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P R ED GOVOR
V knjigi poskušamo kar najbolj celovito predstaviti stanje in trende na po-

dročju stanovanjske oskrbe gospodinjstev v Sloveniji. Tako preučevanje nam je 
s svojimi bogatimi podatki omogočila Stanovanjska anketa, ki je bila izvedena 
leta 2005 v okviru raziskovalnega projekta za naročnika Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije 2005. S pomočjo zbranih podatkov poskušamo oblikovati 
ključna sodobna razvojna vprašanja stanovanjske oskrbe ter identificirati pro-
bleme in razvojne potenciale na tem področju. Želimo odgovoriti na vpraša-
nja, kako ljudje danes, v razmerah prevladujočega stanovanjskega trga, shajajo 
v svojih stanovanjih in stanovanjskih okoljih; pri čem in s čim bi jih lahko 
stanovanjska politika učinkovito podpirala; kje se danes izrisuje ‘kakovostni 
napredek’ v stanovanjski oskrbi. 

Podatkov, ki smo jih zajeli s Stanovanjsko anketo 2005, pri nas žal še ne 
zbiramo sistematično in kontinuirano, čeprav Ustava RS v 78. členu nalaga 
državi odgovornost za ‘ustvarjanje možnosti, da državljani pridobijo primerno 
stanovanje’ in je potemtakem zavezana tudi spremljati uresničevanje te naloge. 
Prav spremljanju doseženega so v številnih drugih državah namenjene velike, 
kontinuirane stanovanjske ankete (‘housing survey’), ki dopolnjujejo podatke 
drugih ustanov in informirajo vse zainteresirane. Stanovanjska anketa 2005 
je prva takšna raziskava v zgodovini Slovenije in upamo, da bo odprla vrata 
stalnemu spremljanju dogajanja na stanovanjskem področju. Avtorji upamo, 
da bomo s pričujočo knjigo prispevali k večjemu zanimanju domače strokovne 
in širše javnosti za razvojna vprašanja stanovanjske oskrbe in jih pritegnili k 
živahnejši razpravi o njih.

Knjiga predstavlja celovit posnetek virov, potreb, preferenc in ravnanj go-
spodinjstev na področju stanovanjske oskrbe, in to s sociološkega, ekonom-
skega in urbanistično-arhitekturnega vidika. Številne podatke in ugotovitve 
navajamo tudi v mednarodnem primerjalnem okviru, ki omogoča, da doseženo 
primerjamo z drugimi državami. 

Izvedbo Stanovanjske ankete 2005 je finančno omogočil Stanovanjski 
sklad Republike Slovenije ob udeležbi Ministrstva za okolje in prostor. Poleg 
finančnih sredstev smo bili raziskovalci deležni tudi njihove podpore in razu-
mevanja pri poteku raziskovanja, za kar smo hvaležni. Pri pripravi problemskih 
izhodišč, prioritetnih tem in pri testiranju vprašalnika je sodeloval širok krog 
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strokovnjakov, ki so svoje poglede izrazili v fokusni skupini. Njihova mnenja in 
pripombe smo uporabili pri oblikovanju samega vprašalnika in kot pomoč pri 
poznejših raziskovalnih izhodiščih. Zahvaljujemo se jim za njihovo pomoč.

Srna Mandič in Andreja Cirman



PRVI DEL

M E T O D O L O G I J A R A Z I S K A V E
Valentina Hlebec in Meta Gnidovec

Podatki za projekt Stanovanjska anketa so bili zbrani z metodo CATI  – 
računalniško podprto telefonsko anketiranje. Anketiranje je potekalo od 13. 
4. 2005 do 27. 5. 2005. Izvedenih je bilo 4009 anket. Vzorec je bil narejen 
na podlagi seznama vseh fiksnih telefonskih številk iz telefonskega imenika. 
Vzorčni okvir je strukturiran glede na regionalno sestavo po dvanajstih stati-
stičnih regijah in glede na izkušnje raziskovalne družbe CATI tudi glede na 
predvidene stopnje zavračanja v vsaki od statističnih regij.  Zaradi pričakova-
nega odstopanja realiziranega vzorca od populacijske strukture (vir podatkov 
za populacijske parametre in izračun uteži je Statistični urad Republike Slove-
nije, Popis 2002), so podatki v bazi uteženi glede na naslednje spremenljivke:

število gospodinjstev v posameznih statističnih regijah,
kombinacija dveh spremenljivk hkrati: gospodinjstva po številu članov/tipu 
naselja (mestna – nemestna naselja),
stanovanja po številu sob, 
stanovanja po letu zgraditve stavbe.

Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah ujema s popu-
lacijo slovenskih gospodinjstev – je reprezentativen na ravni populacije sloven-
skih gospodinjstev. Podatki so torej primerni za analizo naseljenih stanovanj, 
nikakor pa ne za vsa stanovanja, saj so med njimi tudi nenaseljena ali pa se 
uporabljajo kot poslovni prostor. V anketi so odgovarjale osebe, ki so v gospo-
dinjstvu najbolje seznanjene z zadevami, povezanimi s stanovanjem.

Anketni vprašalnik je razvila raziskovalna skupina, v kateri so sodelovali 
strokovnjaki s Fakultete za družbene vede, Ekonomske fakultete, Urbanistič-
nega inštituta RS. Uporabljenih je bilo tudi več vprašanj iz  EQLS (European1

1  European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions and 
Wissenschaftszentrum Berlin fuer Sozialforschung, European Quality of Life Survey, 2003 
[computer file]. Colchester, Essex: UK Data Archive [distributor], February 2006. SN: 5260.
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Quality of Life Survey). Kakovost podatkov smo zagotovili in preverjali na 
več načinov. Obliko in vsebino vprašalnika smo večkrat preverili na manjših 
skupinah anketirancev, pred končnim anketiranjem je bila izvedena še pilotna 
študija, ki jo je naredila družba CATI v času od 4. 4. 2005 do 6. 4. 2005. Na 
delu končnega vzorca (n-116) so testirali končni vprašalnik in preverili:
• časovni potek anketiranja,
• potek in delovanje preskokov v vprašalniku (npr. za vprašanja, ki so name-

njena le najemnikom, preverimo, ali so bili vprašani res samo najemniki);
• ubesedenje vprašanj (npr. ali so pri kompleksnih vprašanji potrebna doda-

tna pojasnila, ali lahko katera vprašanja še poenostavimo).

V sodelovanju s strokovnjakinjo družbe CATI smo v skupini oblikovali 
končno obliko vprašalnika, kjer smo večinoma upoštevali predloge anketarjev, 
ki so izvedli pilotno študijo. Kakovost anketiranja je družba CATI zagotovila 
z usposabljanjem anketarjev, sprotnim preverjanjem dela anketarjev s posluša-
njem anketiranja ter plačilom na urno postavko in ne na realizirano anketo. 

ZNAČILNOSTI STANOVANJ, GOSPODINJSTEV IN ANKETIRANCEV

Pri stanovanjski anketi ločimo dva nivoja enot, ki sta med seboj tesno po-
vezana: to sta naseljena stanovanjska enota in gospodinjstvo kot celota. Pri teh 
dveh tipih enot se moramo zavedati, da je stopnja prekrivanja med njima zelo 
velika, vendar ni popolna, saj lahko v isti stanovanjski enoti živi več gospo-
dinjstev, možno pa je tudi, da ima gospodinjstvo v lasti več stanovanjskih enot. 
Tretji nivo enot predstavljajo anketiranci, ki smo jih izbirali na poseben način, 
saj smo iskali osebo, ki je član gospodinjstva, ki biva v naseljenem stanovanju 
in je oseba, ki je najbolje seznanjena z zadevami v zvezi s stanovanjsko enoto. V 
anketi torej ne opazujemo vzorca splošne populacije prebivalcev, pač pa vzorec 
populacije o stanovanjskih zadevah najbolje seznanjenih članov gospodinjstev, 
ki jim lahko rečemo tudi predstavniki ali nosilci stanovanjskih zadev. Repre-
zentativnost je v realiziranem vzorcu smiselno iskati na ravni stanovanjskih 
enot in gospodinjstev. Glede anketiranih posameznikov ne moremo iskati re-
prezentativnosti na ravni splošne populacije, lahko pa jih opazujemo kot pred-
stavnike o stanovanjih najbolje informiranih članov gospodinjstva. V anketi 
opazujemo tako lastnosti stanovanjskih enot in gospodinjstev ter tudi lastnosti 
in stališča do stanovanjskih zadev najbolj obveščenih članov gospodinjstev. 
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Stanovanja po številu sob in letu zgraditve:

Preglednica 1.1: Stanovanja po številu sob in letu zgraditve

Popis 20021 Anketa

Število sob Posebne sobe 0,2 0,1

Garsonjere in enosobna 14,1 11,4

Dvosobna 31,8 31,2

Trisobna 30,8 32,1

Štirisobna 14,5 15,3

Pet in večsobna 8,7 9,9

Leto zgraditve stvabe do 1918 15,5 12,6

1919 – 1945 8,0 7,9

1946 – 1970 28,4 29,1

1971 – 1990 40,2 42,2

1991 ali pozneje 7,9 8,2
1 Pri letu zgraditve stavbe so odstotki izračunani iz popisnih podatkov.

V realiziranem vzorcu imamo 11,4 % garsonjer in enosobnih stanovanj, 
31,2 % dvosobnih stanovanj, 32,1 % trisobnih stanovanj, 15,3 % štirisobnih 
stanovanj in 9,9 % pet in večsobnih stanovanj. Pri primerjavi s popisnimi po-
datki opazimo manjša odstopanja predvsem pri garsonjerah in enosobnih sta-
novanjih, kar gre pripisati težji dostopnosti manjših stanovanjskih enot pri te-
lefonski anketi, saj v manjših stanovanjih najbolj verjetno bivajo gospodinjstva 
z malo člani. Nekaj odstopanj je mogoče pripisati tudi gradnji stanovanjskih 
enot po letu 2002. Podobno velja tudi za leto zgraditve stanovanja, ker imamo 
v realiziranem vzorcu 12,6 % najstarejših stavb zgrajenih do leta 1918, 7,9 % 
stavb zgrajenih med letoma 1919-1945, 29,1 % stavb zgrajenih med letoma 
1946-1970, 42,2 % stavb zgrajenih med 1971-1990 in 8,2 % stavb zgrajenih 
po letu 1991. 

Struktura gospodinjstva:

V realiziranem vzorcu imamo 19 % enočlanskih gospodinjstev, 45 % go-
spodinjstev s parom in otrokom, v 19 % gospodinjstev živi par brez otrok, v 9 % 
gospodinjstev živijo eden od staršev in otroci. Če primerjamo realizirani vzorec 
s popisnimi populacijskimi podatki (22 % enočlanskih gospodinjstev, 43 % 
par z otroki, 16 % par brez otrok, 12 % en roditelj in otroci), vidimo majhna 
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odstopanja, ki jih gre pripisati težji dostopnosti enočlanskih in enostarševskih 
gospodinjstev. 

Preglednica 1.2: Značilnosti gospodinjstev

Popis 20022 Anketa

Regija Pomurska 5,7 5,7

Podravska 16,2 16,0

Koroška 3,7 3,5

Savinjska 12,7 12,4

Zasavska 2,5 2,6

Spodnjeposavska 3,3 3,3

Jugovzhodna Slovenija 6,6 6,8

Osrednjeslovenska 25,5 25,9

Gorenjska 9,8 10,0

Notranjsko-kraška 2,6 2,4

Goriška 6,0 6,0

Obalno-kraška 5,5 5,5

Število lanov 
gospodinjstva 1 21,9 19,2

2 23,0 23,2

3 20,9 21,8

4 23,1 24,1

5+ 11,2 11,5

Tip gospodinjstva enočlanska 21,8 19,2

par z otroki 43,4 45,1

par brez otrok 16,6 18,5

eden roditelj in otroci 12,5 8,8

2 Odstotki so izračunani iz popisnih podatkov.

Med strukturne dejavnike, ki opisujejo ekonomski status gospodinjstva, 
spada tudi dohodek gospodinjstva. Opazno je število neodgovorov (ni primer-
no, ne vem, zavrnil odgovor – skupaj 10 %),  ki je za vprašanja o dohodkih 
povsem pričakovano, namreč vprašanja o dohodkih spadajo med zelo občutlji-
va vprašanja, na katera anketiranci neradi odgovarjajo. Pri primerjavi strukture 
dohodka gospodinjstva naše ankete z drugimi (Anketa o porabi v gospodinj-
stvih) nam dostopnimi podatki sklepamo, da realizirani vzorec ustreza eko-
nomski strukturi populacije. 
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Poglejmo, kakšne lastnosti imajo o stanovanjih najbolje obveščeni člani go-
spodinjstev glede na splošno populacijo. 

V anketi je sodelovalo 32 % moških in 68 % žensk. Med njimi je bilo 52 % 
zaposlenih, 7 % brezposelnih, 5 % študentov in 35 % upokojencev. Izobrazbe-
na struktura o stanovanjskih zadevah najbolje seznanjenih članov gospodinj-
stev je naslednja: 18 % jih ima dokončano osnovno šolo ali manj, 58 % srednjo 
šolo in 25 % višješolsko izobrazbo ali več. Najmlajši je imel 14 let, najstarejši 93 
let, povprečna starost je 50 let. Med spremenljivkami, ki se sicer uporabljajo za 
primerjanje strukture realiziranega vzorca s populacijo, je običajno stopnja do-
sežene izobrazbe. V splošni populaciji je 33 % ljudi z osnovnošolsko izobrazbo 
ali manj, 54 % s srednješolsko izobrazbo in 13 % z višješolsko izobrazbo in več. 
Predvidevamo, da so s stanovanjskimi zadevami najbolje seznanjeni ljudje z 
višjo izobrazbo.

Preglednica 1.3: Značilnosti anketirancev

Popis 20023 Anketa

Spol moški 48,3 32,4

ženske 51,7 67,6

Izobraba dokončana osnovna šola ali manj 33,1 17,2

srednja šola 54,1 57,7

višješolska ali več 13,0 25,0

Starost 15 do 24 let 16,7 4,6

25 do 34 let 17,1 12,8

35 do 44 let 18,4 20,6

45 do 54 let 17,6 24,7

55 do 64 let 12,6 18,4

65 let in več 17,4 18,9

3 Odstotki  so izračunani iz popisnih podatkov.

V preglednici je primerjava s stanovanjskimi zadevami najbolje seznanjenih 
članov gospodinjstva s starostnimi skupinami v splošni populaciji. Odstotki so 
preračunani na osebe, ki so stare 15 let in več. V populaciji imamo 17 % starih 
med 15 do 24 let, 17 % starih med 25 in 34 let, 18 % starih med 35 in 44 let, 
18 % starih med 45 in 54 let, 13 % starih med 55 in 64 let ter 17 % starih 65 let 
in več. Razlike so posledica izbire posameznika za anketiranje, npr. v skupini 
najmlajših je verjetnost, da odrasel otrok v družinskem gospodinjstvu oseba, ki 
največ ve o stanovanju, razmeroma majhna. 
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DRUGI DEL

S T A N O V A N J E I N K A K O V O S T Ž I V L J E N J A
Srna Mandič 

Stanovanjsko področje je pri nas v obdobju ‘tranzicije’ preživelo globoke 
spremembe, ki so segle ne le v to, kako je stanovanjska oskrba organizirana, 
ampak tudi v to, kako ‘stanovanje’ in ‘stanovanjska vprašanja’ sploh razumemo 
in kako vidimo njihov družbeni pomen. Če izhajamo iz štirih glavnih funkcij 
stanovanja – tj. da stanovanje daje zavetišče pred naravnimi neprilikami, za-
gotavlja zasebnost v odnosu do tretjih oseb, dovoljuje uporabo neke lokacije 
ter pomeni naložbo (Smith, 1971), se je v obdobju ‘tranzicije’ opazno zmanjšal 
pomen zavetiščne funkcije, povečal pa pomen naložbene funkcije stanovanja. 
Nekoliko drugače povedano, gospodarska funkcija lastnine je močno izpo-
drinila socialno funkcijo lastnine stanovanj. Medtem ko je bilo v socializmu 
stanovanje razumljeno predvsem v zavetiščni funkciji, torej kot sredstvo za 
zadovoljevanje stanovanjskih potreb, pa je na političnem prizorišču tranzicije 
stanovanje nastopilo predvsem kot vprašanje premoženja. Najvplivnejši politi-
ki v zvezi s stanovanjem sta bili privatizacija in denacionalizacija, ki sta se vrteli 
natanko okoli prerazdelitve premoženja in odgovarjali na vprašanje, ‘komu pri-
pade kaj pod kakšnimi pogoji’. Vprašanja v zvezi s socialno funkcijo stanovanja 
so začela stopati na dnevni red politik šele pozneje, in to zlasti z vprašanji 
pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj. Ko danes poskušamo stanovanje 
obravnavati širše in upoštevaje njegove različne funkcije, lahko ugotovimo, da 
stanovanje sodi med osnovne človekove potrebe, a kljub temu je vse prej kot 
preprosto opredeliti, kakšen je njegov pomen za blaginjo posameznika in kaj 
sploh ‘stanovanje’ je. 

Ekonomisti (npr. Harsman in Quigley, 1991), denimo, uvrščajo stanovanje 
med zelo kompleksne dobrine; kakovost stanovanja namreč določa izredno 
veliko število različnih lastnosti – od velikosti, opremljenosti in stroška pa vse 
do osončenosti in varnosti uporabe, če lokacije niti ni omenimo. Nekatere la-
stnosti so zlahka vidne in merljive (npr. velikost v m2 in število sob), druge 
veliko teže (npr. varnost uporabe ali pripadnost soseski). Ekonomisti tudi 



STANOVANJE V SLOVENIJI 200516

poudarjajo, da na trgu stanovanje nastopa v dveh oblikah: kot dobrina (stano-
vanjska enota kot del stanovanjskega sklada) in kot storitev (uporaba, najem). 
V slovenskem jeziku se ta dvojnost izraža tudi tako, da ‘stanovanje’ označuje 
ne le predmet (samostalnik), ampak tudi dejavnost (‘stanovanje’ kot glagolnik 
iz glagola ‘stanovati’). 

Druge vrste pomembna vprašanja v zvezi s stanovanjem pa odpirajo med-
narodnopravno-politični vidiki; tu gre zlasti za opredeljevanje ‘primernega sta-
novanja’ in zagotavljanje ‘pravice do stanovanja’. Istanbulska deklaracija OZN 
in Agenda Habita (UN, 1996) tako govorita o pravici do primernega stanova-
nja, ki – med drugim – zadeva pravno varnost uporabe, dostopnost komunal-
nih storitev, cenovno dosegljivost in primernost za bivanje, države podpisnice 
pa usmerja k izvajanju tovrstnih priporočil. ‘Pravico do stanovanja’ (‘housing 
right’) je pripoznala tudi Mednarodna konvencija o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah (UN, 1966). Še natančneje opredeljena je v Evropski soci-
alni listini (revidirani) 1996 (CoE, 1999), ki države podpisnice zavezuje, da za 
učinkovitejše uveljavljanje pravice do stanovanja sprejemajo ukrepe ‘za boljšo 
dostopnost stanovanj primerne ravni’, ‘za preprečevanje in zmanjševanje brez-
domstva’ in za ‘ boljšo cenovno dosegljivost stanovanj tudi za tiste, ki so brez 
ustreznih sredstev’ (31. člen). Nadaljnji korak je bila Evropska listina temeljnih 
pravic (EUCFR, 2000), ki posameznikom zagotavlja pravico do ‘socialne in 
stanovanjske podpore’ (člen 34/3), pri čemer pa je nujno upoštevati tudi ‘tržni 
okvir’. Kot opozarja Kenna (2005), pa sodobno uveljavljanje ‘pravice do stano-
vanja’ zahteva, da države sprejemajo potrebne ukrepe ob upoštevanju tržnega 
okvira. 

Še drugačne vsebine pa je najti v govorici današnje evropske socialne poli-
tike, kjer je stanovanje obravnavano predvsem kot vprašanje boja proti social-
ni izključenosti in proti brezdomstvu. Osnovni politični okvir pomeni v Nici 
leta 2000 sprejet program Nacionalnih akcijskih načrtov boja proti revščini in 
socialni izključenosti (NAPs/incl.), ki si zastavlja za cilj izboljšati dostop do 
nujnih virov, pravic, dobrin in storitev, pri tem pa so posebej poudarjene ranlji-
ve skupine prebivalstva. Med dogovorjenimi skupnimi cilji tega programa sta 
tudi ‘izboljšanje splošnega dostopa do dostojnega in zdravega stanovanja’ in 
‘preprečevanje socialnega izključevanja’, ki vsebuje tudi brezdomstvo (Edgar, 
Doherty in Meert, 2002). Ker brezdomstvo – enako kot ‘socialna izključenost’ 
– pomeni večdimenzionalno prikrajšanost v različnih oblikah, tudi uveljavljena 
definicija brezdomstva ETHOS zajema 4 različna stanja: 1) spanje na prostem 
ali v zavetišču (‘roofless’); 2) brez osebnega stanovanja (‘houseless’); 3) brez 
pravno varne nastanitve (‘insecure accommodation’); 4) brez fizično primernega 
stanovanja (‘inadequate accommodation’). Kot vidimo, se v širših opredelitvah 
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brezdomstvo pomensko izenači z ‘neprimernim stanovanjem’. 
Ta kratki pregled različnih načinov obravnave ‘stanovanja’ je pokazal nekaj 

ključnih vprašanj, ki se v sodobnih družbah pojavljajo v zvezi s stanovanjem, 
lahko pa bi navedli še kakšnega. Tolikšna širina in kompleksnost pa seveda 
kličeta po pristopu, ki lahko zajame in poveže več različnih dimenzij stanova-
nja. Tak krovni koncept je ‘kakovost življenja’ (več o konceptualnih vprašanjih 
kakovosti življenja in stanovanja v Mandič, 1996, in Mandič, 2005). Kljub svoji 
‘sivi bradi’ – prvi so ga namreč uvedli skandinavski družboslovci že v 70. letih 
– še vedno služi kot urejevalni okvir za empirične podatke, ki beležijo posame-
znikove vire, priložnosti, življenjsko raven in zadovoljstvo v različnih domenah 
življenja (Fahey, Nolan in Whelan, 2002). Tudi najnovejša Evropska raziska-
va o kakovosti življenja (European Quality of Life Survey, 2003) stanovanje 
obravnava kot eno od domen kakovosti življenja, med katerimi so tudi zdravje, 
zaposlitev itd.. Ta krovni okvir uporabljamo tudi v tem poglavju. 

Namen tega poglavja je s pomočjo podatkov Stanovanjske ankete 2005 
sistematično opisati doseženo stanovanjsko oskrbo prebivalstva z vidika kako-
vosti življenja. Tako opisujemo vire, ki jih ima prebivalstvo na voljo za zadovo-
ljevanje stanovanjskih potreb in se kažejo v kakovosti in lastništvu stanovanj, 
natančneje v stanovanjskih razmerah in tipih stanovanjske oskrbe. Nadalje nas 
zanima, kako so ti viri porazdeljeni med različne skupine prebivalstva; tako 
želimo identificirati prikrajšane skupine ter opisati socialno in demografsko 
strukturo gospodinjstev v lastniških in najemnih stanovanjih. Po obravnavi teh 
‘trdih’ podatkov prehajamo na ‘mehke’ podatke, kjer ugotavljamo, kako te vire, 
ki jih imajo na voljo, ljudje subjektivno vrednotijo, torej kako so z njimi za-
dovoljni in kakšne pomene jim pripisujejo. V zadnjem delu pa obravnavamo 
še socialni kapital stanovalcev, ki govori o njihovi zmožnosti sodelovanja pri 
vzdrževanju in prenovi stanovanjske stavbe in ki je tudi eden od razvojnih 
virov soseske. Ob siceršnjem pomanjkanju tovrstnih podatkov pri nas ima pri-
čujoča analiza predvsem ‘eksploratorne’ cilje in torej služi poizvedovanju glede 
vrste sodobnih stanovanjskih vprašanj v današnji Sloveniji, a upajmo, da bo 
spodbudila tudi podrobnejše nadaljne analize. 

STANOVANJSKE RAZMERE

Stanovanjske razmere so ključen del kakovosti življenja in blaginje prebi-
valstva in so zato predmet, s katerim se ukvarja stanovanjska politika. Skupna 
politika EU, predvsem Strategija boja zoper revščino in socialno izključenost 
(‘Lizbonska strategija’), izpostavlja tri stanovanjske teme – problematične so-
seske, negotovost stanovanja (tj. ‘insecure housing’) in brezdomstvo. Druga 
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stanovanjska vprašanja ostajajo v pristojnosti nacionalnih stanovanjskih po-
litik, vendar seveda ob vrsti priporočil in zavez iz mednarodnih dokumentov, 
kot so Evropska socalna listina in istanbulska deklaracija Habitat Agenda (več 
o tem v Mandič, 2002).

Stanovanjske razmere je možno spremljati s številnimi kazalci. Nekdaj po-
membni kazalci, kot so opremljenost stanovanja s tekočo vodo in elektriko, 
danes niso več aktualni, saj jih ima praktično vse prebivalstvo; še vedno aktu-
alni pa so drugi klasični kazalci stanovanjskih razmer, ki jih predstavljamo v 
preglednici 2.1 in v sliki 2.1. Ti podatki so iz EQLS 2003 (Evropske raziskave 
o kakovosti življenja) in so navedeni za 28 držav: 15 starih članic EU, 10 novih 
članic EU in 3 pristopnice.

Kot kaže preglednica, sta v Sloveniji še vedno težavi vlaga in to, da v sta-
novanju ni stranišča na izpiranje. Primerjalno gledano pa je odstotek gospo-
dinjstev z vsako od teh težav v Sloveniji nekaj višji od povprečja 15 starih 
članic EU in nekaj nižji od povprečja 10 novih članic. Seveda pa je najti med 
starimi članicami tudi države s slabšim, med novimi članicami pa tudi z bolj-
šim stanjem, kot je slovensko. Ugodnejša pa je slika glede subjektivne ocene 
gospodinjstev, da imajo premalo prostora, saj to najdemo pri 15 % slovenskih 
gospodinjstev, kar je celo manj od starih članic. Kot bo vidno v sliki 2.2, pa 
podatki iz Stanovanjske ankete kažejo nekoliko slabšo podobo. 
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Preglednica 2.1:  Gospodinjstva,  ki so izjavila, da imajo navedeno 
težavo v stanovanju (v %)

Premalo 
prostora

Vlaga 
in zamakanje

Brez straniša
 na izpiranje

Avstrija 14 8 1

Belgija 14 13 3
Danska 19 11 1
Finska 22 15 2

Francija 21 14 1

Nemčija 11 10 1

Grčija 21 19 4

Irska 17 13 2

Italija 20 13 1

Luksemburg 25 7 n.a.

Nizozemska 16 11 2

Portugalska 25 40 5

Španija 14 14 2

Švedska 20 6 1

Vel. Britanija 22 8 1

Ciper 17 20 4

Češka 15 13 5

Estonija 30 31 17

Madžarska 18 15 8

Latvija 29 29 20

Litva 26 19 25

Malta 13 31 1

Poljska 30 21 11

Slovaška 13 13 7

Slovenija 15 13 5

Bolgarija 21 25 30

Romunija 28 29 39

Turčija 33 31 11

3 pristopnice 31 30 21

10 novih članic 24 19 10

EU 15 17 12 1*

EU 25 18 13 3*
*Luksemburg ni vključen v povprečje EU 15 in EU 25.

Vir : EQLS 2003
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Ocena, da gospodinjstvu primanjkuje prostora, je seveda subjektivna, zato jo je 
smiselno primerjati tudi z objektivnimi podatki o tem, koliko stanovanjskega 
prostora ima gospodinjstvo na voljo. V sliki 2.1 so podatki o povprečnem šte-
vilu sob na osebo.

Slika 2.1: Povprečno število sob na osebo

Vir : EQLS 2003

Ti podatki kažejo znatno slabšo sliko: slovensko povprečje 1,2 sobe na ose-
bo je višje le od petih držav, vštevši tudi države pristopnice; slovenska gospo-
dinjstva imajo v povprečju manj prostora kot npr. Litva, Bolgarija, Slovaška, 
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Češka, ki imajo nižjo gospodarsko razvitost. 
V mednarodni primerjavi se torej kaže naslednja podoba stanovanjskih 

razmer v Sloveniji: po klasičnih kazalcih stanovanjskih razmer, kot sta vlaga 
in to, da v stanovanju ni stranišča na izpiranje, je stanje v Sloveniji ugodneje 
kot v povprečju novih članic; po subjektivnem zadovoljstvu s stanovanjskimi 
površinami se uvršča zelo visoko, po objektivnem številu sob na osebo pa zelo 
nizko. Naša anketa pa je, kot bomo pokazali v nadaljevanju, registrirala neko-
liko močnejšo zaznavo problema pomanjkanja prostora pri nas. 

V stanovanjski anketi smo obravnavali številne kazalce stanovanjskih raz-
mer. Poleg klasičnih kazalcev stanovanjskih razmer, ki zadevajo fizične značil-
nosti stanovanjske enote, smo upoštevali tudi kazalce cenovne dosegljivosti, 
varnosti in svobode pri uporabi stanovanja ter kazalce kakovosti ožjega stano-
vanjskega okolja. Ti kazalci so navedeni v sliki 2.2. Prikazani so odgovori na 
vprašanje, ali ima gospodinjstvo zvezi s stanovanjem navedene težave in kako 
hude so na lestvici od 1 do 5. Da težavo ima, smo šteli oceno 3 ali več. 

Slika 2.2:  Odstotek gospodinjstev,  ki imajo navedeno težavo s stanovanjem

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

V sliki vidimo, da so absolutno najpogostejša težava ‘previsoki obratoval-
ni stroški’, saj jih navaja več kot polovica vseh. Z nekaj nad dvajset odstotki 
sledijo ‘premalo prostora’, ‘pomanjkljive oz. dotrajane inštalacije’ ter ‘težave s 
parkiranjem’. Vse ostale navedene težave so manj prisotne. Težave, ki zadevajo 
varnost in svobodo (negotovost, da gospodinjstvo ostane brez stanovanja, da 
nima dovolj zasebnosti ali pa je preveč omejeno pri uporabi stanovanja), so v 
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vsej populaciji manj prisotne, kar kaže, da se velika večina populacije v stanovanju 
počuti varno in relativno svobodno. 

Dodatno obravnavo si zasluži še vprašanje pomanjkanja prostora in prena-
seljenosti. Če smo doslej uporabljali anketirančevo oceno, da ima gospodinj-
stvo premalo prostora, pa lahko ugotavljamo tudi objektivne prostorske pogoje 
oz. gostoto poselitve. Gostoto naselitve merimo z dvema kazalcema: število m2

na osebo in število sob na osebo. V preglednici 2.2 so podatki o gostoti nase-
litve; posebej so podani tudi za skupine gospodinjstev z različno oceno težave 
s premalo prostora. 

Preglednica 2.2: Povprečno število m2 na osebo in števil sob na osebo po 
gospodinjstvih glede na njihovo oceno težav s pomanjkanjem prostora

PREMALO PROSTORA

Število 
gospo-
dinjstev

Povprečje Mediana Modus Standardni 
odklon

M2 NA OSEBO

1 te težave nimam 2446 38,48 33,00 40 23,37

2 336 27,57 22,50 20 16,00

3 548 24,58 20,00 20 16,82

4 248 20,67 17,50 20 9,90

5 ta težava je zame zelo huda 264 18,31 14,33 12,50 12,49

Skupaj 3832 32,98 26,67 20 21,95

ŠTEVILO SOB NA OSEBO

1 te težave nimam 2553 1,40 1 1 0,87

2 347 1,05 1 1 0,66

3 573 0,86 0,75 1 0,52

4 256 0,70 0,67 0,50 0,47

5 ta težava je zame zelo huda 270 0,60 0,50 0,50 0,45

Skupaj 3989 1,19 1 1 0,82

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

V preglednici 2.2 vidimo, da znaša za gospodinjstva v Sloveniji povprečna 
stanovanjska površina na osebo 32,98 m2; povprečno število sob na osebo je 
1,19 sobe na osebo, kar je identična ocena kot v raziskavi ESQL 2003. 

 Vidimo tudi, da  gospodinjstva, ki ne čutijo pomanjkanja prostora, razpola-
gajo v povrečju z 38 m2 na osebo, kar je 20 m2 na osebo več kot gospodinjstva, 
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ki jim je pomanjkanje prostora zelo huda težava, v številu sob na osebo znaša 
ta razlika 0,8 sobe na osebo. Po tem sodeč torej pomanjkanje prostora  ni več 
težava (tj. odgovor 1 ali 2) šele, ko ima gospodinjstvo na osebo več kot 27 m2

oz. 1,05 sobe. 
Če kot prag prenaseljenosti uporabimo vrednost ‘soba na osebo’, ki ga upo-

rabljajo tudi v Evropski stanovanjski statistiki, vidimo (preglednica 2.3), da 
ima kar 38,6 % gospodinjstev manj kot sobo na člana gospodinjstva in torej 
živi v prenaseljenem stanovanju. 

Posamezne stanovanjske težave pa lahko tudi strnemo v bolj celostno oce-
no primernosti stanovanjskih razmer. Definirali smo dva razreda: 
• Neprimerne stanovanjske razmere gospodinjstva:

Gospodinjstvo je v nekakovostnem stanovanju (tj. ima vsaj eno od 
osnovnih pomanjkljivosti: ni stranišča na izpiranje, huda ali zelo huda po-
manjkljivost inštalacijj, huda ali zelo huda vlaga, hudo ali zelo hudo po-
manjkanje dnevne svetlobe), ali /in jim primanjkuje prostora .

• Primerne stanovanjske razmere gospodinjstva: stanovanje nima osnov-
nih pomanjkljivosti in gospodinjstvu ne primanjkuje prostora.

Kolikšen del gospodinjstev v Sloveniji ima primerne stanovanjske razmere, 
prikazuje slika 2.3. 

Slika 2.3: Stanovanjske razmere gospodinjstev v %

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Po teh podatkih in ob teh kriterijih torej ocenjujejmo, da ima v Sloveniji 
neprimerne stanovanjske razmere 27 % gospodinjstev. 
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PRIKRAJŠANE SKUPINE

Ali obstajajo družbene skupine, ki so glede stanovanjskih razmer prikraj-
šane in potrebujejo podporo s strani stanovanjske politike? Pri tem je posebej 
pomembno spremljati stanovanjske razmere t. i. ranljivih družbenih skupin, ki 
imajo manj virov (tj. denarja, informacij, poznanstev, veščin itd.) za sodelovanje 
v ‘tržni tekmi’, obenem s tem pa tudi večja tveganja. Spremljanje podatkov o 
stanovanjskih razmerah ranljivih skupin torej kaže, kako učinkovita je stano-
vanjska politika in kateri so problemi, ki jih trg sam ne rešuje. 

Posamezne stanovanjske težave, ki v celotni populaciji niso močno izraže-
ne in skrb zbujajoče, pa imajo lahko povsem drugačno dimenzijo v nekaterih 
družbenih skupinah. Specifične težave se lahko tam zelo zgostijo in postanejo 
ogrožujoče, medtem ko za glavninski del družbe niso aktualne. Tudi celostna 
ocena stanovanjskih razmer gospodinjstev je lahko v kakšni družbeni skupini 
izjemno ugodna, v drugi pa zelo slaba. V nadaljevanju zato ugotavljamo, ali in 
kako se težave v zvezi s stanovanjem in neprimerne stanovanjske razmere zgo-
ščajo v starostnih skupinah, v tipih gospodinjstev, v gospodinjstvih z mladole-
tnimi otroki, v gospodinjstvih, ki težko shajajo s prihodki, in med različnimi 
stanovanjskimi statusi.  

V naslednji preglednici so podatki o zgoščanju težav v različnih tipih 
gospodinjstev. 

Poleg enočlanskega gospodinjstva, para brez otrok, para z otrokom in eno-
starševskega gospodinjstva je podana tudi skupina ‘ostali’, ki jo tvorijo zelo raz-
lične situacije, večinoma pa predstavlja tisto, kar običajno razumemo z ‘večge-
neracijsko’ ali pa ‘razširjeno družino’.  ‘Otrok’ je razumljen v sorodstvenem 
smislu in ni starostno omejen. Zaradi tega smo oblikovali posebno kategorijo, 
ki vsebuje gospodinjstva, v katerih pa je otrok star do 18 let. 
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Kot kaže preglednica, so težave pri fizičnih značilnostih stanovanjskih 
razmer izrazito najbolj nakopičene med enostarševskimi gospodinjstvi, ena-
ko tudi težave glede cenovne dosegljivosti. Tudi glede varnosti in svobode 
v stanovanju so enostarševska gospodinjstva zelo izpostavljena, pogosteje 
kot drugi, z izjemo enočlanskih gospodinjstev navajajo negotovost, da bi v 
prihodnje ostali brez stanovanja, in tudi pomanjkanje zasebnosti je pri njih 
najpogosteje, preveč omejitev glede uporabe stanovanja pa najpogosteje na-
vajajo pari z otrokom. Ta tip gospodinjstev pogosteje od drugih navaja tudi 
težave v ožjem stanovanjskem okolju – hrup sosedov, preglasne otroke pred 
hišo in težave s parkiranjem. Glede stanovanjskega prostora so v najslabšem 
položaju pari z otroki, ki imajo tudi najmanj m2 na osebo in število sob na 
osebo. Upoštevaje celostno oceno stanovanjskih razmer pa imajo neprimerne 
stanovanjske razmere najpogosteje enostarševske družine in enočlanska go-
spodinjstva. Posebno vprašanje so gospodinjstva z otroki, starimi do 18 let. 
V tej skupini najdemo tudi za slovenske razmere izjemno veliko prostorsko 
prikrajšanost. 

V naslednji preglednici so prikazane stanovanjske razmere starostnih 
skupin.
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Preglednica 2.4:  Odstotek gospodinjstev, ki imajo navedeno težavo,  in drugi 
kazalci stanovanjskih razmer, po starosti anketiranca

Do 34 let 35 do
 64 let

65 let 
in več Skupaj

 n 696 2537 751 3984

Fizine znailnosti stanovanjske 
enote

Premalo prostora 35,9 29,7 11,9 27,4

Vlaga 16,4 15,8 18,0 16,3

Premalo svetlobe 14,2 13,0 10,5 12,8

Pomankljive napeljave 24,9 23,0 26,1 23,9

Cenovna dosegljivost

Previsoka najemnina/obroki 19,5 14,9 6,0 14,0

Previsoki obratovalni stroški 55,1 61,7 61,0 60,5

varnost, svoboda

Negotovost glede stanovanja 12,9 7,2 4,3 7,7

Premalo zasebnosti 13,9 9,5 3,6 9,2

Preveč omejitev 11,0 7,2 1,5 6,8

Stanovanjsko okolje

Hrup sosedov 20,4 15,3 14,4 16,0

Preglasni otroci pred hišo 14,2 11,6 9,2 11,6

Moteče domače živali 7,0 8,4 6,1 7,7

Slabi odnosi s sosedi 15,7 9,5 9,7 10,6

Težave s parkiranjem 27,7 22,6 9,0 20,9

Neprimerne stanovanjske razmere  31,9 27,9 23,9 27,8

Manj kot soba na člana gospodinjstva 47,2 44,3 11,6 38,7

m2 na osebo - povprečje         27,99 29,98 47,95 32,94

Število sob na osebo -povprečje                                        1,03 1,08 1,73 1,19

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB
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Premalo prostora je težava, ki jo navaja vsako tretje gospodinjstvo z an-
ketirancem v starosti do 34 let in vsako 10.  gospodinjstvo z anketirancem 
v starosti 65 let in več. Pomanjkanje prostora in – sicer v veliko manjši meri 
– premalo dnevne svetlobe sta torej najpogostejšI težavi v najmlajši starostni 
skupini, medtem ko so vlaga in pomanjkljive napeljave dokaj enakomerno po-
razdeljene, z rahlo zgostitvijo pri najstarejši skupini. Če pri tem upoštevamo 
še objektivne prostorske razmere, se medgeneracijske razlike še izostrijo: manj 
kot sobo na osebo ima praktično vsako drugo gospodinjstvo z osebo v starosti 
do 34. leta in le vsako deseto gospodinjstvo z anketirancem nad 65 let. Tudi 
v m2 na osebo ima mlajša skupina okoi polovico manj prostora kot starejša 
– 28 m2 na osebo proti 48 m2. Po celostnem kazalcu stanovanjskih razmer 
razlike niso tako ostre, a vseeno je vidno, da se stanovanjske razmere s starostjo 
izboljšujejo.   

Kar zadeva cenovno dosegljivost, je previsoka najemnina oz. obroki po-
sojila dokaj izrazito problem mlajše generacije, ki seveda v večjem obsegu je-
mlje stanovanjske kredite ali pa plačuje tržno najemnino. Pač pa so previsoki 
obratovalni stroški zelo velika težava tudi za starejšo generacijo. Kar zadeva 
kazalce varnosti in svobode, so tovrstne težave pri najstarejši skupini razme-
roma  redke, nekoliko pogostejše pri srednji generaciji, kjer prizadevajo med 7 
in 10 odstotkov gospodinjstev, in najbolj izrazite pri najmlajši generaciji, kjer 
predstavljajo od 11 do 13 %. Glede težav v ožjem stanovanjskem okolju pa so 
podatki nekoliko presenetljivo pokazali, da največ težav spet izražajo gospo-
dinjstva z anketiranci najmlajše skupine. 

Ostane še vprašanje, ali se stanovanjske težave bolj zgoščajo med gospo-
dinjstvi določenega stanovanjskega statusa, kar navaja preglednica 2.5.
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Preglednica 2.5:  Odstotek gospodinjstev z navedenimi težavami (%) in drugi 
kazalci stanovanjskih razmer, po stanovanjskem statusu gospodinjstva 

Lastnik,
solastnik

Najemnik 
neprofitnega/
socialnega
stanovanja

Najemnik
tržnega/
službenega
stanovanja

Uporabnik,
ki ne
plačuje 
najemnine

Skupaj

n 3348 200 167 260 3975

Fizine znailnosti sta-
novanjske enote

Premalo prostora 23,9 47,5 52,1 39,6 27,4

Vlaga 15,6 22,5 21,6 17,3 16,3

Premalo svetlobe 11,0 31,5 19,8 14,7 12,7

Pomanjkljive napeljave 22,9 30,5 35,3 23,8 23,9

Cenovna dosegljivost

Previsoka najemnina/obroki 8,6 66,5 64,7 9,8 13,9

Previsoki obratovalni stroški 59,8 74,4 71,9 50,4 60,5

Varnost, svoboda

Negotovost glede stanovanja 3,7 34,2 43,7 10,4 7,5

Premalo zasebnosti 7,5 19,3 21,0 15,8 9,2

Preveč omejitev 5,2 16,1 16,8 12,3 6,7

Stanovanjsko okolje

Hrup sosedov 14,8 26,0 31,7 14,7 16,1

Preglasni otroci pred hišo 8,6 66,5 64,7 9,8 13,9

Moteče domače živali 7,6 10,6 7,2 7,7 7,7

Slabi odnosi s sosedi 10,3 15,5 13,2 10,0 10,6

Težave s parkiranjem 18,8 46,0 41,8 16,2 20,9

Neprimerne stanovanjske 
razmnere 

24,1 51,5 61,2 34,4 27,7

Manj kot soba na člana 
gospodinjstva

34,9 62,5 58,7 53,5 38,5

m2 na osebo                                
Povprečje

34,40 24,28 25,34 26,73 33,03

Število sob na osebo 
- povprečje

1,25 0,85 0,75 1,01 1,20

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB
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Vidne so razlike v stanovanjskih razmerah gospodinjstev med na eni stani 
lastniškim in na drugi strani najemnim stanovanjskim statusom gospodinjstev. 
Boljše razmere gospodinjstev z lastniškim statusom so pričakovane, vendar pa 
sta velikost in doslednost razlik vseeno presenetljivi. 

Gospodinjstva z lastniškim stanovanjskim statusom izražajo nezanemar-
ljive težave glede vseh navedenih fizičnih značilnosti stanovanjske enote, toda 
v primerjavi z gospodinjstvi najemnega statusa imajo izrazito boljše razmere. 
Premalo prostora je težava, ki jo imajo najemniki dvakrat pogosteje od lastni-
kov, razlike glede vlage, svetlobe in pomanjkljivih napeljav so nekaj manjše, 
toda še vedno zelo velike. Tudi kakovost ožjega stanovanjskega okolja, zlasti 
hrup sosedov in težave s parkiranjem, je bistveno manj zadovoljiva v naje-
mnem kot lastniškem sektorju. 

Previsoka najemnina oz. obroki odplačila posojila so težava, ki pesti 60 % 
najemnikov, med lastniki je te težave bistveno manj, saj ne plačujejo najemni-
ne, obrok posojila pa odplačuje le manjšina. Previsoki obratovalni stroški so 
huda težava več kot polovice lastnikov in skoraj treh četrtin najemnikov. 

Kazalci varnosti in svobode, ki so v celotni populaciji razmeroma ugodni, 
pa dobijo problematične dimenzije v gospodinjstvih z najemnim stanovanj-
skim statusom. Negotovost glede izgube stanovanja izraža dobra tretjina na-
jemnikov v neprofitnem najemnem stanovanju in skoraj polovica najemnikov 
v tržnem/službenem stanovanju. Težave zaradi premalo zasebnosti ima vsak 
peti najemnik.

Objektivne prostorske razmere, ki že v celotni populaciji niso najugodnej-
še, se v najemnem sektorju še poostrijo. Manj kot sobo na osebo ima tretjina 
gospodinjstev z lastniškim statusom in več kot polovica najemnikov. Gospo-
dinjstvo z lastniškim statusom ima v povprečju 10 m2 površine na osebo več 
kot gospodinjstvo v najemnem sektorju. 

Po celostnem kazalcu stanovanjskih razmer se pokaže, da je v neprimernem 
stanovanju četrtina gospodinjstev – lastnikov in več kot polovica najemni-
kov v neprofitnem stanovanju ter kar 61 % najemnikov v tržnem/službenem 
stanovanju. 

Poglejmo še gospodinjstva, ki imajo status uporabnika, ki ne plačuje na-
jemnine in kar najpogosteje pomeni bivanje v stanovanju sorodnikov, ali še 
natančneje staršev. Po vseh kazalcih stanovanjskih razmer imajo nekak vmesni 
položaj med lastniki in najemniki, a so v glavnem bliže lastnikom kot naje-
mnikom. Manj od drugih tožijo zaradi previsokih obratovalnih stroškov, toda 
po prostorskem standardu, npr. številu m2 na osebo, so le neznatno na boljšem 
kot najemniki. 
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TIPI STANOVANJSKE OSKRBE IN LASTNIŠTVO STANOVANJ

V tem poglavju ne opazujemo več gospodinjstev, ampak naseljena stano-
vanja in jih analiziramo glede na tip oskrbe in lastništvo. Lastniško zasedeno 
stanovanje in najemno stanovanje, ki sta ključna tipa stanovanjske oskrbe, sta 
v zadnjih 15 letih v Sloveniji doživela veliko sprememb. Pred letom 1991 so 
najemna družbena stanovanja pomenila kar 33 % vseh stanovanj, po tem sta 
njihova privatizacija in denacionalizacija povzročili korenito manjšanje sklada 
najemnih stanovanj kljub novopridobljenim neprofitnim stanovanjem, med-
tem ko se je na drugi strani okrepil sklad zasebnih oz. tržnih najemnih stano-
vanj (več o tem npr. Stanovnik, 1992; Sendi, 1994; Mandič, 1996; Černič Mali, 
1999; Cirman, 2003). Končni rezultat teh sprememb je, da je odstotek naje-
mnih stanovanj padel na 9,1 % v letu 2002 (SURS, Popis gospodinjstev 2002). 
Kam to postavi Slovenijo v primerjavi z drugimi državami EU, kaže slika 2.4. 

Slika 2.4: Odstotek najemnih stanovanj* med naseljenimi stanovanji leta 
2003 v državah EU v %

*Najemna stanovanja v tržnem, javnem in neprofitnem sektorju skupaj.

Vir: HSEU 2004
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Vidimo, da Slovenija sodi med evropske države z najnižjim deležem najemnih 
stanovanj. Kot so pokazali Hegedüs, Mayo in Tosics (1996), je bila Slovenija med 
tranzicijskimi državami z najbolj radikalno privatizacijo stanovanj. Tudi po podat-
kih Stanovanjske ankete, navedenih v sliki 2.5, znaša delež najemnih stanovanj v 
Sloveniji 9,2 %, medtem ko je lastniško zasedenih stanovanj 90 %. 

Med lastniško zasedena stanovanja smo v tem diagramu všteli tudi tista 
stanovanja, ki so v zasebni lasti, v njih pa biva lastnikov sorodnik ali drugi 
uporabnik, ki ne plačuje najemnine. Podatki kažejo na izrazito obrobno vlogo 
najemnih stanovanj pri nas. 

Slika 2.5: Lastniško zasedena in najemna stanovanja v %

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

V naslednji preglednici je podrobnejša struktura lastnikov stanovanj. 

Preglednica 2.6:  Stanovanja po tipu lastnika

Število %
Samo gospodinjstvo, ki je v stanovanju 3348 83,5
Sorodnik ali druga oseba, ki mu ne plačuje najemnine 260 6,5
Fizična oseba – denacionalizacijski upravičenec 28 0,7
Druga fizična oseba 90 2,2
Zasebna družba, druga organizacija 13 0,3
Občina, stanovanjski sklad 130 3,2
Neprofitna stanovanjska organizacija 23 0,6
NSPIZ 5 0,1
Drugo javno podjetje, zavod, država 42 1,0
V postopku denacionalizacije 5 0,1
Fizična oseba / ni informacije o tem, ali je lastnik 
denacionalizacijski upravičenec 25 0,6

Drugo 41 1,0
Skupaj 4009 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB
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Podatki kažejo zelo veliko razpršenost lastnikov in tipov lastnikov, kar go-
vori o razmeroma težavni preglednosti področja. 

V naslednji preglednici skušamo podatke o lastnikih strniti v enotno pre-
glednico po tipu stanovanjske oskrbe. V njej lastniško zasedena stanovanja 
ločimo glede na to, ali v njih biva gospodinjstvo lastnika/solastnika ali pa dru-
gi sorodnik oz. uporabnik, ki ne plačuje najemnine. Najemna stanovanja pa 
ločimo glede na zakonsko ureditev uporabe stanovanja v neprofitna/socialna 
ter na drugi strani tržna/kadrovska/ službena, ne glede na to, ali lastnik sodi v 
javni ali zasebni sektor. Podatki so podani z vidika gospodinjstva in njegovega 
stanovanjskega statusa v stanovanju, kjer prebiva. 

Preglednica 2.7:  Gospodinjstva po stanovanjskem statusu (v %)

Stanovanjska 
anketa 2005 Popis  2002 

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

90,2
           83,7
             6,5

89,7
         81,6
           8,1

Najemnik v zasebnem/tržnem stanovanju   3,1    2,2

Najemnik v neprofitnem/socialnem stanovanju   5,0    6,5

Najemnik v službenem/kadrovskem stanovanju   1,1    0,4

Drugo   0,6    1,2

Skupaj 100,0 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB; Popis 
gospodinjstev 2002, SURS

Če pa gospodinjstva razdelimo v štiri kategorije,  dobimo zelo pregleden 
vpogled v stanovanjski status gospodinjstev,  kar kaže slika 2.6.  
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Slika  2.6 :  Gospodinjstva po stanovanjskem statusu  v %

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Zanimivo je primerjati današnji odstotek neprofitnih/socialnih stanovanj 
z napovedmi, ki so bile postavljene pred začetkom stanovanjske privatizacije. 
Leta 1991 je resorno ministrstvo v Izhodiščih za Nacionalni stanovanjski pro-
gram načrtovalo, da bodo leta 2003 neprofitna/socialna stanovanja dosegla 19 
% sklada. Razlika med napovedanimi 19 % in doseženimi 5 % je zares velika 
in vabi k temeljitejšemu preudarku o tem, kako je možno, da je razvoj na tem 
področju tako zelo zašel iz napovedane smeri. Gotovo pa ti podatki kažejo, 
kako šibka je postala socialna funkcija stanovanja po letu 1991 in da je veliko 
šibkejša, kot je bila napovedana in v družbeni razpravi o stanovanjski reformi 
tudi podprta. Gre za vprašanje ravnovesja med ekonomsko in socialno funkcijo 
stanovanja, torej med tem, koliko stanovanje nastopa v funkciji gospodarjenja, 
koliko pa v funkciji stanovanjske oskrbe gospodinjstev.  

Opazen pa je pojav, da 6,5 % gospodinjstev stanovanje uporablja in zanj ne 
plačuje najmnine, lastnik pa prebiva drugje. Ta status vključuje tako neformal-
no oddajanje za (nedenarno) plačilo kot tudi solidarnostno pomoč sorodstva. 
V tem se kaže, da si je starejša generacija nakopičila več stanovanj, kot jih sama 
uporablja, in jih – tako ali drugače – daje v uporabo mlajši generaciji, ki dlje 
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časa ostaja – prostovoljno ali ne – brez avtonomnega stanovanjskega statusa. 
Kar je presenetljivo in vredno pozornosti, je, da je v Sloveniji takšnih stanovanj 
več kot neprofitnih/socialnih. Del teh stanovanj za sedanje lastnike pomeni 
tudi obliko dodatne finančne varnosti za starost.  

