne ponuja zadovoljivih odgovorov, država pa na drugi 
strani tudi še ni vzpostavila aktivne stanovanjske politike. Obstaja tudi kar nekaj 
samorganiziranih pobud, ki razvijajo pionirske projekte stanovanjskih zadrug, 
npr. Zadrugator iz Ljubljane in StanKoop iz Maribora, a se pri tem soočajo s 
sistemskimi ovirami, pomanjkanjem primernih mehanizmov financiranja kot 
tudi z mankom domačega znanja, ki bi jim bilo v pomoč pri vzpostavljanju 
projektov.

Za omogočanje dostopnih in kakovostnih stanovanj v stanovanjskih zadrugah za 
različne družbene skupine bo potrebno povezovanje in sodelovanje različnih 
akterjev.

Gre za to, da ne izhajam iz družine, ki bi imela lastniška stanovanja, in nimam 
staršev ali kogarkoli, ki bi mi lahko pri nakupu pomagal. Nakup tako zame ni 
možnost, ne v Ljubljani in najverjetneje nikjer v Sloveniji. Že ves ta čas, odkar 
imam otroka, kandidiram tudi za neprofitno stanovanje v Ljubljani. Vedno 
se uvrstim na listo upravičencev, ampak vedno pod tista mesta, ki dejansko 
dobijo ključ stanovanja. Ko sem zasledila idejo za stanovanjsko zadrugo, se mi 
je zdela ena zelo dobra rešitev za tip življenja, kakršnega si predstavljam, da bi 
ga imela, in način, kako bi lahko dolgoročno rešila svoj stanovanjski problem.

Tiva, interesentka za bivanje v stanovanjski zadrugi ”

Sami uspemo letno zagotoviti okrog 150 stanovanjskih enot, glede na sedaj 
zaznan primanjkljaj pa bi jih potrebovali bistveno več. Lokalni proračun sam 
tega ne bo zmogel. Tudi ob pomoči države bo to zelo težko, zato se zadruge 
ponujajo kot neka logična rešitev, ki prispeva k zasledovanju javnega interesa 
in zagotavljanju cenovno dostopnih najemnih stanovanj za širšo populacijo.

Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana ”
Slika 9 | Deležniki pri razvoju stanovanjske zadruge
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Pri sistemskem urejanju stanovanjskega zadružništva je nujno razmišljati o 
celotnem življenjskem ciklu stanovanjskih zadrug.  S primernimi ukrepi je 
potrebno poskrbeti za spodbujanje njihovega vzpostavljanja ter z regulacijo 
preprečevati privatizacijo in špekuliranje z zadružnimi stanovanji, z jasnim ciljem 
ohranjanja njihove dolgoročne dostopnosti. V nadaljevanju predstavljamo 
pregled politik uresničevanja stanovanjskih zadrug, ki so ga pripravili Carles 
Baiges, Mara Ferreri in Lorenzo Vidal na podlagi primerjalne študije ureditve 
stanovanjskega zadružništva v različnih državah.6

Država in občine lahko spodbujajo razvoj novih stanovanjskih zadrug z ukrepi, 
ki zagotavljajo dostop do zemljišč, nepremičnin, dostop do finančnih virov, 
sofinanciranje ali tehnično podporo. To so dejavniki, ki vplivajo na začetni strošek 
stanovanjskega projekta in posledično na dostopnost stanovanj. Dodatno imajo 
ti ukrepi pomemben vpliv na replikabilnost in obseg stanovanjsko zadružnega 
sektorja.

Dostop do zemljišč in nepremičnin:
Zemljišče predstavlja znaten strošek pri vzpostavljanju stanovanjske zadruge 
in velikokrat dostopnost zadružnih stanovanj zavisi prav od cene zemljišča. 
Podporne politike, ki naslavljajo pridobivanje primernih zemljišč, so:
• Prodaja zemljič (preko javnih razpisov, z možnostjo prodaje pod tržno 

ceno za gradnjo dostopnih stanovanj).
• Podelitev stavbne pravice na zemljišču (neodplačno ali pod tržno ceno) ali 

dolgoročna oddaja nepremičnine v javni lasti pod ugodnimi pogoji.
• Podpora vzpostavljanja stanovanjskih zadrug skozi preobrazbo obstoječih 

stavb v javni ali zasebni last (npr. finančna podpora pri financiranju prenove 
v zameno za zagotavljanje dostopnih stanovanj).

5. POLITIKE URESNIČEVANJA STANOVANJSKIH 
ZADRUG

SPODBUJANJE STANOVANJSKIH ZADRUG
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• Rezervacija določenega deleža zemljišč ali stanovanj v novih urbanih 
soseskah za stanovanjske zadruge.

• Predkupna pravica pri prodaji javnih zemljišč za stanovanjske zadruge in 
druge neprofitne stanovanjske organizacije.

Financiranje:
• Javna posojila (različne oblike posojil za financiranje gradnje stanovanjske 

zadruge, posojila za financiranje začetnih vložkov članov, možnost posojil z 
enkratnim vračilom glavnice).

• Javna poroštva, jamstva, garancije za pridobitev bančnega posojila.

Neposredne subvencije:
Država ali občina lahko stanovanjsko-zadružne projekte delno sofinancira z 
nepovratnimi sredstvi (npr. sodeluje pri začetnem vložku, kar olajša dostop 
do privatnega financiranja; ponudi nepovratna sredstva, če projekti dosegajo 
določena merila dostopnosti ali trajnosti in podobno).
 
Posredne subvencije:
Stanovanjske zadruge so zaradi njihove neprofitne narave in članske 
organiziranosti izvzete iz plačevanja določenih davkov (npr. davka na dohodek 
pravnih oseb, nepremičninskega davka, ipd.).

Tehnična podpora:
Javni stanovanjski sklad ali občinska uprava sta v  vlogi zagotavljanja tehnične 
podpore stanovanjskim zadrugam. Ta lahko vključuje tako informiranje in 
usposabljanje kot tehnično pomoč (preko javnih storitev ali preko subvencij za 
pripravo projektov). Podpre se lahko tudi vzpostavljanje krovnih organizacij in 
zadružnih mrež, ki nastopajo v vlogi podpornika in promotorja stanovanjskih 
zadrug.

Država lahko uravnava dostop do fonda stanovanjsko-zadružnih stanovanj, s 
ciljem, da ga ohranja odprtega in transparentnega. S subvencijami za stanovalce 
z nizkimi dohodki ter finančno podporo za vzdrževanje in obnovo lahko vpliva 
na dolgoročno dostopnost stanovanjskih zadrug.

Regulacija dostopa do fonda zadružnih stanovanj: 
Ta je še posebej pomembna, ko je stanovanjska zadruga vzpostavljena 
v sodelovanju in s podporo javnih akterjev. Mehanizmi za zagotavljanje 
dostopnosti in nadzora nad upravičenostjo do bivanja v stanovanjski zadrugi:

• rezervacija (določenega deleža) stanovanj za neprofitno oddajanje (za 
ekonomsko najbolj ranljive skupine),

• regulacija čakalne liste in prenosa pravice do uporabe stanovanj. V primeru 
sodelovanja z javnim akterjem pri vzpostavljanju stanovanjske zadruge, 
javni akter pogosto določi družbeno-ekonomske kriterije za upravičenost 
do zadružnih stanovanj. Glede stopnje  avtonomije, ki jo ima stanovanjska 
zadruga pri končnem izboru stanovalcev, pa so prakse po državah različne. 
Glede prenosa pravice do bivanja v stanovanjski zadrugi se pogosto določi, 
da lahko v stanovanju ostanejo ožji družinski člani ali pa drugi družinski 
člani, če ti ustrezajo vstopnim pogojem. 

Trajno ohranjanje dostopnosti zadružnih stanovanj:
• Subvencioniranje mesečnih stroškov upravičenim gospodinjstvom, kar 

omogoča, da se v stanovanjsko zadrugo vključijo tudi ljudje z nizkimi 
prihodki.

• Subvencioniranje prenove stavb.