V preglednici 2.8 so lastniki stanovanj razvrščeni glede na to, ali sodijo v 
zasebni ali javni sektor. V lasti javnega sektorja je 5 % vseh zasedenih stano-
vanj; če se omejimo le na najemna stanovanja, vidimo, da jih je v lasti javnega 
sektorja le malo več kot v lasti zasebnega sektorja. Privatizacija stanovanj in 
stanovanjske oskrbe je bila torej zelo korenita. Seveda pa k lastništvu stanovanj 
sodijo tudi problemi in obveznosti pri vzdrževanju stanovanj, prenovi in sploh 
pri zagotavljanju kakovosti stanovanjskih storitev, kamor sodi tudi oddajanje 
stanovanj. Vprašanje, koliko je tako razdrobljeni zasebni sektor pripravljen in 
zmožen učinkovitega delovanja v teh razmerah, potrebuje posebno analizo. 

Preglednica 2.8:  Naseljena stanovanja glede na  sektor v %

Odstotek

Lastniško zasedeno stanovanje 90,0

Najemno stanovanje v lasti zasebnega sektorja 3,9

Najemno stanovanje v lasti javnega sektorja 5,0

Drugo 1,1

Skupaj 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Ker je zasebni najemni sektor dolgo deloval po načelu sivega ali celo črnega 
trga, je zanimivo vprašanje, kolikšen delež vseh najemnikov ima sklenjene na-
jemne pogodbe in ali so registrirane. 

Preglednica 2.9: Sklenjene in registrirane najemne pogodbe med  najemniki v % 

Število Odstotek

Vsi najemniki 370 100,0

Ima sklenjeno najemno pogodbo 318 86,1

Ima registrirano najemno pogodbo 291 78,6

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Vidimo, da med najemniki nima najemne pogodbe 14 % gospodinjstev. To 
kaže na izboljšavo v primerjavi s podatki iz leta 1994, ko je bilo po podatkih 
projekta Kakovost življenja v Sloveniji 1994 takšnih 20 % najemnikov. 



STANOVANJE V SLOVENIJI 200536

SOCIALNA IN DEMOGRAFSKA STRUKTURA LASTNIŠKIH IN NAJEMNIŠKIH

GOSPODINJSTEV

Prej smo govorili o stanovanjih, ki sodijo v določen tip stanovanjske oskrbe, 
tu pa je pozornost usmerjena na gospodinjstvo in njegov stanovanjski položaj 
(status) v stanovanju. Osnovna statusna struktura je podana že v preglednici 
2.6, v spodnji sliki pa jo povzemamo z vidika gospodinjstva in njegovega sta-
novanjskega statusa. Preglednica 2.10 kaže, kakšna je struktura gospodinjstev 
določenega stanovanjskega statusa glede na tip gospodinjstva, prisotnost otro-
ka do 14. leta, starost anketiranca ter delovno aktivnost anketiranca. Pri tem je 
treba opozoriti, da je anketni vzorec reprezentativen za gospodinjstva, medtem 
ko za raven posameznika – anketiranca, ki je odgovarjal za gospodinjstvo, taka 
reprezentativnost ni nujno zagotovljena. Kljub možnim odstopanjem menimo, 
da tudi podatki, ki zadevajo izbrane značilnosti posameznika, dajejo dovolj 
dobro podlago za grobo oceno trendov. Ker je lastniški stanovanjski status 
povsem dominanten v slovenski družbi, je tudi zastopanost različnih skupin 
v njem zelo blizu tisti v celotni družbi. Zanimive razlike nastopajo v sestavi 
drugih statusov. 
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Preglednica 2.10:  Sestava stanovanjskih statusov po tipu gospodinjstva, pri-
sotnosti otroka do 18 let, po  starosti in delovni aktivnosti  anketiranca  v %

Lastnik, 
solastnik

Najemnik 
nepro-
fitnega
stanovanja

Najemnik 
tržnega / 
službenega
stanovanja

Uporabnik,
ki ne
plačuje 
najemnine

Skupaj

n 3348 200 167 260 3975

Tip 
gospodinjstva

Enočlansko 19,2 23,5 28,6 8,5 19,1

Par brez otrok 17,1 14,0 25,6 9,6 16,8

Par z otroki 38,8 40,5 23,8 39,2 38,3

Enostarševska 
družina 7,1 12,0 8,3 3,5 7,2

Ostali 17,7 10,0 13,7 39,2 18,6

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Otrok do 
.  leta starosti

Da 30,5 40,5 22,8 55,4 32,3

Ne 69,5 59,5 77,2 44,6 67,7

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Starost 
anketiranca

Do 34 let 13,1 20,1 50,0 49,0 17,3

35 do 64 let 66,4 66,3 41,6 43,6 63,8

65 let in več 20,5 13,6 8,4 7,3 18,8

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Delovna 
aktivnost 

anketiranca

Zaposlen 66,4 66,3 41,6 43,6 63,8

Brezposeln 6,0 12,4 6,0 10,8 6,7
Študent, 
učenec 3,4 5,0 16,2 12,3 4,6

Upokojenec 37,7 23,4 13,8 10,8 34,2

Drugo 3,0 3,0 ,0 1,2 2,7

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB
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Glede na tip gospodinjstva podatki kažejo, da so pari z otroki nadreprezen-
tirani med najemniki neprofitnih stanovanj ter med uporabniki, ki plačujejo 
najemnine, podreprezentirani pa med najemniki tržnih stanovanj. Enako velja 
tudi za gospodinjstva z otroki do 14. leta, ki pa so zelo izrazito nadrepre-
zentirani med uporabniki, ki ne plačujejo najemnine. Skratka, med najemniki 
neprofitnega stanovanja so gospodinjstva z otroki nadreprezentirana, tako pari 
z otroki kot tudi enostarševsko gospodinjstvo; med najemniki tržnih/kadro-
vskih stanovanj pa je gospodinjstev z otroki manj in so zanje manj primerna. 
V tržnih najemnih stanovanjih so nadreprezentirana samska gospodinjstva in 
pari brez otrok. Tako lahko sklepamo, da sta porast deleža tržnih najemnih 
stanovanj in upadanje natalitete trenda, ki sta se pri nas v prejšnjem desetletju 
medsebojno podpirala. 

Po starostni strukturi anketirancev gospodinjstva s članom do 34 let izrazito 
nadreprezentirana med najemniki tržnih stanovanj ter med uporabniki, ki ne 
plačujejo najemnine; anketiranci srednje generacije so tam podreprezentirani, 
rahlo  nadreprezentirani pa med najemniki neprofitnih stanovanj. Anketiranci 
najstarejše generacije  so podreprezentirani med najemniki tržnih stanovanj in 
uporabniki, ki ne plačujejo najemnine. 

Glede na delovno aktivnost anketiranca, pa so zaposleni  nedreprezentirani 
med najemniki neprofitnih stanovanj, najemniki  tržnih stanovanj ter najbolj 
– in presenetljivo – med uporabniki, ki ne plačujejo najemnine. Brezposelni 
so nadreprezentirani med najemniki neprofitnih stanovanj ter uporabniki, ki 
ne plačujejo najemnine, kar dokazuje socialno podporno vlogo obeh sektorjev. 

ZADOVOLJSTVO S STANOVANJEM IN POMEN STANOVANJA

Če stanovanjske razmere zajemajo objektivne vire, ki jih imajo konkretna 
gospodinjstva na voljo za zadovoljevanje svojih stanovanjskih potreb, pa v tem 
delu govorimo o tem, kako gospodinjstva te vire zaznavajo in vrednotijo in 
kako se torej subjektivno odzivajo na svoje konkretne stanovanjske razmere. V 
ospredju zanimanja v tem delu analize je torej subjektivna ocena gospodinjstev, 
kako so s stanovanjem zadovoljni in kakšen pomen ima za njihovo življenje in 
blaginjo.   

Zadovoljstvo s stanovanjem je ne le pomembna sestavina kakovosti ži-
vljenja ter dejavnik stanovanjske in splošne življenjske blaginje gospodinjstev, 
ampak je deloma tudi napovednik ravnanja gospodinjstev (povpraševanja po 
stanovanjih in drugih virih na trgu in v programih stanovanjske politike).   

V sliki 2.7 so podatki o tem, kako so anketiranci zadovoljni s stanova-
njem, v katerem živijo. Za primerjavo so podani tudi podatku o zadovoljstvu 
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z drugimi pomembnimi življenjskimi področji. Anketiranci so zadovoljstvo 
ocenjevali z lestvico od 1 (povsem nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen), v sliki 
pa jih prikazujemo združene v tri kategorije. 

Slika 2.7: Zadovoljstvo z življenjskimi področji

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

S svojim sedanjim stanovanjem sta zadovoljni dve tretjini gospodinjstev. 
Ta stopnja zadovoljstva je visoka tudi v primerjavi z drugimi področji kako-
vosti življenja; gospodinjstva so s stanovanjem zadovoljna bolj kot npr. s svojo 
siceršnjo življenjsko ravnijo, bolj kot z zdravjem, bolj kot z zaposlitvijo in le 
nekaj manj kot s tistim področjem življenja, ki je najbolj zadovoljujoče – z 
družinskim življenjem. 

Stanovanje je za celotno populacijo torej ena najbolj zadovoljujočih ži-
vljenjskih področij. Seveda pri tem velja, da je stanovanje zelo kompleksna 
dobrina – ima namreč zelo veliko število značilnosti, ki so pomembne za posa-
meznikovo življenje. Poleg tega se ‘stanovanje’ prepleta tudi s pomenom doma, 
prostega časa, zasebnosti … Zato razlik v zadovoljstvu z različnimi domenami 
življenja nikakor ne gre avtomatično pripisati uspešnosti posameznih javnih 
politik. Vsekakor pa podatki kažejo, kako velik pomen ima stanovanje za po-
sameznikovo blaginjo in občutek zadovoljstva.

Vidimo tudi, da je zadovoljstvo s stanovanjem višje, kot je zadovoljstvo z 
življenjsko ravnijo gospodinjstva. Iz tega lahko sklepamo, da v celotni populaciji 
stanovanje ne nastopa v vlogi ‘najšibkejšega člena’ v življenjski ravni. Ali to velja 
tudi za različne skupine prebivalstva, pa pokažejo podatki v preglednici 2.11. 
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Preglednica 2.11:  Odstotek zadovoljnih s stanovanjem in življenjsko ravnijo v 
skupinah prebivalstva glede na socio-demografske značilnosti v %

Stanovanje Življenjska 
raven

Tip gospodinjstva          

Enočlansko 64,4 41,1

Par brez otrok 71,6 47,0

Par z otroki 65,6 42,3

Enostarševska družina 59,6 30,9

Ostali 64,7 43,1

Stanovanjski status 
gospodinjstva

Lastnik, solastnik 69,1 41,9
Najemnik neprofitnega 
stanovanja 48,0 35,5

Najemnik tržnega/
službenega tanovanja 28,9 45,8

Uporabnik, ki ne plačuje 
najemnine 63,2 47,3

Drugo 44,0 41,7

Starost anketiranca

Do 34 let 59,6 55,9
35 do 64 let 65,8 37,4
65 let in več 71,2 45,3

Delovna aktivnost 
anketiranca

Zaposlen 63,5 45,5
Brezposeln 53,2 18,0
Študent, učenec 64,6 67,0
Upokojenec 72,0 39,6
Drugo 62,7 29,6

Skupaj 65,8 42,2

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Stanje, da so s stanovanjem zadovoljni bolj kot s siceršnjo življenjsko rav-
nijo, se dosledno ponovi tudi v vseh skupinah prebivalstva, z dvema izjemama: 
med najemniki tržnega stanovanja in študenti. V teh skupinah stanovanje na-
stopi kot zelo šibek člen v življenjski ravni. Sicer pa so s stanovanjem najmanj 
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zadovoljne te skupine: enostarševske, najemniki v neprofitnem stanovanju in 
zlasti v tržnem stanovanju, mlajši do 34 let in brezposelni. Najbolj zadovoljni 
so pari brez otrok, lastniki in starejši oziroma upokojenci. 

In kateri so dejavniki, ki ljudi v njihovem stanovanjskem okolju največkrat 
spravljajo v slabo voljo? Te dejavnike imenujemo stresorji ali motilci, saj ljudi v 
domačem stanovanjskem okolju ovirajo pri tem, da bi obnovili svoje moči in si 
oddahnili od pritiskov, ki jih sicer doživljajo na drugih življenjskih področjih, 
zlasti v poklicnem življenju. V preglednici 2.12 so podatki o tem, katera med 
navedenimi težavami ljudi večkrat spravlja v slabo voljo. 

Preglednica 2.12:  Težava, ki ljudi večkrat spravlja v slabo voljo 

Število Odstotek Rang

Nobena 2816 70,6

Premalo prostora 130 3,3 4.

Vlaga 65 1,6

Premalo dnevne svetlobe 15 0,4

Pomanjkljive ali dotrajane napeljave 26 0,6

Previsoka najemnina ali obroki 
stanovanjskega posojila

64 1,6

Previsoki tekoči obratovalni stroški 168 4,2 2.

Negotovost, da bi ostal brez stanovanja 10 0,2

Hrup sosedov 147 3,7 3.

Preglasni otroci ali mladina pred hišo 66 1,6

Moteče domače živali 57 1,4

Slabi odnosi s sosedi 87 2,2

Težave s parkiranjem 283 7,1 1.

Gospodinjstvo nima dovolj zasebnosti 29 0,7

Gospodinjstvo je preveč omejeno pri tem, 
kako sme stanovanje uporabljati

27 0,7

Skupaj 3989 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Velika večina gospodinjstev – sedem od desetih anketirancev – je nave-
dla, da jih noben dejavnik iz stanovanja in stanovanjskega okolja ne spravlja v 
slabo voljo. Ostali pa kot ključno motnjo navajajo iste težave, ki so se najvišje 
na lestvici zaznanih težav večinoma uvrstile že prej. Razlika je le v vrstnem 
redu tistih na vrhu: najviše so težave s parkiranjem, previsoki obratovalni 
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stroški, premalo prostora, ter to, da se je na 3. mesto kot motnja uvrstil ‘hrup 
sosedov’.

 Tri od štirih težav na vrhu so takšne narave, da zadevajo tudi druge stano-
valce v stanovanjskem okolju. Kako pogosto se ljudje o teh težavah pogovorijo 
z drugimi in s kom? Podatki v preglednici 2.13 kažejo, ali so se ljudje, ki jih 
kakšna težava večkrat spravlja v slabo voljo, o rešitvi te težave s kom že pogo-
varjali. Navedeni so odgovori na prvem mestu. 

Preglednica 2.13:  Ali se je o rešitvi te težave s kom že pogovarjal?  

Število Odstotek

  0  ne, se ni pogovarjal 403 33,9

  1  z družino 330 27,7

  2  prijatelji in znanci 39 3,3

  3  sodelavci 3 0,3

  4  strokovnjaki 49 4,1

  5  z najbližjimi sosedi 131 11,0

  6  posamično z drugimi stanovalci v hiši 13 1,1

  7  na sestanku stanovalcev 56 4,7

  8  z upravnikom 63 5,3

  9  z uradniki na pristojnih organih 72 6,0

10  z odvetnikom 5 0,4

11  s kom drugim 25 2,1

Skupaj 1189 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

O težavi, ki jih večkrat spravlja v slabo voljo, se tretjina ljudi ni z niko-
mer pogovarjala, četrtina pa le v krogu družine. Le desetina je o tem govorila 
z najbližjimi sosedi, čeprav težava verjetno zadeva tudi njih. Uradno, kot je 
na sestanku stanovalcev, z uradniki na pristojnih organih ali z upravnikom, je 
govorila le petina. To kaže na razmeroma veliko komunikacijsko vrzel pri arti-
kuliranju in reševanju skupnih, kolektivnih težav in primanjkljaj posvetovalne 
kulture v stanovanjskem okolju. 
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Slika  2.8:  Povprečna ocena pomena značilnosti stanovanja (1: ni pomembno; 
5: zelo pomembno).

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Kot vidimo v sliki 2.8, ljudje na prvo mesto postavljajo mirno in zeleno 
okolico, sledijo dobri odnosi s sosedi, na tretjem je neodvisnost od drugih go-
spodinjstev. Visoka uvrstitev teh treh pomenov kaže na pomembno vlogo, ki 
jo ima stanovanje kot prostor za sprostitev, regeneracijo in umik od siceršnjih 
napetosti v življenju. Ista lestvica vrednot se ponovi tudi v posameznih socio-
demografskih in stanovanjsko statusnih skupinah, kar kaže na stabilnost tega 
vzorca stanovanjskih vrednot.

STANOVANJSKA BLAGINJA

Z blaginjo običajno poimenujejo stanje, ki je pozitivno vrednoteno tako 
v subjektivnem kot v objektivnem smislu. Raziskave so namreč pokazale, da 
ti dve dimenziji nista nujno vedno skladni, saj zadovoljstvo ni preprost od-
sev kakovosti razmer; ljudje, ki živijo v boljših razmerah, niso vselej tudi bolj 
zadovoljni, ljudje v slabših razmerah pa manj zadovoljni. Zato se je uveljavila 
naslednja razvrstitev ravni blaginje glede na kombinacije med objektivnimi 
razmerami in subjektivnim zadovoljstvom (Zapf in Glatzer, 1987). Te sku-
pine imajo specifične pomene za javno politiko, ki ureja konkretno področje 
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in v določeni meri napovedujejo ravnanje skupin v razmerju do oblikovalcev 
politik. Če te skupine apliciramo na stanovanjsko področje, dobimo naslednjo 
razvrstitev: 

• Blaginja (zadovoljni v primernih stanovanjskih razmerah): 
Ta skupina je nosilec dobre kakovosti; čim več je gospodinjstev, ki dosegajo 
to raven blaginje na nekem področju, tem višja je kakovost življenja na tem 
področju in tem uspešnejše so politike, ki so do tega pripeljale. 

• Sprijaznjeni (zadovoljni v neprimernih stanovanjskih razmerah):
Gospodinjstva s to ravnijo imajo objektivno slabe stanovanjske razmere in 
potrebujejo pomoč politike; ne izražajo nezadovoljstva in zahtev, ampak so 
bolj vdane v usodo in pasivne, zato mora politika vložiti poseben napor, da 
zazna njihove probleme in te skupine doseže.

• Zahtevni (nezadovoljni v primernih stanovanjskih razmerah):
Ta gospodinjstva živijo v primernih stanovanjskih razmerah, vendar z njimi 
niso zadovoljni; nizko jih vrednotijo, saj imajo visoke in specifične zahteve; 
gospodinjstva iz te skupine so potencialno nosilci zahtev in pritiskov do 
oblikovalcev politik. 

• Prikrajšanost (nezadovoljni v neprimernih stanovanjskih razmerah):
Gospodinjstva s to ravnijo blaginje so klasična ciljna skupina javnih politik, 
saj imajo slabe razmere; so nezadovoljni in se tudi aktivirajo za izboljšanje 
svojega položaja. 

Preglednica 2.14:   Struktura stanovanjske blaginje gospodinjstev v %

Število Odstotek

Prikrajšani
Nezadovoljni v neprimernem stanovanju

231 5,9

Sprijaznjeni
Zadovoljni  v neprimernem stanovanju

392 10,1

Zahtevni
Nezadovoljni v primernem  stanovanju

106 2,7

Blaginja
Zadovoljni v primernem stanovanju

2145 55,0

Neodloeni 1023 26,2

Skupaj 3897 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB
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Kot vidimo v preglednici 2.14, je več kot polovica populacije dosegla 
stanovanjsko blaginjo, odstotek zahtevnih je razmeroma nizek, prikrajšanih 
pa tudi. Je pa razmeroma velik odstotek ‘sprijaznjenih’, kjer gre za slabe razme-
re in relativno težavno zaznavanje in reševanje problemov prizadetih s strani 
politike. 

Vprašanje, na katero odgovarjamo v preglednici 2.15, je, kakšna je struktura 
stanovanjske blaginje v različnih sociodemografskih in stanovanjsko statusnih 
skupinah. 

Preglednica 2.15:  Struktura stanovanjske blaginje v % v socio-demografskih 
in stanovanjsko statusnih skupinah anketirancev

Prikraj-
šani

Sprija-
znjeni

Zahtev-
ni

Blaginja
Neodlo-

eni
Skupaj

Tip gospodinjstva

Enočlansko 4,8 11,8 3,4 52,3 27,7 100,0

Par brez otrok 7,9 7,4 1,9 63,7 19,1 100,0

Par z otroki 5,8 9,3 2,6 55,8 26,5 100,0

Enostarševsko g. 9,3 15,3 2,5 43,8 29,2 100,0

Ostali 4,3 10,2 3,1 53,1 29,2 100,0

Starost

Do 34 let 9,5 10,3 3,9 47,9 28,4 100,0

35 do 64 let 5,4 9,7 2,8 55,7 26,4 100,0

65 in več let 4,8 11,3 1,0 59,4 23,6 100,0

Otrok do . let

Je v gospodinjstvu 7,3 10,1 2,8 52,6 27,3 100,0

Ni v gospodinjstvu 5,3 10,0 2,7 56,2 25,7 100,0

Stanovanjski 
status

Lastnik, solastnik 4,2 9,5 2,2 59,1 25,0 100,0

Najemnik neprof. st. 13,3 17,9 7,1 29,1 32,7 100,0

Najemnik tržnega st. 30,1 13,3 6,0 16,3 51,0 100,0
Uporabnik, ki ne pla-
čuje najemnine

4,9 10,5 3,6 51,0 30,0 100,0

Skupaj 5,8 10,2 2,7 55,2 26,1 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB
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Vidimo, da najvišji delež stanovanjske blaginje dosegajo pari brez otrok, 
najnižji delež blaginje pa enostarševska gospodinjstva, ki tudi prednjačijo po 
deležu prikrajšanih in sprijaznjenih. Največ najzahtevnejših pa je med eno-
članskimi gospodinjstvi.

Med vsemi starostnimi skupinami dosega najvišjo, skoraj 60-odstotno bla-
ginjo najstarejša skupina, med katero pa je tudi veliko sprijaznjenih, kar je tudi 
starostna značilnost. Glede na prisotnost otroka do 18. leta starosti se gospo-
dinjstva ne razlikujejo veliko po doseženi stanovanjski blaginji, kljub temu je 
ta nekoliko višja med gospodinjstvi brez otrok. 

Med stanovanjsko statusnimi skupinami pa je najti največje razlike glede 
dosežene stanovanjske blaginje. Medtem ko šest od desetih gospodinjstev z 
lastniškim statusom dosega stanovanjsko blaginjo, je med neprofitnimi na-
jemniki tako vsako tretje, med tržnimi najemniki pa celo le vsako sedmo go-
spodinjstvo. Med obema vrstama najemnikov je najti tudi nesorazmerno velik 
delež tako ‘prikrajšanih’ kot tudi ‘sprijaznjenih’. Tržni najemni sektor s svojim 
poraznim rezultatom, da uspe zagotoviti blaginjo le 16 % svojih uporabnikov 
– gospodinjstev, bi med vsemi storitvenimi dejavnostmi verjetno težko našel 
podoben primer s tako nizko kakovostjo storitev. 

V neprofitnem sektorju pa se ob nizki ravni stanovanjske blaginje naka-
zuje polarizacija, saj so tu  nadreprezentirani tako ‘prikrajšani’ in ‘sprijaznjeni’ 
– oboji v neprimernih stanovanjih – kot tudi ‘zahtevni’, ki jih sicer primerna 
stanovanja ne zadovoljujejo. Menimo, da se v tem kaže dejstvo, da je neprofitni 
najemni sektor sektor kljub svoji majhnosti zelo heterogen tako po kakovosti 
in starosti stanovanj kot tudi po stanovalcih. 

SOCIALNI KAPITAL STANOVALCEV IN SODELOVANJE PRI VZDRŽEVANJU IN PRENOVI

VEČSTANOVANJSKIH STAVB1

Socialni kapital je sodobni krovni izraz, ki govori o sposobnosti sodelova-
nja za doseganje skupnega cilja. Tako socialni kapital neke družbe vključuje 
institucije, odnose, stališča in vrednote, ki urejajo interakcije med ljudmi in 
prispevajo h gospodarskemu in družbenemu razvoju družbe. Velja, da zaradi 
vezi med igralci družbeni in ekonomski sistem kot celota bolje deluje. Ugota-
vljajo, da je na splošno v vzhodnoevropskih državah socialni kapital manjši kot 
v zahodnoevropskih državah, njegov primanjkljaj pa je priznan kot ovira pri 

1  Podrobnejša analiza je objavljena kot prispevek z naslovom ‘Zakaj so nekatere 
stavbe prenovljene, druge pa ne? v zborniku referatov posvetovanja Država, državljani, stano-
vanja v Portorožu, novembra 2005; Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za 
poslovanje z nperemičninamni. Ur. mag. Anton Kožar in dr. Andreja Cirman.  
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razvoju regije (Adam in Rončevič, 2004; Iglič, 2005). 
Eden od ključnih dejavnikov socialnega kapitala je zaupanje, saj to udele-

žencem olajšuje sodelovanje. V sliki 2.9 so podatki o tem, koliko anketiranci 
zaupajo različnim subjektom, ki so pomembni na stanovanjskem področju in 
tudi sicer. 

Slika 2.9:  Zaupanje različnim subjektom 

Opomba: Zaupanje ‘ljudem nasploh’  vključuje odgovore 4 in 5 na vprašanje: ‘Gledano na splošno, ali 
bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo ali pa je treba biti z ljudmi zelo previden? 1 pomeni, da človek 
nikoli ni dovolj previden, 5, da skoraj vedno lahko zaupamo’. Zaupanje v ostale subjekte vključuje 
odgovore 4 in 5 na vprašanje: ‘V koliki meri lahko vi zaupate naslednjim na lestvici od 1 – sploh ne, 
do 5 – povsem’. 

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Vidimo, da je splošno zaupanje v ljudi nasploh razmeroma nizko. Je bli-
zu 17 %, ki ga za državno raven navajajo tudi drugje (glej Iglič, 2004) in ki 
Slovenijo v primerjavi z drugimi razvitimi državami uvršča razmeroma nizko. 
Zaupanje do sosedov in drugih stanovalcev v hiši je sicer nižje kot do sorod-
stva, a kljub temu znatno. Drugim subjektom, z izjemo bank, vprašani zaupa-
jo manj, absolutno najmanj pa nepremičninskim agencijam. Te specializirane 
strokovne organizacije so namenjene prav varstvu interesov uporabnikov na 
tem področju, a ti podatki kažejo, da še ne uresničujejo svojega poslanstva, saj 
jim vprašani zaupajo celo manj kot ljudem nasploh. 

Drug element socialnega kapitala, poleg zaupanja, je zmožnost sodelovanja. 
Socialni kapital velja kot dejavnik, ki lahko aktivira potenciale za prenovo in 
omogoča širše vključevanje in sodelovanje stanovalcev v razvoj soseske. Tem-
kin in Rohe (1998) sta pri proučevanju socialnega kapitala sosesk ločila dve 
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razsežnosti. Prva razsežnost je ‘družbeno-kulturno okolje’ in opisuje celovit 
občutek medsebojne povezanosti in pripadnosti soseski. Druga razsežnost je 
‘institucionalna infrastruktura’, ki meri organizacijsko zmogljivost soseske, da 
deluje v skupnem interesu. Temkin in Rohe sta ugotovila, da je kritičnega po-
mena prav kombinacija obeh razsežij, natančneje, to je sposobnost, kanalizirati 
zavezanost soseski v učinkovito kolektivno ukrepanje. Ugotovila sta, da je tako 
razumljeni socialni kapital ključni napovednik bodočega razvoja soseske; sose-
ske z več socialnega kapitala so bolj stabilne in imajo manjšo verjetnost, da bi 
začele propadati. 

Ugotovljeno se v veliki meri nanaša tudi na prenovo in vzdrževanje večsta-
novanjskih stavb. Probleme prenove in vzdrževanja v večstanovanjskih hišah 
so pri nas celovito in v mednarodni primerjalni luči obravnavali že npr. Ploštaj-
ner, Černič-Mali, Sendi in drugi (2004). Ugotavljajo, da so zakonske zahteve 
glede organizacije upravljanja in potrebnih ravni prenove precej ohlapne, zato 
so dejanske odločitve v posameznih stavbah v veliki meri odvisne od konkre-
tnih dogovorov, do katerih pridejo lastniki, in od tega, kako delujeta združenje 
in svet lastnikov stanovanj. V nekaterih stavbah je vzdrževanje mnogo boljše 
kot v drugih. V nadaljevanju analiziramo, ali je pomanjkanje sodelovanja med 
stanovalci v večstanovanjskih hišah pri nas eden od razlogov, da so nekate-
re hiše bolje vzdrževane in prenavljane kot druge. Seveda na potek in raven 
vzdrževanja in prenove vplivajo tudi drugi številni dejavniki poleg ‘socialnega 
kapitala’ in te obravnava 8. poglavje.

V pričujoči analizi se osredotočamo na vprašanje, kako hitro so se v zadnjih 
letih stanovalci speli odzivati na potrebe prenove in vzdrževanja v večstano-
vanjskih hišah, ki so bile zgrajene pred letom 1970 in torej gotovo potrebne 
prenovitvenih del. Štele so tri postavke v prenovitvenih delih, o katerih so po-
ročali anketiranci: streha, fasada in inštalacije. Kot ‘takojšnjo prenovo’ štejemo 
situacije, ko je bila v zadnjih petih letih popravljena ali zamenjana vsaj ena od 
teh treh postavk, obenem pa nobene od teh postavk ni treba popravljati ali 
zamenjati v naslednjih petih letih. Kot ‘zapoznela prenova’ štejemo situacijo, 
v kateri nobena od teh postavk ni bila popravljena v zadnjih petih letih in je 
vsaj ena od njih potrebna popravila; to pomeni, da obstajajo neke ovire, ki pre-
prečujejo pravočasen začetek prenove. Primeri, ki niso ustrezali nobenemu od 
opisanih meril, so bili uvrščeni v ‘drug način’.

Najprej v preglednici 2.16 poglejmo, kako kaže s potekom pranavljanja v stavb 
z različnim številom stanovanj in torej lastnikov, ki se morajo o tem dogovarjati. 
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Preglednica 2.16: Potek prenove v različnih vrstah stavb

Vrsta stavbe Nain 
prenove Zamuja Drug 

nain Takojšnja Skupaj

Stolpnica ali blok s 
5 nadstropji ali več

število
odstotek

44
30,1 %

57
39,0 %

45
30,8 %

146
100 %

Blok z največ 4 
nadstropji

število
odstotek

125
35,2 %

149
42,0 %

81
22,8 %

355
100 %

Enostanovanjska 
družinska hiša 

število
odstotek

164
25,0 %

328
50,0 %

164
25,0 %

656
100 %

Družinska hiša z 2 
do 4 stanovanji

število
odstotek

88
25,3 %

165
47,4 %

95
27,3 %

348
100 %

Druge večstano-
vanjske hiše

število
odstotek

75
36,4 %

105
51,0 %

25
12,6 %

206
100 %

Drugo število
odstotek

3
50,0 %

1
16,7 %

3
33,3 %

6
100 %

Skupaj
p = 0.000**

število 
odstotek

499
29,1 %

805
46,9 %

413
24,1 %

1717
100 %

* Razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja  p<0,01.
** Razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja p<0,05.

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Vidimo, da obstajajo znatne razlike; prenova najredkeje zamuja v družin-
skih hišah, vendar še vedno pomeni pomemben problem, ki velja za 25 % 
primerov.

Nadaljnjo analizo pa omejujejmo na večstanovanjske stavbe s 5 ali več sta-
novanji. Tu najdemo 712 anketirancev. Od tega gre v 246 primerih (ali 34,6 %) 
za prenovo, ki zamuja, v 154 primerih (ali 21,6 %) za takojšnjo prenovo, v 312 
primerih (ali 43 %) pa za drugačen potek. Ugotoviti skušamo torej, ali se sta-
novalci stavb z različnimi poteki prenove medsebojno razlikujejo glede na tri 
razsežja socialnega kapitala, ki jih merimo z izbranimi kazalci, kot prikazuje 
preglednica 2.17. 
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Preglednica 2.17: Kazalci socialnega kapitala stanovalcev po stavbah z različ-
nimi poteki prenove 

Prenova v stavbi poteka

 anketirancev, ki z zamudo
n = 246

drugo
n = 312

takoj
n = 154

skupaj
n = 712 p

živi v stavbi, kjer 
imajo upravnika 67,8 69,7 81,0 71,5 0.011*

živi v stavbi, kjer imajo sklad 
za vzdrževanje 63,5 64,5 73,8 66,1 0.085

živi v stavbi, kjer se o prenovi 
lahko dogovorijo 32,6 46,5 64,4 45,7 0.000**

živi v stavbi, kjer so primeri 
neplačevanja skupnih stroškov 36,7 36,8 33,7 36,2 0.841

živi v stavbi, kjer si je kdo 
prisvojil skupen prostor 28,6 27,8 11,4 24,4 0.000**

ima prijatelja med sosedi 64,1 56,4 57,6 59,3 0.184

je navezan na sosesko 45,1 58,0 56,9 53,3 0.012*

ima sosede, ki se pogosto 
menjajo 31,6 31,6 30,5 31,4 0.965

ima sosede socialno mešane 
strukture 69,6 67,5 62,4 67,1 0.334

ima probleme s sosedi 6,1 8,0 1,9 6,0 0.043*

zaupa upravniku hiše 37,6 30,6 37,3 34,4 0.281

zaupa državnim/občinskim 
stanovanjskim organom 16,5 24,1 19,7 20,4 0.018*

zaupa banki 46,3 46,8 63,8 50,3 0.004**

zaupa sosedom 45,5 42,6 44,2 43,9 0.602

* Razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja p<0,01.
** Razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja p<0,05.

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Prvo razsežje socialnega kapitala stanovalcev je ‘institucionalna infrastruk-
tura’, ki jo merimo s petimi kazalci formalne organiziranosti upravljanja in 
učinkovitosti njihovega kolektivnega delovanja njegove učinkovitosti. V pri-
merjavi s stavbami, kjer prenova zamuja, imajo v stavbah s takojšnjo prenovo 
pogosteje upravnika in sklad za vzdrževanje, pogosteje se zlahka dogovorijo in 
imajo manj primerov neplačevanja ter svojevoljne prilastitve skupnih prostorov. 
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Statistično pomembne pa so razlike le pri treh kazalcih – upravnik, lahko do-
govarjanje in svojevoljna zasedba skupnih prostorov. Zlasti pomemben je za-
dnji kazalec, saj izraža šibko institucionalno infrastrukturo in organizacijsko 
nezmožnost lastnikov, da uveljavijo formalna pravila nasproti posameznikom, 
ki jih kršijo. 

Druga razsežnost socialnega kapitala je ‘družbeno-kulturno okolje’ v stavbi, 
kar merimo s petimi kazalci sosedskih odnosov ter stabilnosti in socialne ho-
mogenosti stanovalcev. Stanovalci v stavbah s takojšnjo prenovo so pogosteje 
navezani na sosesko in imajo manj problemov s sosedi kot v stavbah, kjer pre-
nova zamuja. Te razlike so tudi statistično značilne. Ni pa najti pomembnih 
razlik glede na to, ali se v stavbah stanovalci pogosto menjavajo ter ali so po-
dobne socialne strukture. 

Tretja razsežnost je zaupanje v različne subjekte na stanovanjskem podro-
čju. Stanovalci stavb s takojšnjo prenovo zaupajo občinskim in državnim sta-
novanjskim organom ter bankam pogosteje – ter statistično značilno različno 
– kot stanovalci drugih stavb. Glede zaupanja v sosede ni bistvenih razlik.

Sklenemo torej lahko, da tudi naši podatki in naše okolje pritrjujejo ugoto-
vitvam o pomenu, ki ga ima pri prenovi stanovanjskih stavb socialni kapital v 
vseh treh razsežnostih. Tako se je navezanost na sosesko pokazala kot pomem-
ben, a ne samozadosten dejavnik prenove, saj jo mora spremljati tudi ustrezna, 
dovolj močna formalna organizacija, ki šele omogoči kolektivno delovanje. 
Problem prešibkih sodelovalnih norm in vrednot stanovalcev priznavajo tako 
stanovalci v naši anketi kot analitiki nasploh. Naši podatki nakazujejo, da se pri 
prenovi ‘zatika’ najbolj prav tam, v tistih stavbah, ki poročajo o primerih, da so 
si posamezni stanovalci svojevoljno prilastili kak skupno prostor. Gre torej za 
okolja, kjer je formalna organizacija stanovalcev prešibka, da bi obvladala kon-
kreten primer pomanjkanja sodelovalnih norm pri posamezniku; zato v takih 
okoljih nesodelovanje konkretnega posameznika vse prelahko zaustavi druge 
stanovalce pri skupnem ukrepanju, tudi pri prenovi. Zdi se, da je ključnega po-
mena prav ravnovesje med neformalnimi normami in formalno institucional-
no strukturo. Politike, katerih cilj je izboljšati prenovo stanovanj, bi morale biti 
usmerjene h krepitvi obeh – tako neformalnih sodelovalnih norm posamezni-
kov kot formalne institucionalne strukture oz. organizacije stanovalcev. Zato je 
ključni izziv nadaljnjega razvoja pri upravljanja stanovanj prav v iskanju novih 
oblik upravljanja znanja in razvoja neposredne demokracije; te oblike zadevajo 
tako posameznike in njihove vrednote in norme kot tudi delovanje formalne 
organizacije stanovalcev. 
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TRETJI DEL

K A K O D O S E G L J I V A S O S T A N O V A N J A

Z A S L O V E N S K A G O S P O D I N J S T V A?
Andreja Cirman 

UVOD

Osnovni cilj stanovanjske politike je omogočiti državljanom dostop do 
ustreznih stanovanj po dosegljivih cenah in zagotoviti njihovo vključenost v 
lokalno okolje (Lujanen, 2004). Problem pridobitve ustreznega stanovanja je 
lahko na strani ponudbe ali povpraševanja. Kadar je ponudba primernih stano-
vanj na trgu prenizka, to pripelje do problema dostopa do primernega stano-
vanja za gospodinjstva z nižjimi dohodki. Prav tako se dogaja, da so najemna 
stanovanja, za katera se plačuje neprofitna najemnina, zasedena z gospodinjstvi 
z dohodkom, ki bi omogočal plačevanje višje najemnine (Yates, 2004). Pomoč 
države na strani ponudbe mora biti ciljno usmerjena v zagotavljanje ustreznih 
pogojev za gradnjo dostopnih stanovanj, saj v nasprotnem primeru ni učinko-
vita. V okviru povpraševanja država pretežno določi ciljne skupine ljudi, ki jim 
bo s pomočjo različnih oblik subvencioniranja izboljšala njihovo kupno moč 
glede na ceno stanovanjskih storitev.

V okviru pristojnosti vsake države je, kako bo definirala ciljno skupino go-
spodinjstev, ki bo upravičena do pomoči pri dostopu do stanovanja, in kako bo 
v praksi izvajala politiko povečanja dosegljivosti. Stanovanjska politika bi mo-
rala biti praviloma zasnovana tako, da največjo pomoč dobijo gospodinjstva, ki 
to najbolj potrebujejo (Hallet, 1993). 

 Prispevek poskuša oceniti uspešnost stanovanjske politike v Sloveniji v ob-
dobju po osamosvojitvi. Politiko ocenjujemo prek porazdelitve gospodinjstev 
po posameznih oblikah stanovanjskega statusa in dosegljivosti stanovanj pri 
nakupu in pri najemu stanovanja. Uvodu sledi kratka predstavitev razmer na 
stanovanjskem področju po osamosvojitvi. Tretji del vsebuje opredelitev pojma 
dosegljivosti stanovanj in načinov njegovega merjenja v primeru najemništva
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in lastništva in analizira dosegljivost stanovanj v najemnem in lastniškem 
sektorju v Sloveniji. Sklepi so nanizani v zadnjem, četrtem delu.

RAZMERE NA STANOVANJSKEM PODROČJU PO LETU 1991

Dejstvo je, da so se razmere na stanovanjskem področju v Sloveniji s tran-
zicijo izrazito spremenile. Po letu 1991 je na stanovanjskem področju nastal 
nekakšen vakuum. Stare institucije financiranja stanovanjske gradnje so bile 
odpravljene, nove pa se še niso vzpostavile. Posledice so bile vidne v drastičnem 
znižanju obsega novogradenj, ki je zaradi pomanjkanja sistemskih virov finan-
ciranja upadel predvsem v tistem delu, kjer so kot investitorji nastopale pravne 
osebe. Gradbena podjetja so se zaradi pomanjkanja denarja znašla v krizi in 
so le v redkih primerih lahko nastopala kot investitorji. Denar, ki je pritekel iz 
privatizacijskih kupnin od stanovanj, pa je bil v precejšnji meri porabljen ne-
namensko in ni znatneje prispeval k povečanju ponudbe cenovno dosegljivih 
stanovanj.

Skupen obseg gradnje se je v primerjavi s poznimi sedemdesetimi in začet-
kom osemdesetih skoraj prepolovil. Gradnja, kjer so kot investitorji nastopale 
pravne osebe, je leta 1994 padla na vsega 538 stanovanjskih enot, kar je pred-
stavljalo le 5,5 odstotka v primerjavi z obsegom iz leta 1975, ko je tovrstna 
gradnja dosegla vrh. Nekoliko manjši je bil padec gradnje v segmentu fizičnih 
oseb. Medtem ko je povprečna letna gradnja na tem segmentu v preteklem ob-
dobju presegala 6000 enot, je v devetdesetih upadla na okoli 5000 enot letno. 
Mejo 6000 enot je presegla šele v drugi polovici desetletja in to raven obdržala 
tudi v tem tisočletju. Manj je obdobje tranzicije prizadelo zasebno gradnjo, 
sta pa privatizacija in denacionalizacija močno zmanjšali obseg razpoložljivih 
stavbnih zemljišč, kar je zvišalo njihovo ceno. 

Posledice upada gradnje, privatizacije in denacionalizacije na stanovanjskem 
področju so se zato v devetdesetih močno izrazile na lastniškem in najemnem 
stanovanjskem sektorju. Pritok nove ponudbe se je zmanjšal še posebej pri 
cenovno dostopnih neprofitnih najemnih stanovanjih, kjer ocenjeni primanj-
kljaj po anketnih podatkih Ministrstva za okolje in prostor znaša slabih 6000 
stanovanjskih enot (Hegler, 2005). Zaradi slabo urejenega in majhnega zaseb-
nega najemnega sektorja in dolgih čakalnih vrst na neprofitna najemna stano-
vanja najem ne pomeni ustrezne alternative lastništvu in je posledično večina 
povpraševanja usmerjena na lastniški stanovanjski sektor (Cirman, 2003). 

Omejena ponudba ustreznih in razpoložljivih zemljišč za stanovanjsko 
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gradnjo, rast števila gospodinjstev1 ter ugodnejše makroekonomske razmere2

so pripeljale v hitro rast cen stanovanj. Gibanje ponudbenih cen na najbolj 
izpostavljenem in največjem stanovanjskem trgu v Ljubljani je v obdobju od 
1996 do 2005 izkazovalo stalno rast.

Slika 3.1: Ponudbene cene stanovanjskih nepremičnin v Ljubljani v obdobju 
od 1. kvartala 1996 do 2. kvartala 2005 (v EUR/m2)

Vir: Slonep, 2006

Zaradi slabe kakovosti podatkov podatkovne baze Slonep, ki spremlja po-
nudbene cene, lahko dinamiko rasti cen na temelju hedoničnega indeksa ozi-
roma indeksa cen stanovanj stalne kakovosti na območju celotne države ter v 
Ljubljani in Mariboru spremljamo šele od leta 2000. Indeks je izračunan na 
podlagi dejanskih transakcijskih cen z upoštevanjem kakovostnih razlik med 
stanovanji, zato izračunani indeksi izražajo “čiste” spremembe cen stanovanj, 
iz katerih je izločen vpliv heterogenosti stanovanjskega sklada in sprememb v 
kakovosti (Rant in Cirman, 2004). Slika 3.2 izraža stalno in zelo visoko rast 
indeksa, saj so se cene v opazovanem petletnem obdobju na celotnem območju 
države kumulativno povečale za 71 odstotkov, v Ljubljani za 76 odstotkov, v 
Mariboru pa celo za 92 odstotkov.

1  Med obema popisoma se je število gospodinjstev povečalo za 8,3 odstotka oziroma za 
povprečno 4779 gospodinjstev na leto, povprečna velikost pa se je zmanjšala iz 3,0 na 2,8 člana 
na gospodinjstvo (Statistični letopis 2005).
2  Sem uvrščamo postopno znižanje inflacije z 32,9 odstotka v letu 1993 na 2,5 odstotka 
v 2005, 2,9-odstotno povprečno letno rast povprečnih neto plač v državi v obdobju 1993–2005 
in padec realnih obrestnih mer na stanovanjska posojila prebivalstvu iz 14,9 odstotka v letu 1993 
na 3,2 odstotka v letu 2005, ki je pripeljal tudi do postopnega podaljševanja njihove ročnosti  
(Bilten Banke Slovenije, 2006).
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Slika 3.2: Indeks cen stanovanj stalne kakovosti (leva skala) in letne stopnje 
rasti cen (desna skala) v Sloveniji ter mestnih občinah Ljubljana in Maribor od 
leta 2000 do 2005 (2000 = 100)

Vir: Izračuni Marka Ranta, 2006 

Daleč največji delež v stanovanjski oskrbi zajemajo lastniška stanovanja. Sta-
novanjska anketa 2005 razkriva, da je med anketiranimi gospodinjstvi 83,7 % 
lastniških gospodinjstev, 6,5 % uporabnikov stanovanj brez plačila najemnine, 
5,0 % neprofitnih najemnikov, 1,1 % najemnikov kadrovskih stanovanj, 3,1 % 
tržnih najemnikov ter 0,6 % drugih oblik. Lastniški stanovanjski sektor je za-
radi svoje velikosti notranje zelo raznolik, vendar je pri teh gospodinjstvih v 
povprečju nakopičenih najmanj težav, ki so vezane na stanovanje. Večina go-
spodinjstev ne odplačuje več stanovanjskih posojil in mediana obratovalnih 
stroškov v razpoložljivem dohodku gospodinjstva znaša 17,1 odstotka.

Precejšnji delež v Sloveniji zajemajo tudi gospodinjstva, ki so uporabniki 
stanovanj svojih sorodnikov in zanje ne plačujejo najemnine. V njih najpogo-
steje zasledimo mlade pare z otroki (povprečna starost anketiranca je 38 let). 
Slednjih sta kar dve petini, nekoliko nadpovprečno pa so prisotna tudi večge-
neracijska gospodinjstva, ki jih sestavljajo anketirančevi starši, partner in otrok, 
ter večgeneracijska gospodinjstva s starši in anketirancem v vlogi samohra-
nilca. Zaradi pogoste delitve stanovanjskih stroškov je mediana obratovalnih 
stroškov v dohodku razmeroma nizka in znaša le 12,3 odstotka. Uporabniki 
stanovanj od preostalih skupin izrazito odstopajo po tem, da so v teh gospo-
dinjstvih precej pogosteje prisotni mladoletni otroci (v povprečju 0,9 otroka na 
gospodinjstvo).

Dohodkovna struktura gospodinjstev razkriva, da so gospodinjstva nižjega 
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dohodkovnega razreda osredotočena v neprofitnem najemnem sektorju. Raz-
meroma visoka pa je povprečna starost anketiranca (47 let). 

V tržnem najemnem sektorju pretežno zasledimo mlade pare (gospodinj-
stva z visoko izobraženim anketirancem in z razmeroma visokimi dohodki), pa 
tudi študente in upokojence. V primerjavi z uporabniškimi gospodinjstvi, ki so 
po starosti anketiranca blizu najemnikom tržnih stanovanj, je pri slednjih zelo 
nizka prisotnost mladoletnih otrok. Bivanje v tovrstnih stanovanjih zaznamuje 
visoka najemnina, pogosto relativno nizka kakovost in velika negotovost pri 
ohranitvi stanovanj. Oboje je močno prisotno tudi v službenem najemnem 
sektorju, kjer izguba zaposlitve sočasno prinese tudi izgubo stanovanja.
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DOSEGLJIVOST STANOVANJA

Merjenje dosegljivosti

Pojem dosegljivosti stanovanja se nanaša na sposobnost gospodinjstva za 
potrošnjo stanovanjskih storitev (Nelson et al., 2002) oziroma zagotavljanje 
stanovanja v ustrezni velikosti, ki zadovoljuje minimalne fizične in sanitarne 
standarde (Struyk, 2006).3 Slednje je mogoče pridobiti bodisi z nakupom na 
trgu v obliki najema ali z lastno produkcijo stanovanjskih storitev, o kateri 
govorimo v primeru lastništva. Merjenje dosegljivosti stanovanj za gospo-
dinjstva zato primerja dohodek gospodinjstva z višino najemnin oziroma cen 
nepremičnin. 

Za merjenje dosegljivosti stanovanj se tako pri najemnikih kakor tudi pri 
lastniških gospodinjstvih najpogosteje ugotavlja, ali je posamezno gospodinj-
stvo v stanovanjski stiski ali ne. O stanovanjski stiski (angl. housing hardship) 
oziroma težavah gospodinjstev pri shajanju s stanovanjskimi stroški govorimo 
takrat, kadar gospodinjstvo za stanovanjsko potrošnjo nameni več kot neki 
vnaprej določen del svojega razpoložljivega dohodka (Thalmann, 1999). V 
mednarodnem merilu se je pretežno uveljavila meja 30 odstotkov razpoložlji-
vega dohodka gospodinjstev. 

Vendar se pri tej meri pojavljajo mnoge metodološke težave. Merjenje do-
segljivosti namreč otežujejo razlike v preferencah gospodinjstev. Posamezna 
gospodinjstva lahko za stanovanjsko potrošnjo namenoma dajejo zelo velik 
del svojega dohodka, ker izrazito cenijo kakovost bivanja, druga imajo visok 
delež zaradi nuje. Težave nastanejo tudi zaradi opredelitve dohodka (trajni ali 
tranzitorni dohodek gospodinjstva, likvidni dohodek ali upoštevanje tudi ne-
likvidnega dela) in opredelitve stanovanjske potrošnje (prostovoljna ali nepro-
stovoljna stanovanjska potrošnja, nominalna ali realna najemnina, upoštevanje 
plačila stanovanjskih posojil in lastne udeležbe, upoštevanje kapitalskih dobič-
kov lastnikov ipd.).

Nekaterim težavam, ki izvirajo iz tradicionalno postavljene meje stano-
vanjske stiske kot fiksno določenega dela dohodka gospodinjstva, se je skušal 
izogniti Stone (1993) z opredelitvijo bivališčne revščine (angl. shelter pover-
ty). Njegova metodologija upošteva, da so stanovanjski stroški običajno prvi v 
prioritetnem vrstnem redu za plačilo iz razpoložljivega dohodka, preostanek 

3  Pojem stanovanjskih storitev (angl. housing services) je bil v literaturi uveden zato, 
da bi se izognili veliki heterogenosti, značilni za stanovanja (Muth, 1960). Storitev, ki jo ust-
vari enota stanovanja v določenem obdobju, tako jemljemo kot homogeno enoto stanovanjske 
storitve (Rouwendal, 1998).
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pa se nameni za nestanovanjsko potrošnjo. Avtor zato meri stanovanjsko do-
segljivost s pomočjo gibljive lestvice, pri kateri je maksimalen delež dohodka, 
ki ga gospodinjstvo lahko nameni za bivališče in ne vodi v bivanjsko revščino, 
odvisen od višine dohodka, velikosti in tipa gospodinjstva. Če gospodinjstvo 
za svoje stanovanje nameni več, kot bi si glede na dohodek lahko privoščilo, 
potem ni zmožno zadovoljiti minimalne ravni svojih nestanovanjskih potreb 
in se sooča z bivališčno revščino.

Ne glede na metodologijo pa mero dosegljivosti določajo elementi, ki 
vplivajo na dohodek gospodinjstva in višino stroškov stanovanjske potrošnje. 
Dohodek gospodinjstva opredeljuje efektivno povpraševanje gospodinjstva. 
Vendar ni pomembna samo njegova velikost, temveč tudi njegova variabilnost, 
razpoložljivost prihrankov gospodinjstva, pri lastniških uporabnikih stanovanj 
pa tudi razpoložljivost, ročnost in cena stanovanjskih posojil (Struyk, 2006). 
Na stroške stanovanjske potrošnje na drugi strani vplivajo cene obstoječih sta-
novanj in proizvodni stroški novih. 

Mere dosegljivosti stanovanj v splošnem razdelimo na mere dosegljivosti 
najemnih stanovanj in mere dosegljivosti lastniških stanovanj. V devetdesetih 
letih preteklega stoletja so Združeni narodi in Svetovna banka skupaj spon-
zorirali raziskavo z namenom razviti indikatorje za stanovanjsko področje. Za 
merjenje dosegljivosti stanovanj sta bila v seznam indikatorjev uvrščena dva. 
Prvi indikator je razmerje med mediano letne najemnine in mediano letnega 
dohodka najemnika, ki kaže na obremenitev najemnikovega dohodka s stroški 
za stanovanjske storitve. Drugi indikator pa je razmerje med mediano cene 
nepremičnin na prostem trgu in mediano letnega dohodka gospodinjstva, ki 
kaže na dosegljivost stanovanj predvsem v lastniškem sektorju.4 Slednji spada 
med najpreprostejše mere dosegljivosti, njegova slabost pa je, da ne upošteva 
tudi drugih posebnosti stanovanjskega trga, povezanih z razmerami na po-
dročju stanovanjskega financiranja. Ob enakem dohodku je mogoče z nižjimi 
obrestnimi merami ali ob daljših odplačilnih dobah lažje kupiti nepremičnino 
določene vrednosti kot ob enakem dohodku z bolj neugodnimi pogoji financi-
ranja. Zato so se razvile tudi kompleksnejše mere nakupne dosegljivosti stano-
vanj (angl. home purchase affordability), kot sta indeks dosegljivosti stanovanj 
(angl. housing affordability index), ki meri razmerje med dohodkom, potreb-
nim za nakup reprezentativne nepremičnine (ob upoštevanju pogojev zadolže-
vanja) in reprezentativnim dohodkom, ter indeks stanovanjskih priložnosti 

4  Vsekakor pa ta indikator ni brez izpovedne moči tudi pri dosegljivosti najemnih 
stanovanj, saj je najemnina tekoči del donosa na investirana sredstva v stanovanje (drugi del 
donosa je kapitalski dobiček).
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(angl. housing opportunity index), ki meri delež nepremičnin na določenem 
stanovanjskem trgu, ki so v dosegu nakupa tipičnega gospodinjstva (tj. gospo-
dinjstva, katerega dohodek je enak mediani dohodka). 

Dosegljivost lastniških in najemnih stanovanj v Sloveniji

Primerjava Slovenije z nizom tranzicijskih držav razkriva, da je za državo v 
splošnem značilna razmeroma slaba dosegljivost lastniških stanovanj. Razbere-
mo jo lahko iz višine razmerja med cenami nepremičnin in letnim dohodkom 
gospodinjstva, ki je v Sloveniji v primerjavi z drugimi tranzicijskimi državami 
zaradi precenjenosti stanovanjskega trga doseglo eno izmed višjih vrednosti 
(Slika 3.3). Razvrstitev po indeksu dosegljivosti stanovanj pa razkriva, da kljub 
velikemu znižanju obrestnih mer in inflacije, ki smo ju bili deležni v zadnjem 
desetletju, raven nominalnih obrestnih mer bolj malo prispeva k izboljšanju 
relativnega položaja Sloveniji pri razvrstitvi med državami. 

Slika 3.3: Razmerje med povprečno ceno stanovanja in povprečnim letnim 
dohodkom gospodinjstva ter indeks dosegljivosti stanovanj v tranzicijskih dr-
žavah za leto 2004 

Vir: Hegedüs, Struyk, 2006 

Razmere na stanovanjskem trgu in na področju stanovanjskega financiranja 
se zrcalijo tudi v strukturi finančnih virov, ki jih kupci uporabljajo ob nakupu 
stanovanja. Podatki Stanovanjske ankete 2005 kažejo velike razlike v prisotno-
sti posameznih virov financiranja nakupa stanovanja v posameznih časovnih 
obdobjih, ki so se izoblikovali kot posledica preteklih strukturnih sprememb 
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v politiki in gospodarstvu. Za vsa obdobja je značilna visoka raven prisotno-
sti financiranja z lastnimi viri sredstev, ki se po posameznih obdobjih tudi 
ni statistično značilno razlikovala. Pač pa so razlike značilne pri ostalih virih 
financiranja. Posojila so bila manj prisotna v obdobju pred 2. svetovno vojno 
in neposredno po njej ter med letoma 1991 in 1997, ko so visoke nominalne 
obrestne mere vodile v relativno neprivlačnost najemanja posojil ( 2 = 17,3; df 
= 4;  = 0,002). Izrazito nadpovprečna pa je bila prisotnost posojil v obdobju 
od 1972 in 1990, ko je sistemsko in solidarnostno združevanje sredstev za sta-
novanjsko področje omogočalo najemanje ugodnih posojil nekdanjih delovnih 
organizacij in stanovanjskih skupnosti, ter v obdobju od leta 1998 dalje, ko so 
se obrestne mere že precej znižale in je bančni sistem v ponudbo uvedel hipo-
tekarna stanovanjska posojila.

Vse od leta 1991 pa se nadpovprečno pojavlja finančna pomoč sorodnikov 
( 2 = 57,9; df = 4;  = 0,000), podoben trend je opaziti tudi pri zemljiščih ali 
stavbah za nadzidavo od sorodstva ( 2 = 21,8; df = 4;  = 0,000). V obdobju 
1991 do 1997 lahko visoko prisotnost finančnih in nefinančnih meddružin-
skih transferjev pripišemo rastočim cenam nepremičnin in izrazito neugodnim 
razmeram na trgu stanovanjskega financiranja z visokimi nominalnimi obre-
stnimi merami, ročnostim posojil, ki praviloma niso presegale 10 let, in dra-
gemu zavarovanju posojil zaradi odsotnosti hipotekarnega zavarovanja. Pogoji 
na področju stanovanjskega financiranja so se v naslednjem obdobju z uvedbo 
hipotekarnega financiranja močno izboljšali. Padec inflacije in konkurenca v 
bančnem prostoru sta pripeljala do znižanja obrestnih mer in ročnosti so se 
začele podaljševati. Vendar pa je neuspešnost stanovanjske politike pri zajezi-
tvi hitre rasti cen v veliki meri izničila pozitivne premike na področju stano-
vanjskega financiranja, zato je raven meddružinskih transferjev kljub povečani 
prisotnosti zadolževanja ostala na še vedno zelo visoki ravni. Tako je postal 
nakup stanovanja od devetdesetih let v precejšnji meri projekt širše družine, ki 
poskuša s finančnimi in nefinančnimi oblikami pomoči vsaj deloma premostiti 
nizko dosegljivost stanovanj. Slednja najbolj prizadene mlada gospodinjstva, 
ki prvič vstopajo na trg ali prilagajajo obseg stanovanjske potrošnje potrebam 
naraščajočega gospodinjstva. 
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Preglednica 3.2: Uporaba virov za nakup, gradnjo ali dograditev stanovanj 
in uporaba zemljišč ali stavbe za nadzidavo od sorodstva po času pridobitve 
sedanjega stanovanja (v % gospodinjstev)

Lastna 
sredstva Posojilo

Finančna 
pomoč 

sorodnikov

Zemljišče ali stavba 
za nadzidavo od 

sorodstva*
Časovno obdobje 
pridobitve stanovanja

% % % %

Do 1955 95,0 47,5 13,6 23,1

Od 1956 do 1971 93,6 56,6 14,8 32,9

Od 1972 do 1990 92,4 62,9 22,7 44,8

Od 1991do 1997 95,5 55,2 30,6 51,8

Od 1998 do 2005 93,2 65,2 36,5 54,6

Skupaj 93,3 60,6 24,7 44,5

N 2398 2384 2392 953

Opomba: * zgolj med gospodinjstvi, ki so gradila, dogradila ali prenovila stanovanje

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

V najemnem sektorju dosegljivost stanovanj preučujemo s pomočjo dele-
ža stanovanjskih stroškov v razpoložljivem dohodku gospodinjstva. Anketni 
rezultati razkrivajo, da mednarodno uveljavljeno mejo 30 odstotkov stano-
vanjskih stroškov v razpoložljivem dohodku gospodinjstva v Sloveniji presega 
kar 67 % gospodinjstev v neprofitnem najemnem sektorju (kjer največji delež 
prispevajo visoki obratovalni stroški), 39 % v službenih oziroma kadrovskih 
stanovanjih in 54 % v zasebnih najemnih stanovanjih. 
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Slika 3.4: Mediana obremenitve razpoložljivega dohodka z najemnino in pla-
čilom obratovalnih stroškov pri različnih oblikah najema (v % razpoložljivega 
dohodka) ter odstotek gospodinjstev po posameznih oblikah najema, ki prese-
gajo mejo 30-odstotne obremenitve dohodkov s stanovanjskimi stroški

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Slika 3.5: Najemnina in obratovalni stroški v SIT na m2 stanovanjske površine

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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Obenem lahko iz preglednice 3.3 ugotovimo, da največji del gospodinjstev 
meje 30 odstotkov razpoložljivega dohodka ne presega zaradi namerno večje 
potrošnje stanovanjskih storitev, temveč zaradi nuje, saj v zelo kakovostnih 
stanovanjih biva zelo majhen del najemnikov. Pač pa v nekakovostnih stano-
vanjih mejo 30 odstotkov presega kar 72 odstotkov najemnikov neprofitnih 
stanovanj, 35 odstotkov najemnikov službenih oziroma kadrovskih stanovanj 
in 68 odstotkov najemnikov profitnih stanovanj.

Preglednica 3.3: Obremenitev dohodka s stanovanjskimi stroški po različnih 
oblikah najema in kakovosti najemnega stanovanja5 (stanovanjski stroški v % 
od razpoložljivega dohodka)

Obremenitev 
dohodka 

Najemniki 
neprofitnih 
stanovanj

Najemniki
službenih/
kadrovskih stanovanj

Najemniki profitnih 
stanovanj

Mediana n Mediana n Mediana N

Nekakovostno 37,5 65 25,7 16 36,4 56

Kakovostno 33,7 105 26,0 17 23,3 48

Zelo 
kakovostno 16,9 2 36,2 1 23,1 2

Skupaj 35,2 172 26,7 34 33,2 106

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

SKLEP

Uspešnost posamezne politike, tudi stanovanjske, sodimo po njenih re-
zultatih. Primerjava s tranzicijskimi državami, ki so prav tako kot Sloveni-
ja v devetdesetih letih prešle iz oskrbovalnega v podporni tip stanovanjske 
oskrbe, kaže, da je bila slovenska politika z zagotavljanju ustreznih cenovno 
dosegljivih stanovanj razmeroma neuspešna. Največji delež v stanovanjski 
oskrbi tvorijo lastniki. Pri njih je v povprečju nakopičenih najmanj težav, saj 
je stanovanjski fond pretežno nezadolžen, dohodki lastnikov pa so relativno 

5  Kot nekakovostna stanovanja so opredeljena stanovanja, ki imajo vsaj eno temeljno 
pomanjkljivost (npr. obsegajo samo posebno sobo ali zasilno naseljen prostor, po velikosti manjša 
od 25 m2, nimajo lastnega stranišča, pomanjkljive oziroma dotrajane napeljave, vlaga v stano-
vanju, premalo svetlobe). Zelo kakovostna stanovanja nimajo nobene temeljne pomanjkljivosti 
in obenem vse oznake visoke kakovosti (zunanji prostor, kabinet, nobenih težav s hrupom in 
parkiranjem). Vsa ostala stanovanja, torej tista brez temeljnih pomanjkljivosti, a tudi brez zna-
kov visoke kakovosti, so opredeljena kot kakovostna (Mandič et al., 2006).
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nizko obremenjeni s stanovanjskimi stroški. Vendar je treba upoštevati, da je 
to v povprečju najstarejši sektor, ki si je svoje stanovanjske vprašanje reševal v 
letih, ko so bile razmere za to veliko ugodnejše. Danes pa je vstop mladih v 
sektor zaradi visokih in hitro rastočih cen stanovanj, kljub izboljšanju pogojev 
financiranja, izrazito otežen in pogosto mogoč le s pomočjo meddružinskih 
transferjev. 

Iz dohodkovne strukture najemnikov lahko razberemo, da stanovanjska 
politika opravlja svojo nalogo v neprofitnem najemnem sektorju. Tu dejansko 
prevladujejo gospodinjstva nižjega dohodkovnega razreda. Svojo funkcijo oči-
tno opravlja tudi neprofitna najemnina, ki razmeroma malo obremenjuje do-
hodek, vendar pa pri neprofitnih najemnikih zbujajo skrb visoki obratovalni 
stroški, ki izrazito izstopajo tudi v primerjavi z ostalimi najemnimi skupinami. 
V splošnem skupni stanovanjski stroški kažejo na nizko dosegljivost stanovanj, 
še posebej, ker je dobra tretjina neprofitnega stanovanjskega fonda dokaj nizke 
kakovosti. Mnogo premajhne zmogljivosti v neprofitnem najemu, slaba dose-
gljivost lastniških stanovanj ter drag zasebni najemni sektor pa se kažejo tudi 
v visokem deležu uporabniških gospodinjstev.

Po svoji naravi je zelo diferenciran tržni najemni sektor. Bivanje v tovrstnih 
stanovanjih zaznamujeta nizka dosegljivost ob razmeroma nizki kakovosti in 
velika negotovost pri ohranitvi stanovanj. Slednja je močno prisotna tudi v 
službenem najemnem sektorju, kjer izguba zaposlitve sočasno prinese tudi iz-
gubo stanovanja. Vendar pa v nasprotju z neprofitnimi najemnimi stanovanji 
tržna najemna stanovanja niso upravičena do subvencij, s katerimi je mogoče 
obremenitev gospodinjstev vsaj delno zmanjšati in jih stanovanjska politika za 
zdaj še ne predvideva. 

Prikazani podatki odpirajo še eno žgoče vprašanje: kam gredo mlada go-
spodinjstva, tista, ki so prisiljena svoje stanovanjsko vprašanje reševati v precej 
drugačnih razmerah kot njihovi starši? Solidarnostnega združevanja sredstev 
že davno ni več. Prav tako sodobno ekonomsko okolje zaznamujeta široka de-
regulacija in individualizacija, ki povečujeta tveganja, s katerimi se srečuje-
jo mlada gospodinjstva. Danes mlade zasledimo predvsem med uporabniki 
stanovanj v lasti sorodnikov in med tržnimi najemniki. Vendar oba sektorja 
pokrijeta le omejen segment mladih. Uporabniki stanovanj so tisti srečni po-
samezniki in njihova gospodinjstva, katerih sorodniki so dovolj premožni, da 
imajo na voljo dovolj prostora za še eno mlado gospodinjstvo. Morda je prav 
zaradi nizkih stanovanjskih stroškov in majhne negotovosti za izgubo stanova-
nja pri njih prisotnih največ mladoletnih otrok. Tržni najemni sektor je v veliki 
meri dostopen visoko izobraženim, ki jim dohodki omogočajo osamosvojitev. 
Ta služi predvsem kot prehoden sektor na poti do drugih, manj negotovih 
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oblik stanovanjskega razmerja. In kje so ostali, ki se ne uvrščajo ne v prvo, ne 
v drugo kategorijo in jim tudi starši z meddružinskimi transferji ne morejo 
pomagati v lastništvo? Med anketiranimi gospodinjstvi jih zagotovo ne bomo 
našli, kajti to so zgolj potencialna gospodinjstva, ki pa se tudi zaradi opisane 
vrzeli ne morejo ustrezno oblikovati. Pač pa bi jih morala zato toliko bolj 
upoštevati stanovanjska politika.  V Evropski uniji primer Irske6 jasno kaže,

da lahko zgolj osredotočenje na gospodarsko rast brez ustrezne stanovanj-
ske strategije pripelje do resne krize dosegljivosti stanovanj, in ta poduk bi 
morali resneje vzeti tudi pri nas.
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ČETRTI DEL

S T A N O V A N J S K E S T R A T E G I J E

Srna Mandič 

Ljudje imajo različne in spremenljive stanovanjske potrebe in želje; prav 
tako so različni in spremenljivi tudi viri, s katerimi poskušajo doseči spremem-
be v zvezi s stanovanjem. Glede na dane priložnosti, omejitve, dostopne vire 
in osebne izbire se tako ljudje odločajo za različna ravnanja in različne stano-
vanjske strategije. Lahko se odločijo za izboljšavo sedanjega stanovanja, tj. za 
‘izboljšavo na mestu’; ta dopušča največ manevrskega prostora v primeru eno-
družinske hiše. Lahko pa se odločijo za selitev v drugo stanovanje, kar implici-
ra še vprašanje statusa – tj. večinoma alternativa med najemom ali pridobitvijo 
lastniškega stanovanja; zadnje pa je spet možno uresničiti z različnimi ravnanji 
– z zamenjavo, z nakupom ali z gradnjo. 

V literaturi je vprašanje selitve – oz. stanovanjske mobilnosti – zelo močno 
obdelano (npr. Clark, 1987; Clark et al., 1994; Lee in Struyk, 1996), saj je ta 
pojav ključnega pomena za delovanje stanovanjskega trga. Gre za približeva-
nje ravnovesnemu stanju med ponudbo (stanovanji) in povpraševanjem (go-
spodinjstvi). S selitvijo gospodinjstvo spremeni svojo stanovanjsko potrošnjo, 
logika delovanja stanovanjskega trga pa privzema obstoj nenehne potrebe po 
takšnih spremembah (Ratcliff, 1947), saj se potrebe gospodinjstva v času spre-
minjajo, stanovanje pa zastareva. 

Seveda pa literatura prizpoznava tudi drugi način prilagoditve stanovanja 
spremenjenim potrebam gospodinjstva – spremembe na mestu (‘in situ’). Tako 
je denimo Struyk (1987) ugotovil, da se starejše prebivalstvo v – sicer zelo 
mobilni – ZDA razmeroma pogosto odloča za predelave sedanjega stanova-
nja; Littlewood in Munro (1997) pa sta pokazala na pogostost strategije mla-
dih Britancev – ki se preselijo in za tem novo stanovanje predelajo. Nekateri 
raziskovalci iz nemško govorečih okoljih tudi ugotavljajo, da pri njih selitve 
že zgodovinsko niso tako razprostranjene kot v angleško govorečih državah. 
Tako Kurz (1999) dokazuje, da je v nekaterih območjih Nemčije zelo razpro-
stranjeno predelovanje hiš, in to kot del t. i. naložbenega življenjskega sloga, 
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ob katerem gospodinjstvo ostaja v istem kraju in stanovanju ter vanj vlaga 
svoje prihranke in energijo. Korelat tega je tudi močna vpetost v sorodstvena 
in sosedska omrežja, ki si medsebojno nudijo različne pomoči in se razvijajo in 
ohranjajo v daljšem časovnem obdobju, drugače kot pri preselitvi. 

Siceršnji podatki o razprostranjenosti teh strategij v Sloveniji kažejo, da 
se v primerjavi z večino razvitih držav prebivalci Slovenije razmeroma redko 
odločajo za selitev, relativno pogosto pa za ‘izboljšave na mestu’. V raziskavi 
Kakovost življenja v Sloveniji 1994 (Mandič, 1997) smo ugotovili, da stopnja 
mobilnosti v Sloveniji znaša med 2 % in 3 %, tak je namreč odstotek ljudi, ki 
se je preselil v letu prej. V primerjavi z ZDA, kjer je stopnja mobilnosti okoli 
17 %, ali Nizozemsko z 10 % je to zelo nizko, vendar pa dokaj blizu podatku 
za Avstrijo s 3,8 %. 

Omenjena raziskava pa je tudi pokazala, kako zelo so v Sloveniji pomemb-
ne ‘spremembe na mestu’, saj je kar 26 % anketiranih v sedanjem stanovanju 
doživelo kakšno od večjih sprememb, kot so npr. sprememba površine ali šte-
vila sob ter ureditev kopalnice ali stranišča, če tega prej ni bilo. Pogostnost 
‘sprememb na mestu’ gre pri nas v veliki meri pripisati okoliščinam – visokemu 
odstotku družinskih hiš v zasebni lasti ter zelo razviti in družbeno podprti 
praksi samooskrbe (napravi-sam-aktivnosti). 

Omenjena raziskava je tudi pokazala, da nizka stopnja mobilnosti pri nas 
pomeni tudi to, da ljudje v povprečju prebivajo v nekem stanovanju in gospo-
dinjstvu veliko let in da se v tem času lahko spreminjata tudi sestava in velikost 
gospodinjstva, s tem pa tudi pride do spremembe stanovanjskih razmer in sta-
novanjskega položaja posameznika znotraj istega stanovanja. Tako lahko kdo 
pridobi lastniški naslov npr. z dedovanjem, po drugi strani pa se mu lahko za-
radi demografskih dogodkov med člani gospodinjstva (kot so npr. smrt, rojstvo 
ali odhod otrok) bistveno spremenijo tudi prostorske razmere v stanovanju. 

Podatki Stanovanjske ankete 2005 o izbranih stanovanjskih strategijah go-
spodinjstev v Sloveniji so podani v preglednici 4.1. 

Predstavnika gospodinjstva smo vprašali, ali je v naslednjih 5 letih v njiho-
vem stanovanju verjetna katera od naslednjih dveh sprememb: večja izboljšava 
tega stanovanja in njegova selitev osebno; možni odgovori glede stopnje ver-
jetnosti so bili: ni verjetno, malo verjetno, zelo verjetno. Na podlagi odgovo-
rov ‘zelo verjetno’ smo oblikovali nabor 4 strategij, pri čemer kategorija ‘drugo’ 
označuje heterogeno skupino z odgovori, ki jih ni bilo možno konsistentno 
uvrstiti v druge strategije. 
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Preglednica 4.1:  Izbrana  stanovanjska strategija* za naslednjih 5 let

Število
gospodinjstev Odstotek

Izboljšava tega stanovanja 730 18,5
Selitev v drugo stanovanje 446 11,3
Brez sprememb 2672 67,7
Drugo 100 2,5
Skupaj 3949 100,0

*Sprememba, ki jo je  anketiranec ocenil kot zelo verjetno  

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Vidimo, da skoraj 70 % vprašanih gospodinjstev ne načrtuje, da bi se v nasle-
dnjih 5 letih preselili ali šli v temeljitejšo izboljšavo sedanjega stanovanja; med na-
črtovanimi spremembami pa so izboljšave na mestu dokaj pogostejše kot selitve. 

Predstavnike gospodinjstev, ki so napovedali svojo preselitev v naslednjih 5 letih 
kot zelo verjetno, smo tudi povprašali, kdo vse se bo/ bi se v tem primeru preselil 
izmed članov njihovega sedanjega gospodinjstva. Odgovori so v preglednici 4.2. 

Preglednica 4.2:   Kdo vse se bo/bi se preselil, če do tega pride?

Število Odstotek

Celotno gospodinjstvo 331 8,3

Anketiranec z nekaj člani 49 1,2

Samo anketiranec 98 2,4

Selilci skupaj 478 11,9

Drugi skupaj 3531 88,1

Skupaj 4009 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Če podatek o napovedanih selitvah v 5 letih preračunamo na letno raven, 
dobimo povprečno letno stopnjo mobilnosti 2,4. To je povsem v pričakovanem 
okviru in nakazuje nadaljevanje sedanje nizke stopnje stanovanjske mobilnosti v 
Sloveniji. Selitve so tudi zelo pomemben dejavnik nastajanja novih gospodinjstev. 
Ena od treh napovedanih selitev bo pomenila cepitev sedanjega gospodinjstva in 
nastanek novega. Na ravni celotne populacije to napoveduje 3,6-odstotni prirast 
števila gospodinjstev v naslednjih 5 letih. To je skladno s siceršnjimi demograf-
skimi trendi v Evropi, ko ob stagnaciji ali celo zmanjšanju števila prebivalcev 
narašča število gospodinjstev, ki pa postajajo vse manjša in vse bolj kratkotrajna. 
Seveda mora te trende podpirati tudi ustrezna rast števila stanovanj. 
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Ker so pri napovedanih selitvah, ki so sicer po mnenju anketirancev zelo 
verjetne, v igri še vedno zelo različne stopnje verjetnosti in uresničitve teh na-
povedi, smo anketirance povprašali tudi po tem. Podatki o tem so v sliki 4.1. 
Od napovedanih selitev jih nekaj manj kot tretjina še ni prišla v fazo načrto-
vanja, ampak je ostala na ravni želenega in torej nakazuje nižjo stopnjo verje-
tnosti za realizacijo. 

Slika 4.1:  Je napovedana selitev že načrtovana ali pa za zdaj le želena? 

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB 

Glede ključnega razloga za napovedano selitev smo anketirance povprašali 
tako, da so izbrali med klasičnimi postavkami, ki so razvidne v sliki 4.2. 

Slika 4.2: Glavni razlog  napovedane selitve  (v %) 

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB
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Vidimo, da sta služba in izobraževanje med manj pomembnimi motivi za 
preselitev. Če se ljudje sploh selijo, se le redko zaradi zaposlitve, veliko pogo-
steje pa zaradi dveh drugih razlogov. Prvi je v zvezi s stanovanjem in pomeni, 
da zamenjavo stanovanja sproži odločitev za primernejše stanovanje, skladno 
pač s subjektivno percepcijo anketiranca. Drugi razlog zadeva družinske ra-
zloge, ki večinoma izražajo tako procese cepitve obstoječih gospodinjstev (od-
selitve v primeru ločitve ter odhoda iz starševskega doma) kot tudi nastajanje 
novih gospodinjstev in njihovega združevanja (priselitev k partnerju, drugemu 
članu družine). 

Vprašanje, kako bodo ljudje prišli do novega lastniškega stanovanja, je ob-
delano v ekonomskem modulu. Tukaj le komentirajmo, da četrtino napoveda-
nih dostopov do novega lastniškega stanovanja predstavlja nova gradnja anke-
tiranca; ta delež je stabilen in istega reda velikosti tudi med načini pridobitve 
sedanjega lastniškega stanovanja (glej sliko 2.6). 

Preostane še vprašanje za tiste, ki napovedujejo nakup stanovanja; bodo ku-
pili starejše stanovanje ali novogradnjo? Kot kaže Slika 4.3, napoveduje nakup 
novogradnje dobra četrtina bodočih kupcev. 

Slika 4.3:   Kakšno stanovanje namerava kupiti?  (v %)

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB
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KAKŠNO JE SEDANJE STANOVANJE GOSPODINJSTEV Z RAZLIČNIMI

STANOVANJSKIMI STRATEGIJAMI?

V preglednici 4.3 so podatki o različnih značilnostih stanovanj, v katerih 
trenutno bivajo nosilci različnih stanovanjskih strategij. Zanima nas struktura 
stanovanj nosilcev različnih strategij ter ali in kako odstopa od strukture sta-
novanj v celotni populaciji.

Vidimo, da nosilci absolutno prevladujoče strategije, ki smo jo poimenovali 
‘brez sprememb’, ki tvorijo 68 % vseh gospodinjstev, prebivajo v stanovanjih, 
katerih struktura je pri vseh značilnostih stanovanj zelo blizu situaciji v celo-
tnem skladu stanovanj. Zato je tudi posebej ne komentiramo. Bolj so zanimiva 
stanovanja, ki so napovedana kot predmet večjih izboljšav, ter zlasti tista raz-
meroma maloštevilna stanovanja, ki se bodo po napovedih sprostila in večino-
ma pojavila kot ponudba na stanovanjskem trgu starejših stanovanj. 

Poglejmo najprej, kakšna so stanovanja, v katerih so napovedane večje iz-
boljšave. Vidimo, da so med takimi enotami nadreprezentirane družinske hiše, 
podreprezentirana pa stanovanja in garsonjere. Rahlo  so nadreprezentirana 
stanovanja v družinskih eno- ali večstanovanjskih hišah, blago podreprezen-
tirana pa stanovanja v večjih večstanovanjskih stavbah. Po pričakovanjih so 
nadreprezentirana lastniška stanovanja in stanovanj z uporabnikom, ki ne pla-
čuje najemnine, podreprezentirana pa najemna stanovanja. V stanovanjih, ki 
bodo predmet izboljšav, so neprimerne stanovanjske razmere praktično enako 
pogoste kot v celotnem skladu stanovanj. Tako bodo napovedane izboljšave 
služile izboljševanju neprimernih stanovanjskih razmer enako pogosto kot iz-
boljševanju že primernih stanovanjskih razmer. Po vseh kazalcih prostornosti 
so stanovanja, ki so predmet napovedanih izboljšav, v povprečju večja od vseh 
stanovanj in celo za 20 m2 večja od stanovanj, iz katerih so napovedane selitve, 
imajo pa malenkost manjšo relativno površino na osebo in število sob na osebo 
kot v stanovanjih brez sprememb.
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Poglejmo še vrsto stanovanj, iz katerih se bodo po napovedih gospodinj-
stva preselila in jih sprostila. Vidimo, da garsonjere predstavljajo 10 %, 70 % 
stanovanja in le 20 % družinske hiše, ki pa v celotni populaciji tvorijo dobro 
polovico vseh enot. Med stanovanji, iz katerih so napovedane selitve, so zelo 
močno podreprezentirana stanovanja, ki so locirana v družinskih eno- ali več-
stanovanjskih hišah in bodo prispevala le četrtino sproščenih stanovanj, moč-
no nadreprezentirana pa stanovanja v večjih večstanovanjskih stavbah, ki bodo 
prispevala kar 60 % sproščenih stanovanj. Napovedani selitveni tokovi iz večjih 
večstanovanjskih hiš so torej zelo izraziti, iz družinskih hiš pa veliko šibkejši. 

Med stanovanji gospodinjstev, ki se bodo selila, so podreprezentirana la-
stniška stanovanja, dvakratno nadreprezenitrana najemna stanovanja in celo 
petkratno nadreprezentirana stanovanja z uporabnikom, ki ne plačuje naje-
mnine. Prav tako so izrazito nadreprezentirana stanovanja z neprimernimi 
stanovanjskimi razmerami in podreprezentirana stanovanja s primernimi sta-
novanjskimi razmerami. 

PRIMERJAVA MED SEDANJIM IN PRIHODNJIM STANOVANJEM

GOSPODINJSTEV, KI SO NAPOVEDALA PRESELITEV

V preglednicah 4.4 do 4.7 primerjamo sedanja in prihodnja stanovanja go-
spodinjstev, ki napovedujejo selitev. Njihova sedanja stanovanja kažejo, kakšna 
bo zelo verjetno bodoča ponudba starejših stanovanj, saj se bodo po izselitvi 
zelo verjetno sprostila in se pojavila na trgu. Njihova napovedana prihodnja 
stanovanja pa kažejo, kakšno bo prihodnje povpraševanje po stanovanjih. 

Preglednica 4.4:   Število sob v sedanjem in prihodnjem stanovanju gospo-
dinjstev, ki napovedujejo selitev in izboljšavo v sedanjem stanovanju

Gospodinjstva, ki 
napovedujejo selitev

Gospodinjstva, ki 
napovedujejo izboljšavo v 

sedanjem stanoanju

STANOVANJE: Povprečje Standardni 
odklon Mediana Povprečje Standardni 

odklon Mediana

Sedanje 2,41 1,57 2 3,19 1,61 3

Prihodnje 3,25 1,86 3 4,2 2,35 4

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB
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Vidimo, da šteje sedanje stanovanje selilcev v povprečju 2,4 sobe, napove-
dano bodoče stanovanje pa skoraj sobo več. Izrazit je torej trend želenega 
premika iz manjših v večja stanovanja. Ta trend je še bolj izrazit pri gospo-
dinjstvih, ki bodo izvajala izboljšave v sedanjem stanovanju, saj bo prostorski 
prirast v povprečju znašal 1 sobo. Razlika med ‘selilci in ‘izboljševalci’ v številu 
sob se bo torej ohranila tudi v prihodnjem stanovanju, le da bo to na višji pro-
storski ravni. 

Preglednica 4.5:  Sedanji in prihodnji stanovanjski status  selilcev

Sedanji Prihodnji
Vsi

anketiranci
n =  4009

Število Odstotek Število Odstotek Odstotek

Lastnik, solastnik 275 62,1 367 86,5 84,24

Najemnik neprofitnega 
stanovanja 45 10,2 13 3,1 5,03

Najemnik tržnega/
službenega stan. 79 17,9 22 5,3 4,2

Uporabnik, ki ne 
plačuje najemnine 43 9,8 22 5,1 6,54

Skupaj 443 100,0 424 100,0 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Selitev v drugo stanovanje je za številne selilce tudi priložnost za spremem-
bo stanovanjskega statusa. Vidimo, da je med selilci znatno manj lastnikov in 
več ostalih statusov, najizraziteje najemnikov tržnega/službenega stanovanja, 
kot v celotni populaciji. Statusna struktura, napovedana po preselitvi, se bo 
zelo približala sedanji statusni strukturi celotne populacije. 

Te napovedi nakazujejo, da se bo torej sedanja statusna struktura v prihodnje 
utrdila; če je povečanje deleža neprofitnih najemnih stanovanj cilj stanovanjske 
politike, je treba povedati, da tega ni zaznati v napovedih gospodinjstev. Napo-
vedane selitve v neprofitna stanovanja gre razumeti kot realistično načrtovan 
cilj, ki upošteva danosti in se zaveda zelo omejenih možnosti dostopa do teh 
stanovanj, ne pa kot preference v smislu želenega stanovanja. 

Primerjajmo še sedanja in prihodnja stanovanja selilcev glede na to, kakšne 
vrste je stanovanjska enota. V preglednici 4.6 je sumarni prikaz sedanje in pri-
hodnje strukture stanovanjskih enot selilcev, v preglednici 4.7 pa so navedeni 
tudi konkretni prehodi med posameznimi tipi stanovanjskih enot. 
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Preglednica 4.6:  Sedanja in prihodnja stanovanja selilcev glede na tip stano-
vanjske enote 

Sedanja enota Prihodnja enota

Število Odstotek Število Odstotek

Družinska 
hiša 101 22,6 232 53,2

Stanovanje 304 68,1 186 42,5

Garsonjera 41 9,2 14 3,3

Drugo 1 0,2 4 1,0

Skupaj 446 100,0 437 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Preglednica 4.7:  Prehodi med posameznimi tipi stanovanjskih enot pri selitvi 

Prihodnja enota

Sedanja enota Družinska hiša Stanovanje Garsonjera Drugo

Družinska hiša 69,4 28,6 2,0 0,0

Stanovanje 49,7 46,6 2,3 1,3

Garsonjera 39,5 47,4 13,2 0,0
Drugo 100,0 0,0 0,0 0,0
Skupaj 53,3 42,5 3,2 0,9

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

 V preglednicah vidimo, da je prihodnja struktura stanovanjskih enot se-
lilcev skoraj identična tisti v celotnem stanovanjskem skladu. Pač pa je med 
sedanjimi enotami selilcev izrazito manj družinskih hiš, več pa stanovanj in 
enot kot v celotnem skladu. Tako se selitve potrjujejo kot mehanizem, ki go-
spodinjstvom omogoča, da se približajo tistemu, kar je v družbi prevladujoča 
struktura stanovanjskih enot.

Pogled na posamezne prehode med tipi enot pa kaže dokaj izrazit trend 
prehajanja ‘iz manjšega v večje’. Tako selilci iz garsonjer pretežno ciljajo na 
stanovanja, selilci iz stanovanj na družinske hiše, selilci iz družinskih hiš pa na 
druge družinske hiše. V skladu s konceptom ‘stanovanjske kariere’ (pregledno 
o tem v Mandič, 1999) pomenijo tovrstni prehodi napredovanje v stanovanjski 
karieri in v življenjskem poteku posameznika običajno sovpadajo z dogodki, 
kot so napredovanje v zaposlitveni karieri in dohodku ter osnovanje družine 
oz. njeno povečanje. Seveda pa so pomembni prehodi tudi na isti ravni ali tudi 
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v drugo smer – npr. iz družinske hiše v stanovanje ali iz stanovanja v garsonje-
ro. Ti prehodi sovpadajo z drugimi specifičnimi demografskimi dogodki, kot 
so npr. osamosvojitev otrok ali ločitev patnerjev. 

KDO SO NOSILCI NAPOVEDANIH STANOVANJSKIH STRATEGIJ?

Poglejmo še različne značilnosti gospodinjstev, ki so nosilci stanovanjskih 
strategij. Podatki so v preglednici 4.8.

Med gospodinjstvi, ki napovedujejo spremembe, so blago podreprezentira-
na enočlanska gospodinjstva in pari brez otrok, ostali tipi gospodinjstev, najiz-
raziteje pa pari z otroki, pa nadreprezentirani. 

Glede na starost so razlike pričakovane in zelo izrazite. Med tistimi, ki ne na-
povedujejo sprememb, so podreprezentirani mlajši in nadreprezentirani starejši 
anketiranci. Velika pa je tudi razlika med tistimi, ki napovedujejo eno od aktiv-
nih strategij. Mlajši so izrazito nadreprezentirani med tistimi, ki napovedujejo 
selitve, srednja generacija pa med tistimi, ki bodo izvedli večje izboljšave. 

Glede na delovno aktivnost se pričakovano pokaže, da so med tistimi, ki 
ne predvidevajo sprememb, prisotni upokojenci nekoliko pogosteje, zaposleni 
pa nekoliko redkeje kot v celotni populaciji. Zaposleni, ki v celotnem vzor-
cu predstavljajo polovico, tvorijo veliko večino tistih, ki napovedujejo aktivne 
strategije – prestavljajo tri četrtine tistih, ki se bodo selili, in 60 % tistih, ki 
bodo korenito izboljšali sedanje stanovanje. Študentje in učenci so zelo nadre-
prezentirani med napovedanimi selilci, upokojenci pa podreprezentirani. 

V kakšnem razmerju so napovedane stanovanjske strategije s sedanjim zado-
voljstvom s stanovanjem? V celotni populaciji je s stanovanjem nezadovoljnih 9 
%, med napovedanimi selilci pa je nezadovoljnih 23 %. Med izboljševalci in ‘brez 
sprememb’ so nezadovoljni s stanovanjem podreprezentirani. Vseeno pa je kar 
41 % napovedanih selilcev s sedanjim stanovanjem zadovoljnih. Med tistimi, ki 
napovedujejo izboljšave sedanjega stanovanja, je zadovoljstvo še višje – 68 %. 

Tako vidimo, da so napovedane stanovanjske strategije z zadovoljstvom s sta-
novanjem v veliko šibkejši zvezi, kot bi pričakovali; velika večina tistih, ki napo-
vedujejo izboljšave in selitev, sploh ni nezadovoljna s sedanjim stanovanjem. 

Poglejmo še stanovanjsko blaginjo. Pomembno drugačna kot v celotni po-
pulaciji je stanovanjska blaginja le med napovedanimi selilci; med njimi je več 
nezadovoljnih v neprimernem stanovanju in nezadovoljnih v primernem sta-
novanju kakor pa v celotni populaciji, pomembno manj pa zadovoljnih v pri-
mernem stanovanju. Če naj bi stanovanjske strategije čim več ljudi pripeljale 
do stanovanjske blaginje – torej stanja zadovoljstva v primernem stanovanju, 
potem podatki kažejo, da se v Sloveniji to dogaja le v omejenem obsegu. 
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Selitev se kaže kot pomemben način za poboljšanje slabega (nezadovoljive-
ga) izhodiščnega položaja, vendar je zelo pomembna tudi kot način poboljše-
vanja že dobrega izhodiščnega položaja, saj 30 % napovedanih selilcev dosega 
stanovanjsko blaginjo že v sedanjem stanovanju. Pri tistih, ki napovedujejo 
večje izboljšave sedanjega stanovanja, pa zveze z zadovoljstvom skorajda ni: že 
v izhodiščnem položaju jih dosega stanovanjsko blaginjo 56 %, z izhodiščnim 
položajem pa jih ni zadovoljnih le 5 %. 

Poglejmo še dohodkovno plat nosilcev stanovanjskih strategij, natančneje 
povprečni mesečni dohodek gospodinjstva. ‘Izboljševalci’ in ‘brez sprememb’ 
so zelo blizu povprečja v celotni populaciji, s tem, da je prva skupina malen-
kost nad, druga pa pod njim; pri oceni težavnosti shajanja s prihodki pa je 
odstopanje od cele populacije prav tako majhno, a v obratno smer kot dohodek 
gospodinjstva. Zelo specifičen je položaj selilcev; med vsemi skupinami imajo 
najvišji dohodek in z njim po lastni oceni tudi najlaže shajajo. To napeljuje k 
sklepu, da so selitve kot mehanizem iskanja primernejšega stanovanja in iz-
boljšave stanovanjskih razmer bolj dostopne premožnejšim gospodinjstvom. 



PETI DEL

PR O S T O R S K I V I D I K I S T A N O V A N J A

Drago Kos, Srna Mandič, Maša Filipović

UVOD

Zaradi vpliva nekaterih zgodovinskih »nesistemskih« dejavnikov je bil ra-
zvoj slovenskega stanovanjskega sistema v mnogočem specifičen. Najbolj ge-
neralno lahko te »posebnosti« opišemo kot »urbani« primanjkljaj, tj. neskladje 
med deležem nekmečkega prebivalstva in deležem mestnega prebivalstva.1

Javnomnenjske raziskave, opravljene v časovnem razponu več kot trideset let, 
ugotavljajo odstopajočo visoko vrednotenje bivanja (stanovanja) v prostostoječi 
individualni (družinski) hiši z vrtom v manjšem kraju (ali pa celo na samem), 
vendar v bližini večjega mesta. Te suburbane, lahko bi rekli tudi protiurba-
ne stanovanjske preference so rezultat več vrst dejavnikov, ki so v mnogočem 
določali način zadovoljevanja stanovanjskih potreb v drugi polovici dvajsete-
ga stoletja. Najpomembnejši dejavniki so bili: a) zelo razširjena neformalna 
individualna stanovanjska gradnja, ki je izkoristila močne socialne mreže in 
neformalne vire, zlasti dostop do zemljišč, b) »sproščena«, tj. nerestriktivna 
prostorska politika, ki je imela po mnenju mnogih namenske socialne učinke, 
in pa c) tradicionalno močna antiurbana klima, ki se je pozneje nekako preo-
brazila v nekakšno »postmoderno« gibanje »nazaj k naravi«.2

V tem delu obravnavamo dva prostorska vidika. Prvi zadeva kakovost sta-
novanjskega okolja nasploh ter zlasti glede na regionalne razlike ter razlike 
med tipi naselij in deli mest. Drugi vidik zadeva prostorske implikacije napo-
vedanih stanovanjskih strategij gospodinjstev. 

1 Glej več v: Kos (2002), Uršič (2005).
2 To so seveda zelo kompleksni dejavniki, ki bi vsak zase terjal podrobnejso obravnavo.



STANOVANJE V SLOVENIJI 200586

POSELITVENI VZOREC

Vzorec ankete, ki je bil narejen tako, da je reprezentativen na nacionalni in 
regionalni ravni, jasno pokaže razmeroma nizek delež prebivalcev v urbanih 
naseljih. (gl. Preglednico 5.1) V mestnih naseljih prebiva zgolj dobrih 55 od-
stotkov vprašanih. To seveda ne pomeni, da preostalih 45 odstotkov živi vaško 
kmečko življenje, pač pa je to najbolj nedvoumen indikator posebnosti, ki je 
bila že pred leti označena kot nesorazmerje med deagrarizacijo in urbanizacijo 
in ki je eden ključnih razlogov tako imenovanega urbanega primanjkljaja v 
Sloveniji. V večini razvitih industrijskih dežel je delež urbanega prebivalstva 
naraščal sorazmerno z industrializacijo in je dosegel 90 odstotkov in več. Z 
deindustrializacijo se je ta trend zaustavil oz. deloma celo obrnil, vendar je 
delež urbanega prebivalstva še vedno zelo visok. V Sloveniji so bili moder-
nizacijski prostorski procesi nekoliko drugačni. Urbanizacijska koncentracija 
prebivalstva se je zaustavila in obrnila že kmalu zatem, ko je delež urbanega 
prebivalstva komaj presegel polovico celotne populacije. 

Na podlagi strukture prebivalstva po tipu naselja, lokaciji znotraj mesta, in 
tipu stavbe lahko tezo o »urbanem primanjkljaju« še dodatno utemeljimo. Na 
obrobju mesta stanuje 40 odstotkov mestnega prebivalstva oz. 22,1 % vseh v 
vzorec vključenih prebivalcev, kar preračunano pomeni, da skupno skoraj dve 
tretjini anketirancev stanuje v podeželskem ali suburbanem okolju. Te podatke 
dopolnjuje ugotovitev, da je le dobra tretjina stanovanja v večjih ali manjših 
stolpnicah oz. blokih. 
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Preglednica 5.1: Poselitvena struktura prebivalstva po tipu naselja, lokaciji 
znotraj mesta, tipu stavbe in po regijah

Število Odstotek (%)

Tip naselja 

Mesto z najmanj 10.000 prebivalci 1475 36,8

Mesto do vključno 9999 prebivalcev 743 18,5

Strnjeno podeželsko naselje 971 24,3

Razpršeno podeželsko naselje 815 20,4

Lokacija v mestu

V središču mesta 726 33,8

V drugi mestni četrti 562 26,1

Na obrobju mesta 862 40,1

Skupaj – živi v mestnem naselju 2151 100,0

Tip stavbe

Stolpnica ali blok s 5 in več nadstropji 594 14,8

Blok ali stolpič z do 4 nadstropji 863 21,5

Družinska hiša 2268 56,6

Drugačna večstanovanjska hiša 267 6,7

Nestanovanjski objekt 17 0,4

Regija 

Pomurska 230 5,7

Podravska 641 16,0

Koroška 140 3,5

Savinjska 498 12,4

Zasavska 103 2,6

Spodnjeposavska 132 3,3

Jugovzhodna Slovenija 271 6,8

Osrednjeslovenska 1037 25,9

Gorenjska 400 10,0

Notranjsko-kraška 97 2,4

Goriška 240 6,0

Obalno-kraška 220 5,5

Skupaj 4009 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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Za načrtovanje prihodnje stanovanjske politike pa so pomembne tudi ugo-
tovitve, kakšna je demografsko socialna struktura prebivalcev mest in podežel-
skih krajev in pa kakšne so stanovanjske preference enih in drugih. Izobrazba 
narašča premosorazmerno s koncentracijo poselitve. 

V »razpršenih podeželjskih naseljih« stanuje zgolj 12,9 % višje in visoko 
izobraženih prebivalcev, v večjih mestih je takšnih skoraj tretjina, kar se ana-
logno pokaže tudi pri tipu stavbe (slika 5.1). Namreč, v individualnih stano-
vanjskih hišah stanuje npr. 24,7 % ljudi z najnižjo izobrazbo in kar 57, 7 % s 
srednjo ali strokovno izobrazbo ter samo 16,8 % ljudi z visoko in višjo izo-
brazbo (slika 5.2). Prav tako ne preseneča, da so najstarejši prebivalci nadpov-
prečno zastopani v podeželskih naseljih in da je starostna slika najugodnejša v 
manjših mestnih naseljih, kjer je največ mladih in pripadnikov srednje, najbolj 
aktivne generacije od 35 do 54 let (slika 5.3). Posebno pozornost zasluži ugo-
tovitev, da obstajajo opazne razlike v starostni strukturi prebivalcev različnih 
tipov stavb. Skladna z nakazanimi trendi je tudi ugotovitev, da v stolpnicah 
in blokih stanuje nadpovprečno število mladih, v individualnih stanovanjskih 
hišah pa je več starejših prebivalcev (slika 5.4). Na prvi pogled presenetljiva, 
vendar skladna z izhodiščnimi tezami je tudi ugotovitev, da v enostanovanjski 
hišah stanuje nesorazmerno več prebivalcev z najnižjimi dohodki, 53,9 %, in 
samo 13,4 % stanovalcev, ki se uvrščajo v najvišji dohodkovni razred (slika 
5.5). Zanimiva je tudi ugotovitev, da s stopnjo urbanosti naselja pada velikost 
gospodinjstva, in še posebej, da so v mestnih naseljih gospodinjstva največja v 
suburbanih predelih. Nadpovprečno velika gospodinjstva so tudi v individual-
nih stanovanjskih hišah, kar sicer ni presenetljivo, opozarja pa na dejstvo, da je 
eden pomembnejših motivov za preselitev prav velikost oz. povečanje gospo-
dinjstva (slika 5.6, slika 5.7, slika 5.8.). 

Te ugotovitve dokaj prepričljivo izpostavljajo posledice dolgoletnih stano-
vanjskih gibanj, zlasti intenzivnega neformalnega stanovanjskega graditeljstva, 
tj. načina, s katerim so svoje stanovanjske potrebe reševali mnogi, ki so imeli 
dostop do zemlje oz. zemljišč in vzajemne neformalne pomoči, formalno pa na 
socialni lestvici niso bili prav visoko. Po interpretacijah nekaterih (Županov, 
1983) je ta »stanovanjska anomalija« nastala zaradi svojevrstne koalicije med 
delavstvom in »delavsko« oblastjo in pa seveda tudi zaradi tega, ker so bili drugi 
stanovanjski kanali za ljudi z nižjo izobrazbo in nizkim dohodkom razmeroma 
težje dostopni. Bolj kot razlogi za nastanek te posebnosti nas zanima, kaj to 
pomeni za napovedovanje prihodnjih gibanj. Prepričljiva se zdi domneva, da se 
bo trend povečevanja deleža stanovanj v individualnih družinskih hišah ohra-
njal tudi zaradi tega, ker bodo ekonomsko in izobrazbeno višji sloji poizkušali 
izboljšati svoj razmeroma manj ugodni stanovanjski tip in s tem povezano 
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lokacijo. Prebivanje v večstanovanjskih hišah z relativno nizkim stanovanjskim 
standardom očitno ne zadovoljuje njihovih želja in potreb. Ta trend pa napo-
veduje tudi »krizo« oz. praznjenje večjih mestnih stanovanjskih sosesk, kar se 
ujema tudi z napovedmi nekaterih drugih raziskav (Hočevar et al., 2004).

Slika 5.1. Stanovalci z višjo in visoko izobrazbo glede na tip naselja

Slika 5.2. Stanovalci v enostanovanjskih družinskih hišah glede na stopnjo 
izobrazbe
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Slika 5.3. Stanovalci po starosti in tipu naselja

Slika 5.4. Stanovalci po starosti in tipu zgradbe

Slika 5.5 Stanovalci enodružinskih hiš glede na dohodek 
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Slika 5.6. Število članov gospodinjstva glede na tip naselja

Slika 5.7. Število članov gospodinjstva glede na lokacijo v mestu

Slika 5.8. Število članov gospodinjstva glede na tip stavbe
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KAKOVOST BIVALNEGA OKOLJA

Zaznana kakovost bivalnega okolja je nedvomno pomemben kazalec splo-
šnega zadovoljstva s stanovanjem. Seveda pa je pri interpretaciji tega kazalca 
treba opozoriti na subjektivne variacije pri vrednotenju enakega ali podobnega 
stanovanjskega elementa. To morda najbolje ilustrira podatek, da so s svojim 
sedanjim stanovanjskim položajem najbolj zadovoljni prebivalci Zasavske re-
gije, tj. prebivalci, ki so zaznali tudi najhujše težave v kakovosti svojega bival-
nega okolja (preglednica 5.2). 

Med najhujše težave se uvršča kakovost zraka, predvsem v Zasavski regiji, 
pa tudi v Spodnjeposavski in Osrednjeslovenski regiji. Težave s parkiranjem so 
največje v bolj urbaniziranih regijah (Osrednjeslovenski regiji in Obalno-kra-
ški regiji). Slabe prometne povezave so največji problem za Koroško in Pomur-
sko regijo ter Jugovzhodno Slovenijo, saj je v slednjih več kot petina anketi-
rancev izjavila, da imajo hude težave. V Zasavski regiji je tudi največji odstotek 
anketirancev, ki menijo, da je hrup huda težava. Nadpovprečni odstotki so še v 
Pomurski, Podravski, Savinjski in Spodnjeposavski regiji.
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Preglednica 5.2: Odstotki gospodinjstev, ki opažajo hude težave v okolju, gle-
de na tip naselja, lokacijo v mestu in regijo (v %)

Težave s 
parkira-

njem

Slabe 
prometne 
povezave

Ni 
rekrea-
cijskih 
površin

Onesna-
žen zrak Hrup

Ni 
varnega 
prostora 
za igro

Tip naselja
Mesto z najmanj 
10.000 prebivalci 24,5 % 5,6 % 19,5 % 26,1 % 19,5 % 25,8 %

Mesto do vključno 
9999 prebivalcev 14,4 % 12,8 % 19,3 % 23,3 % 20,1 % 26,7 %

Strnjeno 
podeželsko naselje 5,9 % 18,8 % 13,9 % 14,0 % 15,6 % 11,2 %

Razpršeno 
podeželsko naselje 1,6 % 22,3 % 14,6 % 8,1 % 9,6 % 7,2 %

n 536 541 681 758 666 741

Skupaj 13,4 % 13,6 % 17,1 % 19,0 % 16,6 % 18,6 %

Lokacija v mestu
Središče mesta 29,4 % 9,1 % 23,7 % 33,9 % 28,8 % 36,6 %

Druga mestna četrt 20,7 % 4,3 % 17,4 % 22,1 % 16,0 % 22,0 %

Obrobje mesta 15,0 % 9,3 % 17,8 % 19,7 % 15,2 % 20,8 %

n 458 170 422 539 430 564

Skupaj 21,4 % 7,9 % 19,7 % 25,1 % 20,0 % 26,4 %

Regija
Pomurska 6,5 % 20,0 % 15,7 % 19,6 % 19,1 % 15,6 %

Podravska 12,2 % 10,5 % 17,2 % 19,2 % 18,3 % 17,9 %

Koroška 13,7 % 23,0 % 14,5 % 15,7% 14,3% 22,3%

Savinjska 10,5 % 17,5 % 17,9 % 18,8 % 17,9 % 16,5 %

Zasavska 15,5 % 10,7 % 22,3 % 64,1 % 22,1 % 30,1 %

Spodnjeposavska 6,8 % 14,7 % 15,7 % 30,3 % 19,7 % 14,5 %

Jugovzhodna 
Slovenija 8,9 % 20,3 % 16,8 % 14,4 % 17,3 % 18,8 %

Osrednjeslovenska 19,2 % 9,3 % 16,3 % 20,7 % 16,7 % 19,9 %

Gorenjska 10,3 % 8,5 % 17,5 % 11,8 % 16,0 % 18,5  %

Notranjsko-kraška 8,2 % 16,7% 18,8 % 14,6 % 16,5 % 18,8 %

Goriška 10,8 % 15,8 % 12,6 % 10,9 % 13,7 % 17,6 %

Obalno-kraška 22,3 % 18,9 % 23,2 % 13,6 % 7,2 % 18,3 %

n 536 542 680 759 668 742

Skupaj 13,4 % 13,6 % 17,1 % 19,0 % 16,6 % 18,6 %

Opomba 1: Razlike glede na regije, tip naselja in lokacijo v naselju so pri opazovanih težavah stati-
stično značilne (p ≤ 0,05). Izjema je pomanjkanje rekreacijskih površin, kjer razlike po regijah niso 
statistično značilne.
Opomba 2: Označeni odstotki so nadpovprečni. 