 

DELOVANJE STANOVANJSKIH ZADRUG
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Država lahko vzpostavi ukrepe, s pomočjo katerih se preprečuje lastninjenje 
stanovanjske zadruge, ustvarjanje profitov ter akumulacija individualnega 
kapitala.

Regulacija, ki preprečuje lastninjenje in komodifikacijo zadružnih stanovanj:
• Regulacija cene stanovanj oz. cene deleža, ki ga imajo člani v stanovanjski 

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

• Regulacija mesečne najemnine – v modelu najemne stanovanjske zadruge, 
ki vključuje le relativno nizke vstopne deleže, je regulacija primarno vezana 
na višino mesečne najemnine oz. uporabnine. Ta je največkrat stroškovna 
in vključuje stroške posojila, administrativne stroške in stroške rezervnega 
sklada za vzdrževanje stavbe.

• Omejitve glede oddajanja v podnajem – lahko je povsem prepovedano, 
lahko pa se omogoča oddajanje dela skupnih prostorov.

• Omejitve glede spreminjanja stanovanj v lastniška.
• Regulacija razpustitve stanovanjske zadruge – v primeru, da se zadruga 

razpusti, se njena lastnina prenese na drugo stanovanjsko zadrugo, 
neprofitno stanovanjsko organizacijo, stanovanjski sklad ali občino.

OHRANJANJE MODELA SKOZI ČAS

Slika 10 | Mehr als wohnen, Zürich  | foto: Ursula Meisser
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Danska NY VB Urugvaj Nemčija Avstrija Quebec Italija Nizozemska Švica

O NO O NO O NO O NO O NO O NO O NO O NO O NO O NO

Prodaja javnih zemljišč

Stavbna pravica ali oddajanje javnih zemljišč in nepremičnin

Zagon novih stanovanjsko-zadružnih projektov skozi 
prenovo obstoječega stanovanjskega fonda

Prenos obstoječega javnega ali socialnega stanovanjskega 
fonda na stanovanjske zadruge

Rezervacija določenega deleža zemljišč ali stanovanj v novih 
urbanih soseskah za stanovanjske zadruge

Predkupna pravica pri prodaji javnih zemljišč za zadruge in 
druge neprofitne stanovanjske organizacije

Dostop do javnih posojil

Javna poroštva, jamstva, garancije

Neposredne subvencije (subvencije za gradnjo/prenovo)

Posredne subvencije - izvzetje iz plačila davkov

Tehnična podpora (občinske tehnične ekipe, svetovalne 
pisarne, podpora neprofitnim tehničnim ekipam)

Rezervacija (določenega deleža) stanovanj za upravičence 
do neprofitnega stanovanja

Regulacija čakalne liste in prenosa pravice do uporabe 
stanovanj

Subvencije za mesečne stroške

Subvencije za obnovo stanovanjskih stavb

Regulacija cene stanovanj oz. cene deleža v stanovanjski 
zadrugi

Regulacija mesečne najemnine

Omejitve glede oddajanja v podnajem

Omejitve glede spreminjanja stanovanj v lastniška

Regulacija razpustitve stanovanjske zadruge

Dostop do zemljišč in 
nepremičnin

PREGLED POLITIK ZA STANOVANJSKE ZADRUGE V IZBRANIH KRAJIH/
DRŽAVAH
Legenda: O (občinska raven); NO (nad-občinska raven - regijska oz. državna)