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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Navkljub relativizacijam kriterijev stanovanjske kakovosti kumulacija za-
znav o slabi kakovosti mestnega okolja ponovno utrjuje predvidevanje, da bodo 
prihodnja gibanja potekala v smeri mestno bivalno okolje – podeželski prostor. 
Kot je razvidno iz preglednice 5.2, so v mestih tudi največje težave s parki-
ranjem, pomanjkanjem rekreacijskih površin onesnaženim zrakom, hrupom. 
Zlasti velike so razlike v oceni varnosti prostora za igro otrok. Preseneča, da 
je po oceni vprašanih ta problem največji v manjših mestih. Vendar pa je med 
mestnimi predeli absolutno najslabše ocenjeno središče mest, torej najbolj go-
sto pozidan urbani prostor. 

Med najbolj mobilizacijskimi motivi je verjetno ocena osebne varnosti 
oz. ogroženosti v bivalnem okolju. Primerjalna analiza občutka varnosti med 
osemindvajsetimi evropskimi državami uvršča Slovenijo na razmeroma visoko 
deveto mesto, tj. med države zahodne in severne Evrope, vendar pa je pri tem 
treba omeniti, da je razlika med deveto uvrščeno Slovenijo in petnajsto Nem-
čijo le nekaj odstotkov. Po podatkih Stanovanjske ankete je takih, ki se poču-
tijo zelo ali razmeroma varno celo nekoliko višji, in sicer 88,5 % (po EQLS pa 
je bilo takih 83 %).

Slika 5.9: Občutek varnosti v soseski – primerjava EU 25 (odstotki)

Opomba: Poleg 25 članic EU so bile vključene v raziskavo tudi 3 pristopne članice (Turčija, Romunija, 
Bolgarija)

Vir: EQLS 2003

Po pričakovanjih je odstotek takih, ki se ne počutijo varno, najvišji v naj-
večjih mestih, najbolj varno pa se počutijo v razpršenih podeželskih naseljih. 
Glede na lokacije v mestu razlike nekoliko presenetljivo niso tako zelo velike, 
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obrobje mesta o ocenjeni nevarnosti skorajda na zaostaja za središčem. Tudi v 
tem primeru je smiselno zaznano ne/varnost upoštevati kot dejstvo, ki vpliva 
na kakovost življenja, ne glede na to, ali občutki ustrezajo statističnim podat-
kom o dejanski stopnji kriminalitete. Zato na podlagi obstoječih podatkov ne 
moremo relativizirati teh ugotovitev. Zelo verjetno pa na ostrino ocenjevanja 
tega problema močno vpliva že nakazano apriorno negativno vrednotenje me-
stnega prostora, urbanemu načinu življenja nenaklonjeni življenjski slogi oz. 
splošna družbena klima. Ne glede na realnost ugotovljenih ocen ne/varnosti 
lahko tudi na podlagi teh ugotovitev domnevamo, da se bo selitveni trend iz 
mestnih bivalnih okolij, še posebej pa iz središčnih bivalnih okolij, še krepil. 

Preglednica 5.3: Občutek varnosti v soseski glede na tip naselja in regijo (v %)

Zelo varno Razmeroma 
varno

Razmeroma 
ali zelo 
nevarno

Skupaj

Tip naselja*
Mesto z najmanj 10.000 prebivalci 19,9 % 62,1 % 17,9 % 100,0 %

Mesto do vključno 9999 prebivalcev 35,8 % 55,3 % 9,0 % 100,0 %
Strnjeno podeželsko naselje 46,3 % 45,1 % 8,6 % 100,0 %

Razpršeno podeželsko naselje 55,6 % 38,6 % 5,8 % 100,0 %
n 1448 2062 459 3969

Skupaj 36,5 % 52,0 % 11,6 % 100,0 %
Lokacija v mestu*

Središče mesta 22,3 % 61,4 % 16,3 % 100,0 %
Druga mestna četrt 21,1 % 65,4 % 13,6 % 100,0 %

Obrobje mesta 30,0 % 55,0 % 15,0 % 100,0 %
n 536 1281 322 2139

Skupaj 25,1 % 59,9 % 15 % 100,0 %
Regija*

Pomurska 42,1 % 47,8 % 10,1 % 100,0 %
Podravska 35,4 % 54,5 % 10,0 % 100,0 %

Koroška 47,5 % 41,7 % 10,8 % 100,0 %
Savinjska 39,8 % 49,9 % 10,3 % 100,0 %
Zasavska 33,0 % 57,3 % 9,7 % 100,0 %

Spodnjeposavska 46,5 % 46,5 % 7,0 % 100,0 %
Jugovzhodna Slovenija 38,3 % 47,7 % 14,0 % 100,0 %

Osrednjeslovenska 25,7 % 59,4 % 14,9 % 100,0 %
Gorenjska 45,3 % 46,0 % 8,8 % 100,0 %

Notranjsko-kraška 36,5 % 45,8 % 17,8 % 100,0 %
Goriška 46,9 % 43,1 % 10,0 % 100,0 %

Obalno-kraška 35,6 % 54,3 % 10,1 % 100,0 %
n 1449 2066 460 3975

Skupaj 36,5 % 52,0 % 11,6 % 100,0 %
Opomba: * Razlike so statistično značilne (p ≤ 0.05).

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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V tem kontekstu je zanimiva tudi primerjalna analiza problematičnosti po-
sameznih značilnosti okolja med evropskimi državami. Primerljivi so podat-
ki o fizični kakovosti okolja – in sicer glede prisotnosti hrupa, onesnaženosti 
zraka in pomanjkanju rekreacijskih ali zelenih površin.. Tudi v tej primerjavi 
Slovenija ni med bolj problematičnimi deželami, vendar pa je indikativna ugo-
tovitev, da po zaznani kakovosti okolja zaostajamo za nekaterimi visoko urba-
niziranimi deželami, kot npr. Nemčija, Velika Britanija, Nizozemska, Danska, 
Švedska in Finska (slika 5.10). Ta primerjava napeljuje na sklepanje, da verje-
tno ni problematično urbano okolje kot tako, pač pa znižuje kakovost bivanja 
predvsem slabo načrtovano oz. slabo oblikovano urbano bivalno okolje in pa 
seveda vrednostna dispozicija ocenjevalcev. Glede na prostorske in okoljske 
razmere bi v Sloveniji lahko dosegli najmanj tako visoke bivalne kakovostne 
standarde kot v skandinavskih deželah. 

Slika 5.10: Problematičnost posameznih značilnosti okolja – primerjava med 
Slovenijo in EU 15 (odstotki) 

Vir: EQLS 2003
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PROSTORSKA MOBILNOST

Dnevne migracije

Upravičena je domneva, da pogledi na kakovost bivalnega okolja razmero-
ma močno vplivajo na stanovanjska gibanja v prostoru. Čeprav dejanskih ra-
zlogov za premike v prostoru ne moremo povsem objektivizirati in je povsem 
jasno tudi, da domišljija, sanjarije in morebitne druge subjektivne konstrukcije 
ne vplivajo togo deterministično, pa je vsaj na višjih agregatnih ravneh mogoče 
zaznati njihov realni vpliv. Na temelju dosedanje analize in ob upoštevanju 
siceršnjih družbenih premikov lahko z dokaj visoko zanesljivostjo napoveduje-
mo ohranjanje ali celo krepitev mobilnosti iz mest na podeželje, kar v sedanjih 
zaposlitvenih razmerah pomeni dejansko krepitev dnevnih migracij. Zaradi 
tega je odnos oz. vrednotenje dnevnih migracij eden od elementov, ki nam po-
maga ocenjevati bodoča prostorska gibanja. Modernizacija prometne, tj. pred-
vsem avtocestne infrastrukture precej prispeva k boljši oz. lažji dostopnosti 
potencialnih podeželskih bivalnih lokacij. Ekonomika vse dražjih pogonskih 
goriv sicer deluje v nasprotni smeri, vendar pa dejstvo, da dosedanje občutne 
podražitve še niso sprožile obratnih prostorskih tokov, potrjuje moč motivacij 
za selitev iz mest. Govorimo seveda o procesih s precejšnim inercijskim mo-
mentom, zato hitre spremembe niso verjetne. Vsaj srednjeročno lahko torej 
predvidevamo, da se bo trend povečevanja dnevnih migracij ohranjal. Verjetno 
se bodo dnevne migracije celo podaljšale, predvsem v odvisnosti od dostopno-
sti, tj. cen razpoložljivih primernih zemljišč. 

Ugotovitve o trajanju dnevnih migracij kažejo, da dobra polovica (58,5 %) 
anketirancev porabi za dnevno pot v službo ali šolo (in nazaj) manj kot pol 
ure, kar kaže na bližino delovnega in bivalnega okolja.3 Slaba tretjina (30,6 %) 
potrebuje do eno uro in le 11, 3 % več kot eno uro. To je na prvi pogled dokaj 
ugodno stanje, čeprav ocenjujemo, da so v res dobri prostorski situaciji zgolj 
tisti, ki za dnevno migriranje porabijo do pol ure. Glede na majhne fizične raz-
dalje med naselji v posameznih gravitacijskih območjih je vsako potovanje, ki 
traja več kot trideset minut, dejansko neracionalno. Primerjava med evropskimi 
deželami (slika 5.11) sicer pokaže, da samo Nizozemci porabijo manj časa za 
pot na delovno mesto ali šolo. Ponovno pa je treba opozoriti na majhne razlike 
in na dejstvo, da bistveno gosteje poseljene in bolj urbanizirane dežele v tem 
pogledu ne zaostajajo prav veliko. Za realnejšo oceno pa bi morali primerjati še 

3  To je morda nekoliko presenetljiv podatek, glede na to, da po podatkih SURS (2000–
2001) v povprečju zaposleni porabijo več kot 1 uro in 20 minut na dan za pot. 
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dejanske fizične razdalje, ki jih premagujejo dnevni migranti. Ne glede na to pa 
je očitno, da dolžina dnevnih migriranj ne vpliva in ne bo vplivala na morebi-
tno zmanjšanje selitvenih tokov iz mest, ravno nasprotno. Razmeroma kratek 
potovalni čas deluje verjetno spodbujevalno na te tokove, če pa domnevamo, da 
bo posodobitev prometne infrastrukture časovne razdalje še zmanjšala, potem 
je domneva o dodatnih selitvah iz mest še bolj upravičena. 

Slika 5.11: Odstotek posameznikov, ki porabijo manj kot 20 minut do delov-
nega mesta (šole)

Vir: EQLS 2003

Preseljevanje

V času naraščanja urbanizacije so bile dnevne migracije dobra napoved pre-
selitev v mesta. Običajno se je dobršni del dnevnih migrantov po določenem 
obdobju za stalno priselil v mesta. Slovenija je tudi glede tega pomembno 
odstopala, ker je imela dolga leta močno kategorijo t. i. polkmetov, pri katerih 
dnevno migriranje ni bilo prehodno obdobje, pač pa za večino trajna praksa. 
Sedaj smo v drugačni situaciji. Dnevne migracije naraščajo zato, ker se prebi-
valci mest selijo na rob urbanih naselij ali še dlje, ohranjajo pa seveda zapo-
slitev v mestih. Ponekod se sicer iz mest selijo tudi že delovna mesta, vendar 
to pri nas vsaj za sedaj še ni zelo razširjen pojav. Statistični podatki pokažejo, 
da se prebivalstvo ožjega mesta Ljubljane zmanjšuje že več kot trideset let 
(Gabrovec, Adamič, 2000) 
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Preglednica 5.4: Nosilci stanovanjskih strategij po tipu naselja in regiji (v %)

Izboljšava
n = 730

Selitev
n = 
446

Brez
sprememb
n = 2672

Drugo
n = 
100

Vsi
n = 3949

Tip naselja
Mesto z najmanj 10000 
prebivalci 34,2 51,1 34,1 59,4 36,7

Mesto do vključno 9999 
prebivalcev 16,7 26,0 17,7 20,8 18,5

Strnjeno podeželsko 
naselje 25,9 11,7 26,2 14,9 24,2

Razpršeno podeželsko 
naselje 23,2 11,2 22,0 5,0 20,6

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Regija Pomurska 6,3 2,7 6,1 8,0 5,8

Podravska 18,0 15,2 15,4 24,0 16,1

Koroška 3,4 3,6 3,4 2,0 3,4

Savinjska 11,0 11,0 12,8 16,0 12,4

Zasavska 2,1 2,7 2,8 2,0 2,6

Spodnjeposavska 3,2 2,0 3,6 2,0 3,3

Jugovzhodna Slovenija 5,9 8,5 6,7 4,0 6,7

Osrednjeslovenska 23,6 35,2 25,0 23,0 25,8

Gorenjska 11,0 7,6 10,2 9,0 10,0

Notranjsko-kraška 2,7 1,1 2,6 0,0 2,4

Goriška 5,8 5,4 6,1 6,0 6,0

Obalno-kraška 7,1 4,9 5,3 4,0 5,6

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Temu ustrezne so tudi ugotovitve naše raziskave (preglednica 5.4). Social-
nodemografska analiza ljudi, ki so izrazili namero, da se bodo preselili, torej 
bodoči selilci, pokaže, da gre za najbolj aktivne, najbolj zmožne kategorije. Se-
lilci so višje izobraženi, mlajši in premožnejši, (Slike 5.12–5.14), kar pritrjuje 
tezi o zmanjševanju stanovanjske »anomalije«, tj. povečevanju deleža teh kate-
gorij prebivalstva med stanovalci individualnih stanovanjskih hiš. Med vsemi, 
ki načrtujejo selitev, je daleč največ, kar 77,1 %, prebivalcev mestnih območij.
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Slika 5.12:  Selilci glede na stopnjo izobrazbe 

Slika 5.13: Selilci glede na dohodek

Slika 5.14 :Selilci glede na dohodek gospodinjstva
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K temu visokemu deležu pa po pričakovanju največ prispevajo prebivalci 
večjih mest. Podatki o razporeditvi nosilcev strategij kažejo tudi, da so ‘izbolj-
ševalci’ sorazmerno enakomerno razporejeni po prostoru in jih je najti tako v 
podeželskih kot tudi v mestnih naseljih. Drugače pa je s ‘selilci’; ti so veliko 
bolj skoncentrirani v mestnih naseljih, regionalno pa v Osrednjeslovenski regiji 
in Jugovzhodni Sloveniji. Pri tem pa med selilci prevladujejo selitve znotraj 
istega kraja (glej preglednico 5.5).

Preglednica 5.5: Napovedane selitve znotraj istega kraja ali v drug kraj (v %)

Število Odstotek

Znotraj istega kraja 266 52,9

v drug kraj 238 47,1

Skupaj 504 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Glede na smer migracij tako visokih deležev seveda ni mogoče interpre-
tirati drugače kot jasno napoved praznjenja mestnih središč in povečevanje 
suburbanizacije ter celo ponovno poseljevanje (rekolonializacija) podeželja, 
zlasti prometno dobro dostopnih lokacij. V preglednicah 5.6 in 5.7 so po-
datki o sedanjem in prihodnjem tipu naselja po napovedani selitvi. Vidimo, 
da po napovedanih selitvah ni pričakovati spremembe v številu prebivalstva 
večjih mest; nekoliko se bo zmanjšalo prebivalstvo manjših mest, povečalo pa 
prebivalstvo podeželskih naselij. Kakšni konkretni prehodi med tipi naselij se 
skrivajo za temi sumarnimi podatki, pa kaže preglednica 5.6. 

Preglednica 5.6: Sedanji in prihodnji tip naselja po strukturi (v %)

Tip naselja
Sedanji Prihodnji

Število Odstotek Število Odstotek

Večje mesto 192 43,0 178 43,4

Manjše mesto 151 33,9 116 28,3

Strnjeno podeželsko naselje 53 11,8 63 15,4

Razpršeno podeželsko naselje 51 11,4 53 12,9

Skupaj selilci 446 100,0 410 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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Preglednica 5.7: Napovedani prehodi med tipi naselij (v %)

Prihodnji

Sedanji Večje 
mesto

Manjše
mesto

Strnjeno
 podeželsko 

naselje

Razpršeno 
podeželsko 

naselje
Skupaj

Večje mesto 77,1 15,6 3,9 3,4 100 %

Manjše mesto 16,9 57,0 16,2 9,9 100 %

Strnjeno podeželsko naselje 21,7 10,9 63,0 4,3 100 %

Razpršeno podeželsko naselje 15,9 6,8 9,1 68,2 100 %

Skupaj selilci 43,6 28,5 15,3 12,7 100 %

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Kot vidimo v tabeli, se bo večina selilcev preselila v isti tip naselja kot prebi-
va sedaj. Opazne pa so tudi druge smeri selitvenih tokov. Vidimo, da se bo 16 
% selilcev iz večjih mest preselilo v manjša mesta, 7 % pa na podeželje. 

Selilci iz manjših mest se bodo priseljevali v večja mesta (17 %), skoraj 
četrtina pa se jih bo preselila na podeželje. Petina selilcev iz strnjenega pode-
želskega naselja in 16 % selilcev iz razpršenega podeželskega naselja se name-
rava priseliti v večje mesto, znatno manj tudi v manjše mesto. Skratka, podatki 
kažejo prisotnost vseh tipov selitev, tako postmodernega preseljevanja iz mesta 
na podeželje kot tudi že tradicionalnega preseljevanja s podeželja v mesto. So 
trendi tako urbanizacije kot tudi dezurbanizacije, toda v končnem seštevku se 
kaže, da večja mesta ne bodo spreminjala števila prebivalstva, nekoliko pa se 
bo krepilo podeželje. 

Kot je razvidno iz naslednje preglednice, pa je najmočnejši suburbanizacij-
ski tok. Med sedanjimi lokacijami selilcev prevladuje ‘središče mesta’, medtem 
ko je ta lokacija najredkejša med ciljnimi lokacijami in jih je le 20 %. Naspro-
tno pa ‘obrobje mesta’ predstavlja manj kot tretjino sedanjih lokacij selilcev, 
med ciljnimi lokacijami pa kar 55 %. Očitno je torej zmanjšano zanimanje za 
središča mest in povečano zanimanje za obrobja. Nakazuje se, da bodo napo-
vedane izselitve prispevale k povečani ponudbi starejših stanovanj v središču 
mest, povečalo pa se bo povpraševanje po lokacijah na obrobju mest.
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Preglednica 5.8: Struktura sedanjih in napovedanih lokacij v mestu (v %)

Lokacija v mestu
Sedanja Prihodnja

Število Odstotek Število Odstotek

V središču mesta 147 43,0 54 20,1

V drugi mestni četrti 93 27,0 67 24,9

Na obrobju mesta 103 30,0 147 55,0
Skupaj selilci znotraj mestnih 
naseljih 343 100,0 268 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Poglejmo še konkretne prehode med tipi lokacij v mestih v preglednici 5.9.

Preglednica 5.9: Napovedani prehodi med lokacijami (v %)

Prihodnja 

Sedanja V središču 
mesta

V drugi 
mestni četrti

Na obrobju 
mesta

V središču mesta 39,6 13,5 46,9

V drugi mestni četrti 9,6 47,9 42,5

Na obrobju mesta 9,1 15,6 75,3

Skupaj selilci znotraj mest 21,1 24,4 54,5

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Med selilci, ki prebivajo v središču mesta, namerava po selitvi ostati v tem 
delu le dobra tretjina. Skoraj polovica pa cilja na obrobje. Selilci, ki so v dru-
gih, ne središčnih delih mest, se bodo le v majhnem številu preselili v središče, 
skoraj polovica pa v drugo mestno četrt, in komaj kaj manj na obrobje mesta. 
Med selilci, ki so trenutno na obrobju mesta, se jih namerava le četrtina prese-
liti v središče ali drugo mestno četrt, tri četrtine pa drugam na obrobje mesta. 
Podatki torej kažejo, da se napoveduje izrazit trend suburbanizacije, praznjenja 
središča mest in polnjenja njihovega obrobja.

Poglejmo še premike v regionalnem kontekstu, kar prikazujejo podatki v pre-
glednicah 5.10 in 5.11 Zaradi majhnega števila primerov so zgolj orientacijski. 

Upoštevaje le izrazitejše spremembe in glede na dejstvo, da je ponekod šte-
vilo anketirancev premajhno za zanesljivejšo oceno, ocenjujemo, da podatki 
iz preglednice 5.10 nakazujejo negativni selitveni saldo v Jugovzhodni Slo-
veniji in, presenetljivo, Osrednjeslovenski regiji. Pozitivni selitveni saldo pa je 
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v Obalno-kraški regiji. Pri tem opozarjamo, da niso upoštevane migracije od 
zunaj, ki bi pa po drugih demografskih napovedih prispevale k pozitivnemu 
saldu v Osrednjeslovenski in Obalni regiji.

Preglednica 5.10: Selilci po sedanjem in prihodnjem stanovanju glede na regijo 

Regija

Sedanja Prihodnja

Število Odstotek Število Odstotek
Selitveni saldo 
po napovedanih 

selitvah

Pomurska 12 2,7 10 2,4

Podravska 68 15,3 69 16,5

Koroška 16 3,6 15 3,5

Savinjska 49 11,0 41 9,8

Zasavska 12 2,6 10 2,5

Spodnjeposavska 9 1,9 18 4,2

Jugovzhodna Slovenija 38 8,6 19 4,6 -

Osrednjeslovenska 157 35,1 136 32,2 -

Gorenjska 34 7,5 33 7,9

Notranjsko-kraška 5 1,2 16 3,7

Goriška 24 5,3 16 3,8

Obalno-kraška 22 5,0 38 8,9 +

Skupaj 446 100,0 421 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Poglejmo še konkretne napovedane medregijske prehode pri selitvah v pre-
glednici 5.11, upoštevaje le regije z zadostnim številom anketirancev. Vidimo, 
da se regije dokaj razlikujejo po tem, koliko se bodo napovedane selitve do-
gajale znotraj regij, koliko pa bodo medregionalne. Zelo stabilne regije, kjer 
se bo več kot 90 % preselitev zgodilo znotraj njih, so Podravska, Gorenjska in 
Obalno-kraška, malo manj stabilna je Osrednjeslovenska, najmanj stabilna pa 
Jugovzhodna Slovenija 

Osrednjeslovenska regija se napoveduje kot pomemben cilj priseljevanja 
iz zasavske, jugovzhodne Slovenije in notranjsko-kraške; selitveni tokovi iz 
Osrednjeslovenske regije pa so dokaj enakomerno razpršeni, največ pa jih je 
usmerjenih na Obalno-kraško regijo. 
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SKLEP: NEZNOSNA PRIVLAČNOST INDIVIDUALNE STANOVANJSKE HIŠE V

PREDMESTNEM OZ. PRIMESTNEM OKOLJU

Ugotovljeno razmerje med enodružinskimi stanovanjskimi hišami in več-
stanovanjskimi objekti je približno 2 proti 1. Stanovanjske in migracijske aspi-
racije pa potrjujejo izrazito prevlado oz. privlačnost suburbanega in razpršene-
ga podeželskega stanovanjskega bivalnega prostora. To potrjujejo ugotovitve o 
najbolj zaželenem tipu stanovanja in pa aspiracije tistih, ki se nameravajo v bli-
žnji prihodnosti seliti. Na tej podlagi lahko sklepamo, da se bo razmerje med 
stanovanjskimi tipi še spreminjalo v korist enodružinskih stanovanjskih hiš. 

Lahko bi torej govorili o vzdržnem protimestnem (razpršitvenem) trendu 
oz. celo o močnih pospeških suburbanizacije in celo dezurbanizacije. Že sedaj 
v središčih in strnjenih mestnih predelih živi le dobra polovica prebivalcev 
Slovenije, od tega več kot dve petini v predmestnih, obrobnih predelih mesta. 
Mogoče je sklepati, da se bo trend preseljevanja iz mestnih predelov, kjer pre-
vladujejo večstanovanjske zgradbe, na obrobje ali v bližino mest, kjer prevladu-
jejo individualne, družinske hiše, nadaljeval. Radij načrtovanih preselitev je za 
sedaj še razmeroma majhen, kar utrjuje prepričanje, da je temeljni motiv pre-
seljevanja predvsem zamenjava stanovanjskega tipa in ne zamenjava lokacije. 
Tudi to utrjuje že večkrat raziskovalno ugotovljen »tradicionalni« lokalizem. 
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ŠESTI DEL

UR B A N I S T I Č N O-A R H I T E K T U R N A

D I M E N Z I J A K A K O V O S T I S T A N O V A N J A

I N S T A N O V A N J S K E G A O K O L J A

Kaliopa Dimitrovska Andrews

Stanovanjska raba pomeni 45 do 80 odstotkov urbane rabe, odvisno od 
velikosti naselij in njihove funkcije v omrežju naselij, kar pomeni, da je stano-
vanjska problematika močno odvisna od problematike urbanizacije. Na plani-
ranje in oblikovanje stanovanjskih območij poleg urbanistične politike vplivajo 
še: (i) druge politike (zemljiška, prometna, socialna, kmetijska, energetska in 
politika financiranja), (ii) načini in organiziranost stanovanjske oskrbe (pro-
fitna/neprofitna; zasebni/družbeni sektor), (iii) razvoj strokovnih paradigem 
(novi koncepti zasnove mest/urbanih regij in oblikovanja stanovanjskih ob-
močij in objektov) in (iv) usmeritve strateških dokumentov in deklaracij (npr. 
mednarodni/Habitat Agenda, Agenda 21; EU/Evropske prostorsko razvojne 
perspektive, Evropska tematska strategija urbanega okolja v pripravi in SLO/ 
Nacionalni stanovanjski program, Politika urejanja prostora, Strategija pro-
storskega razvoja). 

Zasnova in oblikovanje stanovanjskih območij v Sloveniji, kot so pokazali 
tudi rezultati ankete, sta predvsem rezultat posameznih faz razvoja stanovanj-
ske politike, ki je bila tesno povezana z ekonomskimi reformami in procesi de-
centralizacije ekonomske moči in planiranja (Dimitrovska Andrews in Černič 
Mali, 2004). Najbolj značilne razlike med posameznimi obdobji stanovanjske 
gradnje so v strukturi gradnje (npr. odnos med družbenim in zasebnim sek-
torjem) in v tipologiji gradnje (npr. gradnja visokih v odnosu do gradnje nižjih 
gostot). Tako je za obdobji: ‘gradnja za trg’ (1965–1972) in ‘družbeno usmerje-
na stanovanjska gradnja’ (1972–1991) na eni strani značilen večji obseg druž-
bene gradnje (do leta 1982) in gradnja večstanovanjskih objektov pretežno 
visoke gostote (najpogosteje v zazidavi stanovanjskih sosesk), na drugi strani 
pa večje zazidave enodružinskih hiš z zelo redko gostoto. Posledice prve oblike 
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se kažejo v pomanjkljivi pestrosti programov in oblik objektov in javnih pro-
storov, posledice druge v neracionalni rabi površin ter pomanjkljivi prometni, 
komunalni in splošni oskrbi stanovanjskih območij, posledice ene in druge pa 
tudi v neustreznem bivalnem okolju.

Namen tega poglavja je ugotoviti urbanistično-arhitekturne značilnosti 
stanovanj, zajetih z anketo, in kakovost bivalnega okolja. V prvem delu obrav-
navamo mikrolokacijski vidik oziroma značilnosti stavb in stavbnih tipov, ter 
kakovost stanovanjskega okolja, v drugem delu pa značilnosti in kakovost sta-
novanjskih enot.

MIKROLOKACIJSKI VIDIK – KAKOVOST OŽJEGA BIVALNEGA OKOLJA

V nasprotju z makrolokacijskim vidikom, ki obravnava lokacijo stano-
vanjskega okolja v širšem prostoru mesta, mestne regije in naravnega okolja, 
obravnava mikrolokacijski vidik kakovost ožjega bivalnega okolja. Zanj so po-
membni: primernost infrastrukturne opremljenosti območja (npr. prometna, 
komunalna, osnovna, družbena), kakovost okolja (npr. onesnaženost zraka, 
hrup), tipologija zazidave in opremljenost okolice (otroška igrišča, prostori za 
druženje stanovalcev), varnost bivalnega prostora pred vandalizmom in kri-
minalom. V tem sklopu gre torej za ugotavljanje in vrednotenje urbanistično-
arhitekturnih značilnosti stanovanjskega okolja, ki ga določata pretežna vrsta 
stanovanjskih stavb in urejenost neposrednega bivalnega okolja. 

Značilnosti stavb in stavbna tipologija 

Stanovanjski zakon (2003: čl. 2) opredeljuje tri vrste stanovanjskih stavb: 
• enostanovanjske, 
• dvo- in večstanovanjske stavbe in 
• stanovanjske stavbe za posebne namene. 

Enostanovanjske stavbe so samostojno stoječe enodružinske hiše, vile, atrij-
ske hiše, vrstne hiše in podobno. Dvo- in večstanovanjske stavbe so samostojno 
stoječe stavbe z dvema ali več stanovanji, stanovanjski bloki, stolpiči, stolpnice 
in podobno. Stanovanjske stavbe za posebne namene so stavbe, namenjene 
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, stavbe za 
bivanje starejših, študentov, dijakov ter druge stavbe, namenjene za izvajanje 
socialnih programov, ki vključujejo bivanje. 

Z anketo zajeti stanovanjski fond obravnava prvi dve vrsti stanovanjskih 
stavb, to sta enostanovanjske ter dvo- in večstanovanjske stavbe. V strokovni 
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literaturi zasledimo različne tipe teh stavb (Šarec et al., 1976). Za potrebe 
podrobnejše obravnave smo v stanovanjski anketi opredelili pet značilnih tipov 
stanovanjskih stavb: enostanovanjske družinske hiše, 2–4-stanovanjske dru-
žinske hiše, blok ali stolpič z do 4 nadstropji, stolpnica ali blok s 5 nadstropji 
ali več in drugačna večstanovanjska hiša.

Pojem ‘družinska hiša’, kot ga tukaj uporabljamo, je namenoma ohlapen 
in ne pomeni, da takšna hiša predstavlja eno samo stanovanjsko enoto za eno 
samo družino, ampak dopušča tudi ohlapnejše razumevanje in torej upošteva 
presojo anketiranca. Tako razumevanje ‘družinske hiše’ namreč ustreza slo-
venski realnosti, kjer gre za številne primere, ko se izvorno enodružinska in 
enostanovanjska stavba sčasoma lahko spremeni v večdružinsko (ali v hišo za 
razširjeno družino) in tudi večstanovanjsko. Zato smo situacijo v ‘družinski 
hiši’ analizirali podrobneje ter na podlagi tega določili dva tipa stavbe: enosta-
novanjska družinska hiša in 2–4-stanovanjska družinska hiša. 

Večstanovanjske stavbe v anketi obravnavamo kot:
– bloki ali stolpiči do 4 nadstropij, 
– stolpnice ali bloki s 5 etažami in več, 
– druge večstanovanjske stavbe, ki smo jih poimenovali drugačne večstano-

vanjske hiše.

Preglednica 6.1: Tipologija stanovanjskih stavb

Tip stavbe Število stanovanj %

stolpnica ali blok s 5 nadstropji ali več 594 14,8

blok ali stolpič z do 4 nadstropji 863 21,5

enostanovanjska družinska hiša 1477 36,9

dva- do štiristanovanjska družinska hiša 780 19,5

drugačna večstanovanjska hiša 278 6,9

nestanovanjski objekt 17 0,4

skupaj 4009 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB

Največ gospodinjstev, zajetih z anketo, živi v enostanovanjskih družinskih 
hišah, sledijo stanovanja v bloku ali stolpiču do 4 nadstropij in v družinskih 
hišah z 2 do 4 stanovanji. Ugotavljamo, da je več kot polovica stanovanjskega 
fonda zajetega z anketo v družinskih hišah (skupno 56,4 odstotka).

Tipe stanovanjskih objektov za potrebe nadaljnjih analiz razvrščamo tudi 
glede na višinske gabarite, in sicer kot visoka gradnja ali zazidava (stolpnice ali 
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bloki s 5 nadstropji in več), srednjevisoka gradnja ali zazidava (bloki ali stolpiči 
z do 4 nadstropji, drugačne večstanovanjske hiše) in nizka gradnja ali zazidava 
(enostanovanjske družinske hiše, 2–4-stanovanjske družinske hiše). 

Anketirance smo povpraševali še po tem, koliko stanovanj je v stavbi. Re-
zultati ankete kažejo, da največji delež anketirancev živi v enostanovanjskih 
stavbah, sledijo stavbe z 2–4 stanovanji in nato še stavbe z 20–40 stanovanji. 
Skupno, skoraj tri četrtine anketirancev, živi v stavbah z do 20 stanovanj. Raz-
pon števila stanovanj v stavbah, zajetih z anketo, je od 1 do 140, povprečno 
pa 15,3 stanovanja na stavbo, kar govori o večji zastopanosti nizke in srednje 
visoke stanovanjske gradnje. 

Preglednica 6.2: Število stanovanj v stavbi

Število stanovanj v stavbi Število anketirancev %

1 1482 37,3

2–4 899 22,6

5–8 189 4,8

9–19 404 10,2

20–40 542 13,6

41–60 221 5,6

61 in več 235 5,9

Skupaj 3972 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB

Upoštevajoč dejstvo, da je manjše število stanovanj v večstanovanjskih 
objektih (oz. v stopniščih) pomemben kriterij za kakovost bivanja (npr. mo-
žnost boljše in lažje komunikacije med stanovalci, manj hrupa in boljša pre-
glednost nad uporabo skupnih prostorov), opredeljujemo kot kakovostna 
stanovanja v stavbah z do 20 stanovanji. Analiza značilnosti obravnavanega 
stanovanjskega sklada po posameznih tipih stavb je pokazala, da v kategorijo 
kakovostna stanovanja lahko uvrstimo: 93 odstotkov stanovanj v tipu drugačna 
večstanovanjska hiša, polovico stanovanj v srednji in sedem odstotkov stano-
vanj v visoki stanovanjski gradnji. 
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Preglednica 6.3: Število stanovanj po tipu stavb (v %)

tip stavbe

število 
stanovanj 
v stavbi

stolpnica ali 
blok s 5 ali 

več nadstropji

blok ali 
stolpič z do 4 

nadstropji

enostanovanj-
ska enodru-
žinska hiša

dva do štiri 
stanovanjska 

družinska 
hiša

drugačna 
večstano-

vanjska hiša

n = 585 n = 855 n = 1477 n = 780 n = 275

1 100,0 1,1

2–4 2,5 100,0 35,3

5–8 9,7 38,2

9–19  6,8 36,7 18,5

20–40 35,5 37,7 4,7

41–60 25,2 8,0 2,2

61 in več 32,5 5,4

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB

V nadaljevanju analiziramo značilnosti posameznih tipov stavb glede na tip 
naselja, lokacijo v mestu in starost objektov ter lokacijo v regiji.
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Preglednica 6.4: Struktura stanovanj po tipu stavb in po tipu naselja, lokaciji 
v mestu  in obdobju gradnje (v %)

tip stavbe

stolpnica ali 
blok s 5 ali 

več nadstropji

blok ali 
stolpič z do 4 

nadstropji

enostanovanj-
ska enodru-
žinska hiša

dva do štiri 
stanovanjska 

družinska 
hiša

drugačna 
večstano-

vanjska hiša

Tip 
naselja n = 594 n = 863 n = 1477 n = 780 n = 278

večje mesto 66,2 44,5 8,8 16,3 46,4

manjše
mesto 29,5 42,1 12,4 21,4 31,7

strnjeno 
podeželsko 
naselje

4,2 11,0 39,3 36,0 15,8

razpršeno 
podeželsko 
naselje

0,1 2,4 39,5 26,3 6,1

lokacija v 
mestu n = 568 n = 747 n = 313 n = 294 n = 217

v središču 
mesta 36,8 37,5 16,6 22,4 53,5

v drugi me-
stni četrti 34,7 28,5 17,3 20,1 16,5

na obrobju 
mesta 28,5 34,0 66,1 57,5 30,0

leto 
izgradnje n = 565 n = 825 n = 1391 n = 733 n = 254

do leta 
1914 – 2,8 17,8 13,0 39,4

1914–1949 1,4 5,3 11,2 11,6 23,2

1950–1969 24,2 35,0 18,2 22,8 18,5

1970–1990 69,8 51,3 40,9 43,7 16,5

1991 ali 
pozneje 4,6 5,6 11,9 8,9 2,4

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB
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Analiza zastopanosti posameznih tipov stanovanjskih objektov glede na tip 
naselja kaže, da sta dve tretjini z anketo zajetih stanovanj v visoki zazidavi loci-
rani v večjih in slaba tretjina v manjših mestih. Štiri petine stanovanj v objektih 
srednje visoke zazidave je lociranih v mestnih naseljih (po približno dve petini 
v večjih in v manjših naseljih), ena petina pa v podeželskih. Stanovanja v visoki 
in srednje visoki zazidavi, ki so bila zajeta z anketo, so dokaj enakomerno raz-
porejena po lokacijah znotraj mesta. Visoke zazidave je nekaj manj na obrobju 
mesta, medtem ko je srednje visoke zazidave nekaj manj v drugih mestnih 
četrtih. Štiri petine enodružinskih hiš je lociranih v podeželskih naseljih (pri-
bližno enako število v strnjenih in razpršenih naseljih) in ena petina v mestnih 
naseljih. Največ stanovanj v 2–4-stanovanjskih družinskih hišah je v strnjenih 
podeželskih naseljih (približno dve petini). Ta tip stanovanja je precej enako-
merno razporejen tako v večjih in manjših mestih kot tudi v razpršenih pode-
želskih naseljih (po približno eno petino). V mestih so ta stanovanja locirana 
pretežno na obrobju, enako kot enodružinske hiše. Stanovanja v drugačnih 
večstanovanjskih stavbah so značilna za mestna naselja (skupno približno štiri 
petine). Več kot polovica jih je lociranih v središčih mest in približno ena tre-
tjina na obrobju, predpostavljamo, da so ta stanovanja v območju zgodovinskih 
jeder nekdanjih podeželskih naselij. 

Največji delež ali slaba polovica z anketo zajetih stanovanj je v stavbah, zgraje-
nih v obdobju 1970–1990 (46,5 odstotka). Analiza starostne strukture tega fon-
da glede na tipologijo stanovanjskih objektov pa kaže, da je za obdobje do leta 
1914, med letoma 1914–1949 in po letu 1991 značilna gradnja enostanovanj-
skih družinskih hiš,4 gradnja večstanovanjskih objektov v visoki in srednji zazi-
davi pa je značilna za obdobje 1950–1990.5 Skoraj celotni fond (98,5 odstotka) 
stanovanj v visokih stanovanjskih stavbah, zajetih z anketo, je bil zgrajen v ob-
dobju po letu 1950, od tega 70 odstotkov v obdobju 1970–1990. Podobno ne-
kaj več kot 90 odstotkov stanovanj v blokih ali stolpičih do 4 nadstropij je bilo 
zgrajenih po letu 1950, dobra polovica pa v obdobju 1970–1990. Ugotavljamo, 
da je bil v obdobju 1970–1990 zgrajen tudi največji delež enostanovanjskih 
in 2–4-stanovanjskih družinskih hiš ali dobrih 40 odstotkov. Podoben delež 
(39,4 odstotka) drugačnih večstanovanjskih hiš pa je bil zgrajen do leta 1914.

Zastopanost posameznih tipov stanovanjskih stavb je glede na lokacijo v 
regiji sorazmerna velikosti vzorcev, ki jih je zajela anketa. Vse tipologije so 
najbolj zastopane v Osrednjeslovenski, Podravski in Savinjski regiji z izjemo 
drugačne večstanovanjske stavbe, ki je najbolj zastopana v Osrednjeslovenski, 
Podravski in Gorenjski regiji (preglednica 6.5).

4  Približno polovica anketiranih stanovanj, zgrajenih v teh obdobjih.

5  Približno polovica stanovanj, zgrajenih v obdobju 1950–1969 in 1960–1970.
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Slika je precej drugačna, če analiziramo strukturo tipologije stanovanjskega 
fonda znotraj posamezne regije. Tako je tipologija visoka stanovanjska gradnja 
nadpovprečno zastopana v Osrednjeslovenski in Zasavski regiji, srednjevisoka 
stanovanjska gradnja pa v Koroški, Podravski, Osrednjeslovenski in Jugovzho-
dni Sloveniji. Ta dva tipa stavb sta značilna za industrijske regije in regije z 
večjimi mesti. Enostanovanjska enodružinska hiša je nadpovprečno zastopana 
v ruralnih regijah, v Pomurski in Spodnjeposavski regiji in obsega več kot po-
lovico njihovega stanovanjskega fonda ter v Goriški, Savinjski, Jugovzhodni 
Sloveniji in Podravski regiji, kjer obsega okoli 40 odstotkov vseh stanovanj. 
2–4-stanovanjska družinska hiša je nadpovprečno zastopana v turističnih in 
ruralnih regijah, kot so Obalno-kraška, Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija, 
Notranjsko-kraška, Goriška, Spodnjeposavska in Koroška regija. Drugačna 
večstanovanjska hiša, stanovanjska tipologija, značilna za urbanizirana obmo-
čja, je nadpovprečno zastopana v regijah z večjimi in zgodovinskimi mesti in 
naselji, kot so Obalno-kraška, Zasavska, Gorenjska, Osrednjeslovenska, Po-
dravska in Spodnjeposavska regija.

Preglednica 6.5: Struktura stanovanj po tipu stavb in po regijah

delež stanovanj po tipu stavbe v 

število 
stanovanj

stolpnica 
ali blok s 
5 ali več 

nadstropji

blok ali 
stolpič
z do 4 

nadstropji

enosta-
novanjska 
enodru-
žinska
hiša

dva- do 
štiristano-
vanjska

družinska 
hiša

drugačna 
večstano-
vanjska

hiša

Regija

Pomurska 230 6,1 16,0 57,6 17,7 2,6

Podravska 641 13,6 24,9 38,5 15,9 7,3

Koroška 140 6,4 32,9 35,7 20,0 5,0

Savinjska 498 14,3 17,9 44,3 16,9 5,4

Zasavska 103 26,9 25,0 19,2 19,2 8,7

Spodnjeposavska 132 6,0 10,5 55,6 20,3 7,5
Jugovzhodna 

Slovenija
271 8,1 22,4 43,0 21,7 4,8

Osrednjeslovenska 1037 25,0 24,6 24,6 17,2 8,3

Gorenjska 400 13,0 18,5 31,5 27,8 8,5

Notranjsko-kraška 97 9,3 16,5 51,5 20,6 2,1

Goriška 240 6,7 19,6 47,9 20,4 5,0

Obalno-kraška 220 9,1 17,7 32,3 29,5 11,4
Opomba: označeni deleži so nadpovprečni. 

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB
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Ti rezultati potrjujejo ugotovitve drugih raziskav, da glede obsega gradnje 
večstanovanjskih stavb obstajajo velike razlike med regijami (Šarec et al., 1976, 
Dimitrovska Andrews et al., 1999). V Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Jese-
nicah in Trbovljah je bilo v 70. letih približno 75 odstotkov nove gradnje izve-
dene v večstanovanjskih hišah (od tega 30 do 40 odstotkov v visoki zazidavi), 
take gradnje pa je bilo na Notranjskem in Koroškem le 3 odstotke.

Kakovost stanovanjskega okolja

Tipologijo stanovanjskega okolja opredeljujemo glede na pretežno vrsto 
stanovanjskih stavb: visoka zazidava (stolpnice ali bloki z 5 nadstropji in več), 
srednjevisoka zazidava (bloki ali stolpiči z do 4 nadstropji, drugačne večstano-
vanjske hiše) in nizka zazidava (enostanovanjske družinske hiše, 2–4-stano-
vanjske družinske hiše). 

Preglednica 6.6: Prevladujoči tip stavb v stanovanjskem okolju

Število gospodinjstev %

družinska hiša 820 38,1

nižje stanovanjske stavbe
(do 4 nadstropij) 756 35,1

višje stanovanjske stavbe
(nad 5 nadstropij) 506 23,5

drugo   69 3,3

skupaj 2151 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB

Dobre tri četrtine anketirancev živi v stanovanjskem okolju z nizko in sre-
dnjevisoko zazidavo, kar je glede na bivalne pogoje bolj ugodno, ker so v teh 
okoljih manjše gostote naseljenosti.
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Slika 6.1: Pomembne značilnosti stanovanjskega okolja

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB

Prepoznavni kvaliteti stanovanjskega okolja sta za več kot štiri petine an-
ketiranih gospodinjstev: mirna in zelena okolica ter možnost parkiranja (za-
gotovljeno parkirno mesto). Ti vrednoti sta bili izpostavljeni kot ključni tudi v 
anketah o oceni bivalne kvalitete in urejenosti stanovanjskih sosesk (Sendi et 
al., 2004) ter tudi v anketi o pomembnosti zelenih površin v mestih (1997). V 
slednji so po pomembnosti zelene površine v stanovanjskih območjih zasedle 
prvo mesto, pred gozdnimi in parkovnimi površinami (Gazvoda, 2001). 

Slika 6.2: Težave v stanovanjskem okolju

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB
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Zaznavne težave v stanovanjskem okolju so onesnažen zrak, odsotnost re-
kreacijskih površin, hrup v okolju, pomanjkanje varnega prostora za igro otrok 
na prostem, slabe prometne povezave in težave s parkiranjem. 

V nadaljevanju smo upoštevajoč pojavnost hudih težav v stanovanjskem 
okolju opredelili tri kategorije stanovanjskega okolja: 
• nekakovostno, ki ima dve ali več težav (npr. hrup, onesnažen zrak, slabe 

prometne povezave in varnost), 
• kakovostno brez pomanjkljivosti, ki nima nobenih težav (npr. hrup, one-

snažen zrak, slabe prometne povezave, varnost, pomanjkanje prostora za 
igro otrok, odsotnost rekreacijskih površin in problem parkiranja),

• kakovostno z manjšimi pomanjkljivostmi, vsa ostala stanovanjska okolja.

Preglednica 6.7: Kakovost stanovanjskega okolja

Število 
gospodinjstev

%

nekakovostno 616 15,3

kakovostno z manjšimi pomanjkljivosti 1559 38,9

kakovostno brez pomanjkljivosti 1834 45,8

skupaj 4009 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB

Analiza je pokazala, da ena šestina gospodinjstev živi v nekakovostnem sta-
novanjskem okolju. Presenetljivo, trikrat več gospodinjstev ali skoraj polovica 
anketirancev živi v stanovanjskem okolju brez pomanjkljivosti. Ostala gospo-
dinjstva (skoraj 40 odstotkov) pa živijo v stanovanjskem okolju z manjšimi 
pomanjkljivostmi.
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Slika 6.3: Gospodinjstva, ki imajo navedeno težavo, po tipu stavbe (v %) 

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB

Nadaljnja analiza težav v stanovanjskem okolju je pokazala, da je odstotek 
tistih gospodinjstev, ki imajo težave (in ki menijo, da so te težave hude ali zelo 
hude), različen glede na tipologijo stanovanjske gradnje. 

Ugotavljamo, da so težave v stanovanjskem okolju, kot so hrup, onesna-
žen zrak, problem varnosti in parkiranja, pomanjkanje prostora za igro otrok 
in rekreacijo, večje pri visoki in srednje visoki zazidavi, kjer so večje gostote 
naseljenosti, kar je bilo tudi pričakovati, in da so slabe prometne povezave 
značilne za nizko oz. manj gosto stanovanjsko zazidavo (enostanovanjske in 
2–4-stanovanjske družinske hiše). Težave zaradi onesnaženega zraka, varnosti 
in parkiranja so najbolj značilne za gospodinjstva, ki živijo v visoki zazidavi, za 
gospodinjstva, ki živijo v srednje visoki zazidavi, pa je največja težava odsotnost 
rekreacijskih površin. Največje težave s hrupom in prostorom za igro otrok 
imajo v stanovanjskih okoljih z drugačnim tipom večstanovanjske hiše, ki je 
značilna za mestna središča in zgodovinska jedra podeželskih naselij. 
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Preglednica 6.8: Gospodinjstva, ki imajo navedeno težavo, po tipu stavbe (v %)

Tip stavbe

težave v 
stanovanjskem 

okolju

stolpnica 
ali blok s 5 
nadstropji 

in več 

n = 594

blok  ali 
stolpič
z  do 4 

nadstropji

n = 863

enostano-
vanjska

družinska 
hiša

n = 1477

dva  do 
štiristano-

vanjska
družinska hiša

n = 780

drugačna 
večstano-
vanjska

hiša

n = 278

skupaj

n = 3992

otroci nimajo 
varnega prostora 
za igro na prostem

29,9 28,7 9,2 12,4 31,2 18,6

hrup v okolju 24,2 20,3 12,4 9,9 28,9 16,5

onesnažen zrak 28,9 26,8 11,9 13,5 25,6 18,9

odsotnost
rekreacijskih 
površin

19,8 23,0 13,1 15,6 18,9 17,1

slabe prometne 
povezave 6,6 11,0 18,4 14,5 8,0 13,6

varnost v okolju 
ponoči 17,7 16,9 7,2 8,5 13,1 11,5

težave s 
parkiranjem 30,9 24,2 2,8 3,6 27,3 13,4

Opomba: odstotek tistih, ki imajo težavo in je zanj huda ali zelo huda (oz. pri varnosti razmeroma 
ali zelo nevarna).

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB
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ZNAČILNOSTI IN KAKOVOST STANOVANJSKIH ENOT

V nadaljevanju obravnavamo značilnosti stanovanjskih enot, zajetih z an-
keto, predvsem velikost, zasnovo in opremljenost stanovanj, ter kakovost. 

Velikost stanovanja

Preglednica 6.9: Velikost stanovanjskih enot

Število 
gospodinjstev %

garsonjera 109 2,7

1-sobno stanovanje 349 8,7

2-sobno stanovanje 1251 31,2

3-sobno stanovanje 1288 32,2

4-sobno stanovanje 613 15,3

5- in večsobno stanovanje 399 9,9

skupno 4009 100

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB

Največ gospodinjstev živi v trisobnih in nekaj manj v dvosobnih stanova-
njih, skupno skoraj dve tretjini anketirancev. Kumulativno 90,1 odstotka anke-
tirancev živi v stanovanjih z do štirimi sobami. 

Slika 6.4: Velikost stanovanja v m2 (v %)

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB



URBANISTIČNO ARHITEKTURNA DIMENZIJA 123

Povprečno stanovanje v anketi je veliko 78,6 m2 in ima v povprečju 2,9 
sobe. To stanovanje je za 4,0 m2 večje od povprečnega stanovanja v Sloveniji po 
popisu leta 2002, vendar je še vedno manjše od povprečja v državah EU, razen 
Finske, ki pa ni primerljiva, ker je povprečno število oseb v stanovanju veliko 
manjše (Sendi, 2005). 

Preglednica 6.10: Velikost stanovanjskega fonda v državah EU (pred 2004) 
in Sloveniji

država
povprečna velikost 

stanovanja (m2)
povprečno število 
oseb v stanovanju

Anglija 86,9 2,3

Avstrija 91,8 2,4

Belgija 86,3 2,4

Danska 109,1 2,1

Finska 76,8 2,2

Francija 89,6 2,4

Grčija 82,7 2,8

Irska 88,3 2,9

Italija 90,3 2,8

Luksemburg 125,0 2,5

Nemčija 89,6 2,2

Nizozemska 98,0 2,4

Portugalska 83,0 2,9

Španija 90,0 3,0

Švedska 90,6 2,1

Slovenija Popis 2002 74,6 2,9

Stanovanjska anketa 2005 78,6 2,9

Vir: Sendi, R. (2005); Housing Statistics in the European Union 2003; Statistične 
informacije, Statistični urad Republike Slovenije; št. 92 (Popis, 2002); Statistični 
letopis 2003.

Primerjava z državami (npr. Irska, Portugalska), ki imajo enako povprečno 
število oseb v stanovanju kot Slovenija, kaže na to, da je povprečna velikost 
stanovanja v Sloveniji tako po statističnih podatkih (popis 2002) kot po rezul-
tatih stanovanjske ankete pod povprečjem EU (Sendi, 2005).
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Zasnova stanovanja 

Samo ena tretjina stanovanj (34,1 odstotka) ima kabinet ali sobo za delo, 
kar kaže, da se ta dejavnost opravlja v drugih prostorih. Na vprašanje, ‘ali je 
dovolj prostora za učenje in študij otrok’, je samo ena šestina (15,5 odstotka) 
anketirancev odgovorila nikalno! Težave s premalo prostora v stanovanju ima 
manj kot ena osmina (13,1 odstotka) anketirancev. Od tega jih največ pogreša 
prostor ‘za zasebnost odraščajočih otrok’ in tudi prostore ‘za učenje in študij 
otrok’, ‘za druženje s prijatelji, sorodniki’ in ‘za zasebnost odraslih članov’. 

Slika 6.5: Gospodinjstva, ki imajo težave s premalo prostora v stanovanju (v %)

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB

Približno štiri petine (78,1 odstotka) stanovanj, zajetih z anketo, ima bal-
kon ali teraso, in približno tri petine (57,9 odstotka) stanovanj ima vrt ali atrij. 
To kaže na razmeroma visok delež stanovanj z odprtim prostorom, ki pa ga je 
treba še povečati glede na določila paradigme trajnostnega razvoja in pripo-
ročila EU (COM 2004), da naj ima vsako stanovanje odprti prostor (balkon, 
teraso ali vrt).

Opremljenost stanovanja

1,9 odstotka stanovanj nima stranišča na izpiranje, kar je gotovo najbolj 
pomemben kriterij podstandardnega stanovanja. Največje tehnične pomanj-
kljivosti v stanovanjih so dotrajana napeljava (9,2 odstotka), sledijo vlaga (7,9 
odstotka), zvočna izolacija (hrup sosedov) (7,1 odstotka) in premalo dnevne 
svetlobe (5,8 odstotka). 
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Kakovost stanovanjske enote

Za ugotavljanje kakovosti stanovanjskega fonda smo s podrobnejšo analizo 
in združevanjem ter križanjem posameznih spremenljivk opredelili tri katego-
rije stanovanj: 
• nekakovostna ('podstandardna') stanovanja: imajo vsaj eno bazično po-

manjkljivost (npr. obsegajo samo posebno sobo ali zasilno naseljen prostor, 
velikost: manj kot 25 m2, nimajo lastnega stranišča, pomanjkljive oz. dotra-
jane napeljave, vlaga v stanovanju, premalo svetlobe); 

• zelo kakovostna stanovanja: nimajo nobene bazične pomanjkljivosti, obe-
nem imajo vse znake visoke kakovosti (zunanji prostor, kabinet, nobenih 
težav s hrupom in parkiranjem);

• kakovostna: vsa ostala stanovanja; torej tista, ki nimajo nobene bazične po-
manjkljivosti, a tudi ne vseh znakov visoke kakovosti. 

Preglednica 6.11: Kakovost stanovanja 

Število %

nekakovostno stanovanje   807 20,9

kakovostno stanovanje 2327 60,3

zelo kakovostno stanovanje   724 18,8

skupaj 4009  100

Ugotavljamo, da je petina celotnega stanovanjskega fonda, zajetega z anketo,  
nekakovostna, in približno toliko oz. nekoliko manj zelo kakovostna. Tri peti-
ne celotnega fonda, zajetega z anketo, je v kategoriji kakovostno stanovanje.

Pri analizi kakovosti stanovanja glede na velikost gospodinjstva smo opre-
delili tri kategorije: 
• neprimerno stanovanje: manj sob kot oseb in manj kot 18 m2/osebo;
• zelo primerno stanovanje: ima več oseb kot sob in več kot 25 m2/osebo;
• primerno stanovanje: vsa ostala stanovanja.
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Preglednica 6.12: Primernost stanovanja z vidika velikosti gospodinjstva

Število gospodinjstev %

neprimerno 801 20,9

primerno 1815 47,3

zelo primerno 1222 31,8

skupaj 3838 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB

Analiza je pokazala, da je glede na velikost gospodinjstev ena petina sta-
novanjskega fonda, zajetega z anketo, neprimerna, nekaj manj kot tretjina pa 
zelo primerna.

V nadaljevanju analiziramo kakovosti stanovanjskega sklada glede na:
• tip stavbe,
• starost stavbe,
• lokacijo v mestu/podeželju,
• lokacijo v regiji.

Preglednica 6.13: Kakovost stanovanja glede na tip stavbe (v %)

Tip stavbe

kakovost 
stanovanja

stolpnica 
ali blok s 
5 ali več 

nadstropji

n = 582

blok ali 
stolpič z 

do 4 nad-
stropji

n = 855

enostano-
vanjska

družinska 
hiša

n = 1393

dva

 do 
tristanovanjska 
družinska hiša

n = 743

drugačna 
večstano-
vanjska

hiša

n = 267

Skupaj

n = 3840

nekakovostno 23,2 22,0 19,0 16,8 34,8 21,0

kakovostno 68,7 72,4 52,5 55,2 56,2 60,2

zelo kakovostno   8,1  5,6 28,5 28,0 9,0 18,8

skupaj 100 100 100 100 100 100

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB

V strukturi kakovosti stanovanja glede na tip stavbe so nekakovostna sta-
novanja nadpovprečno zastopana predvsem v tipu drugačna večstanovanjska 
hiša. Zelo kakovostna stanovanja pa so nadpovprečno zastopana v tipih: eno-
stanovanjske in 2–4-stanovanjske družinske hiše.
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Preglednica 6.14: Kakovost stanovanja glede na starost stavbe (v %)

Starost stavbe

kakovost 
stanovanja

do leta 
1914

n = 440

1914 do 
1945

n = 348

1950 do 
1969

n = 875

1970 do 
1990

n = 1705

1991 ali 
pozneje

n = 301

Skupaj

n = 3669

nekakovostno  31,8 28,4 21,5 16,2 8,0 19,8

kakovostno  58,9 58,6 65,0 61,9 48,8 60,9

zelo kakovostno    9,3 12,9 13,5 21,9 43,2 19,3

skupaj 100 100 100 100 100 100

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB

Analiza kakovosti stanovanja glede na starost stavbe kaže na močno pove-
zavo med kakovostjo stanovanja in starostjo objekta. 

Analiza kakovosti stanovanj glede na lokacijo v mestu je bila narejena za 
nekakovostni sklad. Analiza je pokazala, da so nekakovostna stanovanja v ve-
čjih mestih nadpovprečno locirana predvsem v visoki stanovanjski gradnji, sle-
dijo drugačne večstanovanjske hiše in srednja stanovanjska gradnja. V manjših 
mestih največja odstopanja od povprečja nekakovostnih stanovanj zasledimo 
v objektih srednje stanovanjske gradnje, sledi visoka stanovanjska gradnja. To 
je sicer razumljivo, ker je zastopanost visoke gradnje v manjših mestih manjša. 
V strnjenih in razpršenih podeželskih naselij pa so nekakovostna stanovanja 
nadpovprečno zastopana v enostanovanjskih in 2–4-stanovanjskih družinskih 
hišah, kar je bilo tudi pričakovati, saj je ta tipologija stanovanjskih objektov v 
teh naselij najbolj zastopana.
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Slika 6.6: Nekakovostna stanovanja glede na tip stavbe in lokacijo v mestu (v %)

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB

Podobna analiza je bila narejena za nekakovostni stanovanjski fond glede 
na tip stavbe in lokacijo v regiji.

Slika 6.7: Nekakovostna stanovanja glede na tip stavbe in lokacije v regiji (v %)

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB

Največji odstotek nekakovostnih stanovanj v visoki stanovanjski gradnji, 
zajetih z anketo, je v Osrednjeslovenski regiji (več kot dve petini), sledi 
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Podravska in Savinjska regija. Če pa primerjamo rezultate ankete glede na 
povprečje v regiji, ugotavljamo, da je odstotek nadpovprečno nekakovostnih 
stanovanj v visoki gradnji značilen za Osrednjeslovensko in Zasavsko regijo. 
Podobno največ nekakovostnih stanovanj v srednje visoki stanovanjski gradnji 
je lociranih v istih regijah: Osrednjeslovenska, Podravska in Savinjska, glede 
na povprečje nekakovostnih stanovanj v regiji pa izstopajo Koroška, Podra-
vska, Zasavska in Osrednjeslovenska. Podobno kot pri prvih dveh tipih je tudi 
pri enostanovanjski družinski hiši največji odstotek nekakovostnih stanovanj v 
Osrednjeslovenski, Podravski in Savinjski regiji, glede na nadpovprečno zasto-
panost v regijah pa izstopajo Pomurska, Srednjeposavska, Notranjsko-kraška 
in Goriška. Največji odstotek nekakovostnih stanovanj v 2–4-stanovanjskih 
družinskih hišah je v Osrednjeslovenski, Gorenjski in Savinjski regiji, glede 
na nadpovprečno zastopanost izstopajo Obalno-kraška, Notranjsko-kraška, 
Zasavska in Srednjeposavska. Največ nekakovostnih stanovanj v drugačni 
večstanovanjski hiši je v Osrednjeslovenski, Podravski in Gorenjski, glede na 
nadpovprečno zastopanost v regiji pa izstopajo Obalno-kraška, Gorenjska, 
Zasavska in Spodnjeposavska. 

Preglednica 6.15: Nekakovostna stanovanja glede na tip stavbe in lokacije v 
regiji (v %)

Nekakovostna stanovanja

Statistine regije

stolpnica 
ali blok s 
5 ali več 

nadstropji

blok ali 
stolpič
z do 4 

nadstropji

enostan
ovanjska 
družinska

 hiša

dva- do 
štirista-

novanjska 
družinska 

hiša

drugačna 
večstano-
vanjska

hiša

skupaj

n = 135 n = 187 n = 264 n = 123 n = 95 n = 804
Pomurska 2,4 4,3 9,0 5,2 2,2 5,2
Podravska 14,6 18,5 16,7 12,5 16,9 16,2
Koroška 1,5 5,3 3,4 3,6 2,5 3,6
Savinjska 11,9 10,3 14,9 10,8 9,7 12,8
Zasavska 4,7 3,0 1,4 2,6 3,2 1,9
Spodnjeposavska 1,3 1,6 5,0 3,5 3,6 2,5
Jugovzhodna 
Slovenija 3,7 7,1 7,9 7,6 4,7 7,5

Osrednjeslovenska 43,5 29,5 17,3 22,9 30,9 29,4
Gorenjska 8,7 8,6 8,5 14,2 12,2 8,7
Notranjsko-kraška 1,5 1,9 3,4 2,6 0,7 1,9
Goriška 2,7 5,4 7,8 6,3 4,3 5,7
Obalno-kraška 3,4 4,5 4,8 8,3 9,0 4,7
Skupaj 100 100 100 100 100 100

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB
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SKLEP

Analiza ožjega bivalnega okolja je pokazala, da več kot štiri petine anketi-
rancev živi v stanovanjskem okolju z nizko in srednje visoko zazidavo, kar je 
glede na bivalne razmere bolj ugodno. Zaznavne težave v stanovanjskem okolju 
so onesnažen zrak, odsotnost rekreacijskih površin, hrup v okolju, pomanjkanje 
varnega prostora za igro otrok na prostem, slabe prometne povezave, varnost v 
okolju ponoči in težave s parkiranjem. Analiza kakovosti stanovanjskega okolja 
je pokazala, da ena šestina anketirancev živi v nekakovostnem stanovanjskem 
okolju. Presenetljivo, trikrat več ali skoraj polovica anketirancev živi v kako-
vostnem stanovanjskem okolju brez pomanjkljivosti oziroma v okolju, ki nima 
nobene izmed prej naštetih zaznavnih težav. Ti rezultati, ki so zasnovani na 
osebni oceni/percepciji anketirancev, so lahko zavajajoči, ker je pogosto interna 
percepcija oz. percepcija stanovalcev glede kvalitete in podobe (imagea) sta-
novanjskega okolja manj kritična od eksterne oz. percepcije strokovnjakov in 
ljudi, ki ne živijo v obravnavanem okolju (Wassenberg, 2004; Sendi et al., 2004). 
Zato je pri pripravi programov prenove posameznih stanovanjskih območij nuj-
no pripraviti še urbanistično-arhitekturno analizo oziroma kvalitativno analizo 
fizičnega prostora.

Nadaljnja analiza kakovosti stanovanjskega okolja je potrdila ugotovitev, da so 
pri gostejši stanovanjski zazidavi (npr. stolpnice, bloki in drugačne večstanovanj-
ske hiše) težave v stanovanjskem okolju, kot so hrup, onesnažen zrak, varnost, te-
žave s parkiranjem, pomanjkanje rekreacijskih površin in prostorov za igro otrok, 
večje od povprečnih, ter tudi to, da so slabe prometne povezave značilne za manj 
gosto stanovanjsko zazidavo (enostanovanjske in 2–4-stanovanjske družinske 
hiše). Težave z onesnaženim zrakom, varnostjo in parkiranjem so najbolj hude za 
gospodinjstva, ki živijo v visoki stanovanjski zazidavi, za gospodinjstva, ki živijo 
v srednje visoki zazidavi, pa je največja težava odsotnost rekreacijskih površin. 
Največje težave s hrupom in prostorom za igro otrok imajo v stanovanjskih oko-
ljih z drugačnim tipom večstanovanjske hiše, to se pravi v zgodovinskih jedrih in 
centralnih mestnih območjih. 

Prepoznavni kvaliteti stanovanjskega okolja sta za več kot štiri petine anke-
tiranih gospodinjstev: mirna in zelena okolica ter zagotovljeno parkirno mesto. 
Te vrednote so bile izpostavljene kot ključne tudi v anketah o oceni bivalne 
kvalitete in urejenosti stanovanjskih sosesk (Sendi et al., 2004) ter tudi v anketi 
o pomembnosti zelenih površin v mestih (Gazvoda, 2001). 

Zagotavljanje kakovostnih zelenih površin v stanovanjskih območjih ter 
tudi zmanjševanje težav s hrupom, onesnaževanjem zraka, varnostjo in parki-
ranjem so prednostne naloge Evropske urbane politike (COM 2004, 2005), 
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ki jo bo možno realizirati le z integralnim pristopom, to je s sodelovanjem 
in usklajevanjem posameznih politik (npr. stanovanjska, urbana) na različnih 
ravneh (npr. lokalna, regionalna in nacionalna). To je treba upoštevati tudi pri 
prenovi in rekonstrukciji stanovanjskih sosesk iz poznih 60. let, ki imajo rela-
tivno večji odstotek zelenih površin. Te površine, ki so pogosto slabo vzdrže-
vane (predvsem zaradi neurejenega lastništva), so tudi pod pritiski sprememb 
namembnosti, kar zahteva temeljito presojo načrtovanih posegov. 

Analiza kakovosti stanovanjskega fonda, zajetega z anketo, je pokazala, da 
petina gospodinjstev (20,9 odstotka) živi v nekakovostnih (‘podstandardnih’) 
stanovanjih. To je del stanovanjskega fonda, ki ga bo treba izboljšati oz. nado-
mestiti. Približno enak delež stanovanjskega fonda, zajetega z anketo (18,8 od-
stotka), sodi v kategorijo zelo kakovostnih stanovanj, tri petine (60,3 odstotka) 
pa v kategorijo kakovostno stanovanje.

Analiza primernosti stanovanja z vidika velikosti gospodinjstev pa kaže, da 
je ena petina stanovanjskega fonda, zajetega z anketo, neprimerna in približno 
tretjina zelo primerna. 

Proučevanje kakovosti stanovanjskega fonda glede na tipologijo objektov 
je pokazalo, da so nekakovostna stanovanja nadpovprečno zastopana v tipih: 
drugačna večstanovanjska hiša in stanovanja v visoki in srednje visoki večsta-
novanjski gradnji. Zelo kakovostna stanovanja pa so nadpovprečno zastopana 
v tipih: enostanovanjske in 2–4-stanovanjske družinske hiše, kar je bilo tudi 
pričakovano. 

Odstotek nekakovostnih stanovanj glede na lokacijo po posameznih regijah je 
močno odvisen od velikosti anketnega vzorca in strukture stanovanjske tipologije. 
Tako je nadpovprečno veliko nekakovostnih stanovanj v visoki in srednje viso-
ki večstanovanjski gradnji v Osrednjeslovenski regiji in v nekdanjih industrijskih 
regijah, kjer je ta tip zazidave bolj razširjen (npr. Podravska, Savinjska, Gorenjska 
regija, Zasavska in Jugovzhodna Slovenija). Nekakovostna stanovanja v tipu dru-
gačna stanovanjska hiša so nadpovprečno zastopana v Osrednjeslovenski, Podra-
vski, Zasavski, Spodnjeposavski, Gorenjski in Obalno-kraški oz. v regijah z zgodo-
vinskimi in večjimi mesti. Glede nekakovostnih stanovanj izredno izstopa tudi tip 
2–4-stanovanjske družinske hiše, ki kaže na problem nekakovostne ali neprimerne 
adaptacije enodružinskih hiš v večstanovanjske (npr. Obalno-kraška, Gorenjska, 
Notranjsko-kraška, Spodnjeposavska).

Lahko povzamemo, da je analiza nekakovostnih stanovanj, zajetih z anketo, 
pokazala, da je glede na tipologijo in lokacijo v regiji za Osrednjeslovensko in 
Zasavsko regijo značilen največji odstotek nekakovostnih stanovanj v stolpnici 
ali bloku s 5 nadstropji in več, za Podravsko in Koroško je to blok ali stolpič z 
do 4 nadstropji, za Obalno-kraško regijo je to drugačna večstanovanjska hiša, 
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za Gorenjsko je to 2–4-stanovanjska družinska hiša, za ostale regije (Pomurska, 
Savinjska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraška in Gori-
ška) pa enodružinska hiša. 

Rezultati analize urbanistično-arhitekturne kakovosti stanovanjskega fonda, 
zajetega z anketo, dajejo dober vpogled v kakovost stanovanj in stanovanjskega 
okolja, tipologijo stanovanjskih objektov in njihovo lokacijo v mestu in regiji. So 
dobro izhodišče za pripravo politik in strategij prenove in rekonstrukcije posame-
znih stanovanjskih okolišev.
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SEDMI DEL

S O S E D S K I O D N O S I I N V P E T O S T V

S K U P N O S T V S L O V E N I J I

Maša Filipović

UVOD

V zahodnoevropskih državah se mnogo stanovanjskih politik oziroma spe-
cifično urbanih politik usmerja k spodbujanju kakovostnih sosedskih odnosov, 
navezanosti na sosesko in kohezivnosti na ravni sosesk. Na primer v Franciji so 
»vprašanja integracije in družbene kohezije gonilo urbanih politik« (Belmes-
sous et al., 2004: 11). Podobno velja tudi v drugih zahodnoevropskih državah 
(npr. Nemčija, Velika Britanija, Nizozemska). Glavni motiv je predvsem stanje 
v večjih urbanih središčih, velikih soseskah, kjer se pomanjkanje kohezivnosti 
povezuje z nižjo kakovostjo življenja in s problemi v soseskah, kot so visoka 
stopnja kriminala, slabo vzdrževanje javnih površin in stavb, nizka motivacija 
prebivalcev za aktivno udeleževanje pri prenovi ipd. Porast pomena lokalnih 
skupnosti kot točke razvoja in izboljševanja kakovosti življenja ljudi kažejo 
tudi novi pristopi »razvoja skupnosti« (community development). »Razvija-
nje skupnosti lahko razumemo kot gradnjo oz. sproščanje socialnega kapitala 
za kolektivno dobro« (Gilchrist, 2004: 11). Pri tem je razvoj skupnosti lahko 
dejavnost, ki je usmerjena na kurativo (reševanje problematičnih sosesk) ali pa 
tudi preventivo (reševanje potencialnih kriz).

Družbena kohezivnost na sploh je eden izmed pomembnih ciljev razvoja 
družb in je kot tak definiran tako na ravni Evropske unije kot tudi v posame-
znih državah. Tudi pri nas so neformalna omrežja in zaupanje deležna politič-
ne pozornosti in se omenjajo kot ena izmed podlag družbene kohezivnosti v 
gradivih za pripravo Strategije razvoja Slovenije. V teh gradivih je poudarjen 
pomen socialnega kapitala, ki naj bi označeval vključenost posameznikov ali 
kolektivnih akterjev v družbene vezi in omrežja, pri čemer sta zaupanje in 
kooperativnost sestavni del tega kapitala. Tudi pri nas torej narašča zavedanje 
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pomena t. i. mehkih prvin, kot so povezanosti, odnosi med ljudmi, za širšo 
družbo. Mednje spadajo kot specifična oblika tudi lokalne vezi in odnosi.

Mnogo raziskav je bilo že namenjenih vprašanju lokalne povezanosti in 
raziskovalci so prišli do zanimivih ugotovitev o pozitivnih učinkih dobrih so-
sedskih odnosov, visoke kohezivnosti sosesk ali navezanosti na sosesko. Tako 
raziskovalci ugotavljajo pozitivne učinke na posameznikovo psihično in fi-
zično zdravje, zmanjšanje stresa (Leyden, 2003; Young et al., 2004), splošno 
zadovoljstvo (Moser, 2002; Parkes et al., 2002), kohezivnost povečuje tudi od-
govorno obnašanje do okolja in sprejemanje norm trajnostnega razvoja (Pol, 
2002; Guardia in Pol, 2002). Zaradi vrste pozitivnih učinkov ni presenetljivo, 
da se politike usmerjajo k spodbujanju teh procesov.

V tem poglavju obravnavamo sosedske odnose kot enega izmed kazalcev 
kakovosti življenja gospodinjstev. Opisno ugotavljanje stanja sosedskih odno-
sov pa je relevantno tudi z vidika ugotavljanja potenciala za uspeh političnih in 
drugih aktivnosti za izboljšanje kakovosti okolja v soseskah, kot je na primer 
prenova. 

STOPNJA ZAUPANJA SOSEDOM

Zaupanje je pomembna dimenzija kakovosti medčloveških odnosov in 
olajšuje transakcije, saj zmanjšuje tveganje. Tako stopnjo zaupanja različni teo-
retiki obravnavajo kot kazalec socialnega kapitala (na različnih nivojih, od po-
samezne skupnosti do nacionalnega nivoja), npr. Putnam (1995), Iglič (2001), 
Fukuyama (1999). Putnam ugotavlja, da je v (post)modernih družbah prisoten 
trend upadanja povezanosti ljudi in upadanja ravni zaupanja (Putnam, 1995). 

V Sloveniji se v splošnem zaupanju uvrščamo med države z nizko stopnjo 
zaupanja, skupaj z drugimi “tranzicijskimi” državami (Litva, Madžarska, Esto-
nija, Hrvaška, Ukrajina, tudi Rusija), nasproti skandinavskim državam, kjer je 
najti najvišje stopnje zaupanja. To nizko splošno stopnjo zaupanja so potrdili 
tudi rezultati stanovanjske ankete, saj ljudem na splošno zaupa le 15  % anke-
tirancev.1 Vendar pa se soseska kaže kot prostor, kjer se razvija višja stopnja za-
upanja. Podatki o stopnji zaupanja v sosede v Sloveniji, v primerjavi s splošnim 
zaupanjem in zaupanjem v izbrane institucije, so prikazani v sliki 7.1. 

1  V članku navajamo v večini primerov odgovore posameznih anketirancev. Ker rezul-
tati Stanovanjske ankete 2005 niso reprezentativni po posameznikih, ampak po gospodinjstvih, 
slednjih ne moremo posplošiti na populacijo. Vendar pa nam omogočajo dobro oceno trendov.
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Slika 7.1: Primerjava stopnje zaupanja (v %) 

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani , IDV FDV, CDB

Stopnja zaupanja sosedom je dokaj visoka, če jo primerjamo s stopnjo za-
upanja ljudem na splošno, saj 43 % anketiranih gospodinjstev zaupa svojim 
sosedom. Sosedje so v tem primeru najbliže stopnji zaupanja družini in so-
rodnikom, kljub veliki razliki, saj slednjim zaupa 85 % ljudi. Če primerjamo 
to zaupanje še z zaupanjem v institucije, je najbliže zaupanju v banke (46 % 
ljudi jim zaupa), ki so tudi tradicionalno med zaupanja vrednimi institucijami, 
medtem ko se ostale opazovane institucije (občinski in državni organi na sta-
novanjskem področju, sodišča, nepremičninske agencije) uvrstijo precej nižje. 

Pomembno je opazovati, med katerimi skupinami v populaciji ter v katerih 
prostorih je stopnja zaupanja manjša. Razlike glede na sociodemografske spre-
menljivke so prikazane v preglednici 7.1.
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Preglednica 7.1: Zaupanje sosedom glede na sociodemografske značilnosti

Ne zaupa
(n = 670)

Niti niti
(n = 1558)

Zaupa
(n = 754)

Skupaj
(n = 3982)

Starost**

15 do 24 let 26,2 % 47,5 % 26,2% 100,0 %

25 do 34 let 25,7 % 42,4 % 32,0% 100,0 %

35 do 44 let 15,8 % 39,4 % 44,8% 100,0 %

45 do 54 let 15,8 % 39,1 % 45,1% 100,0 %

55 do 64 let 14,3 % 39,4 % 46,3% 100,0 %

65 let in več 13,4 % 34,0 % 52,6% 100,0 %

Izobrazba**

OŠ ali manj 17,3 % 35,5 % 47,1 % 100,0 %

2–3-letna srednja 16,6 % 35,1 % 48,3 % 100,0 %

4-letna srednja 17,6 % 41,6 % 40,7 % 100,0 %

Višja strokovna 10,7 % 42,0 % 47,3 % 100,0 %

Visoka izob. ali več 17,8 % 39,9 % 42,2 % 100,0 %

Zaposlitveni status**

Polno zaposlen 16,9 % 40,6 % 42,6 % 100,0 %

Skrajšan delovni čas 12,8 % 31,9 % 55,3 % 100,0 %

Brezposelni 22,5 % 38,9 % 38,5 % 100,0 %

Študent 25,4 % 45,0 % 29,6 % 100,0 %

Upokojen 14,6 % 36,8 % 48,6 % 100,0 %

Drugo 17,3 % 34,5 % 48,2 % 100,0 %

Tip gospodinjstva

Enočlansko 15,8 % 40,9 % 43,3 % 100,0 %

Par brez otrok 17,4 % 38,3 % 44,2 % 100,0 %

Par z otroki 15,8 % 38,3 % 45,9 % 100,0 %

Enostarševska družina 15,4 % 43,5 % 41,1 % 100,0 %

Ostali 20,1 % 38,0 % 41,9 % 100,0 %

Lastniški status**

Lastniško zasedeno stanovanje 16,0 % 39,5 % 44,5 % 100,0 %
Stroškovno najemno 

stanovanje 24,5 % 32,0 % 43,5 % 100,0 %

Tržno najemno stanovanje 23,4 % 40,1 % 36,5 % 100,0 %

Drugo 25,0 % 33,3 % 41,7 % 100,0 %

Skupaj 16,8 % 39,1 % 44,1 % 100,0 %
 ** Stopnja tveganja p  ≤ 0,05 (kar pomeni, da je razlika statistično značilna)

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB



SOSEDSKI ODNOSI 139

Glede na spol se ne pojavljajo večje razlike, zato ta spremenljivka ni vklju-
čena v analize. Izrazite in statistično značilne pa so razlike glede na druge 
sociodemografske spremenljivke. Zelo jasna slika se pokaže pri starosti, kjer 
izrazito bolj zaupajo sosedom starejši. Tukaj se pojavi vprašanje, ali gre za uči-
nek staranja, ali pa morda nova generacija ne bo imela tako visoke stopnje 
zaupanja tudi naprej, torej ali je to vprašanje trenda. Vendar pa lahko sklepamo, 
glede na konstantne ugotovitve tudi tujih raziskav o višji vpetosti, višji stopnji 
zaupanja starejših, da gre morda bolj za učinek same starosti (tj. zaradi položaja 
v življenjskem ciklusu). Še posebej pa je seveda pomembna dolžina bivanja v 
soseski, ki s starostjo tudi običajno narašča. Daljše bivanje v soseski namreč 
omogoča razvoj močnejših vezi v njej.

Kaže se tudi, da upada stopnja zaupanja z višanjem izobrazbe (nekoliko 
izven tega vzorca so tisti z višjo strokovno šolo). Z izrazito nizkim zaupanjem 
sosedom izstopajo študentje, kar je verjetno nekoliko povezano tudi s starostjo 
in krajšo dolžino bivanja v neki soseski. Podpovprečni odstotek takih, ki zelo 
zaupajo sosedom, je tudi med brezposelnimi. 

Glede na tip gospodinjstva ni razlik v stopnji zaupanja. Z nižjim zaupanjem 
svojim sosedom pa izstopajo najemniki tržnih profitnih stanovanj, v primerjavi 
z lastniki in najemniki neprofitnih stanovanj. Kaže, da negotovost njihove si-
tuacije (visoka odvisnost od volje lastnika, možnost izgube stanovanja) ter tudi 
krajša dolžina bivanja v soseski (mobilnost med najemniki je običajno višja in 
pogosto tudi ni prostovoljna) vplivata tudi na njihovo zaupanje v sosede.

Na stopnjo zaupanja vpliva tudi prostor skozi svoje značilnosti. Razlike v 
stopnji zaupanja glede na tip naselja, lokacijo, tip stavbe in tip bivalnega okolja 
so podane v preglednici 7.2. 
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Preglednica 7.2:  Zaupanje sosedom glede na prostorske značilnosti

Ne zaupa
(n = 670)

Niti niti
(n = 1558)

Zaupa
(n = 1754)

Skupaj
(n = 3982)

Tip stavbe*
Stolpnica ali blok s 5 in več 

nadstropji 20,0 % 43,9 % 36,2 % 100,0 %

Blok ali stolpič z do 4 nadstropji 19,4 % 42,9 % 37,7 % 100,0 %

Družinska hiša 14,4 % 37,1 % 48,4 % 100,0 %

Drugačna večstanovanjska hiša 21,7 % 33,3 % 44,9 % 100,0 %

Tip naselja*

Mesto z najmanj 10.000 prebivalci 19,5 % 40,6 % 39,9 % 100,0 %

Mesto do vključno 9999 prebivalcev 18,6 % 39,2 % 42,2 % 100,0 %

Strnjeno podeželsko naselje 13,9 % 36,5 % 49,6 % 100,0 %

Razpršeno podeželsko naselje 13,9 % 39,4 % 46,7 % 100,0 %

Lokacija

Središče mesta 20,4 % 38,1 % 41,5 % 100,0 %

Druga mestna četrt 18,2 % 43,1 % 38,7 % 100,0 %

Mestno obrobje 18,6 % 40,8 % 40,6 % 100,0 %

Tip bivalnega okolja

Družinske hiše 17,6 % 39,8 % 42,5 % 100,0 %

Nižje stavbe (do 4 nadst.) 18,7 % 41,4 % 39,8 % 100,0 %

Višje stavbe (nad 5 nadst.) 20,8 % 42,1 % 37,1 % 100,0 %

Drugo 25,4 % 28,4 % 46,3 % 100,0 %

Skupaj 19,0 % 40,6 % 40,4 % 100,0 %
1 – Kategorija nestanovanjski objekt je bila izločena iz preglednice zaradi majhnega števila (n = 16)
2 – Vprašanje je bilo postavljeno le tistim, ki živijo v večjem ali manjšem mestu, n = 2139
* Stopnja tveganja p ≤ 0,05 (kar pomeni, da je razlika statistično značilna). 

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Iz preglednice 7.2 je razvidno, da je stopnja zaupanja izrazito višja na po-
deželju v primerjavi z mestom. Višja je tudi med tistimi, ki bivajo v družinskih 
in drugih večstanovanjskih hišah, v primerjavi s tistimi, ki bivajo v bloku ali 
stolpnici. Lokacija v mestu in tip bivalnega okolja pa ne vplivata na stopnjo 
zaupanja, saj razlike niso statistično značilne. Gre torej predvsem za tradicio-
nalno delitev med mestom in podeželjem, in potrjuje se hipoteza, da urbanost 
zmanjšuje zaupanje v ljudi (kot značilnost življenja v mestu). To hipotezo so 
potrdili tudi Ross in sodelavci 2002, in sicer so v svoji raziskavi potrdili, da 
ljudje v mestu manj zaupajo drugim ne glede na samo kakovost okolja ali 
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posameznikove značilnosti. Pri tem pa so ugotovili, da gre večinski delež razlik 
med mestom in podeželjem vseeno pripisati strukturi prebivalcev (koncentra-
cija revnih prebivalcev v mestih) in degradiranim soseskam v mestih (soseske 
z višjo stopnjo kriminala, propadajoče soseske ipd.) ter da je preostanek razlike 
v stopnji zaupanja lahko tudi rezultat t. i. “spill over” efekta, npr. bližine degra-
diranih območij. 

INTENZIVNOST STIKOV S SOSEDI

Pomen sosedskih odnosov je proučevalo že veliko avtorjev. Ugotovili so, 
da imajo dobri sosedski odnosi več pozitivnih posledic za posameznika, kot 
je zmanjšanje strahu, stresa, in tako vplivajo na višjo kakovost življenja ljudi. 
Predstavljali naj bi tudi obliko socialnega kapitala tako posameznikov kot tudi 
širše skupnosti (Parissaki in Humphreys, 2005) ter naj bi vplivali na višjo sto-
pnjo participacije in zavedanja problemov v skupnosti (Bolland in McCallum, 
2002).

Sosedje so lahko tudi eden izmed pomembnih virov socialne opore (Barker, 
2002). Še posebej so pomembni za bolj ranljive skupine prebivalstva, kot so na 
primer starejši. Njihova vloga v omrežjih socialne opore je sicer običajno bolj 
instrumentalna (Dremelj, 2003; Filipović et al., 2005), vendar pa lahko v ne-
katerih okoliščinah preseže te oblike podpore (več v Barker, 2002). Poleg tega 
imajo, kot sta ugotavljala Henning in Lieberg (1996), tudi manj tesne oblike 
povezanosti s sosedi, kot so občasni pozdrav in klepet, pomen za posameznike, 
saj jim dajejo občutek varnosti in domačnosti v soseski, pa tudi družbeno in 
praktično podporo. 

Kakšna je intenzivnost stikov pri nas in ali se je slednja v zadnjih 10 letih kaj 
spremenila, je razvidno iz slike 7.2. Možna je namreč primerjava med rezultati 
ankete Kvaliteta življenja (1994)2 ter Stanovanjske ankete (2005). Pri tem je 
bila intenzivnost stikov merjena na podlagi rekodirane spremenljivke (iz treh 
vprašanj),3 kjer je intenzivnost stikov merjena na petstopenjski lestvici:

2  Podatki za leto 1994 so iz raziskave Kvaliteta življenja 1994, bazo podatkov je posre-
doval Arhiv družboslovnih podatkov. Izračuni so lastni.
3  Stiki s sosedi je umetno tvorjena spremenljivka na podlagi treh anketnih vprašanj 
(7_7a, 7_7b in 7_7c); Ali poznajo svoje sosede (ne, nikogar, da, nekaj in da, večino); ali se z njimi 
pogovarjajo (da, ne) in ali med njimi koga štejejo med svoje dobre znance ali prijatelje (da, ne). 
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1 – ne pozna nikogar,4

2 – pozna nekaj sosedov, med njimi nima prijateljev,
3 – pozna večino sosedov, med njimi nima prijateljev,
4 – pozna nekaj sosedov in med njimi ima prijatelje,
5 – pozna večino sosedov in med njimi ima prijatelje.

Skoraj dve tretjini anketirancev je odgovorilo, da poznajo večino svojih so-
sedov in imajo med njimi tudi prijatelje, le majhen odstotek (4 %) pa ne pozna 
svojih sosedov. V intenzivnosti medsosedskih vezi, zanimivo, ni opaziti skoraj 
nobenih razlik med letoma 19945 in 2005. Nekoliko je manjši odstotek moč-
nih vezi (torej prijateljstev) v soseski v letu 2005 glede na leto 1994. Čeprav so 
trendi komaj opazni, se morda nakazuje nekolikšno zmanjšanje močnejših vezi 
s sosedi, kar se sklada z ugotovitvami tudi drugih raziskav in drugih avtorjev 
(npr. Mandič in Hlebec, 2005; Filipović et al., 2005)

Slika 7.2: Primerjava intenzivnosti stikov s sosedi med letoma 1994 in 2005 (v %)

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

4  Med ‘ne pozna nikogar’ smo vključili tudi majhen odstotek ljudi, ki so izjavili, da sicer 
poznajo svoje sosede, vendar se z njimi ne pogovarjajo. (takih je 1,9 %, n = 78).
5  Podatki za leto 1994 so iz raziskave Kvaliteta življenja 1994, bazo podatkov je posre-
doval Arhiv družboslovnih podatkov. Izračuni so lastni. Vprašanja so bila v letu 1994 in 2005 
postavljena enako. 
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Dobri odnosi s sosedi se kažejo kot pomemben del kakovosti bivanja. Do-
bri dve tretjini anketirancev (69 %) meni, da so dobri sosedski odnosi zelo 
pomembni, kar je primerljivo z odstotkom tistih, ki jim je zelo pomembna 
neodvisnost gospodinjstev (69 %). To kaže na zelo visok pomen odnosov oz. 
»mehkih« spremenljivk. Manj pomembne so ljudem fizične okoliščine življe-
nja, čeprav med njimi nekatere vendarle precej izstopajo z visokimi odstotki 
(glej sliko 2.8 v tem zborniku).

Kot smo omenili, so sosedske vezi nekaterim skupinam bolj pomembne kot 
drugim. V tujih raziskavah sosedskih vezi so se pokazale naslednje razlike: več 
stikov s sosedi imajo manj izobraženi, tisti z večjim številom otrok in tisti, ki 
so doma (npr. gospodinje), pa tudi starejši ter tisti iz ruralnega okolja (Guest in 
Wierzbicki, 1999; Campbell in Lee, 1992; Wenger, 1994; Moser et al, 2002). 
Kakšne so ugotovitve za Slovenijo glede na sociodemografske značilnosti, je 
podano v preglednici 7.3.

Tudi za Slovenijo je značilno, da s starostjo narašča odstotek takih, ki po-
znajo večino svojih sosedov in imajo med njimi tudi prijatelje, medtem ko se z 
višanjem izobrazbe ta odstotek zmanjšuje. Podobno kot pri zaupanju sosedom 
tudi med stiki po manjši intenzivnosti izstopajo študentje, podobno nižji (tj. 
podpovprečni) odstotek najmočneje povezanih s sosedi pa imajo tudi polno 
zaposleni. Tu gre morda tudi za učinek časa, ki je ljudem na voljo za druže-
nje (polno zaposleni ga imajo manj, kot na primer upokojenci, tisti s krajšim 
delovnim časom ...). Razlika se pojavi tudi glede na tip gospodinjstva, kjer 
izstopajo po manj intenzivnih stiki s sosedi enočlanska gospodinjstva. Kaže se 
torej predvsem, da imajo tiste skupine prebivalstva (kot so starejši, nižje izo-
braženi), ki imajo manj virov (finančnih, izobrazbenih in drugih), bolj razvite 
stike v soseski.

Največje razlike pa se pojavijo glede na lastniški status, saj imajo gospo-
dinjstva v tržnih stanovanjih izrazito manj stikov kot lastniki ali gospodinjstva 
v socialnih najemnih stanovanjih. Glede na višji vložek lastnikov v stanovanje 
(zaradi večje finančne, pa tudi emocionalne investicije) je ta razlika razumljiva. 
Hkrati je lahko povezana tudi z dotedanjo ali predvideno dolžino bivanja v 
stanovanju. Tržni najemniki se pogosteje selijo ter zato morda ne vzpostavijo 
takih stikov, kot je to značilno za bolj stabilne bivalne razmere, ki jih nudi la-
stniški status ali pa tudi stroškovni najemni status.
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Preglednica 7.3:  Stiki s sosedi glede na sociodemografske značilnosti

Ne pozna 
nikogar

(n = 149)

Pozna 
nekaj, ni 

prijateljev
(n = 385)

Pozna 
večino, ni 
prijateljev
(n = 806)

Pozna 
nekaj, 

prijatelji
(n = 276)

Pozna 
večino, 

prijatelji
(n = 2392)

Skupaj
(n = 4008)

Starost**
15 do 24 let 9,3  % 12,6  % 16,4  % 7,7  % 54,1 % 100,0 %
35 do 44 let 2,9 % 10,8 % 22,7 % 6,0 % 57,6 % 100,0 %
45 do 54 let 2,5 % 8,5 % 20,8 % 6,4 % 61,8 % 100,0 %
55 do 64 let 2,6 % 5,7 % 17,3 % 8,2 % 66,2 % 100,0 %
65 let in več 2,9 % 6,7 % 18,8 % 7,6 % 64,0 % 100,0 %

Izobrazba**
OŠ ali manj 3,0 % 1,9 % 16,4 % 6,8 % 71,8 %

2–3-letna srednja 2,3 % 6,3 % 14,8 % 5,8 % 70,8 % 100,0 %
4-letna srednja 3,6 % 10,1 % 20,7 % 7,4 % 58,1 % 100,0 %
Višja strokovna 5,0 % 12,2 % 24,0 % 7,1 % 51,6 % 100,0 %

Visoka izob. ali več 5,7 % 18,8 % 26,3 % 6,8 % 42,4 % 100,0 %
Zaposlitveni 

status**
Polno zaposlen 4,0 % 11,9 % 22,3 % 5,8 % 55,9 % 100,0 %

Skrajšan delovni 
čas 0 % 12,8 % 14,9 % 6,4 % 66,0 % 100,0 %

Brezposeln 1,1 % 7,9 % 19,2 % 8,3 % 63,5 % 100,0 %

Študent 9,5 % 16,4 % 15,3 % 7,4 % 51,3 % 100,0 %

Upokojen 3,4 % 5,8 % 18,5 % 8,2 % 64,1 % 100,0 %

Drugo ,9 % 4,6 % 11,9 % 7,3 % 75,2 % 100,0 %

Tip gospodinjstva**

Enočlansko 6,4 % 12,0 % 21,4 % 9,8 % 50,5 % 100,0 %

Par brez otrok 4,1 % 12,9 % 18,5 % 6,5 % 58,1 % 100,0 %

Par z otroki 2,2 % 8,8 % 22,2 % 6,1 % 60,8 % 100,0 %
Enostarševska 

družina 3,5 % 10,5 % 17,8 % 9,4 % 58,7 % 100,0 %

Ostali 4,0 % 5,6 % 16,5 % 5,0 % 68,8 % 100,0 %

Lastniški status**
Lastniško zasedeno 

stanovanje 2,9 % 8,8 % 20,1 % 6,9 % 61,2 % 100,0 %

Stroškovno naje-
mno stanovanje 5,0 % 11,0 % 24,0 % 7,0 % 53,0 % 100,0 %

Tržno najemno 
stanovanje 19,0 % 25,6 % 14,9 % 4,8 % 35,7 % 100,0 %

Drugo 12,0 % 16,0 % 12,0 % 60,0 % 100,0 %

Skupaj 3,8 % 9,5 % 20,1 % 6,9 % 59,8 % 100,0 %
** - Stopnja tveganja p ≤ 0,01 (kar pomeni, da je razlika statistično značilna).

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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Kakovost medsosedskih odnosov ni odvisna le od demografskih značilnosti 
anketiranih gospodinjstev, ampak, kot kaže analiza, nanjo izrazito vplivajo tudi 
prostorske značilnosti. Rezultati so podani v preglednici 7.4.

V mestih lahko opazimo izrazito manjši odstotek takih, ki poznajo svoje 
sosede in imajo prijateljske odnose. Velika je tudi razlika med manjšim in ve-
čjim mestom, saj v večjem mestu precej večji odstotek pozna le nekaj ljudi in 
med njimi nima prijateljev, kot to velja za manjše mesto, ki je v teh odstotkih 
bolj podobno tistemu v podeželskih naseljih. Znotraj mest se pojavlja tudi pre-
cejšnja razlika med centrom in mestnim obrobjem (na obrobju bolj povezani s 
sosedi). To se navezuje tudi na razlike glede na prevladujoč tip gradnje v okoli-
šu, saj je v soseskah s prevlado družinskih hiš višja stopnja intenzivnih povezav 
s sosedi. Podobna razlika je v primeru, če gledamo, v kakšnem tipu stavbe 
prebiva gospodinjstvo. Tako je stikov med sosedi v visokih večstanovanjskih 
stavbah precej manj kot pa v družinskih hišah; takih, ki pozna večino in ima 
med njimi prijatelje, je namreč skoraj za polovico manj (37 % vs. 70 %).

Kaže se torej, da življenje v večstanovanjskih stavbah izrazito negativno 
vpliva na tvorjenje močnih medsosedskih vezi. Ena od možnih razlag za to 
je prevelika bližina in pomanjkanje zasebnosti v takih stavbah, zaradi česar se 
prebivalci najraje umaknejo v odnos “prijateljske distance”, kot to imenujejo 
Crow et al (2002).
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Preglednica 7.4:  Stiki s sosedi glede na prostorske značilnosti 

Ne pozna 
nikogar
(n = 149)

Pozna 
nekaj, ni 
prijateljev
(n = 385)

Pozna 
večino, ni 
prijateljev
(n = 806)

Pozna 
nekaj, 
prijatelji
(n = 276)

Pozna 
večino, 
prijatelji
(n = 2392)

Skupaj
(n = 4008)

Tip stavbe**

Stolpnica ali blok s 5 
in več nadstropji 7,9 % 23,6 % 15,3 % 16,0 % 37,2 % 100,0 %

Blok ali stolpič z do 4 
nadstropji 3,8 % 13,8 % 27,2 % 7,0 % 48,2 % 100,0 %

Družinska hiša 2,4 % 4,2 % 18,2 % 4,7 % 70,4 % 100,0 %

Drugačna večstano-
vanjska hiša 5,2 % 9,3 % 23,9 % 4,1 % 57,5 % 100,0 %

Tip naselja**

Mesto z najmanj 
10.000 prebivalci 5,7 % 17,6 % 22,9 % 11,1 % 42,7 % 100,0 %

Mesto do vključno 
9999 prebivalcev 3,4 % 8,5 % 22,9 % 5,4 % 59,9 % 100,0 %

Strnjeno podeželsko 
naselje 1,6 % 4,2 % 17,5 % 4,0 % 72,6 % 100,0 %

Razpršeno podeželsko 
naselje 3,2 % 2,6 % 15,3 % 4,3 % 74,6 % 100,0 %

Lokacija**

Središče mesta 5,5 % 13,8 % 24,9 % 7,7 % 48,1 % 100,0 %

Druga mestna četrt 5,7 % 20,8 % 23,1 % 10,1 % 40,2 % 100,0 %

Mestno obrobje 4,1 % 12,1 % 21,1 % 9,7 % 53,1 % 100,0 %

Tip bivalnega 
okolja**

Družinske hiše 3,5 % 9,9 % 24,8 % 5,4 % 56,5 % 100,0 %

Nižje stavbe (do 4 
nadst.) 5,0 % 15,5 % 24,3 % 9,4 % 45,8 % 100,0 %

Višje stavbe (nad 5 
nadst.) 6,9 % 22,7 % 16,8 % 15,4 % 38,3 % 100,0 %

Drugo 5,8 % 10,1 % 31,9 % 5,8 % 46,4 % 100,0 %

Skupaj 4,9 % 14,9 % 23,0 % 9,2 % 48,1 % 100,0 %
** - Stopnja tveganja p ≤ 0,01 (kar pomeni, da je razlika statistično značilna).
1 – Kategorija nestanovanjski objekt je bila izločena iz preglednice zaradi majhnega števila (n = 16).
2 – Vprašanje je bilo postavljeno le tistim, ki živijo v večjem ali manjšem mestu, N = 2151.

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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VPETOST V SKUPNOST

Lokalne vezi in zaupanje lahko obravnavamo kot del širših konceptov, kot 
so socialni kapital, vpetost v skupnost, skupnostna učinkovitost, pripadnost 
skupnosti ipd. Del teh konceptov je pogosto poleg stikov in zaupanja tudi 
navezanost na sosesko. 

V Sloveniji je dokaj močna navezanost na sosesko, saj je 54 % anketirancev 
odgovorilo, da so navezani na svojo sosesko, 19 % pa jih ni navezanih. V med-
narodni raziskavi Restate v velikih povojnih soseskah so na primer ugotavljali, 
da je navezanost na sosesko precej nižja, okoli 20 %. Na primer v Fužinah (Slo-
venija) je 22 % močno navezanih, v Žusterni (Slovenija) 21 %, v Kanaleneilan-
du (Nizozemska) 20 %, v Nieuw Hoogravenu (Nizozemska) 20 %, vendar pa 
je pri tej primerjavi potrebna previdnost zaradi drugačne postavitve vprašanj 
in odgovorov glede navezanosti.6 Ta nižja navezanost je lahko povezana tudi s 
specifičnostjo soseske, saj gre za blokovska naselja, za katera je običajna manjša 
stopnja navezanosti.

V nadaljevanju bomo opazovali vpetost gospodinjstev v lokalno skupnost 
z naslednjimi dimenzijami: stopnja zaupanja v sosede, intenzivnosti stikov s 
sosedi, navezanost na sosesko ter pomembnost dobrih odnosov s sosedi.7 Na 
podlagi teh štirih vprašanj smo tvorili novo spremenljivko, na podlagi katere 
lahko vidimo, koliko je ljudi, ki so jim sosedski odnosi in soseska sama po-
membni, koliko pa je takih, ki jim ta dimenzija kakovosti življenja ni zelo 
pomembna. Napravili smo naslednjo porazdelitev na tri skupine:
1. skupino manj vpetih v lokalno skupnost,
2. skupina srednje vpetih v lokalno skupnost,
3. skupino izrazito vpetih v lokalno skupnost.

Prvo skupino sestavljajo posamezniki, ki so na katero koli izmed štirih 
vprašanj odgovorili z nizkimi vrednostmi, torej so ali izkazali izrazito neza-
upanje sosedom (1,2), ali jim ti odnosi sploh niso pomembni (1,2), ali niso 
poznali nikogar med sosedi ali pa sploh niso bili navezani na sosesko (1,2). 

6  Vprašanja o navezanost v raziskavi Restate se je glasilo: Ali se počutite malo ali moč-
no navezani na sosesko? Odgovori so bili (1) malo, (2) nevtralno, (3) močno. V Stanovanjski 
anketi pa se je vprašanje glasilo Ali se čutite navezani na sosesko? Odgovori so bili od 1 do 
5, rekodirani v 3 spremenljivke, in sicer 1 (malo ali nenavezan), 2 (niti niti, tj. nevtralno) in 3 
(močno navezan). Vir: Černič Mali et al, 2005; Aalbers et al, 2005.
7  Navezanost na sosesko se je merila z vprašanjem: Ali se čutite navezani na svojo so-
sesko (odgovori se vrstijo od 1 – sploh ni navezan, do 5 – močno navezan. Pomembnost dobrih 
odnosov s sosedi pa se je merila z vprašanjem: Ljudje imamo različne možnosti in pričakovanja, 
kaj naj stanovanje nudi. Kako pomembno je za vas naslednje: dobri odnosi s sosedi. Odgovori so 
rangirali od 1 – ni pomembno, do 5 – je zelo pomembno.
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Nasprotno pa so tisti v skupini izrazito vpetih v lokalno skupnost odgovorili 
na vsa vprašanja hkrati z visokimi odstotki, torej so bili hkrati zelo navezani na 
sosesko (4,5), zelo so jim bili pomembni odnosi s sosedi (4,5), zelo so zaupali 
sosedom (4,5) in med sosedi so jih nekaj ali večino poznali ter imeli med njimi 
tudi prijatelje (4,5). Porazdelitev v skupine je prikazana na sliki 7.3.

Slika 7.3: Vpetost v skupnost (v  %)

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Kot kaže slika 7.3., so skupine precej različne, najmanj je takih, ki so iz-
razito močno vpeti v skupnost (petina), največja (skoraj polovico anketiranih 
gospodinjstev) pa je vmesna skupina. Tretjino gospodinjstev predstavljajo tisti, 
ki niso močno vpeti v skupnost.

Kot smo preverili zaupanje in stike, lahko pogledamo, kako vpete v sku-
pnost so različne skupine prebivalstva. Te so prikazane v preglednici 7.5. Iz 
preglednice je vidno, da so bolj vpeti v skupnost starejši, manj izobraženi, tisti, 
ki so glede na svoj zaposlitveni status več časa doma (tj. upokojenci, tisti s 
skrajšanim delovnim časom ter kategorija drugo, ki vključuje gospodinje, inva-
lide, pomagajoče družinske člane ipd.), in tisti, ki težje shajajo s svojimi dohod-
ki. Glede na tip gospodinjstva razlike niso zelo izrazite. Tako se kaže vpetost v 
skupnost povezana predvsem s tistimi skupinami prebivalstva, ki imajo morda 
manj virov za mreženje izven te lokalne skupnosti.