VZ
PO

ST
AV

LJ
AN

JE
 S

TA
N

O
VA

N
JS

KI
H

 Z
AD

RU
G

DE
LO

VA
N

JE
S 

ST
AN

O
-

VA
N

JS
KI

H
 Z

AD
RU

G
O

HR
AN

JA
N

JE
 

M
O

DE
LA

 S
KO

ZI
 Č

AS

Dostop do financiranja

Neposredne subvencije

Posredne subvencije

Tehnična podpora

Subvencije za trajno 
ohranjanje dostopnosti 
stanovanj

Regulacija, ki 
omejuje lastninjenje 
in komodifikacijo 
zadružnih stanovanj

Regulacija dostopa 
do fonda zadružnih 
stanovanj

Vir: Baiges, C., Ferreri, M. & Vidal, L. (2020.). International policies to promote cooperative housing. La Dinamo Fundació & Lacol SCCL
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V Sloveniji že dlje časa pristajamo na (pre)nizke stanovanjske standarde, ki 
mnogim ne omogočajo dostojnega bivanja. Popolnoma smo pozabili, da je 
stanovanjska preskrba predvsem družbeno in ne (le) individualno vprašanje, ter 
da bi ga morali kot takega tudi naslavljati. Dostop do kakovostnega stanovanja 
nikakor ne sme biti privilegij – je osnovna človekova pravica, osnovna družbena 
zahteva in osnovna politična dolžnost.

Stanovanjski trg sam še nikjer ni in nikoli ne bo zagotovil stanovanj za vse družbene 
skupine.  Za ustavitev nadaljnjega slabšanja situacije in za postavitev temeljev 
trajnostnega in pravičnega družbenega razvoja bo morala politika aktivno in 
celovito poseči v stanovanjsko področje, vključno s sprejetjem ukrepov, ki 
bodo odvračali od špekulativnega ravnanja in nebrzdane akumulacije bogastva 
v obliki nepremičnin. Ključna bo zagotovitev sistemskega vira financiranja 
za gradnjo javnih najemnih stanovanj, skupaj s poostrenim nadzorom nad 
najemnim trgom, aktivno zemljiško politiko in podporo neprofitnim in nizko-
profitnim stanovanjskim organizacijam kot so stanovanjske zadruge.

Stanovanjske zadruge stanovanja ponovno postavljajo v njihovo prvobitno 
funkcijo zadovoljevanja osnovne človekove potrebe po dostojnem in varnem 
bivanju. Obenem kažejo, kako načini zagotavljanja prostora in prostor sam 
pomembno oblikujejo naš vsakdan, naše mišljenje in delovanje. Opozarjajo in 
spominjajo nas na dejstvo, da stanovanjska preskrba ni izvzeta iz politike ter 
da njena trenutna ureditev ni naravno in niti približno najboljše stanje. Ravno 
obratno – tako sistem zagotavljanja stanovanj kot način bivanja v njih sta politični 
vprašanji, ki ju lahko izzovemo ter se borimo za spremembe na tem področju. 
Morda prav danes, v času naraščajoče družbene neenakosti in podnebne 
krize, bolj kot kdajkoli prej potrebujemo odgovore, ki bodo zmožni trajnostno 
nasloviti sodobne bivanjske potrebe ter družbene izzive prihodnosti, in zato je 
stanovanjske zadruge vredno prepoznati in jih tudi primerno podpreti.

6. ZAKLJUČEK
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V Sloveniji zaenkrat najemnih stanovanjskih zadrug še ni. V kar nekaj krajih sicer 
obstajajo pobudniki, ki se zavzemajo za njihovo ustanovitev, a se srečujejo 
s številnimi ovirami, povezanimi s pomanjkljivo zakonodajo in odsotnostjo 
podpornega okolja. Cilj projekta Za stanovanjske zadruge, ki je podprt s 
sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 (prek finančnih 
mehanizmov EEA in Norveške), je prispevati k razvoju stanovanjskih zadrug 
v Sloveniji in s tem k dostopni, trajnostni, varni in skupnostno načrtovani 
stanovanjski preskrbi. V projektu sodelujejo IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in 
prostora, IPoP – Inštitut za politike prostora, Zavod za družbeno komuniciranje 
AVANTA LARGO, Kulturno izobraževalno društvo PiNa, Javni stanovanjski sklad 
Mestne občine Ljubljana in norveški partner Fred Carlo Andersen.

V sodelovanju z norveškim partnerjem smo na začetku projekta izvedli analizo, 
katere cilj je bil raziskati stanovanjske tegobe iskalcev stanovanj in priložnosti 
za razvoj stanovanjskega zadružništva v treh slovenskih občinah (v Mestni občini 
Ljubljana, Mestni občini Maribor in Občini Piran), pa tudi širše. Raziskava je 
pokazala pomanjkanje primernih stanovanjskih rešitev in pripravljenost iskalcev 
stanovanj na sodobne odgovore, kot so stanovanjske zadruge. Rezultati nam 
služijo kot strokovno izhodišče za zagovorniške in ozaveščevalne aktivnosti. 
Vzporedno, skozi participativni proces, razvijamo model najemne stanovanjske 
zadruge za Slovenijo in pripravljamo napotila in predloge za pravno in finančno 
načrtovanje stanovanjskih zadrug ter smernice participativne arhitekture, s 
katerimi gradimo znanje za uresničevanje konkretnih stanovanjsko zadružnih 
projektov. 

Ker so najemne stanovanjske zadruge v našem prostoru nekaj povsem novega 
o njih ozaveščamo in informiramo z različnimi komunikacijskimi pristopi, ki 
vključujejo tako terenske kot medijske in spletne aktivnosti, da bi poskrbeli za 
njihovo ustrezno razumevanje pri ciljnih skupinah.

7. O PROJEKTU ZA STANOVANJSKE ZADRUGE
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Za vlogo promotorjev in zagovornikov stanovanjskih zadrug navdušujemo, 
vabimo in izobražujemo tudi širši nevladni sektor. Ker se stanovanjsko 
zadružništvo nikakor ne bo moglo vzpostaviti in zaživeti brez ustreznih 
sistemskih ukrepov, je v projektu pomembno dejavno zagovorništvo na državni 
ter lokalni ravni s ciljem sprejetja ustrezne zakonodaje in ukrepov. V ta namen v 
sodelovanju s pravnimi strokovnjaki in ključnimi deležniki pripravljamo zakonske 
rešitve in pridobivamo politično podporo za čimprejšnje sprejetje zakonske 
podlage za stanovanjske zadruge in realizacijo pionirskih stanovanjsko-
zadružnih projektov. 

There are no rental housing cooperatives in Slovenia yet. However, in several 
places throughout Slovenia, there are initiatives working on establishing 
them, but face a number of obstacles related to the lack of legislation and 
a supportive environment. The aim of the project For Housing Cooperatives, 
supported by the Active Citizens Fund Programme in Slovenia 2014-2021 
(through the EEA and Norway Grants), is to contribute to the development 
of housing cooperatives in Slovenia and thus to affordable, sustainable, safe, 
and community-led housing. The project involves the Institute for Studies of 
Housing and Space (IŠSP), the Institute for Spatial Politics (IPoP), the Studio for 
Social Communication AVANTA LARGO, Association for Culture and Education 
PiNa, the Public Housing Fund of the Municipality of Ljubljana, and the 
Norwegian partner Fred Carlo Andersen.

In the beginning of the project, we conducted a survey, supported by our 
Norwegian partner, to investigate the problems of housing seekers and the 
opportunities for the development of cooperative housing in three Slovenian 
municipalities (Ljubljana, Maribor and Piran) and more broadly. The survey 
revealed a lack of suitable housing solutions, and a positive attitude towards 
modern community-led housing solutions such as housing cooperatives. The 
results provide a solid basis for advocacy and awareness-raising activities. 
In parallel, we are developing a model of rental housing cooperatives for 
Slovenia, preparing guidelines for participatory architecture, and legal and 
financial planning of housing cooperatives, thus building knowledge for the 
implementation of concrete housing cooperative projects.

As rental housing cooperatives are a novelty in our region, we raise awareness 
and provide information about them using various communication approaches, 
including field, media and online activities, to ensure that they are properly 
understood by the target groups. 

ABOUT THE PROJECT FOR HOUSING 
COOPERATIVES
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We also invite and educate the wider NGO sector to play a role as promoters 
and advocates of cooperative housing. Since housing cooperatives cannot 
be established and flourish without appropriate systemic measures, active 
advocacy at national and local level plays an important part in the project. It 
aims at adoption of legislation and measures that will enable and encourage 
the implementation of housing cooperatives. To this end, we are working with 
legal experts and key stakeholders to develop appropriate legislative solutions 
and to gain political support for the much-needed adoption of legislative 
changes and the realisation of pioneering housing cooperative projects.
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