Glede na lastniški status izstopajo lastniki z večjim odstotkom močno vpe-
tih v skupnost. Slednje je lahko povezano deloma s časom bivanja v skupnosti, 
deloma pa z večjim vložkom (finančnim, časovnim, emocionalnim) lastnikov. 
Te značilnosti se ujemajo z že opisanimi ugotovitvami o stikih in zaupanju. 
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Preglednica 7.5:  Vpetost v skupnost glede na sociodemografske značilnosti

Manj vpeti 
v skupnost 
(n = 1426)

Srednje 
vpeti

(n =  1801)

Zelo vpeti v 
skupnost 
(n =  783)

Skupaj
(n = 4010)

Starost**

15 do 24 let 44,8 % 46,4 % 8,7 % 100,0 %

25 do 34 let 50,0 % 40,0 % 10,0 % 100,0 %

35 do 44 let 35,1 % 46,6 % 18,3 % 100,0 %

45 do 54 let 33,1 % 46,0 % 21,0 % 100,0 %

55 do 64 let 32,0 % 44,8 % 23,2 % 100,0 %

65 let in več 30,9 % 44,4 % 24,7 % 100,0 %

Izobrazba**

OŠ ali manj 31,6 % 42,9 % 25,5 % 100,0 %

2–3-letna srednja 33,6 % 41,0 % 25,5 % 100,0 %

4-letna srednja 35,2 % 46,6 % 18,2 % 100,0 %

Višja strokovna 29,7 % 53,4 % 16,9 % 100,0 %

Visoka izob. ali več 45,9 % 43,2 % 10,8 % 100,0 %

Zaposlitveni status**

Polno zaposlen 37,6 % 45,1 % 17,3 % 100,0 %

Skrajšan delovni čas 27,1 % 47,9 % 25,0 % 100,0 %

Brezposeln 40,2 % 41,7 % 18,0 % 100,0 %

Študent 42,9 % 48,1 % 9,0 % 100,0 %

Upokojen 31,3 % 45,1 % 23,5 % 100,0 %

Drugo 32,7 % 37,3 % 30,0 % 100,0 %

Tip gospodinjstva

Enočlansko 36,3 % 44,3 % 19,4 % 100,0 %

Par brez otrok 36,6 % 43,1 % 20,3 % 100,0 %

Par z otroki 35,4 % 45,8 % 18,9 % 100,0 %

Enostarševska družina 30,9 % 51,6 % 17,5 % 100,0 %

Ostali 36,1 % 42,6 % 21,3 % 100,0 %

Lastniški status**

Lastniško zasedeno stanovanje 34,0 % 45,8 % 20,2 % 100,0 %
Stroškovno najemno 

stanovanje 48,5 % 36,5 % 15,0 % 100,0 %

Tržno najemno stanovanje 54,2 % 33,9 % 11,9 % 100,0 %

Drugo 33,3 % 54,2 % 12,5 % 100,0 %

Skupaj 35,5 % 44,9 % 19,6 % 100,0 %
** - Stopnja tveganja p ≤ 0,01 (kar pomeni, da je razlika statistično značilna).

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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Razlike glede na prostorske značilnosti in razlike med regijami so prikazane 
v preglednicah 7.6 in 7.7. Po pričakovanjih je opaziti večjo vpetost v skupnost 
na podeželju (razpršenem ali strnjenem) kot pa v mestnih naseljih. V mestnih 
naseljih pa je nekoliko večja stopnja vpetosti v mestnem obrobju. Kot kažejo 
podatki, pa ni pomembna le lokacija, ampak tudi tip stavbe, v kateri prebiva 
gospodinjstvo, ter tip bivalnega okoliša. Tako je večji odstotek močno vpetih v 
skupnost med tistimi, ki bivajo v družinskih hišah ali drugih večstanovanjskih 
hišah, ter v okolišu, kjer prevladujejo družinske hiše.8

Preglednica 7.6:  Vpetost v skupnost glede na prostorske značilnosti 

Manj vpeti 
v skupnost 
(n = 1344)

Srednje 
vpeti

(n =  1849)

Zelo 
vpeti v 

skupnost
(n =  816)

Skupaj
(n = 4009)

Tip stavbe*

Stolpnica ali blok s 5 in več nadstropji 45,2 % 42,3 % 12,5 % 100,0 %

Blok ali stolpič z do 4 nadstropji 41,6 % 46,0 % 12,4 % 100,0 %

Družinska hiša 30,0 % 45,6 % 24,4 % 100,0 %

Drugačna večstanovanjska hiša 41,8 % 41,4 % 16,8 % 100,0 %

Tip naselja*
Večje mesto (z najmanj 10.000 

prebivalci) 41,2 % 43,6 % 15,2 % 100,0 %

Manjše mesto (do vključno 9999 
prebivalcev) 36,9 % 48,9 % 14,3 % 100,0 %

Strnjeno podeželsko naselje 29,7 % 44,8 % 25,5 % 100,0 %

Razpršeno podeželsko naselje 31,0 % 43,9 % 25,0 % 100,0 %

Lokacija*

Središče mesta 42,6 % 44,2 % 13,2 % 100,0 %

Druga mestna četrt 42,7 % 45,6 % 11,7 % 100,0 %

Mestno obrobje 36,2 % 46,3 % 17,5 % 100,0 %

Tip bivalnega okolja*

Družinske hiše 33,9 % 49,3 % 16,8 % 100,0 %

Nižje stavbe (do 4 nadst.) 43,8 % 42,5 % 13,8 % 100,0 %

Višje stavbe (nad 5 nadst.) 44,6 % 42,4 % 13,0 % 100,0 %

Drugo 38,2 % 52,9 % 8,8 % 100,0 %

1 – Kategorija nestanovanjski objekt je bila izločena iz preglednice zaradi majhnega števila (n = 16).
2 – Vprašanje je bilo postavljeno le tistim, ki živijo v večjem ali manjšem mestu, n =  2151.
* - Stopnja tveganja p ≤ 0,05 (kar pomeni, da je razlika statistično značilna).

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

8  Vendar ta razlika, če nadzorujemo stavbo, v kateri biva gospodinjstvo, izgine.
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Preglednica 7.7:  Vpetost v skupnost po regijah

Manj vpeti v 
skupnost 

(n = 1426)
Srednje vpeti 
(n =  1801)

Zelo vpeti 
v skupnost 
(n =  783)

Skupaj
(n = 4010)

Pomurska 33,8 % 42,0 % 24,2 % 100,0 %

Podravska 33,4 % 43,4 % 23,2 % 100,0 %

Koroška 41,4 % 40,0 % 18,6 % 100,0 %

Savinjska 30,1 % 47,6 % 22,3 % 100,0 %

Zasavska 32,7 % 47,1 % 20,2 % 100,0 %

Spodnjeposavska 33,3 % 37,9 % 28,8 % 100,0 %

Jugovzhodna Slovenija 31,4 % 50,9 % 17,7 % 100,0 %

Osrednjeslovenska 41,9 % 42,4 % 15,6 % 100,0 %

Gorenjska 29,6 % 51,1 % 19,3 % 100,0 %

Notranjsko-kraška 42,7 % 44,8 % 12,5 % 100,0 %

Goriška 32,1 % 50,4 % 17,5 % 100,0 %

Obalno-kraška 41,6 % 39,8 % 18,6 % 100,0 %

Skupaj 35,6 % 44,9 % 19,5 % 100,0 %

Opomba: razlike so statistično značilne –  Stopnja tveganja p ≤ 0,01. 

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Z največjimi odstotki manj vpetih v skupnost izstopajo naslednje regije: 
Osrednjeslovenska, Koroška, Notranje- in Obalno-kraška. Največje odstotke 
zelo vpetih v skupnost najdemo v Pomurski, Podravski in Spodnjeposavski 
regiji. Glede na regionalne razlike lahko vidimo predvsem ločitev na vzho-
dno in zahodno (skupaj z osrednjo) Slovenijo, pri čemer vzhodna Slovenija 
(s Pomursko, Podravsko, Savinjsko in Spodnjeposavsko regijo) izstopa z nad-
povprečnim odstotkom vpetih v skupnost. To se lahko povezuje predvsem s 
stopnjo urbaniziranosti regij, vendar ne v celoti; Podravska regija kljub pri-
sotnosti drugega največjega mesta v Sloveniji ne izstopa, nizko urbanizirana 
Notranjsko-kraška regija pa izstopa z nadpovprečnim deležem manj vpetih v 
skupnost. V določeni meri gre torej morda lahko tudi za “kulturne” razlike med 
vzhodno in zahodno Slovenijo. 

SKLEP

Splošne ugotovitve glede sosedskih odnosov v Sloveniji so, da so slednji 
na precej visoki ravni, saj je stopnja zaupanja razmeroma visoka (sosedje se še 
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vedno precej razlikujejo od zaupanja ljudem na splošno, kar kaže na njihovo 
posebno vlogo) in vezi s sosedi dokaj močne. Še posebej pomembne so te vezi 
za nekatere ranljivejše skupine prebivalstva, kot so starejši, manj izobraženi, saj 
morda slednje zapolnjujejo pomanjkanje drugih virov. 

Glede na skupne kazalce zaupanja sosedom, stike s sosedi, pomembnost 
odnosov s sosedi ter navezanosti na sosesko smo opazovali, kako močno so 
ljudje vpeti v lokalno skupnost. Kot bolj »problematična« glede na stopnjo 
vpetosti v skupnost se po predvidevanjih pokažejo urbana naselja, predvsem 
večja mesta, pri čemer pozitivno izstopajo predmestja. Nadalje, bivanje v vi-
sokih večstanovanjskih stavbah izrazito vpliva na manjšo stopnjo vpetosti v 
skupnost, na manj stikov s sosedi ter manjše zaupanje sosedom, kar je posebej 
negativno z vidika skupne prenove objekta.

Žal nam anketa ni omogočala opazovanja še enega pomembnega vidika 
povezovanja na ravni sosesk, in sicer bolj v smeri instrumentalnih vezi, parti-
cipacije v skupnih projektih ipd. Slednji so namreč zelo pomembni za dvigo-
vanje kakovosti življenja v soseskah, in niso nujno povezani z močnimi vezmi 
s sosedi ali sosesko. 

Visoko urbanizirana področja, predvsem mestne četrti, za katere je značilna 
blokovska gradnja, se torej kažejo kot območja, kjer bi bila koristna spodbuda 
politik v smeri razvoja sodelovanja in medsebojnega zaupanja ljudi. Lokal-
na povezanost postaja vse bolj pomemben dejavnik pri udejanjanju politik. 
Mnoge tuje raziskave namreč kažejo, da je za uspešno politiko regeneracije in 
prenove sosesk potrebno sodelovanje ljudi, ki v teh soseskah živijo. Njihovo 
sodelovanje pa je povezano z odnosi, ki jih imajo, in njihovim medosebnim za-
upanjem. Kot instrumenti v ta namen se v tujini uporabljajo predvsem različne 
lokalne aktivnosti, podpiranje lokalnih organizacij in programov, tudi različnih 
prireditev. Gre torej za aktivnosti, ki jih lahko poimenujemo tudi »razvijanje 
skupnosti«. 
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OSMI DEL

DIMENZIJA UPRAVLJANJA, VZDRŽEVANJA IN

PRENOVE STANOVANJ IN STANOVANJSKEGA

OKOLJA

Richard Sendi

Ko govorimo o upravljanju, vzdrževanju in prenovi stanovanj, je treba naj-
prej ugotoviti, da je izvajanje teh dejavnosti močno odvisno od specifičnih 
lastniških statusov gospodinjstev (Munro, 1991; Andersen, 1998; Cowan in 
Marsh, 2001). Gospodinjstva, ki živijo v lastniških stanovanjih, naj bi jih bolj-
še vzdrževala in pogosteje izvajala potrebna prenovitvena dela. Vendar avtorji 
ugotavljajo, da tudi med lastniki obstajajo pomembne razlike na tem področju, 
ki so predvsem odvisne od ekonomskega statusa posameznega gospodinjstva. 
Raziskava stanovanjskega stanja na Škotskem je na primer pokazala, da so 
ekonomsko šibkejša gospodinjstva, ki so prišla do lastništva prek privatizacije 
družbenih stanovanj, relativno manj učinkovita pri izvajanju potrebnih preno-
vitvenih del v primerjavi s premožnejšimi gospodinjstvi (Littlewood in Munro, 
1996). Kot bomo na podlagi rezultatov ankete ugotovili pozneje, je podobne 
korelacije do neke mere mogoče zaznati tudi v Sloveniji. 

Pri obravnavanju te problematike pri nas je pomemben dejavnik tudi tip 
stanovanjske zgradbe, v kateri živi določeno gospodinjstvo. Stanovanjsko gra-
dnjo v Sloveniji označujeta predvsem dva glavna tipa stanovanjskih zgradb, 
in sicer družinska hiša ter večstanovanjska stavba. Iz rezultatov ankete tako 
ugotovimo, da 37 % anketirancev živi v enodružinskih hišah, ostala gospodinj-
stva pa v različnih oblikah tipologije večstanovanjske stavbe (Preglednica 6,1; 
več o tem Dimitrovska Andrews, v tej knjigi). Glede na to, da se stanovanjsko 
upravljanje praviloma nanaša na večstanovanjske stavbe, so bila anketna vpra-
šanja o tej temi naslovljena le na gospodinjstva, ki živijo v teh zgradbah. Zaradi 
obsežnosti raziskave smo bili žal prisiljeni vprašanja o upravljanju in kakovosti 
dela upravnikov omejiti le na najnujnejša. Večji poudarek smo dali ugotavljanju 
konkretnih aktivnosti vzdrževanja in prenove.
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UPRAVLJANJE

S privatizacijo družbenih stanovanj na podlagi Stanovanjskega zakona iz 
leta 1991 je bilo tudi njihovo upravljanje privatizirano oz. preneseno v zasebni 
sektor. Ta ukrep je bil sestavni element stanovanjske reforme, njegov glavni 
cilj pa je bil prekiniti popolnoma vsakršno vlogo države pri vzdrževanju pri-
vatizirane nepremičnine. To naj bi bilo tudi logično, le zakaj bi država skrbela 
za vzdrževanje zasebnega premoženja? Ne smemo tudi pozabiti na splošno 
veljavno prepričanje, da naj bi bil zasebni sektor učinkovitejši pri izvajanju teh 
dejavnostih (Pearl, 1997; Malpass in Murie, 1999; Goodlad, 1999; Saugeres in 
Clapham, 1999). 

Zgoraj omenjeni Stanovanjski zakon je v zvezi s stanovanjskim upravlja-
njem med drugim uvedel naslednje novosti:
• lastniki v večstanovanjski hiši sklenejo zaradi urejanja medsebojnih razme-

rij v zvezi z upravljanjem večstanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča 
pisno pogodbo o upravljanju (Ur. l. RS, št. 18/91, 22. člen) ter

• v hiši z več kot dvema lastnikoma in več kot desetimi stanovanji se v pogod-
bi določi tudi upravnik in meje njegovih pooblastil pri sklepanju pravnih 
poslov s tretjimi osebami in pri zastopanju (Ur. l. RS, št. 18/91, 27. člen).

Slednja določba je bila z noveliranim stanovanjskim zakonom iz leta 2003 
spremenjena tako, da morajo etažni lastniki določiti upravnika, če ima večsta-
novanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov 
(Ur. l. RS, št. 69/2003, 48. člen). 

V anketi smo želeli ugotoviti, kako se ta zakonska določba v praksi uresni-
čuje. Zaradi že zgoraj omenjenih omejitev glede dolžine ankete je bilo to tudi 
edino neposredno vprašanje v zvezi s stanovanjskim upravljanjem. Na vpraša-
nje, »ali imate upravnika?«, je odgovorilo 43 % anketiranih. Upravnika ima 81 
% gospodinjstev, ki živijo v večstanovanjski hiši (preglednica 8.1). Žal iz ankete 
ni mogoče ugotoviti, kaj je z 19 % anketiranih, ki nimajo upravnika, ter kdo oz. 
kako se zakonsko predpisane dolžnosti upravnika izvajajo.

Preglednica 8.1:  Stanovanjska stavba z upravnikom ali brez njega

n odstotek

1. da 1398 80,7

2. ne 334 19,3

skupaj 1732 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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V zvezi z upravljanjem je anketa vsebovala le še eno posredno vprašanje, ki 
se nanaša na učinkovitost dela upravnikov. O tem pozneje.

VZDRŽEVANJE IN PRENOVA

V nekaterih razvitejših zahodnoevropskih državah so že pred časom spo-
znali, da ni več pretirane potrebe po novi stanovanjski gradnji. Treba je le uvesti 
mehanizme in določiti ukrepe za učinkovito vzdrževanje in prenovo obstoječega 
stanovanjskega sklada (Monk in Whitehead, 2000; Turkington, van Kempen 
in Wassenberg, 2004). Osnova za določitev ustreznih ukrepov na tem področju 
je strategija vzdrževanja in prenove stanovanj, ki mora biti oblikovana na naci-
onalni ravni (Vestergaard, 1997; Andersen in Leather, 1999; Dimitrovska An-
drews in Sendi, 1999;). Ustrezna strategija prenove pa je pogoj za zagotavljanje 
sistematične in učinkovite izvedbe programov sanacij obstoječih stanovanj in 
stanovanjskih hiš ter izboljšanja stanovanjskih standardov in kakovosti bivanja 
(Balchin, 1996; Power, 1999; Dimitrovska Andrews in Sendi, 2001). 

Veljavni stanovanjski zakon iz leta 2003 prenovo omenja le bežno, ko oprede-
ljuje namen ustanovitve Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS) (Ur. 
l. RS, št. 69/2003, 146. člen). Določa pa potrebo po vplačevanju v rezervni sklad za 
namene poravnave »stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidene 
v sprejetem načrtu vzdrževanja ...« (Ur. l. RS, št. 69/2003, 41. in 44. člen). 

Prenova in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš sta sicer opredeljena kot 
eden glavnih elementov celovitega razvoja na stanovanjskem področju, ki jih v uvodu 
določa veljavni Nacionalni stanovanjski program (NSP). Vendar v nadaljevanju NSP 
stanovanjsko prenovo omenja le deklarativno brez jasne opredelitve problematike. 
Iz tega tudi sledi, da Slovenija na državni ravni še vedno nima oblikovane strategije 
prenove obstoječega stanovanjskega sklada, ki bi pomenila osnovo za oblikovanje 
konkretnih programov prenove na lokalnem nivoju (Sendi et al., 2004).

Ne glede na odsotnost uradne državne politike na tem področju smo v tem 
delu ankete ugotavljali, kakšne dejavnosti vzdrževanja in prenove izvajajo go-
spodinjstva, pri čemer smo se osredotočili na prenovo. 

STAROST STANOVANJSKIH STAVB

Najpomembnejši dejavnik prenove stanovanj in stanovanjskih hiš je vsekakor 
starost objektov. Izračunana povprečna starost stanovanjskih objektov je 46,4 
leta. Iz rezultatov ankete lahko razberemo, da nekatera anketirana gospodinjstva 
(čeprav le dva odstotka vseh anketiranih) živijo v stanovanjskih stavbah, starih 
celo več kot 200 let. Približno 22 % anketirancev živi v stanovanjih, starejših od 
60 let, tj., starost, ki splošno velja za amortizacijsko dobo stanovanjskih objektov. 
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Preglednica 8.2:  Obdobje izgradnje stavbe po starostnih razredih

Obdobje izgradnje n odstotek
do leta 1914 466 12,3
1914 do 1949 357 9,4
1950 do 1969 895 23,6
1970 do 1990 1758 46,5
1991 ali pozneje 308 8,2
skupaj 3784 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Da bi dobili boljšo predstavo, kaj ti rezultati pomenijo, je smiselno, da na-
redimo primerjavo stanja v Sloveniji s stanjem v drugih evropskih državah 
(preglednica 8.3). Predstavljeni podatki so bili pripravljeni za države EU (15) 
pred zadnjo širitvijo leta 2004. 

Preglednica 8.3:  Struktura stanovanjskega sklada po letu zgraditve v državah 
EU (15) in Sloveniji (%)

Država <1919 1919–
1945

Stanovanja, 
starejša od 

60 let

1946-
1970

1971-
1980 >1980 Stanovanja, 

zgrajena po 
letu 1970

Podatek 
iz leta

Avstrija 18,3 8,4 26,7 28,1 16,0 29,2 45,2 2002
Belgija 15,5 17,0 32,5 29,8 15,6 22,2 37,8 2001
Danska 21,1 20,2 41,3 25,0 17,3 16,4 33,7 2002
Grčija 4,0 8,0 12,0 42,0 30,0 17,0 47,0 1991
Finska 1,6 8,7 10,3 30,0 23,9 34,5 58,4 2001
Francija 20,0 13,0 33,0 18,0 26,0 23,0 49,0 2002
Irska 10,7 8,5 19,2 17,0 18,1 45,6 63,7 2002
Italija 19,0 10,5 29,5 40,7 19,7 10,1 29,8 1991
Luksemburg 11,9 14,8 26,7 27,0 14,9 28,7 43,6 2001
Nemčija 15,2 12,8 28,0 46,8 10,8 14,3 25,1 2002
Nizozemska 7,1 13,2 20,3 30,9 18,9 29,8 48,7 2002
Portugalska 5,9 8,5 14,4 22,9 18,3 44,4 62,7 2001
Španija 22,0 16,9 38,9 12,9 15,6 32,5 48,1 2001
Švedska 12,5 15,9 28,4 37,9 17,6 16,1 33,7 2001
V.Britanija 20,8 17,7 38,5 21,2 21,8 18,5 40,3 2001
Slovenija 15,5 8,0 23,5 28,4 23,8 24,3 48,1 2002

Vir:  Tabelo pripravil avtor na podlagi podatkov »Housing Statistics in the European 
Union 2003«  Statistični letopisi.

Iz preglednice 8.3 lahko razberemo, da ima Danska največji delež stanovanj, 
starejših od 60 let (41,3 %), na drugem mestu je Španija (38,9 %), na tretjem pa 
Velika Britanija (38,5 %). Med vsemi 16 državami je Slovenija s 23,5 % deležem 
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stanovanj, starejših od 60 let, na 10. mestu. To pomeni, da ima razmeroma nizek 
odstotek najstarejšega stanovanjskega fonda. Glede vzdrževanja in prenove je ta 
starostna skupina nedvoumno najobčutljivejši segment stanovanjskega fonda.

V drugo starostno skupino sodijo stanovanjske stavbe, ki so v preglednici 8.1 
razvrščene v obdobje 1950–1969, torej stanovanja, starejša od 35 let. Po anketnih 
rezultatih živi v takih stanovanjih skoraj 24 % anketirancev. Pregled mednarodne 
primerjave (preglednica 8.3) kaže, da se Slovenija (23,8 %) v tem primeru uvršča 
malo višje na lestvici, na osmo mesto (tj. v zlato sredino). Največji delež stano-
vanjskega fonda v tej starostni skupini ima Nemčija (46,8 %), sledita Grčija (42,0 
%) ter Italija (40,7 %). V tem primeru se rezultat iz ankete (23,6 %) povsem uje-
ma s podatkom iz statističnega letopisa (23,8). Za to starostno kategorijo lahko 
na splošno ugotovimo, da so večja prenovitvena dela praviloma nujna. Obseg 
potrebne prenove zaradi dotrajanosti je odvisen predvsem od kakovosti gradnje 
in uporabljenih materialov, pa tudi od pravočasnega in učinkovitega izvajanja 
rednega vzdrževanja.

V tretji skupini so gospodinjstva, ki živijo v stanovanjih, grajenih po letu 1970. 
Iz preglednice 8.2 lahko razberemo, da živi dobra polovica anketiranih gospo-
dinjstev (55 %) v stanovanjih iz te starostne skupine. Mednarodna primerjava 
podatkov (preglednica 8.3) za to starostno kategorijo uvršča Slovenijo tokrat 
na šesto mesto. To pomeni, da spada Slovenija med evropske države z najvišjim 
deležem mlajšega stanovanjskega fonda. Treba pa je opozoriti, da del tega fonda 
(stanovanja, ki so starejša od 25 let) prihaja v obdobje, v katerem bi bila lahko 
potrebna prva večja prenovitvena dela. 

Res pa je, da nam sama starost stavbe ne pove veliko o potrebi po prenovi. 
Potreba po prenovi lahko nastane tudi pri novejših stavbah. Ključni dejavniki pri 
tem so: kakovost gradnje, izbira materialov ter ustrezni način izvedbe instalacij-
skih napeljav. Glede na to, da kakovost gradnje (predvsem stanovanjskih sosesk) 
ni bila vedno najbolj ustrezna, lahko predvidevamo, da so pri nekaterih stano-
vanjskih stavbah, grajenih po letu 1970, večja prenovitvena dela celo nujna. O 
slabi kakovosti gradnje stanovanjskih objektov v velikih stanovanjskih soseskah 
je bilo že veliko napisanega tako pri nas kakor tudi v tujini (Gorjup, 1975; Šarec 
in Mušič, 1976; Brezar, 1995; Dimitrovska Andrews in Sendi, 1999; Sendi et al., 
2000; Černič Mali et al., 2003; Power, 1999; Murie, Knorr-Siedow in van Kem-
pen, 2003; Turkington et al., 2004; Hall, 1997; Van Kemepen et al., 2005). 

Stanje in dejavnosti na področju prenove stanovanjskih stavb smo v anketi
ugotavljali s pomočjo dveh glavnih vprašanj. Prvo vprašanje se nanaša na popra-
vila in zamenjave, ki so bile izvedeni v preteklem obdobju, drugo pa na popravila 
oz. zamenjave, katere bi bilo nujno treba izvesti v prihodnje. Izvedena in predvi-
dena popravila in zamenjave predstavljamo po tipu stanovanjske stavbe, kar nam 
omogoča identificiranje tistih segmentov stanovanjskega sklada,  v katerih se 
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pogosteje izvajajo popravila oz. zamenjave zaradi dotrajanosti. 

IZVEDENA POPRAVILA ALI ZAMENJAVE V ZADNJIH PETIH LETIH

Iz preglednice 8.4 lahko razberemo, da je bilo v zadnjih petih letih naj-
več popravil ali zamenjav izvedenih v stanovanjih gospodinjstev v stolpnici ali 
bloku s 5 nadstropji ali več (dobre dve tretjini) in v gospodinjstvih, ki bivajo v 
2- do 4-stanovanjski družinski hiši (slabi dve tretjini). Pri tem je pomembno 
ugotoviti, da gospodinjstva v stolpnici ali bloku s 5 ali več nadstropji predsta-
vljajo le 15 % anketiranih, 2- do 4-stanovanjska hiša pa je zastopana z 20 %, 
blok ali stolpič z do 4 nadstropji z 22 %, enostanovanjska družinska hiša pa s 
37 %. To dejansko pomeni, da so popravila in zamenjave zaradi dotrajanosti 
pogostejša pri stolpnicah ali blokih s 5 nadstropji ali več. Ta ugotovitev je lah-
ko delna potrditev teze, ki smo jo predpostavili zgoraj glede slabše kakovosti 
gradnje stanovanjskih objektov v soseskah. Nekoliko pa preseneča ugotovitev, 
da so imela gospodinjstva, ki živijo v 2- do 4-stanovanjski hiši, več popravil oz. 
zamenjav v primerjavi s tistimi, ki bivajo v bloku ali stolpiču z do 4 nadstropji. 
Možna razlaga za to je, da se v stanovanjski družinski hiši lažje dogovorijo ter 
prej izvajajo popravila, kot je to možno v blokih ali stolpičih.

Preglednica 8.4: Popravila ali zamenjave v zadnjih petih letih zaradi dotraja-
nosti po tipu stanovanjske stavbe

Ali ste v zadnjih 
petih letih kaj 

vejega popravljali 
ali zamenjali zara-

di dotrajanosti? 

Tip stavbe
1.
stolpnica 
ali blok s 
5 ali več 
nadst.
n = 586

2. 
blok ali 
stolpič
z do 4 
nadstropji
n = 845

3.
enostan. 
družinska 
hiša

n = 1476

4.
2- do 
4- stanov. 
družinska 
hiša
n = 778

5.
drugačna 
večstano-
vanjska
hiša
n = 274

skupaj

N = 3959
1. ne 34,1 47,9 44,6 39,3 46,4 42,9
2. da 65,9 52,1 55,4 60,7 53,6 57,1
skupaj 100 100 100 100 100 100

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Nadaljnja analiza rezultatov kaže, da ni bistvenih razlik glede intenzivnosti iz-
vedenih popravil oz. zamenjav po statističnih regijah (preglednica 8.5). Pri tem od 
povprečja za malenkost odstopa Osrednjeslovenska regija, kar je povsem razumljivo. 

Podobno lahko ugotovimo precej enakomerno porazdelitev intenzivnosti 
izvajanja popravil oz. zamenjav zaradi dotrajanosti glede na povprečni neto 
mesečni dohodek anketiranih gospodinjstev (preglednica 8.6). V tem primeru 
od povprečja za malenkost odstopa le najvišja dohodkovna skupina.
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Anketa nadalje ugotavlja pogostost popravil ali zamenjav po posameznih 
elementih stanovanjskih stavb, in sicer: strehi, fasadi, dvigalu in instalacijah. 
Odgovori, predstavljeni v strnjeni preglednici 8.7, kažejo, da sta v povprečju 
skoraj dve tretjini gospodinjstev popravljali ali zamenjali streho, slaba polo-
vica instalacije in slaba tretjina fasado. Pogostost popravila strehe je pribli-
žno enakomerno porazdeljena po vseh tipih stanovanjskih stavb. Pogostejše 
popravljanje strehe je lahko kazalnik splošne slabe tehnične izvedbe strešnih 
konstrukcij. To še posebno velja za ravne strehe, za katere je splošno znano, da 
so precej problematične, pogosto se pojavljajo težave z zamakanjem. 

Iz preglednice lahko ugotovimo tudi visok odstotek gospodinjstev, ki živijo 
v stolpnicah ali blokih s 5 nadstropji ali več, ki so popravljali ali zamenjali (oz. 
na novo vgradili) dvigalo. 

Preglednica 8.7:  Izvedena popravila ali zamenjave posameznih elemen-
tov stavb v zadnjih petih letih zaradi dotrajanosti po tipu stanovanjske 
stavbe (%)

Ali ste v za-
dnjih petih le-
tih popravljali 
ali zamenjali?

Tip stavbe

skupaj

1.
stolpnica 
ali blok s 
5 ali več 

nadstropji

2. 
blok ali 
stolpič
z do 4 

nadstropji

3.
enostan. 

družinska 
hiša

4.
2- do 

4-stanov. 
družinska 

hiša

5.
drugačna 
večstano-
vanjska

hiša

streho ne 38,3 35,7 38,6 36,4 42,5 37,8

da 61,7 64,3 61,4 63,6 57,5 62,2

skupaj 100
n =  381

100
n =  440

100
n =  817

100
n =  472

100
n =  146

100
n =  1404

fasado ne 80,0 87,2 59,4 60,2 73,3 69,4

da 20,0 12,8 40,6 39,8 26,7 30,6

skupaj 100
n =  385

100
n =  438

100
n =  817

100
n =  472

100
n =  146

100
n =  2258

dvigalo ne 15,6 47,6 / / 0,0 17,6

da 84,4 52,4 / / 100,0 82,4

skupaj 100
n =  289

100
n =  21 / / 100

n =  3
100

n =  313

instalacije ne 62,1 65,4 46,9 50,0 49,7 53,9

da 37,9 34,6 53,1 50,0 50,3 46,1

skupaj 100
n =  375

100
n =  436

100
n =  816

100
n =  472

100
n =  145

100
n =  2244

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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Iz preglednice vidimo tudi, da so gospodinjstva v enostanovanjski družinski 
hiši in v 2- do 4-stanovanjski družinski hiši izvedla več popravil fasade in in-
stalacije v primerjavi z gospodinjstvi v drugih tipih stavb. Ne glede na to, da ta 
dva tipa prevladujeta tudi po anketiranih gospodinjstev, bi to lahko pomenilo, 
da so fasade in instalacije pri teh stavbah slabše kakovosti oz. slabše izvedbe. Po 
drugi strani bi bila lahko razlaga za večjo pogostost popravil pri teh stanovanj-
skih tipih starost posameznih objektov ali večje finančne zmožnosti gospo-
dinjstev. Večja dejavnost gospodinjstev v enostanovanjski družinski hiši in v 
2- do 4- stanovanjski družinski kaže na podobnost ugotovitev iz stanovanjske 
raziskave na Škotskem (Littlewood in Munro 1996), ki smo jo omenili na 
začetku poglavja. Treba je tudi poudariti, da se odločanje o potrebnih popra-
vilih ali zamenjavah med tema dvema tipoma stanovanjskih stavb in drugimi 
precej razlikuje. Gospodinjstva, ki živijo v družinskih hišah, se vsekakor lažje 
dogovarjajo za prenovo kot tista, ki živijo v večstanovanjskih stavbah oz. v so-
seskah. Dejavnike, ki vplivajo na aktivnost oz. neaktivnost gospodinjstev glede 
vzdrževanja in prenove stanovanj v soseskah, obravnavamo posebej v poglavju 
o socialnem kapitalu.

Pogled na preglednico 8.8, v kateri predstavljamo nadaljnjo analizo obse-
ga popravil ali zamenjav glede na starost stavb, nam presenetljivo ne razkri-
va nobenega intenzivnejšega prenovitvenega dela pri gospodinjstvih, ki živijo 
v starejših stanovanjih, kot bi bilo logično pričakovati. Le pri instalacijah je 
bilo v primerjavi z novejšimi stanovanji izvedenih več popravil oz. zamenjav 
pri starejših stanovanjih. Deleži gospodinjstev, ki so popravljala ali zamenjala 
streho, so približno enaki pri vseh starostnih skupinah stanovanjskih stavb. 
Gospodinjstva, ki živijo v najstarejših stanovanjih (do leta 1914), so celo manj 
popravljala streho v primerjavi z drugimi iz novejših stanovanj. 
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Preglednica 8.8:  Izvedena popravila ali zamenjave posameznih elementov 
stavb v zadnjih petih letih zaradi dotrajanosti po starosti stavbe (%)

Ali ste v 
zadnjih petih 
letih po-
pravljali ali 
zamenjali

Obdobje gradnje

skupaj
Do leta 
1914

1914 do 
1949

1950 do 
1969

1970 do 
1990

1991 ali 
pozneje

streho
ne 42,0 36,7 35,9 36,7 46,8 37,4

da 58,0 63,3 64,1 63,3 53,2 62,6

skupaj
100

n =  305
100

n =  229
100

n =  585
100

n =  995
100

n =  47
100

n =  2161

fasado ne 64,5 62,9 68,7 72,4 73,9 69,3

da 35,5 37,1 31,3 27,6 26,1 30,7

skupaj
100

n =  304
100

n =  229
100

n =  587
100

n =  993
100

n =  46
100

n =  2159

dvigalo ne 0,0 16,7 17,5 17,4 57,1 18,3

da 100,0 83,3 82,5 82,6 42,9 81,7

skupaj
100

n =  1
100

n =  6
100

n =  63
100

n =  224
100

n =  7
100

n =  301
instala-
cije

ne 35,4 40,6 54,7 60,8 73,9 53,7

da 64,8 59,4 45,3 39,2 26,1 46,3

skupaj
100

n =  302
100

n =  229
100

n =  585
100

n =  987
100

n =  46
100

n =  2149

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

To, da je prenovitvena dejavnost približno enakomerno porazdeljena po 
vseh stanovanjskih starostnih kategorijah, je mogoče razumeti tudi tako, da 
je morda kakovost novejše gradnje slaba. Kot že rečeno, je lahko vzrok po-
gostejših popravil ali zamenjav pri novejših stanovanjskih stavbah tudi slaba 
kakovost uporabljenega materiala. Za natančnejšo razlago bi bilo treba opraviti 
globlja poizvedovanja na tem področju.

NUJNO POTREBNA POPRAVILA ALI ZAMENJAVE V PRIHODNJE

Gospodinjstva, ki niso popravljala ali zamenjala kakega oz. nobenega od 
zgoraj naštetih elementov, smo vprašali, katere od njih bi bilo nujno treba po-
praviti v prihodnje. Odgovori na to vprašanje (preglednica 8.9) kažejo na nižjo 
intenziteto popravil v prihodnje v primerjavi s preteklim obdobjem. To je seve-
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da logično, večina anketiranih gospodinjstev je potrebna popravila na omenjenih 
elementih stavb izvedla v zadnjih petih letih. Iz odgovorov pa lahko ugotovimo, 
da nameravajo v prihodnje največja popravila ali zamenjave opraviti gospodinj-
stva, ki živijo v tipu stavbe drugačna večstanovanjska hiša – večinoma meščanske 
hiše v zgodovinskih jedrih mest in strnjenih podeželskih naselij. 

Preglednica 8.9.:  Nujna popravila ali zamenjave posameznih elementov stavb 
v prihodnje po tipu stanovanjske stavbe (%)

Ali bi bilo 
nujno popravi-
ti ali zamenja-
ti v prihodnje?

Tip stavbe

skupaj

1. 
stolpnica 
ali blok s 
5 ali več 
nadst.

2. 
blok ali 
stolpič
z do 4 

nadstropji

3.
enostan. 

družinska 
hiša

4.
2- do 

4-stanov. 
družinska 

hiša

5.
drugačna 
večstano-
vanjska

hiša

streho
ne 74,0 68,2 62,3 67,6 60,8 66,2

da 26,0 31,8 37,7 32,4 39,2 33,8

skupaj
100

n =  565
100

n =  847
100

n =  1475
100

n =  772
100

n =  273
100

n =  3932

fasado ne 67,1 65,0 67,8 66,9 50,2 65,7

da 32,9 35,0 32,2 33,1 49,8 34,3

skupaj
100

n =  580
100

n =  856
100

n =  1473
100

n =  773
100

n =  275
100

n =  3957

dvigalo ne 77,2 85,4 / / 66,7 77,9

da 22,8 14,6 / / 33,3 22,1

skupaj
100

n =  417
100

n =  48 / / 100
n =  6

100
n =  471

instala-
cije

ne 72,5 69,9 76,5 78,5 58,1 73,7

da 27,5 30,1 23,5 21,5 41,9 26,3

skupaj
100

n =  561
100

n =  835
100

n =  1466
100

n =  773
100

n =  265
100

n =  3900

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

PRIPRAVLJENOST NAMENITI DENAR ZA PRENOVO

Eden glavnih pogojev za učinkovito prenovo stanovanj je pripravljenost 
uporabnikov oz. lastnikov nameniti denar za to. Na to vprašanje je odgovorila 
dobra polovica anketirancev. Med temi jih je velika večina (78 %) odgovorila, 
da so pripravljeni nameniti denar za prenovo ali večja popravila stanovanjske 
stavbe (preglednica 8.10). Vendar delež gospodinjstev, ki so izražala pripravlje-
nost nameniti denar za prenovo, pomeni le slabo polovico (47 %) anketiranih. 
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To je sicer nizek odstotek, vendar ta rezultat kaže, da se nekatera gospodinjstva 
zavedajo nujnosti prenove in da tudi sprejemajo finančno odgovornost za to.  
Treba je tudi pripomniti, da so na to vprašanje odgovarjali le tisti anketiranci, 
ki so povedali, da je pri njih v prihodnje nujno treba popraviti ali zamenjati kaj 
od zgoraj navedenega. 

Preglednica 8.10:  Pripravljenost nameniti denar za prenovo ali večja 
popravila 

Ali ste pripravljeni nameniti denar za prenovo ali večja 
popravila? n odstotek

ne 468 19.5

da 1870 78.1

ni potrebno 25 0.7

ne vem 32 1.7

skupaj 2395 100

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Ta ugotovitev je še posebno pomembna za kategorijo tako imenovanih 
večstanovanjskih hiš, v kateri je bila izvedena množična privatizacija prejšnjih 
družbenih stanovanj na začetku 90. let. Ugotovitve iz prejšnje raziskave (Di-
mitrovska Andrews in Sendi, 1999) so namreč pokazale, da se marsikatero 
gospodinjstvo dalj časa po privatizaciji ni povsem zavedalo, da lastništvo nad 
nepremičnino pomeni tudi finančno obremenitev, ki jo mora lastnik prevzeti. 
Iz nadaljnjih križanj rezultatov ankete pa ugotovimo, da je odstotek gospo-
dinjstev, ki živijo v stolpnici ali bloku s 5 nadstropji ali več, ki so pripravljena 
nameniti denar za prenovo, višji (83 %) v primerjavi z gospodinjstvi, ki živi-
jo v enostanovanjski družinski hiši (77 %), pri tem, da so slednja celo precej 
močneje reprezentirana v vzorcu. Ti rezultati kažejo na postopno naraščanje 
zavesti lastnikov privatiziranih stanovanj.

Podobno, kot smo ugotovili glede popravilih, ki so bila izvedena v zadnjih 
petih letih, tudi v tem primeru rezultati ankete ne kažejo na nobene značilne 
korelacije med pripravljenostjo nameniti denar za prenovo in starostjo stav-
be. Med gospodinjstvi, ki so odgovorila na to vprašanje, je velika večina (80 
%) izkazala pripravljenost za to, s tem, da je bil najnižji odstotek pozitivnega 
odgovora (69 %) prav pri gospodinjstvih v najstarejših stavbah (grajenih pred 
letom 1914). Tudi v tem primeru velja že prej omenjen argument, da je treba 
poleg starosti vedno upoštevati še druge dejavnike, ki v določenem trenutku 
pomembno vplivajo na stanje in kakovost stanovanja.
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POMOČ STANOVANJSKEGA SKLADA RS

Kot javni sklad, ustanovljen za financiranje in izvajanje nacionalnega sta-
novanjskega programa, naj bi Stanovanjski sklad RS igral pomembno vlogo 
pri spodbujanju stanovanjske gradnje ter prenovi in vzdrževanju stanovanj in 
stanovanjskih stavb. Na tej podlagi je anketa povpraševala tudi o obliki pomoči 
Stanovanjskega sklada RS, ki bi jo stanovalci potrebovali pri prenovi. Anke-
tiranci so imeli možnost izbrati med temi oblikami pomoči: svetovanje pri 
ugotavljanju potrebnih popravil, svetovanje glede načina izvedbe popravil, sve-
tovanje pri izbiri izvajalcev popravil in ugodna posojila. Pri tem se predposta-
vlja, da bi Stanovanjski sklad RS v prihodnje razširil svoje področje delovanja z 
organiziranjem dodatnih dejavnosti (zraven finančne pomoči), ki bi prispevale 
k učinkovitejšemu vzdrževanju in prenovi ter smotrnejšemu izkoriščanju ob-
stoječega stanovanjskega sklada.

Pri svetovanju pri ugotavljanju potrebnih popravil gre predvsem za zago-
tavljanje strokovne pomoči v primerih, ko se stanovalci sami težko odločajo 
o potrebni prenovi. Težave pri odločanju lahko nastanejo bodisi zaradi ne-
zadostnega znanja o posameznih konstrukcijskih slabostih stavbe ali zaradi 
nesoglasja med stanovalci glede nujnosti specifičnih popravil. Na to vprašanje 
je odgovorila dobra polovica anketirancev. Med temi se je za tako svetovanje 
opredelila dobra polovica gospodinjstev. Tako pomoč najbolj potrebujejo gospo-
dinjstva, ki živijo v stolpnici ali bloku s 5 nadstropji ali več (preglednica 8.11). 

Preglednica 8.11:  Pomoč SSRS – svetovanje pri ugotavljanju potrebnih po-
pravil po tipu stanovanjske stavbe (%)

Svetovanje pri ugo-
tavljanju potrebnih 
popravil?

Tip stavbe
1. 
stolpnica 
ali blok s 
5 ali več 
nadst.

n =  348

2. 
blok ali 
stolpič
z do 4 
nadstropji

n =  507

3.
enostan. 
družin-
ska hiša

n =  860

4.
2- do 
4-stanov. 
družin-
ska hiša

n =  438

5.
drugačna 
večstano-
vanjska
hiša

n =  186

skupaj

n =  2339

1. ne 27,6 33,7 52,4 58,4 30,6 44,1

2. da 71,3 65,7 46,5 40,0 69,4 54,9

3. ni potrebno 1,1 0,6 1,0 1,6 0,0 1,0

skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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V primeru svetovanja glede načina izvedbe popravil gre za strokovno po-
moč pri odločanju o najustreznejšem pristopu k sanaciji. Pri tem je tudi zelo 
pomembna pomoč pri izbiri materialov za potrebno prenovo. Tudi na to vpra-
šanje je odgovorila le dobra polovica vseh anketiranih. Rezultati ankete kažejo, 
da bi tako obliko pomoči potrebovali slabi dve tretjini gospodinjstev, ki so 
odgovorila na to vprašanje, ponovno predvsem tista, ki živijo v stolpnici ali 
bloku s 5 nadstropji ali več oz. v bloku ali stolpiču z do 4 nadstropji (Pregle-
dnica 8.12). 

Preglednica 8.12:  Pomoč SSRS – svetovanje glede načina izvedbe popravil po 
tipu stanovanjske stavbe (%)

Svetovanje 
glede nai-
na izvedbe 
popravil?

Tip stavbe

skupaj

n =  2328

1. 
stolpnica 
ali blok s 
5 ali več 
nadst.

n =  348

2. 
blok ali 
stolpič
z do 4 
nadstropji

n =  509

3.
enostan. 
družinska 
hiša

n =  849

4.
2- do 
4- stanov. 
družinska 
hiša

n =  438

5.
drugačna 
večstano-
vanjska
hiša

n =  184
1. ne 26,7 29,9 50,2 47,5 25,0 39,7

2. da 73,0 69,7 49,1 50,9 75,0 59,6

3. ni potrebno 0,3 0,4 0,7 1,6 0,0 0,7

skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Pri svetovanju pri izbiri izvajalcev ne gre za to, da bi Stanovanjski sklad RS 
imel seznam konkretnih izvajalcev, ki bi ga po potrebi posredoval gospodinj-
stvom. V tem primeru gre za nekakšna navodila oz. napotke o »dobri praksi«. 
To so priporočila, ki naj bi opredelila vse pomembne vidike, ki jih morajo go-
spodinjstva upoštevati pri iskanju in izbiranju izvajalcev popravil. 

Za svetovanje pri izbiri izvajalcev popravil se je opredelila dobra polovica 
gospodinjstev (preglednica 8.13). Tudi v tem primeru tako pomoč najbolj po-
trebujejo gospodinjstva, ki živijo v stolpnicah ali blokih.
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Preglednica 8.13:  Pomoč SSRS – svetovanje pri izbiri izvajalcev popravil po 
tipu stanovanjske stavbe (%)

Svetovanje 
pri izbiri 
izvajalcev 
popravil?

Tip stavbe

skupaj

n =  2348

1. 
stolpnica 
ali blok s 
5 ali več 
nadst.

n =  346

2. 
blok ali 
stolpič
z do 4 
nadstropji

n =  511

3.
enostan. 
družinska 
hiša

n =  859

4.
2- do 
4-stanov. 
družinska 
hiša

n =  444

5.
drugačna 
večstano-
vanjska
hiša

n =  188
1. ne 27,5 30,9 57,6 54,7 35,6 45,0

2. da 72,0 68,7 41,6 43,7 64,4 54,2

3. ni potrebno 0,6 0,4 0,8 1,6 0,0 0,8

skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Glede na težave, ki so povezane s pridobivanjem ugodnih kreditov, ter gle-
de na težišče dejavnosti Stanovanjskega sklada RS v preteklosti (zagotavljanje 
različnih oblik finančne pomoči) bi bilo logično pričakovati, da se bo večina 
anketirancev gospodinjstev opredelila predvsem za ugodna posojila. Toda na 
to vprašanje je odgovorila le slaba tretjina anketirancev, pozitivno pa le 46 % 
celotne anketne populacije (slika 8.1).

Slika 8.1:  Pomoč pri prenovi s strani Stanovanjskega sklada RS (n =  4009)

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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Med gospodinjstvi, ki so odgovorila na to vprašanje, pa bi velika večina (79 
%) potrebovala pomoč SSRS v obliki ugodnih posojil (preglednica 8.14). Taka 
pomoč je zelo zaželena pri vseh gospodinjstvih, ki so se za to opredelila, ne 
glede na tip stanovanjske stavbe, v kateri živijo. 

Preglednica 8.14:  Pomoč SSRS – ugodna posojila po tipu stanovanjske stavbe (%)

Ugodna 
posojila?

Tip stavbe

skupaj

n =  2333

1. 
stolpnica 
ali blok s 
5 ali več 
nadst.
n =  341

2. 
blok ali 
stolpič
z do 4 
nadstropji
n =  501

3.
enostan. 
družinska 
hiša

n =  868

4.
2- do 4- 
stanov. 
družinska 
hiša
n =  439

5.
drugačna 
večstano-
vanjska
hiša
n =  184

1. ne 15,0 13,0 26,5 26,4 9,8 20,6
2. da 84,2 86,6 72,9 72,7 90,2 78,8
3. ni potrebno 0,9 0,4 0,6 0,9 0,0 0,6
skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

GLAVNA OVIRA ZA UČINKOVITO PRENOVO

Tudi odgovori na vprašanje o ovirah za učinkovito prenovo ali obnavljanje 
potrjujejo veliko potrebo po finančni pomoči. Večina anketirancev je prav po-
manjkanje finančnih sredstev navedla kot glavno oviro za učinkovito prenovo 
ali obnavljanje v njihovi stavbi (slika 8.2). 

Slika 8.2: Glavna ovira za učinkovito prenovo

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB
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Na to vprašanje so odgovorila le gospodinjstva, ki živijo v večstanovanjskih 
stavbah, pri katerih se navadno pri prenovi pojavljajo razne težave. Iz pregle-
dnice 8.15 lahko tudi razberemo, da gospodinjstva izpostavljajo nezmožnost 
dogovarjanja med lastniki kot drugo največjo oviro za učinkovito prenovo. 

Preglednica 8.15:  Glavna ovira za učinkovito prenovo ali obnavljanje po tipu 
stanovanjske stavbe (%)

Kaj od naštetega je po vašem mnenju glav-
na ovira za učinkovito prenovo ali obna-
vljanje v vaši stavbi?

1.
 stolpnica 
ali blok s 
5 ali več 
nadst.

n =  506

2. 
blok ali 
stolpič
z do 4 
nadstropji

n =  770

5.
drugačna 
večstano-
vanjska
hiša

n =  235

skupaj

n =  1511

1. previsoko zahtevano soglasje lastnikov 
stanovanj 5,5 5,7 3,0 5,2

2. pomanjkanje finančnih sredstev 38,7 43,2 44,3 41,8

3. brezbrižnost do skupne lastnine 11,9 10,5 4,7 10,1

4. nezmožnost dogovarjanja med lastniki 18,6 16,9 17,9 17,6

5. slab upravnik 6,5 5,2 7,2 6,0

6. nič od tega 18,8 18,4 23,0 19,3

skupaj 100 100 100 100

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Pri tem je zanimivo ugotoviti, da anketiranci kot pomembno oviro ne na-
vajajo previsokega odstotka soglasja lastnikov, upravniki ga v nasprotju z njimi 
pogosto omenjajo kot veliko oviro pri izvajanju prenovitvenih del. Vprašanje pa 
je, ali ni nezmožnost dogovarjanja med lastniki posredno ali celo neposredno 
povezana z zakonsko zahtevanim soglasjem lastnikov stanovanj za izvedbo 
večjih vzdrževalnih del. Po ugotovitvah iz drugih raziskav (glej Dimitrovska 
Andrews in Sendi, 1999; Sendi et al., 2004) vemo, da se lastniki stanovanj v 
večstanovanjskih stavbah slabo udeležujejo sestankov lastnikov, na katerih se 
odloča tudi o potrebnih popravilih in prenovi. Zaradi tega je mogoče sklepati, 
da se anketiranci ne zavedajo medsebojnih učinkov med sposobnostjo dogo-
varjanja in doseganjem zahtevanega odstotka soglasja. Zanimiva in spodbudna 
ugotovitev pa je, da anketiranci ne izpostavljajo kakovosti dela upravnikov kot 
veliko oviro za učinkovito prenovo. To kaže, da upravniki dobro izvajajo svoje 
obveznosti, ki se nanašajo na prenovo stanovanjskih zgradb, ki jih upravljajo.

Kot je bilo že navedeno v uvodu v podpoglavje o vzdrževanju in preno-
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vi, veljavni Stanovanjski zakon iz leta 2003 določa, da lahko etažni lastniki 
v načrtu vzdrževanja določijo tudi višji znesek mesečnega vplačila v rezervni 
sklad (Ur. l. RS, št. 69/2003, 41. člen). Sredstva, ki se zbirajo v rezervni sklad, 
so namenjena za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav ter za 
nujna vzdrževalna dela in za odplačevanje v te namene najetih posojil. V anketi 
nas je zanimalo, kako se ta zakonska določba izvaja v praksi. To vprašanje smo 
postavili le gospodinjstvom, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, katerim je ta 
zakonska določba tudi namenjena. 

Preglednica 8.16:  Vplačevanje v rezervni sklad (%)

Ali vplačujete v rezervni sklad?

1.
stolpnica 
ali blok s 
5 ali več 
nadstropji

n =  581

2.
blok ali 
stolpič z do 
4 nadstropji

n =  848

5.
drugačna 
večstanov. 
hiša

n =  260

skupaj

n =  1703
1. ne 12,4 22,3 70,0 26,6

2. da 87,6 77,7 30,5 73,4

skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CDB

Med anketiranci, ki ne živijo v enostanovanjski družinski hiši, jih skoraj tri 
četrtine (73 %) vplačuje v rezervni sklad. Iz preglednice 8.16 lahko razberemo, 
da v sklad največ vplačujejo gospodinjstva v stolpnici ali bloku s 5 ali več nad-
stropji, najmanj pa gospodinjstva, ki živijo v tako imenovani drugačni večsta-
novanjski hiši. Glede na to, da zakon določa vplačevanje v rezervni sklad le kot 
priporočilo in ne kot dolžnost, lahko ugotovimo, da se ta zahteva (presenetlji-
vo) dobro izvaja v praksi. To je spet lahko dodatno potrdilo domnevi o narašča-
nju zavesti lastnikov stanovanj glede vzdrževanja in prenove stanovanj. 

POVZETEK IN SKLEPI

Povprečna starost stanovanj anketiranih gospodinjstev je 46 let. Dobra pe-
tina jih živi v stanovanjih, starejših od 60 let, slaba četrtina v stanovanjih, starih 
med 35 in 60 let, dobra polovica pa v stanovanjih, zgrajenih po letu 1970. Pri-
merjava z drugimi evropskimi državami ne razkriva nobene posebnosti glede 
starosti stanovanjskega fonda. 

V zvezi s starostjo stanovanjskega sklada je treba poudariti predvsem to, da 



DIMENZIJA UPRAVLJANJA, VZDRŽEVANJA IN PRENOVE STANOVANJ 175

sama starost stanovanjskih zgradb ni toliko pomembna. Kakovost stanovanj-
skih objektov – naj bodo novejšega ali starejšega datuma – je predvsem odvisna 
od rednega in kakovostnega vzdrževanja in pravočasne ter kakovostne izvedbe 
prenove. Dejstvo je, da obstaja veliko starejših stanovanjskih objektov, ki so 
precej kakovostnejši od mlajših. 

Glede izvedenih popravil ali zamenjav v zadnjih petih letih zaradi dotra-
janosti rezultati ankete ne kažejo pretirano velike dejavnosti na tem področju. 
Ugotovitev, da je kaj večjega popravljala le dobra polovica anketiranih gospo-
dinjstev, ne pomeni nujno, da je splošno stanje stanovanjskih stavb v tako do-
brem stanju, da taka popravila niso potrebna. Podobno je treba obravnavati 
tudi rezultate ankete glede nujno potrebnih popravil ali zamenjav v prihodnje. 
Pomembno vprašanje pri tem je, kaj imajo posamezna gospodinjstva za nujno 
prenovitveno delo na stavbi in kdaj. Večje težave pri tem nastanejo predvsem 
pri tako imenovanih večstanovanjskih stavbah, v katerih je veliko število la-
stnikov posameznih delov stavb. V teh primerih je nujno potrebno pri ugota-
vljanju stanja glede potrebnih prenov ali zamenjav v prihodnje zagotoviti so-
delovanje upravnikov, ki imajo navadno natančnejše (in strokovne) informacije 
o dejanskem konstrukcijskem stanju stavb. Upravniki igrajo zelo pomembno 
vlogo pri vzdrževanju in prenovi stanovanj in jih je zaradi tega treba dejavno 
vključiti v procese oblikovanja strategije prenove. 

Iz ankete smo tudi ugotovili, da je delež gospodinjstev v celotni anketni po-
pulaciji, ki so pripravljena nameniti denar za prenovo, razmeroma majhen. Če 
pa pogledamo samo tista gospodinjstva, ki imajo potrebo po prenovi in smo jih 
vprašali tudi po pripravljenosti, ugotovimo, da je ta delež precej velik, kar 79 %. 
Pomembna  ugotovitev pri tem je predvsem to, da se nekatera gospodinjstva 
zavedajo potrebe po prenovi in so pripravljena prevzeti finančno odgovornost 
za to dejavnost. Ukrepi stanovanjske politike na tem področju morajo nad-
graditi to pripravljenost predvsem z uvajanjem različnih spodbud (finančnih, 
davčnih ...),  ki bodo prispevale k učinkovitejšemu izvajanju dejavnosti stano-
vanjskega vzdrževanja in prenove ter posledičnemu boljšemu stanovanjskemu 
standardu. 

Rezultati ankete so tudi pokazali, da gospodinjstva potrebujejo različne 
oblike pomoči pri izvajanju vzdrževanja in prenove stanovanjskih stavb. Sta-
novanjski sklad RS bi lahko igral pomembno vlogo pri posredovanju te po-
moči. Poleg dosedanje finančne pomoči bi moral SSRS v prihodnje razširiti 
svoje aktivnosti tudi na področje stanovanjskega konzultiranja. Ustanovitev 
strokovnih služb Stanovanjskega sklada za svetovanje na področju prenove in 
vzdrževanja bi bila smiselna tudi zaradi ugotovljenega dokaj visokega deleža 
starejšega stanovanjskega fonda. Pri svetovanju pri ugotavljanju potrebnih 
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popravil je zelo pomembno, da se ugotovljena potrebna popravila kategorizi-
rajo glede na obseg okvare oz. resnost pomanjkljivosti z namenom, da se nujna 
popravila pravočasno izvedejo. Večja aktivnost in konkretna intervencija SSRS 
pri teh dejavnostih bi nedvomno veliko prispevali k lažjemu ter kakovostnej-
šemu izvajanju vzdrževanja in prenove in bi posledično zagotovili smotrnejšo 
rabo obstoječega stanovanjskega fonda.

Pri tem je treba poudariti, da mora biti državna pomoč za prenovo (vključno 
s finančnimi subvencijami) na voljo tudi gospodinjstvom, ki živijo v družinskih 
hišah. Nekatere evropske države že dalj časa prek različnih mehanizmov za-
gotavljajo tudi zasebnim lastnikom neposredne subvencije za te namene. Kot 
vzorni primer učinkovite prenove stanovanj v zasebnem sektorju lahko ome-
nimo Francijo, kjer Nacionalna Agencija za izboljševanje stanovanj (Agence 
National Pour L’amélioration de L’abitat) že več kot 30 let ponuja zasebnim 
lastnikom finančno pomoč za prenovo stanovanj oz. stanovanjskih hiš (Polge, 
2004).

Ugotoviti je tudi treba, da je edini mehanizem financiranja, ki ga veljavni 
zakon predpisuje na tem področju pri nas (rezervni sklad), popolnoma ne-
zadosten. Sredstva, ki se zbirajo v tem skladu, je »mogoče uporabiti samo za 
poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidene v spre-
jetem načrtu vzdrževanja, ter za nujna vzdrževalna dela in za odplačevanje v 
te namene najetih posojil« (Ur. l. RS, 69/2003, 44. člen). To pomeni, da teh 
sredstev ni mogoče uporabiti za prenovo. Zakon o prenovi sploh ne govori. Pri 
oblikovanju strategije prenove bi bilo zato tudi nujno potrebno jasno oprede-
liti, kaj pomenijo pojmi: vzdrževanje, izboljšanje in prenova.

Splošno gledano rezultati ankete ne kažejo nobenih pomembnih poseb-
nosti na področju vzdrževanja in prenove stanovanj in stanovanjskega okolja. 
To pa ne pomeni, da na tem področju ni nobenih problemov, ki bi zahtevali 
resnejši pristop k izvajanju teh dejavnosti. Danes potekajo aktivnosti na tem 
področju povsem nesistematično, neorganizirano, brez jasnih usmeritev glede 
potrebnih ukrepov in ciljev prenove. Naša teza je, da dejavnosti vzdrževanja 
in prenove ni mogoče učinkovito in uspešno izvajati brez ustrezne nacionalne 
strategije. Nacionalne strategije vzdrževanja in prenove stanovanjskega fonda 
Slovenija še nima. Treba jo je čim prej oblikovati in sprejeti. V tujini taka stra-
tegija pomeni osnovo za oblikovanje splošnih programov prenove kakor tudi 
konkretnih projektov prenove posameznih objektov. 

Pri oblikovanju splošne strategije prenove na nacionalni ravni bi bilo treba 
za vsako stanovanjsko starostno kategorijo posebej določiti ustrezne ukrepe, 
upoštevajoč seveda določene dejavnike, kot so npr. kakovost gradnje, kakovost 
gradbenega materiala, karakteristične klimatske razmere itd. S stališča prenove 
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predlagamo kategorizacijo stanovanjskih stavb v štiri glavne starostne skupine, 
in sicer:

0–20 let, ki potrebujejo redno vzdrževanje in pravočasno izvajanje manjših 
popravil;
20–30 let, pri katerih je velika možnost, da so potrebna prva večja prenovi-
tvena dela; 
30–60 let, pri katerih so velika prenovitvena dela nujna, potrebne so tudi 
določene konstrukcijsko-tehnične izboljšave;
več kot 60 let, ki potrebujejo vsestransko kompleksno prenovo ali celo za-
ščito, kakšne stavbe med njimi je morda treba porušiti. 

Posebno pozornost je treba posvetiti zadnji, najzahtevnejši starostni skupi-
ni, del katere fond je lahko tudi pod spomeniškim varstvom. Za ta občutljivi 
segment stanovanjskega fonda mora strategija prenove določiti natančnejši 
pristop k prenovi ter specifične oblike financiranja kompleksnih prenovitve-
nih del. Pri pripravi nacionalne strategije prenove bi bilo za to najzahtevnejšo 
starostno kategorijo nujno treba izvesti predhodno natančno analizo stanja 
stanovanjskih stavb.

Oblikovanje strategije vzdrževanja in prenove je še posebno pomembno in 
nujno na področju stanovanjskih sosesk. Danes obstajajo določene indikacije, 
da obsežna privatizacija najemniških stanovanj v stanovanjskih soseskah po 
letu 1991, uvajanje tržnega gospodarstva in socialno-ekonomska polarizacija 
prebivalcev počasi vodijo k poslabšanju bivalnega okolja v teh stanovanjskih 
območjih. Soseskam velikih gostot grozi propadanje tudi zaradi slabega ugleda 
in neprivlačnih lokacij. Nepravočasno oz. neustrezno izvajanje vzdrževanja in 
izboljšav teh območij na začetni stopnji lahko bistveno prispeva k zelo hitremu 
propadanju. Zavedati pa se moramo, da ta oblika oskrbe vsekakor ostaja zelo 
pomemben sektor stanovanjskega fonda. Pravočasno in ustrezno vzdrževanje 
in prenova tega fonda torej pomeni velik izziv tako politikom kakor tudi stro-
kovnjakom, ki delujejo na tem področju.
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DEVETI DEL

STANOVANJSKA OSKRBA IN STAREJŠI

Maša Filipović in Valentina Hlebec

UVOD

V razvitih družbah postaja vprašanje kakovosti življenja starejše populaci-
je vse bolj v ospredju tako raziskovalcev kot tudi politikov. To je povezano z 
demografskimi trendi, saj so zahodne družbe t. i. stare družbe, v katerih delež 
starejših prebivalcev strmo narašča iz leta v leto. To torej postaja pomemb-
na in velika demografska skupina, ki pa v preteklosti ni bila deležna posebne 
raziskovalne pozornosti. V tem kontekstu so zanimive stanovanjske razmere 
in stanovanjske preference starejše populacije. Raziskava Stanovanjska anketa 
2005 nam omogoča temeljit pregled, kako živijo starejši v Sloveniji ter tudi 
kakšni so njihovi načrti za prihodnost. Pri tem so bili starejši opredeljeni kot 
populacija starejših od 64 let.

Za stanovanja starejših se v Sloveniji in Evropi razvijajo različne oblike 
posebnih, prilagojenih stanovanj, ki pa deloma zaradi visokih cen, deloma pa 
zaradi majhne ponudbe večini starejšega prebivalstva niso dostopne. Pri tem 
je treba poudariti, da večina starejših ljudi želi bivati čim dalj samostojno in v 
svojem znanem okolju in stanovanju (za Slovenijo so to na primer ugotavljali 
Sendi et al., 2003, v tujini pa Izuhara, 2000; Peace in Holland, 2001). 

Prav zato je pomembno opazovati, kako bivajo starejši, saj v veliki meri 
sedanje stanovanje ostane njihovo stanovanje do konca življenja ali pa vsaj 
do točke, ko so še dovolj vitalni za samostojno življenje. V tem članku bova 
tako predstavili njihove stanovanjske razmere in zadovoljstvo z njimi ter tudi 
načrte za izboljševanje svojih bivalnih razmer. Pri tem temeljiva na perspektivi 
kakovosti življenja, kot so ta koncept razvili v Skandinaviji. Pomemben je Al-
lardtov (2002) pristop temeljnih potreb. Osnovne človekove potrebe so: imeti, 
ljubiti in biti. Imeti se nanaša na materialne pogoje kakovosti življenja (kot 
so ekonomski viri, stanovanje, delo, zdravje in izobrazba); ljubiti se nanaša na 
potrebo po odnosu z drugimi ljudmi – tj. povezanost z družino in sorodniki, 
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prijateljstvo, stiki s sočlani v različnih organizacijah in združenjih, odnosi s 
sodelavci ter odnosi v lokalni skupnosti. Biti pa označuje integracijo v družbo 
in bivanje v harmoniji z naravo (Allardt, 2002: 90–92). Kakovosti življenja 
torej ne moremo opazovati le skozi finančne in druge materialne vire, ampak 
tudi skozi družbene odnose. Zato poleg bivalnih razmer starejših, njihovega 
finančnega stanja, opazujeva tudi njihove družbene odnose, tj. zaupanje in od-
nose s sosedi.

ŽELJE STAREJŠIH GLEDE STANOVANJ – VEZANOST NA OBSTOJEČE STANOVANJE IN

SOSESKO

Raziskovalci ugotavljajo, da je med starejšimi majhna želja po posebnih 
stanovanjskih oblikah za starejše ter po ločenih okoljih. Zato starejši večinoma 
ostajajo v svojem domu v pozno starost ali kar do smrti, zaradi česar je po-
membno ugotoviti, kakšno kakovost bivanja jim to običajno stanovanje daje. 

Starejši ljudje si želijo bivati v kakovostnih, običajnih stanovanjih v fizično 
dobrem stanju, in tudi ne ločeno, ampak znotraj raznovrstnih socialnih okolij 
(Kellaher, 2001). Izuhara (2000) ugotavlja, da si starejše ženske na Japonskem 
želijo čim dalj časa samostojno bivati, neodvisno od svojih otrok, in slednje se 
kaže kot nov in vedno močnejši trend v izrazito tradicionalno družinsko na-
ravnani družbi. Vprašanja zasebnosti, svobode in neodvisnosti so torej vse bolj 
v ospredju v (post)modernih družbah, tudi pri starejši generaciji. 

Podobne ugotovitve o željah starejših veljajo tudi za Slovenijo, kot so ugo-
tavljali Sendi in njegovi sodelavci (2002) na podlagi ankete med starejšimi 
prebivalci Slovenije. Vendar pa njihova raziskava ni omogočala umestitve sta-
rejših v celotno populacijo, ker je bila delana le na vzorcu starejših oseb, zaradi 
česar prinaša Stanovanjska anketa 2005 pomembne nove informacije. Sendi 
s sodelavci (2002) je ugotavljal, da se med starejšimi kažejo predvsem želje 
po čimdaljšem bivanju v lastnem, obstoječem stanovanju ali hiši. Ugotavljali 
so tudi, da razmišlja o selitvi manj kot petina starejših, kar torej nakazuje, da 
vidijo svoja stanovanja kot domove za celo življenje in da ne želijo posebnih, 
prilagojenih stanovanj, ampak le udobna “navadna” stanovanja. Zanimive so 
bile tudi njihove ugotovitve glede okolice, saj dobra tretjina starejših želi bivati 
v okoljih, v katerih biva več generacij. Petina si želi bivati v bližini sorodnikov, 
malo manj kot petina pa v bližini prijateljev. Zelo majhen delež želi v bližini 
imeti le ljudi svoje starosti (manj kot desetina). 

Velika navezanost na dom in nepripravljenost na selitve nista presenetlji-
vi, če se upošteva, da dom ne pomeni samo bivalnega prostora, ampak ima 
poleg tega še mnoge druge pomene. Pomen doma je multidimenzionalen in 
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se navezuje tako na njegovo ekonomsko vrednost kot tudi kulturno vrednost 
(Dupis in Thorns, 1996). Dupis in Thorns (1996) sta ugotavljala, da starejšim 
lastnikom dom pomeni varnost in družinsko tradicijo, spomini in družinski 
odnosi pa so inherenten del doma. Podobno Ekstrom (1996) govori o nasle-
dnjih pomenih doma: (1) kontinuiteta življenja, (2) nadzorovan prostor, (3) 
dom kot del poznane soseske, (4) v domu in soseski se reproducirajo vrednote 
in osnovna realnost ter (5) dom kot izraz lastne identitete. 

Zaradi tega kompleksnega pomena doma in pa tudi zaradi same stresnosti 
selitve ni presenetljivo, da starejši raje ostanejo v obstoječih stanovanjih ali 
hišah. Stresnost odhoda od doma za starejše nikakor ni majhna. Stres se po-
javi, ko oseba dvomi, ali je kos taki nalogi, kar je pri starejših, zaradi manjših 
fizičnih in psihičnih funkcionalnih zmožnosti, bolj pogosto. Selitev pomeni 
negotovost in manjšo varnost in novi dom je le redko tako močan del lastne 
identitete, kot je bil prejšnji (Ekstrom, 1994).

Vendar pa to ne pomeni, da je bivanje v starem stanovanju ali hiši tudi 
vedno in nujno najboljša rešitev. Tako bivanje ima namreč lahko tudi mno-
go negativnih strani. Lahko pomeni veliko obremenitev starejših. Dupis in 
Thorns, 1996, na primer opozarjata, da je lastništvo lahko za starejše veliko 
breme – zaradi finančnih težav pri vzdrževanju in fizično manjše zmožno-
sti opravljanja vzdrževalnih del. Obremenitev lastništva in tudi samostojnega 
bivanja je torej lahko velika zaradi zmanjšanih fizičnih sposobnosti starejših. 
Tako je vzdrževanje hiše (ne nujno samo večja vzdrževalna dela, ampak tudi 
manjše, redno vzdrževanje in čiščenje) velik fizični napor, ki mu starejše osebe 
niso vedno kos. Takšen dom tudi ni prilagojen posebnim potrebam starejših, 
zaradi česar so lahko vsakodnevna opravila težavna. 

Posebnim potrebam starejših so zato namenjene različne oblike bivanja. V 
tujini poznajo na primer različne podprte skupinske oblike bivanja starejših, 
kot je “podprto bivanje” v ZDA, “skupinsko bivanje s posebno nego” v Veliki 
Britaniji, “sostanovanjske skupnosti” na Danskem (več v Filipovič et al., 2002). 
Te oblike bivanja poskušajo z bližino zdravstvene pomoči, pa tudi vzposta-
vljanjem skupnosti starejših izboljšati kakovost življenja starejših in izboljšati 
njihove bivalne razmere. Tako smer razvoja lahko opazimo tudi v Sloveniji, z 
na primer varovanimi stanovanji.

Izboljšanju kakovosti življenja so namenjene tudi nove usmeritve, kot je 
“dom za celo življenje”, ki se sklada z željo po čimdaljšem bivanju v poznanem 
domu. Pri tem gre za pristop, kjer se vnaprej predvideva zasnova stanovanja, ki 
omogoča prilagoditev različnim novim potrebam, ki se pojavijo v starosti. Pri-
mer je že pripravljena vstopna klančina. Takšne prilagoditve so seveda možne 
tudi naknadno, kar lahko omogoči bolj udobno in kakovostno bivalno okolje 
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za starejše. Pri tem gre lahko tako za fizične prilagoditve (dograditve, ipd.) ali 
pa tudi tehnološke posodobitve s pomočjo nove tehnologije. Možnost takih 
prilagoditev je odvisna tako od želje starostnika po spremembah, njegovih fi-
nančnih možnosti za financiranje teh sprememb, pa tudi njegove neodvisno-
sti pri odločanju za te spremembe. Namreč, če starejši ne živijo sami, ampak 
v dvo- ali večgeneracijskem gospodinjstvu, je njihova možnost samostojnega 
odločanja za posebne posodobitve lahko manjša. 

Kot ugotavljajo raziskovalci, je eden izmed pomembnih razlogov za veliko 
željo starejših, da ostanejo v svojem znanem stanovanju, tudi želja po tem, da 
bi ostali v znanem okolju – soseski, ter med znanimi ljudmi. Spomini in dru-
žinski odnosi so inherenten del doma, ti spomini in odnosi pa se vežejo tudi 
na sosesko. Kot opozori Ekstrom (1996), je dom del znane soseske, kjer se 
reproducirajo vrednote in osnovna realnost.

Mnoge raziskave so pokazale, da so sosedje pomembni del omrežij nekate-
rih starostnikov ter da lahko njihova vloga v omrežju prispeva k izboljševanju 
kakovosti življenja starostnika (glej na primer Wenger, 1994; Barker, 2002). 
Podobno velja tudi za Slovenijo, kjer so raziskovalci ugotavljali pomembno 
vlogo sosedov pri dajanju predvsem materialne in instrumentalne opore (Hoj-
nik, Zupanc et al., 1996; Filipović et al., 2005). Barker (2002) ugotavlja, da 
približno 5–10 % starostnikov, ki živijo v skupnosti, redno prejema neformalno 
obliko pomoči s strani neplačanih oseb, ki niso v sorodstveni povezavi s staro-
stnikom (kot so prijatelji in sosedje). Za slednje je torej vpetost v poznano oko-
lje, ki jim daje to oporo, izjemnega pomena z vidika njihove kakovosti življenja. 
Dewyer in njegovi sodelavci (2000) so v svoji raziskavi na Novi Zelandiji ugo-
tavljali, da se je izolacija starejših izrazito povečala v primeru smrti ali selitve 
bližnjih znanih sosedov. Za nekatere starostnike lahko ta sprememba zaradi 
izgube pomembne neformalne opore, ki so jo nudili sosedje, celo spodbudi 
selitev na primer v dom za ostarele. 

Pomembna pa sta ne le dejansko omrežje in povezanost s sosedi, ampak 
tudi splošna stopnja zaupanja starejših in njihov občutek varnosti v soseski. 
Klinenberg (2001) je ugotovil, da se starejši zaradi visokega nezaupanja in 
strahu pred okolico izolirajo, kar pomeni, da ostanejo brez opornega omrežja. 
To je pogosto v urbanih okoljih, predvsem kadar svojo sosesko doživljajo kot 
bolj nevarno. Problematičnost te izolacije pride do izraza predvsem v kritičnih 
trenutkih. Tako je Klinenberg ugotovil, da je v Chicagu zaradi velike vročine 
pomrlo veliko število starejših ljudi, ki niso imeli opornega omrežja med sosedi 
in so se zaradi nizke stopnje zaupanja tudi bali sprejeti pomoč. 
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STANOVANJSKE RAZMERE IN KAKOVOST BIVANJA STAREJŠIH V SLOVENIJI

V nadaljevanju predstavljava različne vidike kakovosti bivanja starejših go-
spodinjstev na podlagi raziskave Stanovanjska anketa 2005.

Vzorec

V vzorcu je reprezentativnost dosežena na ravni gospodinjstev, ne pa tudi na 
ravni posameznikov, ker je na anketno vprašanje odgovarjala oseba, ki je najbolje 
seznanjena z zadevami, ki se tičejo stanovanja. V želji, da bi opisali stanovanjske 
razmere gospodinjstev, v katerih bivajo živijo starejši, sva v vzorcu poiskali taka 
gospodinjstva na spodaj opisan način:
–  enočlanska gospodinjstva, kjer je na anketo odgovarjala oseba, starejša od 64 let,
–  par brez otrok, kjer je oseba, ki je odgovarjala na anketo, starejša od 64 let,
– dvegeneracijska gospodinjstva, kjer je na anketo odgovarjala oseba, ki je starejša 

od 64 let, ali oseba, starejša od 34 let, ki živi s staršem ali starši (s partnerjem ali 
brez partnerja),

–  trigeneracijska gospodinjstva, kjer je odgovarjala oseba, ki je starejša od 64 let, ali 
oseba, ki je starejša od 34 let in živi s staršem in otroki (s partnerjem ali brez);

–  druge vrste gospodinjstev, kjer je na anketo odgovarjala oseba, starejša od 64 let.  

Tako sicer ne moreva trditi, da opazujeva reprezentativen vzorec gospodinjstev, 
kjer bivajo osebe, starejše od 64 let, vendar sva v obravnavo zajeli vsaj vsa tista go-
spodinjstva, pri katerih lahko z veliko verjetnostjo trdiva, da v njih bivajo starejši. 
Pri obravnavi odgovorov posameznikov, ki živijo v dve- ali trigeneracijskih gospo-
dinjstvih, tako ne ločiva, ali na anketo odgovarja starejši1 ali mlajši, veva le, da živi v 
tako opisanem gospodinjstvu. Vprašanje, ali na anketo odgovarja mlajša ali starejša 
oseba, je irelevantno pri opisih objektivnih kazalcev stanovanja ali gospodinjstva, 
ker je na anketo odgovarjal član gospodinjstva, ki je najbolje seznanjen s temami, 
ki se tičejo stanovanjskih zadev. Pri subjektivnih kazalcih, kjer posameznik govori 
o svojih stališčih ali namerah, pa upoštevava le eno- in dvočlanska gospodinjstva, 
kjer na anketna vprašanja v resici odgovarja le starejša oseba.

V nadaljevanju bova najprej opisali osnovne kazalce bivanjskih razmer, pro-
bleme s stanovanjem in nazadnje še načrte za izboljšavo stanovanjskih razmer. 
Poleg tega opazujeva med eno- in dvočlanskimi gospodinjstvi tudi zadovoljstvo 
z življenjskimi razmerami, navezanost na sosesko, zaupanje, odnose s sosedi in ob-
čutek varnosti v soseski kot pomemben del kakovosti bivanja starejših. Opazovana 
gospodinjstva bova primerjali s skupnim povprečjem celotne populacije. 
1  Primerjava odgovorov srednje in starejše generacije bi bila nedvomno zanimiva, 
vendar presega okvire pričujočega članka. 
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Osnovni pregled stanovanjskih razmer 

Preglednica 9.1: Osnovni pregled stanovanjskih razmer

n = 1002 Eno-
člansko

Dvo-
člansko

Dvege-
neraci-

jsko

Trige-
neraci-

jsko Ostali
Skupno 

povprečje

Tip naselja mesto z najmanj 
10.000 prebivalci 43,0 31,6 31,4 13,0 17,1 36,8

mesto z vključno 9999 
prebivalcev 15,8 10,9 13,0 14,1 37,1 18,5

strnjeno podeželsko 
naselje 19,3 40,1 26,0 32,8 14,3 24,3

razpršeno podeželsko 
naselje 21,9 17,4 29,6 40,1 31,4 20,4

Tip stavbe stolpnica ali blok s 5 
nadstropji ali več 17,7 8,5 4,7 1,7 2,8 14,8

blok ali stolpič z do 4 
nadstropji 23,3 13,0 13,6 3,4 13,9 21,5

enostanovanjska 
družinska hiša 33,0 48,2 58,0 57,1 61,1 36,8

2–4- stanovanjska hiša 18,5 20,6 19,5 36,2 16,7 19,5
drugačna 

večstanovanjska hiša 6,2 9,7 4,1 1,7 5,6 5,9

nestanovanjski objekt 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Starost 
stavbe do leta 1914 14,0 20,0 20,4 19,9 14,7 12,3

1914 do 1949 17,5 14,9 12,1 9,4 29,4 9,4

1950 do 1969 30,7 32,8 29,3 24,6 23,5 23,6

1970 do 1990 36,1 30,6 35,0 42,1 32,4 46,5

1991 ali pozneje 1,7 1,7 3,2 4,1 0,0 8,2

m2 na osebo povprečje 61,0 37,6 31,2 21,5 24,7 33,0
število sob 
na osebo povprečje 2,2 1,4 1,1 0,8 0,9 1,2

Pritikline lastno stranišče na 
izpiranje 94,5 97,6 98,2 97,8 100,0 8,1

balkon ali terasa 68,2 74,9 72,9 80,9 75,0 78,1

atrij ali vrt 53,5 69,1 76,9 87,6 85,7 57,9
kabinet ali soba za 

delo 24,9 34,4 36,1 39,3 51,4 34,1

Dohodek do vključno 100.000 
SIT 44,6 8,6 15,1 8,2 4,0 11,2

nad 100.00 do 
vključno 150.000 SIT 32,9 22,0 15,8 8,2 4,0 14,7

nad 150.000 do 
vključno 200.000 SIT 15,7 25,9 27,4 13,2 20,0 17,2

nad 200.000 do 
vključno 250.000 SIT 3,5 19,0 16,4 18,9 32,0 14,6

nad 250.000 SIT 3,2 24,6 25,3 51,6 40,0 42,3

Prihranki ne prihranijo ničesar 58,6 44,4 42,2 48,5 35,5 47,1

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB 
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Pri pregledu osnovnih dejavnikov stanovanjskih razmer ugotavljava velike 
razlike med tipi gospodinjstev, kjer živijo starejši. Enočlanska gospodinjstva 
najdemo nadpovprečno pogosto v velikih mestih, dvočlanska nadpovprečno 
pogosto v strnjenih podeželskih naseljih, podpovprečno pogosto pa v manjših 
mestih. Dvegeneracijska gospodinjstva, kjer bivajo starejši, so glede tipa naselja 
precej podobna skupnemu povprečju, trigeneracijska gospodinjstva so nadpov-
prečno pogosta v podeželskih naseljih in manj pogosta v večjih mestih. Druge 
vrste gospodinjstev, v katerih bivajo starejši, so pogostejše v manjših mestih in 
razpršenih podeželskih naseljih. 

Glede na tip stavbe ugotavljava, da so dvočlanska, dve- in trigeneracijska 
gospodinjstva in druge vrste gospodinjstev pogostejša v enostanovanjskih hi-
šah, trigeneracijska tudi v 2–4-stanovanjskih hišah, v ostalih tipih stavb pa so 
podpovprečno zastopana. To je razumljivo, saj so hiše bolj primerne za prila-
goditev in predelavo za potrebe večgeneracijskega gospodinjstva. 

Vse vrste gospodinjstev, v katerih bivajo starejši, so pogosteje v starejših 
stavbah v primerjavi s skupnim povprečjem. Enočlanska in dvočlanska gospo-
dinjstva imajo boljše stanovanjske razmere, če opazujeva število kvadratnih me-
trov na osebo in število sob na osebo. Enočlanska gospodinjstva imajo redkeje 
stranišče na izpiranje, balkon ali teraso, atrij ali vrt in kabinet ali sobo za delo. 
Atrij ali vrt je nadpovprečno prisoten pri dve- ali trigeneracijskih gospodinj-
stvih in ostalih gospodinjstvih. Pomanjkanje prostora torej ni večji problem pri 
starejši populaciji. Kot so pokazale tudi druge analize, je problem pomanjkanja 
prostora predvsem izrazit pri mlajših gospodinjstvih, tj. predvsem pri mladih 
družinah (glej Filipović, 2005). 

Pri dohodku sva prikazali le del dohodkovne lestvice, ker so gospodinjstva, 
v katerih bivajo starejši, z izjemo trigeneracijskih in ostalih gospodinjstev, fi-
nančno prikrajšana. To drži predvsem za starejše, ki živijo sami, pa tudi za sta-
rejše pare. Glede prihrankov so najšibkejši starejši, ki živijo sami, ostala gospo-
dinjstva starejših so glede prihrankov precej podobna skupnemu povprečju. 

Zaznane težave 

Gospodinjstva, v katerih živijo starejši, nekoliko redkeje poročajo o težavah 
s stanovanjem. Izjeme so dvočlanska gospodinjstva, ki nadpovprečno omenjajo 
težave s sosedi, enočlanska gospodinjstva, ki nadpovprečno omenjajo visoke 
obratovalne stroške in pomanjkljive napeljave (te tudi dvočlanska gospodinj-
stva). Zdi se, da starejši, ki bivajo skupaj z mlajšimi, zaznajo manj težav, kot je 
to značilno za skupno povprečje. 
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Preglednica 9.2: Odstotek gospodinjstev s težavami v stanovanju 

n = 1003 Eno-
člansko

Dvo-
člansko

Dve-ge-
neracijsko

Tri-gene-
racijsko Ostali

Skupno 
povprečje

Težave v
stanovanju

težave s 
parkiranjem 10,0 7,7 8,9 6,2 11,4 20,8
slabi odnosi 
s sosedi 6,1 15,4 9,5 6,7 8,8 10,6
moteče do-
mače živali 4,3 8,5 5,3 3,9 11,1 7,7
preglasni 
otroci/mla-
dina pred 
hišo

9,4 9,3 10,7 4,5 8,6 11,6

hrup sosedov 15,0 16,2 13,0 7,3 14,7 16,1
omejitve 
pri uporabi 
stanovanja

1,3 2,0
7,6 9,0 2,8 6,8

gospodinj-
stvo nima 
dovolj 
zasebnosti

1,6 5,7
7,7 9,0 2,9 9,1

negoto-
vost, da 
ostane brez 
stanovanja

7,0 1,2
2,4 4,0 2,8 7,6

previsoki 
obratovalni 
stroški

66,0 53,3 58,9 59,6 54,3 60,6

previsoka 
najemnina 8,0 4,1 6,6 4,5 2,9 14,0
pomanjklji-
ve/dotrajane 
napeljave

28,0 26,0 22,0 25,3 20,0 23,9

premalo 
svetlobe 11,0 10,1 14,2 10,1 11,4 12,7

vlaga 14,4 19,4 29,0 19,1 27,3 16,3
premalo 
prostora 8,0 12,6 23,7 29,2 25,7 27,5

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Izrazit problem previsokih tekočih obratovalnih stroškov je nekoliko neskla-
den z ugotovitvijo Sendija in sodelavcev (2002), da velika večina anketiranih sta-
rejših gospodinjstev (90 %) nima težav pri plačevanju stanovanjskih obveznosti. 

Navedene finančne težave nakazujejo majhno finančno možnost gospodinj-
stev, da bi si izboljšale svoje bivalne razmere. Tu se kaže kot najbolj ranljivo prav 
enočlansko starejše gospodinjstvo, ki ima največ težav z dotrajanostjo stanova-
nja ter tudi največ finančnih težav. Hkrati pa ima tudi najmanj virov pomoči s 
strani članov gospodinjstva, ki so na voljo veččlanskim gospodinjstvom.
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Načrti za izboljšavo stanovanjskih razmer

Glede načrtov za izboljšave v stanovanju so nadpovprečna dve- in trigene-
racijska gospodinjstva, vsa ostala gospodinjstva, kjer bivajo starejši, pa podpov-
prečna. Pri prenovi so bili nadpovprečno aktivni starejši, ki bivajo v dvočlanskih 
gospodinjstvih in dvegeneracijskih gospodinjstvih, ter ostala gospodinjstva. 
Dve- in trigeneracijska gospodinjstva pa bodo tudi nadpovprečno aktivna pri 
načrtovani prenovi (fasada in dvigalo). 

Majhen delež, ki bi izboljšal stanovanje, je morda presenetljiv. Raziskava 
Sendija in sodelavcev (2002) je namreč pokazala, da je le 15 % anketiran-
cev menilo, da njihova stanovanja niso potrebna adaptacije. Gre torej morda 
v veliki meri za fizične in finančne ovire, ki preprečujejo izboljšave stanovanj 
starejših gospodinjstev. 

Preglednica 9.3: Načrti za izboljšavo stanovanjskih razmer

n
Eno-

člansko
Dvo-

člansko

Dvegene-
racijsko

Trigene-
racijsko Ostali

Skupno 
povpre-

čje

Izboljšava1

večja 
izboljša-
va tega 
stanovanja 987

11,1 8,1
22,7 30,1 8,8 18,5

selitev 994 3,0 1,2 11,3

Opravljena 
prenova

prenova v 
zadnjih 5 
letih 1001 57,3 67,6 65,7 59,6 74,3 57,1

streha 622 69,8 63,5 64,0 65,1 61,5 62,2

fasada 622 32,5 33,5 27,9 37,7 26,9 30,6

dvigalo 59 79,5 85,7 75,0 100,0 100,0 82,4

inštalacije 620 45,2 52,1 45,0 50,9 61,5 46,1
Nartovana 
prenova streha 999 34,3 32,8 39,4 41,8 37,1 33,8

fasada 990 30,6 28,5 40,1 39,2 28,6 34,3

dvigalo 82 16,1 11,8 40,0 33,3 0,0 22,1

inštalacije 984 26,4 27,0 28,7 22,7 42,4 26,
Pripravljeni 
dati denar 
za prenovo 585

72,7 75,7
84,8 84,2 81,0 78,1

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

1  Odstotek gospodinjstev, kjer je večja izboljšava ali selitev zelo verjetna. 
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Glede pripravljenosti finančnega vlaganja v prenovo so opazne manjše raz-
like med gospodinjstvi (eno- in dvočlanska gospodinjstva so finančno šibkej-
ša), vseeno pa je pripravljenost za vlaganje v prenovo zelo velika. 

Med eno- in dvočlanskimi starejšimi gospodinjstvi je delež, ki bi se selil, 
izrazito pod populacijskim povprečjem. To je skladno z v literaturi večkrat po-
udarjenim odporom starejših do selitev, zaradi finančnih, fizičnih ovir, pa tudi 
stresa, ki ga slednja pomeni.

Zadovoljstvo z življenjskimi razmerami 

V anketi je izmerjenih več razsežnosti zadovoljstva z življenjskimi razmera-
mi. Glede zadovoljstva z zdravjem je med starejšimi manj zadovoljnih z zdrav-
jem glede na splošno populacijo, in sicer v enočlanskih in dvočlanskih gospo-
dinjstvih. Med slednjimi ni razlik. Zadovoljstvo z družinskim življenjem je 
nadpovprečno visoko v dvočlanskih gospodinjstvih starejših in podpovprečno 
pri starejših, ki živijo sami. Glede zadovoljstva s stanovanjem so si starejši pre-
cej podobni, nadpovprečno zadovoljstvo izražajo dvočlanska gospodinjstva. 

Preglednica 9.4: Zadovoljstvo s stanovanjem in značilnostmi stanovanja

n = 618 Enočlansko Dvočlansko Skupno 
povprečje

Zadovoljstvo1 zdravje 38,2 37,8 60,4
družinsko življenje 52,1 80,4 74,3
stanovanje 69,3 72,8 65,8
življenjska raven 46,0 44,3 42,2

Pomen znailnosti 
stanovanja2

blizu avtocestnega 
priključka 3,3 3,4 2,9
blizu rekreacije 3,2 3,4 3,5
blizu zdravstva 4,4 4,5 4,1
kaže dosežek 3,8 3,7 3,4
dobra naložba 4,2 4,3 4,2
mirna/zelena okolica 4,8 4,7 4,7
ekološki/zdravi materiali 4,2 4,3 4,4
dobri odnosi s sosedi 4,7 4,6 4,6
neodvisnost od drugih 4,4 4,4 4,5
zagotovljeno parkirišče 3,7 4,2 4,3
lasten vrt ali atrij 4,0 4,2 4,0

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

1 Prikazano z odstotkom zadovoljnih (združeni sta zadnji dve vrednosti na petstopenj-
ski anketni lestvici, 4 – zadovoljni in 5 – povsem zadovoljni).
2  Pomen značilnosti stanovanja je prikazan s povprečno vrednostjo. Anketna lestvica
ima pet stopenj (1 – ni pomembno, 5 – zelo pomembno). 
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Razmeroma visoko zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami se sklada z že 
ugotovljenim visokim zadovoljstvom starejših s stanovanjem v raziskavi, ki jo 
je opravil Sendi s sodelavci (2002). Hkrati se to ujema tudi s splošnim visokim 
zadovoljstvom s stanovanjem, ki je značilno za Slovenijo. Na to sta opozarjali 
Mandičeva in Filipovićeva (2005), saj sta ugotavljali, da je bilo navkljub temu, 
da so v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami slabše stanovanj-
ske razmere (opazovane z velikostjo stanovanj), zadovoljstvo s stanovanjem v 
Sloveniji nad evropskim povprečjem. 

Glede pomena, ki ga pripisujejo posameznim značilnostim stanovanja, iz-
stopa od povprečij v populaciji predvsem želja, da je stanovanje blizu zdravstve-
nih storitev, blizu avtocestnega priključka in da kaže, da je oseba v življenju ne-
kaj dosegla. Slednje kaže na močan emocionalni pomen doma za starejše, kot 
sta ga poudarjala Dupis in Thorns (1996), kjer je dom del družinske tradicije in 
je torej pomemben dosežek v življenju. Sicer ni večjih odstopanj glede skupne-
ga povprečja in tudi med opazovanima vrstama gospodinjstev starejših. Izjema 
je npr. enočlansko gospodinjstvo, kjer je potreba po parkirišču podpovprečno 
izražena. Na splošno pa tudi med starejšimi veljajo kot najpomembnejše zna-
čilnosti stanovanja bližina mirne in zelene okolice, dobri odnosi s sosedi in 
neodvisnost od drugih gospodinjstev.

Socialna dimenzija kakovosti življenja

Pomemben del kakovostnega bivanja je tudi socialna dimenzija. Pri starejših 
so sosedje pomembnejši del njihovega opornega omrežja, v primerjavi z dru-
gimi starostnimi skupinami (Filipović et al., 2005). Zaradi njihove pomembne 
vloge bomo v nadaljevanju naslovili tudi to dimenzijo kakovostnega bivanja, 
torej odnose, ki jih imajo s sosedi, ter tudi njihovo stopnjo zaupanja sosedom 
in drugim ljudem in institucijam, ki kaže na njihovo potencialno omrežje in 
socialno integriranost in s tem tudi odprtost za sprejemanje pomoči, na kar je 
opozoril Klinenberg (2001). 
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Preglednica 9. 5: Zaupanje 

Zaupanje n = 618 Enočlansko Dvočlansko
Skupno 

povprečje
Družini in sorodnikom ne zaupa 5,6 4,0 3,3

niti – niti 12,0 6,9 11,9
zaupa 82,4 89,1 84,7

Sosedom ne zaupa 13,0 14,3 16,8
niti – niti 32,8 31,4 39,1

zaupa 54,2 54,3 44,0
Sodišem ne zaupa 42,6 50,3 44,0

niti – niti 32,0 34,7 36,2
zaupa 25,4 15,1 19,8

Bankam ne zaupa 10,0 17,9 18,0
niti – niti 29,6 31,2 36,0

zaupa 60,4 50,9 46,0
Organom na stanovanj-
skem podroju ne zaupa 34,1 35,9 40,5

niti – niti 33,4 38,0 39,6

zaupa 32,4 26,0 19,9
Nepremininskim 
agencijam ne zaupa 48,4 57,6 49,2

niti – niti 39,3 33,5 38,6

zaupa 12,3 8,9 12,2

Odvetniku ne zaupa 37,4 45,0 30,6

niti – niti 33,8 34,0 37,9

zaupa 28,8 20,9 31,5

Notarju ne zaupa 37,7 38,6 32,2

niti – niti 28,5 36,0 36,1

zaupa 33,8 25,4 31,7

Upravniku stanovanj ne zaupa 18,9 21,9 28,5

niti – niti 37,1 32,8 39,8

zaupa 44,0 45,3 31,8
Drugim stanovalcem v 
hiši ne zaupa 4,1 9,5 15,0

niti – niti 36,0 43,2 45,1

zaupa 59,9 47,3 39,9

Ljudem na splošno ne zaupa 54,9 49,6 51,5

niti – niti 30,1 32,1 33,7

zaupa 14,9 18,3 14,9
Opomba: Pri zaupanju upravniku stanovanj in drugim stanovalcem v hiši je n manjši (n = 240), saj 
so odgovarjali le tisti, ki živijo v večstanovanjski hiši.

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB



STANOVANJSKA OSKRBA IN STAREJŠI 193

Starejši odstopajo od skupnega povprečja po nadpovprečnem zaupanju so-
sedom ne glede na tip gospodinjstva, v katerem bivajo. Starejši, ki živijo sami, 
nadpovprečno zaupajo bankam, organom na stanovanjskem področju, uprav-
niku stanovanj in tudi drugim stanovalcem v hiši. Starejši, ki živijo v dvočlan-
skem gospodinjstvu, nadpovprečno zaupajo organom na stanovanjskem podro-
čju, upravniku in drugim stanovalcem v hiši, podpovprečno pa odvetnikom. 

Visoko zaupanje sosedom in pa tudi različnim institucijam, predvsem med 
enogeneracijskimi gospodinjstvi starejših – ti imajo morda najmanjše neposre-
dno dostopno oporno omrežje –, kaže pozitiven vidik njihove kakovosti življe-
nja, saj nakazuje, da bi se v primeru potrebe morda lahko obrnili na slednje. 

Preglednica 9. 6: Navezanost na sosesko in odnosi s sosedi

n = 618 Enočlansko Dvočlansko Skupno 
povprečje

Navezanost na 
sosesko ni navezan 15,5 16,9 19,4

niti – niti 23,0 23,9 26,5

navezan 61,5 59,3 54,1

Pozna sosede nikogar 1,9 0,8 1,4

nekaj 19,5 10,1 17,3

večino 78,6 89,1 81,2

Oobasno pogovarja 98,6 99,2 97,7
Med sosedi tudi znan-
ci in prijatelji 71,2 73,6 69,2

Ponoi varno v 
okolišu 73,3 82,6 88,5

Vir: Stanovanjska anketa 2005, Univerza v Ljubljani, IDV FDV CDB

Pri opazovanju navezanosti na sosesko starejši, ne glede na način bivanja, 
izstopajo po veliki navezanosti nanjo. Predvsem starejši v dvočlanskem gospo-
dinjstvu pa tudi nadpovprečno poznajo sosede in imajo prijatelje med sosedi. 
Starejši imajo podpovprečen občutek varnosti v soseski. Podpovprečen delež 
starejših, predvsem pa enočlanskih gospodinjstev, ki se čutijo varno v svoji so-
seski, se ujema z opozorili Klinenberga (2001) o večjem občutku ranljivosti 
starejših, predvsem zaradi povečane fizične ranljivosti, saj ima napad lahko pri 
njih hujše zdravstvene posledice in tudi večje finančne ranljivosti. Njihovi obi-
čajno nižji dohodki namreč pomenijo, da jih rop lahko pahne v hudo finančno 
krizo. Tu je zagotovo najizraziteje prav pri enočlanskih gospodinjstvih, kjer 
je dohodek najnižji, pa tudi najhitreje dostopna pomoč v primeru posledic, 
na primer fizične poškodbe po napadu, ki jo lahko nudijo v drugih primerih 
članih gospodinjstva, tu ni dostopna.
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Visoka stopnja navezanosti na sosesko starejših kaže na veliki pomen so-
seske in poznane okolice starejšim, ter potrjuje, da je pravilno načelo, ki se vse 
bolj uveljavlja tudi v političnih dokumentih – na primer Evropska listina o 
pravicah in svoboščinah starejših ljudi (1993), Nacionalni program zdravstve-
nega varstva (2000) v Sloveniji, Nacionalni program razvoja varstva starejših v 
Sloveniji (1997) – da se omogoči starejšim, da ostanejo čim dalj integrirani v 
poznano okolje.

SKLEP

Gibanja na področju bivanja starejših gredo v smeri “omogočanja” in “vklju-
čevanja”. Tako npr. Evropska listina o pravicah in svoboščinah starejših ljudi 
(1993) kot prednostne cilje določa omogočanje starejšim, da ostanejo polno-
pravni člani družbe, da svobodno izbirajo svoj življenjski slog, da ostanejo čim 
dlje v domačem okolju in da se jim pri tem zagotovi pomoč. Temu sledi tudi 
Slovenija, v svojih dokumentih, kot sta Nacionalni program zdravstvenega 
varstva (2000) v Sloveniji in Nacionalni program razvoja varstva starejših v 
Sloveniji (1997). Prednost se daje neinstitucionalnemu bivanju starejših. Ugo-
tovitve članka so, da starejši v resnici bivajo v veliki meri samostojno in bodo 
tako bivali tudi v prihodnje. 

Vendar pa je kakovost tega bivanja nekoliko vprašljiva, saj le majhen delež 
načrtuje izboljšavo svojih stanovanjskih razmer, ali s selitvijo ali pa z večjimi 
izboljšavami stanovanja. Izboljšav se lotevajo predvsem dve- in trigeneracijska 
gospodinjstva, medtem ko je takih med eno- ali dvočlanskimi gospodinjstvi 
le majhen delež, kar lahko pomeni, da je zelo malo prilagoditev posebnim 
potrebam starejšim. 

Predvsem je raziskava pokazala na, pričakovano, največje težave enočlanskih 
gospodinjstev starejših, saj so slednji finančno najbolj ranljivi in imajo nadpov-
prečno težavo z visokimi obratovalnimi stroški. Prenaseljenost se sicer ne kaže 
kot večji problem pri starejših gospodinjstvih. Vendar pa je treba opozoriti na 
podpovprečno število sob na osebo v večgeneracijskih gospodinjstvih, v pri-
merjavi s populacijo. Predvsem so problematična trigeneracijska gospodinjstva, 
saj je med njimi tudi nadpovprečno zaznavanje težav s premalo prostora. 

Pozitivna z vidika socialne integracije starejših pa je ugotovljena nadpov-
prečna navezanost na sosesko, nadpovprečno zaupanje sosedom, drugim sta-
novalcem v hiši (v večstanovanjskih stavbah), poznavanje sosedov in prijate-
ljevanje s sosedi. 
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DESETI DEL

KO N Č N E U G O T O V I T V E

O NAMENU RAZISKAVE

Stanovanjska anketa 2005 predstavlja stanje in trende na področju stano-
vanjske oskrbe gospodinjstev v Sloveniji. Poskuša artikulirati ključna sodobna 
razvojna vprašanja stanovanjske oskrbe ter identificirati probleme in razvojne 
potenciale na tem področju. Enostavneje povedano, želi odgovoriti na vpraša-
nje, kako ljudje danes, v razmerah prevladujočega stanovanjskega trga, shajajo 
v svojih stanovanjih in stanovanjskih okoljih; pri čem in s čim bi jih lahko 
stanovanjska politika učinkovito podpirala; kje se danes izrisuje ‘kakovostni 
napredek’ stanovanjske oskrbe. Skratka, cilj raziskave je dati čim bolj celovit 
posnetek virov, potreb, preferenc in ravnanj gospodinjstev na področju stano-
vanjske oskrbe, in to s sociološkega, ekonomskega in urbanistično-arhitektur-
nega vidika. Pri pripravi problemskih izhodišč, prioritetnih tem in pri testira-
nju vprašalnika smo se posvetovali tudi s širšim krogom drugih strokovnjakov, 
ki so svoje poglede izrazili v fokusni skupini. Številne podatke in ugotovitve 
navajamo tudi v mednarodnem primerjalnem okviru, ki omogoča, da doseženo 
primerjamo z drugimi državami. 

Ugotovitve raziskave predstavljamo ne le v obsežnem in podrobnem po-
ročilu, ampak tudi posebej v obliki Stanovanjskega poročila, ki je namenje-
no popularizaciji stanovanjskih vprašanj in javni razpravi o njih med vsemi 
zainteresiranimi. 

METODOLOGIJA RAZISKAVE IN ANKETNI VZOREC

Podatki za projekt Stanovanjska anketa so bili zbrani z metodo CATI 
– računalniško podprtim telefonskim anketiranjem. Anketiranje je potekalo 
od 13. 4. 2005 do 27. 5. 2005. Izvedenih je bilo 4009 anket. Vzorec je bil 
narejen na podlagi seznama vseh fiksnih telefonskih številk iz telefonskega 
imenika. Vzorčni okvir je strukturiran glede na regionalno sestavo po dvanajstih 



STANOVANJE V SLOVENIJI 2005198

statističnih regijah in glede na izkušnje raziskovalne družbe CATI tudi glede 
na predvidene stopnje zavračanja v vsaki od statističnih regij. Zaradi pričako-
vanega odstopanja realiziranega vzorca od populacijske strukture so podatki v 
bazi uteženi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah uje-
ma s populacijo slovenskih gospodinjstev – je reprezentativen na ravni popu-
lacije slovenskih gospodinjstev oz. naseljenih stanovanj. V anketi so odgovar-
jale osebe, ki so v gospodinjstvu najbolje seznanjene z zadevami, povezanimi 
s stanovanjem. Anketni vprašalnik je razvila raziskovalna skupina, v kateri so 
sodelovali strokovnjaki s Fakultete za družbene vede, Ekonomske fakultete in 
Urbanističnega inštituta RS.

STANOVANJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Stanovanjske razmere 

Skupna politika EU, predvsem Strategija boja zoper revščino in socialno 
izključenost (‘Lizbonska strategija’) izpostavlja tri stanovanjske teme – pro-
blematične soseske, negotovo nastanitev (‘insecure housing’) in brezdomstvo. 
Druga vprašanja so v pristojnosti nacionalnih stanovanjskih politik, vendar ob 
priporočilih in obveznostih iz mednarodnih dokumentov (Evropska socialna 
listina in istanbulska deklaracija Habitat Agenda). 

Klasične pomanjkljivosti stanovanj, kot je vlaga ali to, da v stanovanju ni 
stranišča na izpiranje ali kopalnice, so pri nas še vedno prisotne težave, vendar 
pa se v primerjavi z drugimi članicami EU uvrščamo svoji splošni razvitosti 
primerno – med razvitejše stare in manj razvite nove članice. Slabši je položaj 
glede povprečnega števila sob na osebo, kjer se z vrednostjo 1,2 uvrščamo ne-
sorazmerno nizko. 

Med vsemi težavami iz danega nabora v anketi je daleč najpogostejša te-
žava ‘previsoki obratovalni stroški’; sledijo ‘premalo prostora’, ‘pomanjkljive oz. 
dotrajane inštalacije’ ter ‘težave s parkiranjem’. Breme, ki ga gospodinjstvom 
povzročajo visoki obratovalni stroški, gotovo zasluži pozornost oblikovalcev 
politik. Možnosti za racionalizacijo teh stroškov je treba sistemsko iskati ne le 
v fazi uporabe stanovanj, ampak tudi pri projektiranju novogradenj. 

Neprimerne stanovanjske razmere (tj. stanovanja, ki so brez stranišča na iz-
piranje ali imajo kakšno od naslednjih težav v hudi obliki: pomanjkljive inšta-
lacije, vlaga, pomanjkanje dnevne svetlobe, pomanjkanje prostora) je po podat-
kih ankete najti v 28 % gospodinjstev. Potrebe po izboljševanju stanovanjskih 
razmer so torej znatne, njihova prioriteta pa je seveda stvar politične volje in 
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ekonomskih možnosti. Med najbolj ogroženimi so enostarševska gospodinj-
stva, saj jih ima 38 % neprimerne stanovanjske razmere. Med gospodinjstvi z 
otroki do 18 let (ne glede na tip gospodinjstva) je takih 31 %, manj kot sobo na 
člana gospodinjstva (tj. prenaseljenost) je najti kar pri 64 %. 

Zelo velike razlike so med lastniki in najemniki. V neprimernih stanovanj-
skih razmerah je četrtina lastniških gospodinjstev, več kot polovica najemnikov 
v neprofitnem/socialnem stanovanju ter kar 61 % najemnikov v tržnem/služ-
benem stanovanju. V neprofitnih/socialnih najemnih stanovanjih torej prihaja 
do tega, da imajo gospodinjstva kljub znatno slabšim stanovanjskim razmeram 
velike težave s cenovno dosegljivostjo, ki zadeva najemnino, in še bolj z obrato-
valnimi stroški, ki pomenijo hudo težavo kar trem četrtinam gospodinjstev, več 
kot tretjina gospodinjstev pa izraža tudi negotovost glede stanovanja. Po teh 
značilnostih se je neprofitni stanovanjski sektor zelo približal tržnemu naje-
mnemu sektorju. Med prvim, ki je na načelni ravni reguliran, in slednjim, ki je 
praktično prost, se razlika glede stanovanjskih razmer dramatično zmanjšuje. 

Tipi stanovanjske oskrbe in socialna funkcija stanovanja 

Z 9 % najemnih stanovanj sodi Slovenija med evropske države z najnižjim 
odstotkom najemnih stanovanj ter med tranzicijske države z najbolj radikalno 
privatizacijo in denacionalizacijo stanovanj. Neprofitnih/socialnih stanovanj je 
5 %; razlika do 19 %, kolikor so jih ob začetku stanovanjske reforme napove-
dali za leto 2003, je zares velika in vabi k temeljitejšem preudarku o tem, kako 
je možno, da je razvoj na tem področju v toliki meri zašel iz napovedane smeri. 
Gre za vprašanje ravnovesja med ekonomsko in socialno funkcijo stanovanja, 
torej med tem, koliko stanovanje nastopa v funkciji gospodarjenja, koliko pa v 
funkciji stanovanjske oskrbe gospodinjstev. Podatek o 5 % neprofitnih/social-
nih stanovanj kaže, kako šibka je postala socialna funkcija stanovanja po letu 
1991 in da je veliko šibkejša, kot je bila napovedana in v družbeni razpravi o 
stanovanjski reformi tudi podprta. 

Podatki o socialnodemografski sestavi gospodinjstev potrjujejo pomembno 
vlogo neprofitnih/socialnih stanovanj v stanovanjski oskrbi družin z otroki in 
drugih ranljivih skupin, kot so enostarševske in gospodinjstva z brezposelnim 
članom; kažejo pa tudi, da bi jih tržna najemna stanovanja v tej vlogi težko 
nadomestila. Seveda pa se glede na vse navedeno odpira dilema, ali je socialna 
funkcija stanovanja pri nas dovolj razvita, da bi podpirala bolj zaželene demo-
grafske trende, zlasti zgodnejše in lažje stanovanjsko osamosvajanje mlajših 
generacij. 

Opozarjamo na pojav, da 6,5 % gospodinjstev stanovanje uporablja in zanj 
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ne plačuje najemnine, lastnik pa prebiva drugje. Ta status vključuje tako ne-
formalno oddajanje za (nedenarno) plačilo kot tudi solidarnostno pomoč so-
rodstva. V tem se kaže, da je starejša generacija nakopičila več stanovanj, kot 
jih sama uporablja, in jih – tako ali drugače – daje v uporabo mlajši generaciji, 
ki dlje časa ostaja – prostovoljno ali ne – brez avtonomnega stanovanjskega 
statusa. Kar je presenetljivo in vredno pozornosti, je, da je v Sloveniji takšnih 
stanovanj več kot neprofitnih/socialnih. Nadaljnja usoda teh stanovanj je zelo 
odvisna tudi od bodočega davka na nepremičnine. Če bo sekundarno stano-
vanje gospodinjstva močneje obdavčeno, je pričakovati večji priliv v ponudbo 
na trgu; z davčno politiko pa je možno spodbujati tudi to, v kakšni obliki se bo 
pojavilo na trgu (kot lastniško stanovanje, kot neproftitno najemno ali tržno 
najemno). Domnevamo, da del teh stanovanj za sedanje lastnike pomeni tudi 
obliko dodatne finančne varnosti za starost.  

Zadovoljstvo s stanovanjem 

S svojim sedanjim stanovanjem sta zadovoljni dve tretjini gospodinjstev; 
to je več kot s svojo siceršnjo življenjsko ravnijo, z zdravjem, z zaposlitvijo in 
le malo manj kot z družinskim življenjem, ki je sicer najbolj zadovoljujoče. 
Stanovanje ima torej v Sloveniji velik pomen za posameznikovo blaginjo in 
občutek zadovoljstva. V nekaterih delih prebivalstva, zlasti med mlajšimi in 
najemniki v tržnem stanovanju, pa je zadovoljstvo s stanovanjem veliko nižje 
od drugih področij, tudi od življenjske ravni, in ima vlogo ‘najšibkejšega člena’ 
v kakovosti življenja. Glede tega, katere značilnosti stanovanja so za ljudi naj-
pomembnejše, je na prvem mestu mirna in zelena okolica, sledijo dobri odnosi 
s sosedi, na tretjem mestu pa je neodvisnost od drugih gospodinjstev; to kaže, 
kako pomembno vlogo ima stanovanje kot prostor za sprostitev, regeneracijo 
in umik od siceršnjih napetosti v življenju.

Stanovanjska blaginja – živeti v primernem stanovanju in biti z njim 
zadovoljen 

Stanovanjska blaginja (stanje, ko gospodinjstvo živi v primernem v sta-
novanju in je z njim tudi zadovoljno) označuje dobro kakovost; cilj politik, 
usmerjenih k dvigu kakovosti, pa je, da čim več gospodinjstvom omogočijo 
doseči to stanje. 

Po podatkih ankete in glede na postavljene kazalce dosega stanje ‘stanovanjske 
blaginje’ 55 % gospodinjstev. Med tipi gospodinjstev jo v največji meri dosegajo 
‘pari brez otrok’ – 64 %, daleč najmanj pa enostarševska gospodinjstva (44 %). 
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Izredno velike so razlike glede na stanovanjski status gospodinjstva; med 
lastniki dosega blaginjo 59 %, med uporabniki, ki ne plačujejo najemnine, 51 %, 
med najemniki neprofitnih/socialnih stanovanj 29 %, med najemniki tržnega/
kadrovskega stanovanja pa le 16 %. Tržni najemni sektor, ki uspeva zagotoviti 
blaginjo le vsakemu sedmemu uporabniku svojih storitev, bi s tem poraznim 
rezultatom verjetno težko našel podoben primer v katerikoli drugi storitveni 
dejavnosti. Ti podatki nakazujejo potrebo, da se več sistemske pozornosti na-
meni vprašanju kakovosti storitev na stanovanjskem področju. 

Socialni kapital stanovalcev 

‘Socialni kapital’ je sodobni krovni izraz, ki govori o sposobnosti sodelovanja 
za doseganje skupnega cilja. Vključuje institucije, odnose, stališča in vrednote, 
ki urejajo odnose med ljudmi in omogočajo, da neki družbeni oz. ekonomski 
sistem kot celota bolje deluje. Ugotavljajo, da je na splošno v vzhodnoevrop-
skih državah socialni kapital manjši kot v zahodnoevropskih državah, njegov 
primanjkljaj pa je priznan kot ovira pri razvoju regije. Z anketo smo ugota-
vljali, kolikšen je pri nas ‘socialni kapital’ na stanovanjskem področju v dveh 
dimenzijah. 

Prva je zaupanje. Zaupanje v ljudi nasploh je v primerjavi z drugimi dr-
žavami razmeroma nizko. Ljudje zaupajo sosedom in drugim stanovalcem v 
hiši sicer manj kot sorodstvu, a kljub temu znatno bolj kot ostalim in podobno 
kot bankam, ki že tradicionalno visoko kotirajo. Upravniku stanovanj zaupajo 
podobno kot notarjem in odvetnikom, ki so relativno primerljive storitvene 
dejavnosti, občutno manj pa nepremičninskim agencijam. Te specializirane 
strokovne organizacije, ki so namenjene prav varstvu interesov uporabnikov na 
tem področju, so torej še zelo daleč od tega, da bi uresničevale svoje poslanstvo. 
Ljudje jim zaupajo celo manj kot ljudem nasploh. Občinskim in državnim 
stanovanjskim organom zaupajo enako kot sodiščem. Sklenemo lahko, da je 
na stanovanjskem področju zaupanje v ustanove podobno kot sploh v družbi, 
velika negativna izjema pa so nepremičninske agencije; ta podatek verjetno 
zasluži sistemsko pozornost.  

Pri ugotavljanju socialnega kapitala stanovalcev v večstanovanjski hiši pa 
pride v ospredje njihova zmožnost sodelovanja pri zastavljanju in uresniče-
vanju skupnih ciljev glede vzdrževanja in prenavljanja hiše. Podatki ankete 
so pokazali, da poleg plačilnih sposobnosti stanovalcev in fizičnega stanja 
hiše na uspešnost vzdrževanja in prenove hiše pomembno vplivajo trije ka-
zalci socialnega kapitala. Tam, kjer imajo v stavbi upravnika, kjer se z lahkoto 
sporazumevajo o vprašanjih prenove in kjer nimajo primerov, da je posame-
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znik samovoljno zasedel skupni prostor, tudi vzdrževanje in prenova potekata 
hitreje. Pri vzdrževanju in prenovi se bolj ‘zatika’ prav v tistih stavbah, kjer 
so si posamezni stanovalci svojevoljno prilastili kak skupni prostor. To so to-
rej okolja, kjer je formalna organizacija stanovalcev prešibka, da bi obvladala 
konkreten primer pomanjkanja sodelovalnih vrednot pri posamezniku; zato v 
takih okoljih nesodelovanje že majhnega števila posameznikov vse prelahko 
zaustavi druge stanovalce pri skupnem ukrepanju. Politike, katerih cilj je iz-
boljšati vzdrževanje in prenovo stanovanj, bi morale biti usmerjene h krepitvi 
tako neformalnih sodelovalnih norm posameznikov kot formalne institucio-
nalne strukture oz. organizacije stanovalcev. Ta vprašanja pa se navezujejo na 
sodobne širše modele upravljanja znanja in razvijanja neposredne demokracije, 
kar je izziv, na katerega morata odgovoriti tudi stanovanjsko področje in upra-
vljanje s stanovanji. 

EKONOMSKI VIDIKI

Dosegljivost stanovanj za gospodinjstva v posameznih stanovanjskih 

statusih

Uspešnost posamezne politike, tudi stanovanjske, sodimo po njenih rezulta-
tih. Primerjava s tranzicijskimi državami, ki so prav tako kot Slovenija v devet-
desetih letih prešle iz oskrbovalnega v podporni tip stanovanjske oskrbe, kaže, 
da je bila slovenska politika pri zagotavljanju ustreznih cenovno dosegljivih 
stanovanj razmeroma neuspešna. Največji delež v stanovanjski oskrbi tvorijo 
lastniki. Pri njih je v povprečju nakopičenih najmanj težav, saj je stanovanjski 
fond pretežno nezadolžen, dohodki lastnikov pa so relativno nizko obreme-
njeni s stanovanjskimi stroški. Vendar je treba upoštevati, da je to v povprečju 
najstarejši sektor, ki si je svoje stanovanjske vprašanje reševal v letih, ko so bile 
možnosti za to veliko ugodnejše. Danes pa je vstop mladih v sektor zaradi 
visokih in hitro rastočih cen stanovanj, kljub izboljšanju pogojev financiranja, 
izrazito otežen in pogosto mogoč le s pomočjo meddružinskih transferjev. 

Iz dohodkovne strukture najemnikov lahko razberemo, da stanovanjska 
politika opravlja svojo nalogo v neprofitnem najemnem sektorju. Tu dejan-
sko prevladujejo gospodinjstva nižjega dohodkovnega razreda. Svojo funkcijo 
očitno opravlja tudi neprofitna najemnina, ki razmeroma nizko obremenjuje 
dohodek, so pa pri neprofitnih najemnikih skrb zbujajoči visoki obratovalni 
stroški, ki izrazito izstopajo tudi v primerjavi z ostalimi najemnimi skupinami. 
V splošnem skupni stanovanjski stroški kažejo na nizko dosegljivost stanovanj, 
še posebej, ker je dobra tretjina neprofitnega stanovanjskega fonda relativno 
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nizke kakovosti. Mnogo premajhne zmogljivosti v neprofitnem najemu, slaba 
dosegljivost lastniških stanovanj ter drag zasebni najemni sektor pa se izražajo 
tudi v visokem deležu uporabniških gospodinjstev.

Po svoji naravi je zelo diferenciran tržni najemni sektor. Bivanje v tovr-
stnih stanovanjih zaznamuje nizka dosegljivost ob razmeroma nizki kakovosti 
in velika negotovost pri ohranitvi stanovanj. Slednja je močno prisotna tudi 
v službenem najemnem sektorju, kjer izguba zaposlitve sočasno prinese tudi 
izgubo stanovanja. Vendar pa v nasprotju z neprofitnimi najemnimi stanovanji 
tržna najemna stanovanja niso upravičena do subvencij, s katerimi je mogoče 
obremenitev gospodinjstev vsaj delno zmanjšati in jih stanovanjska politika za 
zdaj še ne predvideva. 

Kam gredo mlada gospodinjstva?

Prikazani podatki odpirajo še eno žgoče vprašanje: kam gredo mlada go-
spodinjstva, tista, ki so prisiljena svoje stanovanjsko vprašanje reševati v precej 
drugačnih razmerah kot njihovi starši? Solidarnostnega združevanja sredstev 
že davno ni več. Prav tako sodobno ekonomsko okolje zaznamujeta široka de-
regulacija in individualizacija, ki povečujeta tveganja, s katerimi se srečuje-
jo mlada gospodinjstva. Danes mlade zasledimo predvsem med uporabniki 
stanovanj v lasti sorodnikov in med tržnimi najemniki. Vendar oba sektorja 
pokrijeta le omejen segment mladih. Uporabniki stanovanj so tisti srečni po-
samezniki in njihova gospodinjstva, katerih sorodniki so dovolj premožni, da 
imajo na voljo dovolj prostora tudi za še eno mlado gospodinjstvo. Morda je 
prav zaradi nizkih stanovanjskih stroškov in majhne negotovosti za izgubo 
stanovanja pri njih prisotnih največ mladoletnih otrok. Tržni najemni sektor 
pa je v veliki meri dostopen visoko izobraženim, ki jim dohodki omogočajo 
osamosvojitev. Ta služi predvsem kot prehoden sektor na poti do drugih, manj 
negotovih oblik stanovanjskega razmerja. In kje so ostali, ki se ne uvrščajo ne 
v prvo ne v drugo kategorijo in jim tudi starši z meddružinskimi transferji ne 
morejo pomagati v lastništvo? Med anketiranimi gospodinjstvi jih zagotovo ne 
bomo našli, kajti to so zgolj potencialna gospodinjstva, ki pa se tudi zaradi opi-
sane vrzeli ne morejo ustrezno oblikovati. Pač pa bi jih morala zato toliko bolj 
upoštevati stanovanjska politika. V Evropski uniji primer Irske1 jasno kaže, 
da lahko zgolj osredotočenje na gospodarsko rast brez ustrezne stanovanjske 
strategije pripelje do resne krize dosegljivosti stanovanj in ta poduk bi morali 
resneje vzeti tudi pri nas.

1  Več o Irski v Memery (2001) in Fahey (2004).



STANOVANJE V SLOVENIJI 2005204

STANOVANJSKE STRATEGIJE GOSPODINJSTEV

Stanovanjske strategije gospodinjstev, ki smo jih analizirali z anketo, zade-
vajo premike in spremembe, ki jih gospodinjstva oz. njegovi člani napoveduje-
jo v zvezi s stanovanjem v obdobju naslednjih petih let. Ker ni nujno, da se vsi 
člani gospodinjstva odločajo za skupno strategijo, obravnavamo odgovore, ki 
jih je dal predstavnik gospodinjstva. Tako lahko zabeležimo namere ne le npr. 
za selitev obstoječih gospodinjstev, ampak tudi njihovo cepitev in nastajanje 
novih. 

Koliko in kakšne spremembe napovedujejo gospodinjstva 

Ugotavljamo, da se napoveduje razmeroma malo sprememb, saj v 68 % go-
spodinjstev v naslednjih petih letih ne napovedujejo sprememb. 19 % gospo-
dinjstev napoveduje večjo izboljšavo sedanjega stanovanja, 11 % gospodinjstev 
pa selitev v drugo stanovanja. Stopnja mobilnosti (odstotek gospodinjstev, ki 
se preseli v danem letu) bo tudi v prihodnje ostala blizu 2 %, kar je v primerjavi 
z razvitejšimi državami zelo nizko. Anketa kaže, da sta služba in izobraževanje 
med manj pomembnimi razlogi za selitev. Če se ljudje sploh selijo, je to pred-
vsem zaradi dveh drugih razlogov: prvi je v zvezi s primernejšim stanovanjem, 
drugi pa so družinski razlogi (npr. odselitev od staršev, preselitev k partnerju 
itd.). 

Podatki torej govorijo o nizki dinamiki na stanovanjskem področju. Majh-
na mobilnost priča o omejenih stanovanjskih priložnostih gospodinjstev na 
eni strani ter o neoptimalni rabi stanovanjskega sklada glede na spreminjajoče 
se potrebe in možnosti gospodinjstev. To je izziv za oblikovalce politik, da 
razmislijo o sistemskih ovirah za stanovanjsko mobilnost ter o nezadostnih 
spodbudah zanjo predvsem v lastniškem sektorju stanovanj, kjer je mobilnost 
znatno nižja kot v najemnem. 

Ovirano nastajanje novih gospodinjstev?   

Pri tretjini napovedanih selitev se bo selilo le nekaj članov današnjega go-
spodinjstva in ne celotno gospodinjstvo. Iz tega naslova ocenjujemo, da je pri-
čakovati 3,6-odstotno prirast števila gospodinjstev v 5 letih. Gre za isti demo-
grafski trend kot v razvitih družbah, da se ob stagnaciji ali zmanjševanju števila 
prebivalcev povečuje število gospodinjstev, ki pa postajajo manjša. Od uspešno-
sti stanovanjske politike je odvisno, koliko bo ponudba dostopnih stanovanj 
dopuščala te demografske trende. Pomanjkanje stanovanjskih priložnosti kot 
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ključna ovira za ustanovitev novega gospodinjstva ima visoko družbeno ceno, 
o kateri je treba razmisliti. Pri mlajših generacijah vodi v podaljšano bivanje 
pri starših in posledično v odloženo starševstvo. Pri starejših generacijah pa to 
pelje k prisilnemu bivanju v slabih ali celo neznosnih družinskih razmerah, kar 
je lahko dejavnik družinske patologije in nasilja. 

Kakšna so stanovanja, v katerih se napovedujejo spremembe? 

Med stanovanji, v katerih so napovedane večje spremembe, so nadrepre-
zentirana lastniška stanovanja, glede na vrsto stanovanjske enote pa družinske 
hiše. Ta stanovanja so večja, kot je slovensko povprečje, v njih neprimerne sta-
novanjske razmere niso nič bolj pogostne kot v celotnem skladu. Tako vidimo, 
da bodo napovedane izboljšave enako pogosto služile izboljševanju neprimer-
nih kot tudi že povsem primernih stanovanjskih razmer. 

Med stanovanji, iz katerih so napovedane selitve, je 10 % garsonjer, 20 
% družinskih hiš in 70 % stanovanj. Veliko bo torej selitev iz večjih večsta-
novanjskih hiš, iz družinskih hiš pa manj. Med stanovanji selilcev so močno 
nadreprezentirana stanovanja z neprimernimi stanovanjskimi razmerami ter 
najemna stanovanja in še bolj tista, v katerih biva sorodnik/uporabnik, ki ne 
plačuje najemnine. 

Kakšna so napovedana prihodnja stanovanja?

Podatki govorijo, da bo prihodnje stanovanje v povprečju za 0,8 sobe večje 
od sedanjega; selilci iz garsonjer pretežno ciljajo na stanovanja, selilci iz sta-
novanj na družinske hiše, selilci iz družinskih hiš pa na druge družinske hiše. 
Podatki o stanovanjskem statusu prihodnjega stanovanja selilcev pa kažejo 
na popolno ujemanje s sedanjo statusno strukturo celotnega stanovanjskega 
sklada; ta struktura se bo torej v prihodnje še utrdila. Napovedane selitve v 
neprofitna stanovanja s svojim nizkim odstotkom natanko odslikavajo sedanji 
odstotek teh stanovanj v celotnem skladu; kažejo torej v prvi vrsti realizem pri 
odločanju za tisto, kar je dosegljivo, in ne toliko želje. 

Katera gospodinjstva napovedujejo spremembe? 

Med gospodinjstvi, ki napovedujejo izboljšavo sedanjega stanovanja ali se-
litev, so  nadreprezentirani pari z otroki in večja nestandardna gospodinjstva, 
samskih, parov brez otrok in enostarševskih družin pa je manj. Po dohodku 
gospodinjstva izstopajo le selilci; med vsemi skupinami imajo najvišji dohodek 



STANOVANJE V SLOVENIJI 2005206

in z njim po lastni oceni tudi najlaže shajajo. To napeljuje k sklepu, da selitve 
kot mehanizem iskanja primernejšega stanovanja in izboljšave stanovanjskih 
razmer bolj uporabljajo premožnejša gospodinjstva. Med selilci so podrepre-
zentirana gospodinjstev z lastniškim stanovanjskim statusom, zelo nadrepre-
zentirani pa najemniki vseh vrst in uporabniki, ki ne plačujejo najemnine.  

‘Od slabega k boljšemu’ ali ‘od dobrega k še boljšemu’ stanovanju?

Koliko gospodinjstvom omogočajo izbrane stanovanjske strategije, da pri-
dejo do primernega stanovanja? Podatki ankete kažejo, da se v Sloveniji to do-
gaja v dokaj omejenem obsegu. 17 % selilcev bi s selitvijo zapustilo neprimerno 
in nezadovoljujoče stanovanje, celo 30 % pa stanovanje, ki je že primerno in 
zadovoljujoče (tj. stanje ‘stanovanjske blaginje’). Prehod ‘od dobrega k še bolj-
šemu’ je torej skoraj dvakrat pogostejši kot prehod ‘od slabega k boljšemu’. Pri 
tistih, ki napovedujejo večje izboljšave sedanjega stanovanja, pa je to še izra-
zitejše: 56 % jih dosega blaginjo že v sedanjem stanovanju, le 16 % pa jih je v 
neprimernem stanovanju. Na drugi strani pa najdemo v celotni populaciji 9 % 
takšnih gospodinjstev, ki prebivajo v neprimernih stanovanjskih razmerah in 
obenem ne vidijo možnosti za spremembe v naslednjih petih letih. 

 Podatki nakazujejo potrebo po tem, da stanovanjska politika bolj selektiv-
no podpre in omogoči prehajanje iz neprimernega v primerno stanovanje. 

PROSTORSKA DIMENZIJA STANOVANJA

Kakovost stanovanjskega okolja

Kakovost stanovanjskega okolja se kaže tako v motečih dejavnikih, kot so 
onesnaženost, hrup, težave s parkiranjem, slabe prometne povezave, odsotnost 
varnega prostora za igro in rekreacijskih površin, kot tudi v prisotnosti pozitiv-
nih dejavnikov, kot sta na primer bližina delovnega mesta in varnost. 

Anketni podatki kažejo, da več kot polovica anketirancev za pot do službe 
in nazaj porabi manj kot 30 minut. Evropsko primerljivi podatki potrjujejo, da 
v Sloveniji večinoma živimo blizu delovnega mesta ali šole, saj smo po odstotku 
anketirancev, ki za to porabijo manj kot 20 minut, uvrščeni zelo visoko (EQLS 
2003). To se povezuje tudi z majhnim odstotkom anketirancev, ki bi zaznavali 
slabe prometne povezave kot problematične, saj so slednje huda težava le za 14 
odstotkov. To kaže na dobro prometno povezanost Slovenije, pa tudi deloma 
njeno majhnost. Po stopnji občutka varnosti v soseski se Slovenija uvršča med 
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prvih 10 držav EU (EQLS2003); po naši anketi je takšnih 88 %. 
Glede težav v stanovanjskem okolju se v evropski primerjavi Slovenija ne 

kaže kot problematična. Nekoliko izstopa edino zaznava problema onesnaže-
nosti zraka. Pomembna pa je ugotovitev, da po zaznani kakovosti okolja za-
ostajamo za nekaterimi visoko urbaniziranimi deželami, npr. Nemčijo, Veliko 
Britanijo, Nizozemsko, Dansko, Švedsko, Finsko. Problem onesnaženosti zraka 
je po podatkih ankete huda težava za skoraj petino anketirancev. Kot nekoliko 
večje težave sledijo še odsotnost varnega prostora za igro otrok (19 %), odso-
tnost rekreacijskih površin (17 %) in hrup (17 %). Slabe prometne povezave in 
težave s parkiranjem pa zaznava kot hude 13 % anketirancev.

Te težave se zgoščajo v mestih, predvsem v njihovih središčih; tu so nad-
povprečni odstotki anketirancev, ki hrup, težave s parkiranjem, onesnažen zrak, 
odsotnost varnega prostora za igro in rekreacijskih površin zaznavajo kot hudo 
težavo. V večjih mestih tudi izstopa delež takih, ki se v svoji soseski ne počutijo 
varno. 

Med regijami izstopa po zelo nizki kakovosti okolja predvsem Zasavska 
regija, saj se tu kaže visoka koncentracija različnih težav (hrup, onesnažen zrak, 
težave s parkiranjem ter odsotnost varnega prostora za igro). Pri tem je tre-
ba opozoriti, da je onesnažen zrak huda težava kar za dve tretjini anketiran-
cev. Regija, v kateri se pojavlja večja koncentracija težav (več kot dve), je še 
Osrednjeslovenska regija. Kot najbolj žgoče težave pa so težave s parkiranjem, 
onesnažen zrak in odsotnost varnega prostora za igro. Regije, v katerih je nad-
povprečen odstotek anketirancev izjavilo, da je v njihovih soseskah razmeroma 
ali zelo nevarno, so Osrednjeslovenska regija, Notranjsko-kraška regija in Ju-
govzhodna Slovenija. 

Napovedani premiki v prostoru in praznjenje mestnih središč 

V stanovanjski anketi smo analizirali tudi prostorske implikacije stano-
vanjskih strategij, ki jih gospodinjstva napovedujejo v naslednjih petih letih. 
Gospodinjstva, ki nameravajo močno izboljšati sedanje stanovanje, so enako-
merno razporejena tako na podeželju kot v mestih ter tudi po regijah. Drugače 
pa je s selilci; ti se zgoščajo v mestnih naseljih, regionalno pa najbolj v Osre-
dnjeslovenski regiji in jugovzhodni Sloveniji. 

Kot stabilnejše regije, kjer bo več kot 90 % preselitev znotraj regijskih, se 
nakazujejo Podravska, Gorenjska in Obalno-kraška, nekaj manj stabilna je 
Osrednjeslovenska, najmanj stabilna pa Jugovzhodna Slovenija. Negativni se-
litveni saldo se nakazuje v Jugovzhodni Sloveniji in glede na dosedanja de-
mografska in migracijska gibanja presenetljivo tudi v Osrednjeslovenski regiji, 
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pozitivni selitveni saldo pa Obalno-kraški regiji. Pri tem upoštevamo le tiste 
regije, kjer vzorec anketiranih ni bil premajhen. 

Večina selilcev se napoveduje preseliti v isti tip naselja kot sedaj, 53 % bi 
se jih selilo celo znotraj istega kraja. Opazne pa so tudi druge smeri selitvenih 
tokov. Podatki napovedujejo vse smeri selitev med tipi krajev, tako postmoder-
no preseljevanje iz mesta na podeželje kot tudi že tradicionalno preseljevanja s 
podeželja v mesto. Nakazujejo se trendi tako urbanizacije kot tudi suburbani-
zacije in dezurbanizacije, v končnem seštevku notranjih selitev pa se napove-
duje, da večja mesta ne bodo spreminjala števila prebivalstva, nekoliko pa se bo 
krepilo podeželje. Napovedane selitve nakazujejo da bo nekoliko upadlo tudi 
prebivalstvo manjših mest, kar pa preseneča glede na ugotovitve, da je prav 
življenje v manjšem mestu, ki omogoča kohabitacijo urbanosti in ruralnosti, v 
Sloveniji zelo popularno.  

Napovedujejo se tudi zelo značilni selitveni tokovi v mestnem prostoru. 
Med sedanjimi lokacijami selilcev prevladuje ‘središče mesta’, ta lokacija pa je 
najredkejša med ciljnimi lokacijami in jih predstavlja le 20 %.  Nasprotno pa 
‘obrobje mesta’ pomeni manj kot tretjino sedanjih lokacij selilcev, med ciljnimi 
lokacijami pa kar 55 %. Očitno je torej zmanjšano zanimanje za središča mest 
in povečano zanimanje za mestna obrobja. Nakazuje se, da se bo kot posledica 
napovedanih izselitev povečala ponudba stanovanj v središču mest, povečalo 
pa se bo povpraševanje po lokacijah na obrobju mest. Trend naraščanja subur-
banizacije je očiten!

 Podatki kažejo, da so selitveni tokovi iz mestnih središč povezani s tem, 
da selilci veliko močneje zaznavajo težave v svojem okolju. Tako je med njimi 
nadpovprečen odstotek takih, ki imajo hude težave s parkiranjem, zaznavajo 
pomanjkanje rekreacijskih površin ter površin za varno igro otrok na prostem 
ter menijo, da sta hrup in onesnažen zrak huda težava. Med selilci je tudi 
najmanjši odstotek takih, ki se čutijo zelo varne v svoji soseski. To torej naka-
zuje precej negativno percepcijo kakovosti ožjega bivalnega okolja, kar je lahko 
eden ključnih motivov za selitev. Socialnodemografska analiza ljudi, ki so iz-
razili namero, da se bodo preselili, kaže, da gre za najbolj aktivne kategorije, tj. 
višje izobraženi, mlajši in premožnejši. 

Za prihodnji razvoj Slovenije in predvsem podobo mest anketni podatki 
napovedujejo pomemben negativni trend – praznjenje mestnih središč. Tu je 
kakovost stanovanjskega okolja glede na zaznane težave anketirancev najnižja. 
Brez posredovanja stanovanjske in drugih javnih politik in brez naporov za iz-
boljšanje kakovosti stanovanjskega okolja v mestnih jedrih bodo ti predeli na-
zadovali, po najbolj negativnem scenariju bodo tu nastala degradirana urbana 
območja. Tu se morda kažejo kot pomembne možne naložbe v smeri ‘življenju 
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prijaznejšega mesta’, ki bi lahko prispevale k privlačnosti mestnih središč ter 
odpravljanju težav v stanovanjskem okolju (od onesnaženosti, hrupa, do varne-
ga prostora za igro otrok in rekreacijskih površin). V primeru načrtovanja no-
vogradnje pa bi bilo glede na selitvene preference pomembno okrepiti okolice 
večjih mest, saj so te lokacije za zdaj še vedno prioriteta velikega dela selitveno 
motiviranega prebivalstva. 

URBANISTIČNO-ARHITEKTURNA DIMENZIJA KAKOVOSTI STANOVANJA IN

STANOVANJSKEGA OKOLJA

Analiza ožjega bivalnega okolja je pokazala, da več kot štiri petine anketi-
rancev živi v stanovanjskem okolišu z nizko in srednje visoko zazidavo (objekti 
višine do 4 nadstropij), kar je glede na bivalne razmere bolj ugodno. Zaznavne 
težave v stanovanjskem okolju so: onesnažen zrak, odsotnost rekreacijskih povr-
šin, hrup v okolju, pomanjkanje varnega prostora za igro otrok na prostem, slabe 
prometne povezave, varnost v okolju ponoči in težave s parkiranjem. Analiza 
kakovosti stanovanjskega okolja je pokazala, da skoraj polovica anketirancev živi 
v stanovanjskem okolju brez pomanjkljivosti oziroma v okolju, ki nima nobene 
izmed sedmih prej naštetih zaznavnih težav. V nekakovostnem stanovanjskem 
okolju, ki ima 2 ali več težav (npr. hrup, onesnažen zrak, slabe prometne pove-
zave in varnost) in ki so za gospodinjstvo hude ali zelo hude, živi šestina anke-
tirancev. Ti rezultati, ki so zasnovani na osebni oceni/percepciji anketiranca, so 
lahko zavajajoči, ker je pogosto interna percepcija oz. percepcija stanovalcev gle-
de kakovosti in podobe stanovanjskega okolja manj kritična od eksterne oz. per-
cepcije strokovnjakov in ljudi, ki ne živijo v obravnavanem okolju (Wassenberg, 
2004; Sendi et al., 2004). Zato je pri pripravi programov prenove posameznih 
stanovanjskih okolišev nujno pripraviti še urbanistično-arhitekturno analizo oz. 
kvalitativno analizo fizičnega prostora.

Pri pripravi programov prenove in rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih 
sosesk/območij kot tudi pri zasnovi novih stanovanjskih območij bo treba 
upoštevati še naslednje ugotovitve:
• Analiza kakovosti stanovanjskega okolja je potrdila dejstvo, da so pri go-

stejši stanovanjski zazidavi (npr. stolpnice in bloki s 5 in več nadstropji, 
bloki in stolpiči z do 4 nadstropji in drugačne večstanovanjske hiše) težave 
v stanovanjskem okolju (npr. hrup, onesnažen zrak, varnost, težave s parki-
ranjem, pomanjkanje rekreacijskih površin in prostorov za igro otrok) večje 
od povprečnih, kot tudi to, da so slabe prometne povezave značilne za sta-
novanjsko zazidavo manjših gostot (enostanovanjske in 2–4-stanovanjske 
družinske hiše). 
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• Največje težave s hrupom in prostorom za igro otrok imajo v stanovanjskih 
okoljih s tipologijo drugačne večstanovanjske hiše, to se pravi v zgodovin-
skih jedrih in centralnih mestnih območjih. Težave z onesnaženim zrakom, 
varnostjo in parkiranjem so najbolj hude za gospodinjstva, ki živijo v visoki 
stanovanjski gradnji (npr. stolpnica ali blok s 5 nadstropji in več), za go-
spodinjstva, ki živijo v srednje visoki zazidavi (npr. stolpiči ali bloki do 4 
nadstropij), pa odsotnost rekreacijskih površin. 

• Prepoznavni kvaliteti stanovanjskega okolja sta za več kot štiri petine an-
ketiranih gospodinjstev mirna in zelena okolica ter zagotovljeno parkirno 
mesto. Ti vrednoti sta bili izpostavljeni kot ključni tudi v anketah o oceni 
bivalne kvalitete in urejenosti stanovanjskih sosesk (Sendi et al., 2004) ter 
tudi v anketi o pomembnosti zelenih površin v mestih (1997). V slednji 
so po pomembnosti zelene površine v stanovanjskih območij zasedle prvo 
mesto, pred gozdnimi in parkovnimi površinami (Gazvoda, 2001).

Zagotavljanje kvalitetnih zelenih površin v stanovanjskih območjih kot 
tudi zmanjševanje težav zaradi hrupa, onesnaževanja zraka, varnosti in parki-
ranja so prednostne naloge Evropske urbane politike (COM, 2004, 2005), ki 
jo bo možno realizirati le z integralnim pristopom sodelovanja in usklajevanja 
posameznih politik (npr. stanovanjska, urbana) na različnih ravneh (npr. lokal-
na, regionalna in nacionalna). 

Največ gospodinjstev, zajetih z anketo, živi v enodružinskih hišah, sledijo 
stanovanja v blokih ali stolpičih do 4 nadstropji in v družinskih hišah z 2 do 
4 stanovanji. Največ je 3-sobnih stanovanj (32,1 odstotka), sledijo 2-sobna 
(31,2 odstotka) in 4-sobna (15,3 odstotka) stanovanja. Povprečno stanovanje 
v anketi je veliko 78,6 m2 in ima v povprečju 2,9 sobe ter je za 4,0 m2 večje od 
povprečnega stanovanja v Sloveniji (popis 2002). Primerjava z državami EU, 
ki imajo enako povprečno število oseb v stanovanju kot Slovenija (npr. Irska, 
Portugalska), kaže na to, da je povprečna velikost stanovanja v Sloveniji pod 
povprečjem EU (Sendi, 2005), kar govori o potrebi po povečanju stanovanj-
skega standarda.

Pri pripravi programov novogradnje in prenove stanovanjskega fonda bo 
treba upoštevati naslednje ugotovitve:
• Analiza kakovosti stanovanjskega fonda, zajetega z anketo, je pokazala, da 

petina gospodinjstev (20,9 odstotka) živi v nekakovostnih ('podstandar-
dnih') stanovanjih. To je del stanovanjskega fonda, ki ga bo treba izboljšati 
oz. nadomestiti. 

• Proučevanje kakovosti stanovanjskega fonda glede na tipologijo objektov je 
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pokazalo, da so nekakovostna stanovanja nadpovprečno zastopana v nasle-
dnjih tipih stavb: drugačna večstanovanjska hiša (približno dvakrat več kot v 
celotnem fondu anketiranih stanovanj) in stanovanja v visoki in srednje vi-
soki večstanovanjski gradnji (skupno 40,1 odstotka v fondu nekakovostnih 
stanovanj, v celotnem fondu anketiranih stanovanj pa 36,3 odstotka).

• Odstotek nekakovostnih stanovanj glede na lokacijo po posameznih regijah 
je močno povezan z velikostjo stanovanjskega fonda in s stanovanjsko tipo-
logijo. Tako je nadpovprečno nekakovostnih stanovanj v visoki in srednje 
visoki večstanovanjski gradnji v Osrednjeslovenski regiji in v nekdanjih 
industrijskih regijah, kjer je ta tip zazidave bolj razširjen (npr. Podravska, 
Savinjska, Jugovzhodna in Gorenjska regija). Nekakovostna stanovanja v 
tipu drugačna stanovanjska hiša so nadpovprečno zastopana v Osrednjeslo-
venski, Podravski, Zasavski, Spodnjeposavski, Gorenjski in Obalno-kraški 
regiji oz. v regijah z zgodovinskimi in večjimi mesti. Glede nekakovostnih 
stanovanj izredno izstopa tudi tip 2–4-stanovanjske družinske hiše (npr. 
Notranjsko-kraška, Goriška, Obalno-kraška, Gorenjska, Zasavska, Spo-
dnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija), ki kaže na problem nekakovostne 
ali neprimerne adaptacije enodružinskih hiš v večstanovanjske. 

Ugotavljamo, da analiza primernosti stanovanj z vidika velikosti gospo-
dinjstva kaže na velike razlike med objektivno in subjektivno oceno kakovosti 
stanovanja. Objektivno je ena petina stanovanjskega fonda, zajetega z anketo, 
neprimerna in približno tretjina zelo primerna. Subjektivno je število nepri-
mernih stanovanj nekoliko manjše, je pa presenetljivo visoko število zelo kako-
vostnih stanovanj, ki je več kot dvakrat višje kot pri objektivnem vidiku. Tako 
veliko zadovoljstvo s stanovanjem je najverjetneje izraz težavnosti pridobivanja 
stanovanja, se pa ob tem nehote postavlja vprašanje, koliko časa bo to tako! 

MEDSOSEDSKI ODNOSI

Lokalna povezanost postaja vse bolj pomemben dejavnik pri udejanjanju 
politik. Mnoge tuje raziskave namreč kažejo, da če naj bi bile politike regene-
racije in prenove sosesk uspešne, je potrebno sodelovanje ljudi, ki v teh sose-
skah živijo. Njihovo sodelovanje pa je povezano z odnosi, ki jih imajo, in njiho-
vim medosebnim zaupanjem. Hkrati so lahko ti odnosi tudi kazalec kakovosti 
življenja posameznikov in gospodinjstev. 

Anketa je pokazala visoko stopnjo zaupanja v sosede, ki je precej višja od 
zaupanja ljudem na splošno. Sosedom namreč zaupa 43 % ljudi, ljudem na 
splošno pa le 15 %. Pri tem je višja stopnja zaupanja med starejšimi, lastniki 
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stanovanj, ter tistimi, ki živijo v hišah v manjših naseljih. Podobne so ugoto-
vitve glede intenzivnosti stikov s sosedi, saj je v istih sociodemografskih sku-
pinah in prostorih večja intenzivnost stikov s sosedi (ljudje se bolj poznajo in 
imajo med sosedi prijatelje). 

Glede na skupne kazalce zaupanja sosedom, stike s sosedi, pomembnost 
odnosov s sosedi ter navezanosti na sosesko smo opazovali, kako močno so 
ljudje vpeti v lokalno skupnost. Manjša stopnja vpetosti v skupnost ter s tem 
manjši potencial za aktivno sodelovanje ljudi – pri upravljanju stanovanj, nji-
hovi prenovi ter aktivnosti v lokalni skupnosti – je po ugotovitvah raziska-
ve v mestnih naseljih in predvsem v visokih večstanovanjskih stavbah. Delež 
močneje vpetih v skupnost je tako v mestih 15 odstotkov, na podeželju pa 25 
odstotkov. Podobno razliko lahko najdemo tudi glede na tip stavbe, in sicer 
je delež močno vpetih, ki živijo v družinskih hišah, 24 odstotkov, medtem ko 
je takih v visokih stavbah le 12 odstotkov. Med regijami pa izstopajo kot take z 
nižjo stopnjo vpetosti v skupnost Osrednjeslovenska, Koroška, in Obalno-kraška 
regija in Notranjsko-kraška.

Visoko urbanizirana območja, predvsem pa mestne četrti, za katere je zna-
čilna blokovska gradnja, ter omenjene regije so torej območja, kjer bi bila ko-
ristna spodbuda politik v smeri razvoja sodelovanja in medsebojnega zaupanja 
ljudi. Aktivnost bi bila posebej dobrodošla v starejših soseskah, potrebnih pre-
nove in v katerih stanovanjska politika vidi potrebo po različnih spremembah 
(prenovah, rušitvi, novogradnji). Izkušnje v tujini namreč potrjujejo, da so take 
aktivnosti bolj uspešne ob sodelovanju prebivalcev in ob obstoju višje stopnje 
vpetosti v lokalno skupnost. Takšno sodelovanje in povezanost med prebivalci 
olajša tudi vzdrževanje, urejanje okolice, vzdrževanje zelenic in drugih skupnih 
prostorov ter torej v celoti pripomore k višji kakovosti bivanja. Taka območja 
tako tudi manj izgubljajo tržno vrednosti in ostanejo privlačna za priselitev.

Zato v tujini urbane politike aktivno gradijo na dimenzijah povezanosti 
med ljudmi, zaupanju, dobrih sosedskih odnosih. Kot instrumenti se upora-
bljajo predvsem različne lokalne aktivnosti, podpiranje lokalnih organizacij in 
programov, tudi različnih prireditev. Gre torej za aktivnosti, ki jih v tujini po-
imenujejo »razvijanje skupnosti« (community building). To seveda ne pomeni 
ozke aktivnosti stanovanjske politike, ampak sodelovanje različnih področ-
nih politik, kjer pa so pozitivni učinki izrazito vidni tudi na stanovanjskem 
področju. 
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UPRAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN PRENOVA STANOVANJ IN STANOVANJSKEGA

OKOLJA

Povprečna starost stanovanj anketiranih gospodinjstev je 46 let. Dobra pe-
tina jih živi v stanovanjih, starejših od 60 let, slaba četrtina v stanovanjih, starih 
med 35 in 60 let, dobra polovica pa v stanovanjih, zgrajenih po letu 1970. Pri-
merjava z drugimi evropskimi državami ne razkriva nobene posebnosti glede 
starosti stanovanjskega fonda. 

V zvezi s starostjo stanovanjskega sklada je treba poudariti predvsem to, da 
sama starost stanovanjskih zgradb ni toliko pomembna. Kakovost stanovanj-
skih objektov – naj bodo novejšega ali starejšega datuma – je predvsem odvisna 
od rednega in kakovostnega vzdrževanja in pravočasne ter kvalitetne izvedbe 
prenove. Dejstvo je, da obstaja veliko starejših stanovanjskih objektov, ki so 
precej kakovostnejši od mlajših. 

Glede izvedenih popravil ali zamenjav v zadnjih petih letih zaradi dotra-
janosti rezultati ankete ne kažejo pretirano velike dejavnosti na tem podro-
čju. Ugotovitev, da je le dobra polovica anketiranih gospodinjstev kaj večjega 
popravljala, ne pomeni nujno, da je splošno stanje stanovanjskih stavb v tako 
dobrem stanju, da taka popravila niso potrebna. Podobno je treba obravnavati 
tudi rezultate ankete glede nujno potrebnih popravil ali zamenjav v prihodnje. 
Pomembno vprašanje pri tem je, kaj in v katerem trenutku posamezna go-
spodinjstva imajo za nujno prenovitveno delo na stavbi. Večje težave pri tem 
nastanejo predvsem pri tako imenovanih večstanovanjskih stavbah, v katerih 
je veliko število lastnikov posameznih delov stavb. V teh primerih je nujno po-
trebno pri ugotavljanju stanja glede potrebnih prenov ali zamenjav v prihodnje 
zagotoviti sodelovanje upravnikov, ki imajo navadno natančnejše (in strokov-
ne) informacije o dejanskem konstrukcijskem stanju stavb. Upravniki igrajo 
zelo pomembno vlogo pri vzdrževanju in prenovi stanovanj in jih je zaradi 
tega treba dejavno vključiti v procese oblikovanja strategije prenove. 

Iz ankete smo tudi ugotovili, da je delež gospodinjstev, ki so pripravljena 
nameniti denar za prenovo, razmeroma majhen. Ne glede na to je pomembnej-
ša ugotovitev to, da se nekatera gospodinjstva zavedajo potrebe po prenovi in 
so pripravljena prevzeti finančno odgovornost za to dejavnost. Ukrepi stano-
vanjske politike na tem področju morajo nadgraditi to pripravljenost predvsem 
z uvajanjem različnih spodbud (finančnih, davčnih ...), ki bodo prispevale k 
učinkovitejšemu izvajanju dejavnosti stanovanjskega vzdrževanja in prenove 
ter posledično boljšemu stanovanjskemu standardu. 

Rezultati ankete so tudi pokazali, da gospodinjstva potrebujejo različne obli-
ke pomoči pri izvajanju vzdrževanja in prenove stanovanjskih stavb. Stanovanjski 
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sklad RS bi lahko igral pomembno vlogo pri posredovanju te pomoči. Po-
leg dosedanje finančne pomoči bi moral SSRS v prihodnje razširiti svoje ak-
tivnosti tudi na področje stanovanjskega svetovanja. Ustanovitev strokovnih 
služb Stanovanjskega sklada za svetovanje na področju prenove in vzdrževa-
nja bi bila smiselna tudi zaradi ugotovljenega dokaj visokega deleža starejšega 
stanovanjskega fonda. Pri svetovanju pri ugotavljanju potrebnih popravil je 
zelo pomembno, da se ugotovljena potrebna popravila kategorizirajo glede na 
obseg okvare oz. resnost pomanjkljivosti z namenom, da se nujna popravila 
pravočasno izvedejo. Večja aktivnost in konkretna intervencija SSRS pri teh 
dejavnostih bi nedvomno veliko prispevali k lažjemu ter kakovostnejšemu iz-
vajanju vzdrževanja in prenove in bi posledično zagotovili smotrnejšo rabo 
obstoječega stanovanjskega fonda.

Naša teza je, da dejavnosti vzdrževanja in prenove ni mogoče učinkovito 
in uspešno izvajati brez ustrezne nacionalne strategije. Nacionalne strategije 
vzdrževanja in prenove stanovanjskega fonda Slovenija še nima. Treba jo je čim 
prej oblikovati in sprejeti. V tujini taka strategija pomeni temelj za oblikovanje 
splošnih programov prenove kakor tudi konkretnih projektov prenove posa-
meznih objektov. Strategija vzdrževanja in prenove je še posebno pomembna 
in nujna na področju stanovanjskih sosesk. 

Pri oblikovanju splošne strategije prenove na nacionalni ravni bi bilo treba 
za vsako stanovanjsko starostno kategorijo posebej določiti ustrezne ukrepe, 
upoštevajoč seveda določene dejavnike, kot so npr. kakovost gradnje, kakovost 
gradbenega materiala, značilne podnebne razmere itd. S stališča prenove pre-
dlagamo kategorizacijo stanovanjskih stavb v štiri glavne starostne skupine, in 
sicer:
• 0–20 let, ki potrebujejo redno vzdrževanje in pravočasno izvajanje manjših 

popravil;
• 20–30 let, pri katerih je velika možnost, da so potrebna prva večja prenovi-

tvena dela; 
• 30–60 let, pri katerih so velika prenovitvena dela nujna, potrebne so tudi 

določene konstrukcijsko-tehnične izboljšave;
• več kot 60 let, ki potrebujejo vsestransko kompleksno prenovo ali celo za-

ščito, kakšne stavbe med njimi je morda treba porušiti. 

Posebno pozornost je treba posvetiti zadnji, najzahtevnejši starostni skupi-
ni, del katere fond je lahko tudi pod spomeniškim varstvom. Za ta občutljivi 
segment stanovanjskega fonda mora strategija prenove določiti natančnejši 
pristop k prenovi ter specifične oblike financiranja kompleksnih prenovitve-
nih del. Pri pripravi nacionalne strategije prenove bi bilo za to najzahtevnejšo 
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starostno kategorijo nujno treba izvesti predhodno natančno analizo stanja 
stanovanjskih stavb.

STANOVANJSKA OSKRBA IN STAREJŠI

Gibanja na področju bivanja starejših gredo v smeri “omogočanja” in “vklju-
čevanja”. Tako npr. Evropska listina o pravicah in svoboščinah starejših ljudi 
(1993) kot prednostne cilje določa omogočanje starejšim, da ostanejo polno-
pravni člani družbe, da svobodno izbirajo svoj življenjski slog, da ostanejo čim 
dlje v domačem okolju in da se jim pri tem zagotovi pomoč. Temu sledi tudi 
Slovenija v svojih dokumentih, kot sta Nacionalni program zdravstvenega var-
stva (2000) v Sloveniji in Nacionalni program razvoja varstva starejših v Slo-
veniji (1997). Prednost se daje neinstitucionalnemu bivanju starejših, zaradi 
česar je pomembno ugotoviti, kakšna je kakovost bivanja starejših v njihovem 
domu. 

Kot kažejo ugotovitve o kakovosti bivanja starejših gospodinjstev, starejši v 
veliki meri živijo samostojno. Večgeneracijska gospodinjstva so pogostejša na 
podeželju, v mestih pa pogosteje najdemo enočlanska gospodinjstva starejših. 
Pri tem so večgeneracijska gospodinjstva najverjetneje izraz medgeneracijske 
solidarnosti, kjer starejši omogočijo mlajšim, ki ne morejo priti do stanovanja, 
bivanje v obstoječi družinski hiši. 

Gospodinjstva, v katerih živijo starejši, nekoliko redkeje poročajo o težavah 
s stanovanjem in tudi izražajo visoko zadovoljstvo s stanovanjskimi razmera-
mi. Tako ni presenetljivo, da je delež gospodinjstev, ki bi se selil, podpovprečen. 
To se sklada tudi z dejstvom, da imajo starejši neradi spremembe in da selitev 
zanje lahko pomeni velik stres in izgubo doma, ki je pomemben del njihove 
identitete. 

Navkljub visokemu zadovoljstvu pa je lahko kakovost bivanja starejših ne-
koliko vprašljiva, saj le majhen delež načrtuje izboljšavo svojih stanovanjskih 
razmer, ali s selitvijo ali pa z večjimi izboljšavami stanovanja. Izboljšav se lote-
vajo predvsem dve- in trigeneracijska gospodinjstva, med eno- ali dvočlanski-
mi gospodinjstvi pa je takih le majhen delež. To lahko pomeni, da je zelo malo 
prilagoditev stanovanj namenjenih posebnim potrebam starejšim.

Prenaseljenost se, po pričakovanjih, ne kaže kot večji problem pri starejših 
gospodinjstvih. Vendar pa je treba opozoriti na podpovprečno število sob na 
osebo v večgeneracijskih gospodinjstvih, v katerih bivajo starejši v primerjavi 
s populacijo. Predvsem so problematična trigeneracijska gospodinjstva, saj je 
med njimi tudi nadpovprečno zaznavanje težave s premalo prostora.

Kot največja težava se pričakovano kažejo visoki tekoči obratovalni stro-
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ški, kar je glede na nizke dohodke za to populacijo še posebej žgoč problem. 
Pri tem imajo največje težave enočlanska gospodinjstva starejših, saj so slednji 
finančno najbolj ranljivi in nadpovprečno zaznavajo težave z visokimi obrato-
valnimi stroški.

Zgornje ugotovitve kažejo, da bi bilo v prihodnosti treba poskrbeti za večjo 
kakovost bivanja starejših v njihovem lastnem domu, predvsem pri prenovah 
in vzdrževanju stanovanj in pri spodbujanju prenove in prilagoditev za potrebe 
starejših – z informacijami, finančno in organizacijsko pomočjo. Še posebno 
ranljiva skupina so starejši, ki živijo sami v mestnih območjih. 





Izid knjige so podprli:


