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Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik 
Srečanje mladih in oblikovalcev politik na 
področju mladine



Mladi v procesu odraščanja spoznavajo življenjska polja 
neodvisnosti kot je skrb za kakovostno bivanje, odgovor-
nost za ekonomsko neodvisnost in skrb za urejanje vsakod-
nevnih življenjskih opravil. Danes v Sloveniji izjemno veliko 
število mladih biva pri svojih starših. Po podatkih Eurostata 
in Mladinskega sveta Slovenije (2010) pri starših biva kar 
67,9% mladih v starosti med 18 in 34 let. To nas uvršča na 
drugo mesto med državami Evropske Unije, gledano samo 
iz vidika moške populacije (74,8%) pa nas uvršča celo na 
prvo mesto. Posledice so vidne predvsem pri oblikovanju 
neodvisnosti mladih, težavah pri urejanju samostojnega bi-
vanja in težjem ustvarjanje družine ter prevzemanju drugih 
odgovornosti v življenju.

Trenutne razmere na področju dostopnosti stanovanj za 
mlade so izjemno težke. Neposredni vpliv ima predvsem vi-
soka brezposelnost mladih, nestalne oblike njihove zapos-
litve in posledično težka dostopnost do stanovanj tako z vi-
dika najema kot nakupa. Veliko težav je tudi pri zagotavljanju 
primernih stanovanj, saj je najemniški trg neurejen, mladi pa 
se srečujejo s številnimi težavami z vidika varnosti najema 

Bivanje v lastnem stanovanju je ena izmed najpomembnejših točk pri 
doseganju lastne avtonomije. 

UVOD

stanovanja. Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je v letu 2016 
bila uspešna na razpisu programa Erasmus+, Ključi ukrep 3 
– podpora za reformo politik, s projektom Moje prvo sta-
novanje. Namen projekta je vzpostaviti strukturirani dialog 
z mladimi v Celju, vpogledati v potrebe mladih na področ-
ju zagotavljanja stanovanj, kakovosti bivanja in ukrepov za 
doseganje avtonomije na področju samostojnega bivanja. 
V projektu sodelujejo tudi Mestna občina Celje, Gimnazija 
Celje – Center, Zavod CMLC in Klub študentov občina Celje.

Pričujoča publikacija prikazuje aktivnosti projekta in pred-
stavlja njegova ključna spoznanja na področju stanovanjske 
mladinske politike. Ugotovimo lahko, da se mladi v Celju 
srečujejo z enako problematiko na področju osamosvajanja 
in zagotavljanja ustreznih stanovanj v različnih življenjskih 
fazah kot drugje v Sloveniji in Evropski Uniji. Predstavljeni 
ukrepi s strani mladih so prvi korak k urejanju področja in 
predstavljajo dobre vsebinske rešitve v času priprave loka-
lnega stanovanjskega programa v Celju.

Nepremičnine Celje d.o.o.

POT DO PRVEGA
STANOVANJA



Družbo je ustanovila Mestna občina Celje z namenom 
zadovoljevanja potreb po stanovanjih in izboljšanju standarda 
bivanja prebivalcev Mestne občine Celje. Podjetje upravlja z 
nekaj več kot 2000 stanovanji, kar je dobrih 10% vseh stanovanj 
na območju Mestne občine Celje. Z oddajo stanovanj v najem, 
izvajanjem in spodbujanjem stanovanjske gradnje, prenove, 
vzdrževanjem stanovanj in stanovanjskih hiš, izvaja stanovanjsko 
politiko v lokalni skupnosti. 

Družba občanom z oddajo neprofitnih stanovanj pomaga 
reševati stanovanjsko problematiko. Mladim, mladim družinam 
in občanom srednje generacije zagotavlja pomoč in podporo pri 
najemu in nakupu nepremičnin.   Starejšim občanom omogoča 
dostojno življenje v njim prilagojenih in oskrbovanih stanovanjih. 
Občanom, ki živijo pod pragom revščine zagotavlja bivalne 
enote. Družba ima aktivno vlogo v razvojnih projektih mesta in 
spoštuje načela trajnostnega razvoja in energetske učinkovitosti. 
Pri poslovanju želi družba uresničevati pametne modele in 
inovativne oblike zagotavljanja strehe nad glavo ter aktivno 
sooblikuje pomembne dokumente stanovanjske politike Mestne 
občine Celje. Naše znanje, izkušnje in tradicijo združujemo z 
javnimi in nevladnimi institucijami, izmenjujemo dobre prakse 
ter uresničujemo cilje kakovosti bivanja s pomočjo evropskih 
sredstev. Več o družbi na www.nepremicnine-celje.si.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je v projektu Moje prvo stanovanje poslovodeči 
partner. Kot neprofitna stanovanjska organizacija je skupaj s Klubom študentov 
občine Celje tudi pobudnica projekta. Zagotavljanje ustreznih namenskih stanovanj 
za mlade je namreč pomembno vodilo družbe, saj želimo v mestu Celje ustvariti 
pogoje za kakovostno bivanje mladih.

PREDSTAVITEV 
PARTNERJEV

NEPREMIČNINE
CELJE d.o.o.



Gimnazija Celje - Center (GCC) se ponaša z več kot stoletno tradicijo izobraževanja. 
V projektu sodeluje kot predstavnik formalnega izobraževalnega sistema, udeležbo 
dijakov v delavnicah in razvijanjem programa za kakovost bivanja.

PREDSTAVITEV 
PARTNERJEV

GCC je del mreže šol s kulturno-umetnostno, gledališko in 
filmsko vzgojo ter aktivna članica mednarodnih mrež Une-
sco ASPnet, MUN, Ekošola, Šolski ekovrt, MEPI, mreže Zdra-
vih šol ter edina srednja šola z nazivom Kulturna šola 2015-
2020, leta 2016 pa so za svoje inovativno delo prejeli tudi 
Kumerdejevo priznanje – najvišje priznanje na področju 
šolstva. Poudarjajo celostni in trajnostni razvoj, ustvarjalnost, 
podjetnost in aktivno učenje ter temeljne vrednote šole 
uresničujejo tudi s krajšimi in daljšimi izmenjavami učiteljev 
in dijakov s tujimi partnerji. Ponosni so na številne dijake in 
učitelje, ki se aktivno vključujejo v najrazličnejše družbene 
in strokovne razprave ter skrbijo, da se šola vedno odziva 
na aktualna dogajanja v ožjem in širšem okolju. Več o šoli 
na www.gcc.si.

GIMNAZIJA CELJE - CENTER

V letih po drugi svetovni vojni se je najbolj proslavila kot 
eno najodličnejših učiteljišč naše države, od leta 1991 pa v 
mogočnem secesijskem poslopju v centru Celja, čigar duša 
združuje bogato preteklost z močno ter jasno vizijo prihod-
nosti, domujejo trije programi - predšolska vzgoja, splošna 
gimnazija in umetniška gimnazija likovne smeri, kjer se v 
zelo pozitivnem vzdušju odvija pestro in kreativno življenje 
šole za skoraj 1000 dijakov in 80 učiteljev. 

Dijaki GCC dosegajo visoke učne uspehe, odlične uvrstitve 
na tekmovanjih, zavidljive dosežke v umetnosti in pri ra-
ziskovalnem delu. Šola z inovativnimi pristopi, šolskimi, 
nacionalnimi in mednarodnimi projekti ter veliko partner-
sko mrežo ves čas spreminja svojo podobo. Formalno izo-
braževanje nadgrajujemo z ekskurzijami ter s pestro ponud-
bo več kot 40 obšolskih dejavnosti, kjer dijaki pridobivajo 
znanja, ob katerih se celostno razvijajo in jih prenašajo v 
prakso ter življenje. K večji kvaliteti pouka pripomore tudi 
sodelovanje tujejezičnih asistentov, gostujočih učiteljev in 
sodelovanja z veleposlaništvi, inštituti, podjetji ter ostalimi 
vzgojno-izobraževalnimi zavodi v Sloveniji in tujini. 

Na šoli so ponosni na dejavno dijaško skupnost, ki vsako 
leto organizira več družabnih prireditev in projektov, skrbi 
pa tudi za aktivno mrežo tutorjev in šolski spletni časopis. 
Kot ena redkih slovenskih šol se lahko pohvalijo z Društvom 
GCC, ki združuje nekdanje dijake in intenzivno sodeluje s 
šolo, zlasti pri projektih in kariernem razvoju naših dijakov.



Deluje kot prostovoljno in nepolitično društvo, ki združuje 
študente in dijake z namenom povezovanja, informiranja 
in organiziranja mladinskih vsebin ter projektov v Upravni 
enoti Celje. 

Zastavljene cilje v društvu rešujejo s pomočjo kratkoročnih 
in dolgoročnih projektov. Svoje delo nadgrajujejo z večan-
jem raznovrstnosti in kakovosti projektov. Že z dosedanjim 
delom so študentom in javnosti pokazali, da so resen part-
ner na področju mladinskega dogajanja v Celju, v prihod-
nosti pa želijo postati najmočnejši ponudniki in ustvarjalci 
obštudijske dejavnosti v Celju in okolici. Zavedajo se zahtev-
nosti svojega poslanstva in menijo, da Celje potrebuje 
močan študentski klub. Njihovo delo je zaradi tega še bolj 
motivirano, saj je to edini način, da dosežejo kakovostno 
raven mladinskega vsakdana, ki si ga študentje v Celju ned-
vomno zaslužijo. Več o društvi na www.mladismo.si.

Klub študentov občine Celje je eden izmed pobudnikov projekta Moje prvo 
stanovanje. Usmeritev kluba v projektu se nanaša predvsem na kakovost bivanja 
študentov v času njihovega študija in pripravo ukrepov mladinske politike, ki se 
neposredno vežejo na bivanje študentov v Celju.

KLUB ŠTUDENTOV 
OBČINE CELJE



Mladinski center v projektu sodeluje kot podporna organizacija in s 
strokovnim prispevkom na področju doseganja avtonomije mladih in 
uspešnem izkoriščanju priložnosti, ki jih mladim ponujajo programi EU. 

tudi izkušnje z Evropskih socialnim skladom in Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, s katerim so zgradili novi Mla-
dinski hostel Celje. Vizija mladinskega centra je, da postane-
jo organizacija, ki se bo uspešno odzivala na potrebe mladih 
v prihodnosti ter sooblikovala prostor druženja, zabave, 
ustvarjanja in pridobivanja novih znanj. Več o organizaciji na 
www.mc-celje.si.

Celjski mladinski Center je javna neprofitna organizacija. 
Mladi lahko pri njih aktivno in koristno preživijo prosti čas, 
saj jim z infrastrukturo in znanjem omogočajo realizacijo 
idej, aktivno participacijo in krepitev kompetenc pri različnih 
projektih in podporo pri mladinskih pobudah. Ponujajo 
raznovrstne zanimive dogodke in širok spekter aktivnosti: 
različne delavnice (fotografija, film, novinarstvo, tuji jeziki, 
podjetništvo…), dogodke s področja kulture (razstave), 
koncerte, pobude za mlade itd. Znani so po festivalih Etno 
Urban festival – glasba in delavnice, gledališču in glasbi, ne-
formalnih izobraževanjih MCC uči, projektu Naredimo Celje 
zeleno, Mediafestu in mnogih drugih... 

Njihovo delo sega tudi v vrtce, osnovne in srednje šole, 
kjer redno izvajajo tudi delavnice in predstavitve. Učenci in 
dijaki se kot prostovoljci vključujejo v delavnice z različno 
tematiko. Mednarodne aktivnosti pokrivajo z izmenjavami, 
EVS sodelovanji, treningi in razvojnimi projekti. Aktivnosti 
mladinskega centra kot celote so usmerjene k omogočan-
ju in nudenju informacij ter spodbujanju prostovoljstva 
med mladimi. Kot Europe Direct točka od leta 2009 regijs-
ko pokrivajo informacijske procese Evropske komisije in so 
regijski partner Eurodesk Slovenija. Vključeni so v program 
Erasmus + s projekti mednarodne mobilnosti mladih. Imajo 

 CELJSKI 
 MLADINSKI CENTER

PREDSTAVITEV 
PARTNERJEV



MESTNA OBČINA CELJE

Mesto Celje je tretje največje slovensko mesto, ki leži na 
sotočju rek Savinje in Voglajne v Spodnji Savinjski dolini. 
Celje ima na dan 1. 1. 2015 48 773 prebivalcev, od tega 
24133 moških in 24640 žensk. Mesto definira bogata 
zgodovina, ta izhaja iz časa Keltov in nato Rimljanov v 1. 
stoletju pred našim štetjem, od koder izvira tudi ime mesta 
Celeia. Iz zgodovinskega vidika je mesto osrednji razvoj 
doživelo v času Celjskih grofov, ki so do današnjih dni 
prinesli bogato zgodovinsko in kulturno dediščino, ta je na 
ogled v Pokrajinskem muzeju v Celju. 

Gospodarsko velja mesto za srednje razvito. Med velikimi 
podjetji s sedežem v mestu velja izpostaviti največje 
kemično predelovalno podjetje Cinkarna in trgovsko 
podjetje Tuš Holding. V Celju danes v gospodarstvu sicer 
prevladujejo storitve in trgovina, osrednji gospodarski 
dogodek pa predstavlja vsakoletni Mednarodni obrtni 
sejem, ki je največji poslovni sejem v tem delu Evrope. 

Celje predstavlja tudi srednješolsko in študentsko središče 
regije in velja za mesto uspešnega medgeneracijskega 
dialoga, bogato in raznovrstno kulturno ponudbo ter 
razvito športno infrastrukturo tako profesionalnega kot 
amaterskega značaja. Več informacij in foto ter videogradiva 
o mestu najdete na povezavi www.celje.si.

Mestna občina Celje v projektu sodeluje kot partner v 
strukturiranem dialogu. Spodbuditi želi mlade in svoje strokovne 
organizacije s področja stanovanjske politike k dialogu za 
zagotavljanje ukrepov na področju stanovanjske politike, ki 
bodo pripomogli h kakovostnem bivanju prebivalcev Celja.

Mestna občina Celje v projektu sodeluje kot partner v strukturiranem dialogu. 
Spodbuditi želi mlade in svoje strokovne organizacije s področja stanovanjske 
politike k dialogu za zagotavljanje ukrepov na področju stanovanjske politike, ki 
bodo pripomogli h kakovostnem bivanju prebivalcev Celja.



PROJEKTNE
AKTIVNOSTI

Projekt določa naslednje pomembne sklope aktivnosti, ki 
so že bili izvedeni, projektna skupina pa jih bo izvajala in 
obravnavala tudi v prihodnosti:

• Štiridnevno srečanje mladih iz Celja s strokovnjaki 
in odločevalci je bilo izvedeno v mesecu februarju. 
Na srečanju smo skozi proces neformalnega učenja 
udeležence seznanili s tematiko, obravnavali vprašanja 
o kakovosti bivanja in avtonomije mladih ter z uporabo 
metod strukturiranega dialoga oblikovali ukrepe na 
področju mladinske stanovanjske politike.

• Raziskava o kakovosti bivanja mladih v Mestni občini Celje 
daje pomemben vpogled v potrebe in dejansko stanje 
mladih ter predstavlja vsebinska izhodišča pri pripravi 
lokalnega stanovanjskega programa.

• Ključni izzivi na področju stanovanjske politike v Mestni 
občini Celje na področju mladih vsebujejo vsebinske 
usmeritve in tri ukrepe področja mladinske stanovanjske 
politike, ki so bili razviti v strukturiranem dialogu.

• Razširjanje rezultatov je potekalo z izvedbo strokovnih pol 
strukturiranih intervjujev, evalvacijo in foto evalvacijo o 
kakovosti bivanja mladih v Celju ter umeščanju projekta 
in njegovih aktivnosti v medijski prostor. 

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je, kot poslovodeči partner 
pri izvajanju aktivnosti,  upoštevala vsa pravila in usmeritve, 
ki jih določa program Erasmus+ in delovala v skladu s 
poslanstvom, vizijo in vrednotami družbe.

Namen projekta Moje prvo stanovanje je vzpostaviti 
strukturiran dialog z mladimi v Celju na področju mladinske 
stanovanjske politike. S tem želimo pridobiti ustrezne 
informacije za oblikovanje takšnih ukrepov, ki bodo 
mladim zagotavljali ustrezna in dostopna stanovanja. 
Hkrati obravnavamo pojme kakovosti bivanja in načine 
za doseganje lastne avtonomije mladih, ki se neposredno 
navezujejo na samostojnost bivanja.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. in Klub študentov občine 
Celje sta prvi korak k strukturiranem dialogu naredila s 
pripravo projektnega predloga Moje prvo stanovanje in 
prijavo v program Erasmus+, ključni ukrep 3 – Podpora za 
reformo politik, srečanje mladih in oblikovalcev politik na 
področju mladine. Projekt je bil odobren v sofinanciranje. 
Zaradi širše strokovne in vsebinske obravnave smo v 
projekt vključili Mestno občino Celje, Gimnazijo Celje – 
Center in Zavod CMLC.

 MLADI SI ŽELIJO
 SVOJE STANOVANJE



INTERVJU
PRIMOŽ BRVAR,
DIREKTOR DRUŽBE
NEPREMIČNINE CELJE d.o.o.

Ali za mesto Celje opažate kakšne specifične izzive na 

področju stanovanjske politike/problematike, ki so 

posredno ali neposredno povezani z mladimi?

Generalno gledano se mladi tako v Sloveniji kot drugje v 
EU srečujejo s podobnimi  težavami pri reševanju svojega 
prvega stanovanjskega vprašanja, ki bi naj bil eden od 
pogojev za samostojno, zdravo  in urejeno družinsko 
življenje. Težave za to pa  izhajajo predvsem iz slabšega 
ekonomskega položaja mladih tako drugje kot v Celju. 
Izhajajoč iz tega je naloga Celja in naše družbe, ki izvaja del 
stanovanjske politike mesta, vzpostavitev pogojev, ki bodo 
ugodni za mlade, da bodo ti v Celju ostali, v prihodnje pa, 
da bo mesto nudilo pogoje, da se bodo ljudje v Celje še 
priselili. Seveda pa samo stanovanje ni dovolj, podpirati 
ga morata močno gospodarstvo in splošni razvoj mesta, 
ki bo zagotavljal kakovost bivanja tudi z vidika ustreznega 
preživljanja prostega časa.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je pripravila in izved-

la ukrep Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in 

mladim družinam. Kakšna je dodana vrednost za mlade 

in mlade družine, ki so bili uspešni na razpisu in pridobili 

stanovanja?

Vsekakor bi želel najprej izpostaviti, da so bili mladi, ki so 
prevzeli stanovanja izjemno veseli. To ti daje občutek, da 
delaš dobro in v pravo smer. V okviru razpisa  je bilo vseh 
deset dodeljenih stanovanj prenovljenih, mladim pa smo 
dolgoročno zagotovili varno najemno razmerje z nekaterimi 
ekonomskimi ugodnostmi, kot je prevzem stroškov 
upravljanja, notarskih storitev, zavarovanja in investicijskega 
vzdrževanja. Razpis, kjer smo kot prednostne kriterije 
uvrstili čas bivanja v Celju, zaposlenost v Celju, stopnja 

izobrazbe, družine z otroki s posebnimi potrebami, mladi 
aktivni v mladinskih ali humanitarnih organizacijah in mladi 
podjetniki je pravzaprav prvi tovrstni. Gre za sistemski ukrep, 
ki je namenjen samo mladim, z njegovim prvim izvajanjem 
pa smo preverjali uspešnost in možnosti za nadaljnji razvoj 
ukrepa.

Zakaj se je družba Nepremičnine Celje d.o.o. odločila 

oziroma od kje izhajajo motivi za reševanje vprašanj 

stanovanjske politike skozi proces prijave in izvedbe 

projekta v okviru EU programa Erasmus+?

Z izvajanjem tako imenovanih »mehkih vsebin« pridobivamo 
pomembne podatke o stanju na področju stanovanjske 
politike pri različnih ciljnih skupinah, ki bi jih drugače težko 
realizirali saj tovrstnih namenskim sredstev, ki jih daje 
omenjeni program v naši družbi nimamo. V primeru projekta 
Moje prvo stanovanje, kjer gre za obliko strukturiranega 
dialoga, je to še bolj izrazito, saj dejansko potrebujemo 
prav odziv mladih, ki ga EU podpira na več nivojih in je 
vključevanje v program pravzaprav optimalna rešitev. 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. se bo v projekte še naprej 
intenzivno vključevala, samostojno ali kot partner.

Ali je »Hotel mama« realnost današnje mladine ali gre 

za težavo konformnosti mladih?

Pravzaprav oboje. Težko ekonomsko stanje, predvsem zaradi 
nerednih/nestalnih oblik zaposlitev mladih,  jih potiska  v 
življenje s starši, kjer so deležni konformnosti, ki pa za njihov 
osebni razvoj ni dobra. Problematika »hotela mama« je v 
Sloveniji sploh velika težava, saj smo na ravni EU celo na 
drugem mestu po letih, ko se mladi odselijo od staršev, 
če bi pa gledali samo moško populacijo pa celo na prvem 



mestu. Spremembe na področju stanovanjskih politik in 
merljivi učinki uspešnosti so tek na dolge proge, tako tudi ta 
težava na kratek rok nima rešitve, pristop njenemu reševanju 
pa bo moral biti celovit in poleg ugodnih ekonomskih 
pogojev vključevati tudi višanje aktivne participacije mladih 
in vključevanja v družbo.

Kakšen vpliv ima po vašem mnenju na mlade vselitev v 

svoje prvo samostojno stanovanje?

Kot sem že omenil prej je veselje neverjetno, kar malo 
evforično, kar ni vedno odziv, ko oddajamo stanovanja 
drugim najemnikom. Po mojem mnenju šele prvo 
stanovanje pomeni samostojno življenje. Spremeni se nam 
način življenje, dojemanje sveta okoli sebe, z vsakdanjimi 
življenjskimi opravili osebnostno rastemo in nadgrajujemo 
svoje kompetence, učimo se kako preživeti, sobivati s sebi 
enakimi s katerimi si ustvarimo pogoje za družino. Jaz temu 

pravim proces odraščanja v odrasli dobi. Samostojno življenje 
je prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve in to je 
osnovni pogoj za zdravo in uspešno družbo.

Ali družba Nepremičnine Celje d.o.o. predvideva še kat-

ere druge ukrepe na področju stanovanjske politike, ki 

se neposredno oziroma posredno navezujejo na mlade?

V skladu z razpoložljivostjo stanovanj družbe bomo v 
prihodnosti zagotovo ponovili razpis za oddajo stanovanj 
mladim, ki se je izkazal za uspešen ukrep. Mladi so posredno 
vključeni tudi v proces oddaje stanovanj z neprofitno 
najemnino. Zagotovo pa bomo pripravili ukrepe, ki bodo 
vključevali mlade kot pomembno ciljno skupino pri pripravi 
lokalnega stanovanjskega programa, ti so sedaj, tudi s 
projektom Moje prvo stanovanje v razvoju, dopolniti pa jih 
bomo skušali tudi z nekaterimi drugimi »mehkimi« ukrepi.



SREČANJE 
MLADIH

BIVANJE V
PRVEM STANOVANJU 

bivanja in v zaključnem delu s pomočjo metodologije »mladi 
in občina« predstavili svoje ideje za lažji dostop do lastnih 
stanovanj ter jih s pomočjo mehanizmov e – demokracije 
tudi predstavili lokalni skupnosti. Znova se je pokazalo, da 
mladi razmišljajo izven okvirjev. Poleg klasičnih predlogov 
za bivanje so podali tudi nekatere "nore ideje", kot je bivanje 
v medgeneracijskih skupnostih, ki bi temeljilo na vzajemni 
pomoči več zaporednih generacij. 
In kaj pravijo o prvem samostojnem bivanju:

• Prvo stanovanje vidijo skozi oči bivanja s partnerjem ali 
prijatelji. Na ta način bi lažje pokrivali stroške bivanja.

• Idealno prvo stanovanje bi bilo v večstanovanjski hiši na 
obrobju mesta z dobro prometno povezavo do mesta in 
druge pomembne infrastrukture.

• Mladi se zavedajo, da je kraj bivanja neposredno povezan 
z možnostjo zaposlitve.

• V prvem stanovanju si želijo kopalnico, spalnico in 
enotni dnevni prostor s kuhinjo v povprečni velikosti 45 
kvadratnih metrov. 

• Mladi so v prvih letih bivanja stanovanje pripravljeni deliti.

Primož Brvar, direktor družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in 
mestni svetnik Mestne občine Celje je izpostavil pomen 
varnosti najemnega razmerja  pri prvem samostojnem 
bivanju in ekonomske vzdržnosti samostojnega bivanja. 
Mlade je opozoril, da se bodo v nekem trenutku soočili s 
samostojnim bivanjem, ki v življenju pomeni pomembno 
prelomnico in sprejemanje višje ravni odgovornosti za svoje 
odločitve.

Osrednja projektna aktivnost je bilo srečanje mladih s 
strokovnjaki in odločevalci na področju stanovanjske 
politike. Srečanja so bila razdeljena tematsko, vsak dan smo 
obravnavali drugo področje mladinske stanovanjske politike. 
Prvi dan smo namenili bivanju v prvem stanovanju.

Poleg tematskih predavanj, predstavitvi različnih možnosti 
za aktivno participacijo mladih in udeležbi v različnih igrah, 
smo osrednji del dneva namenili procesu neformalnega 
izobraževanja. Udeleženci so aktivno sodelovali v ocenah 
pravih arhitekturnih rešitev, spoznavali zakonitosti področja 



SREČANJE 
MLADIHBIVANJE

V ČASU ŠTUDIJA

Kakovost bivanja v času študija ima pomemben vpliv na 
mlade z vidika doseganja lastne avtonomije. V času študija 
se mladi kot študentje praviloma prvič srečajo z daljšim ob-
dobjem samostojnega bivanja.

Mesto Celje predstavlja srednješolsko in študentsko središče 
regije. Mesto je predmet dnevnih migracij dijakov in študen-
tov, kar mu daje svojevrstni mladinski utrip. V Celju se nahaja 
Dijaški in študentski dom Celje, ki ima na voljo 183 dijaških 
postelj in 250 študentskih postelj. Vsa ostala ležišča dijakom 
in študentom ponujajo zasebniki. 

Zanimive so bile ugotovitve in potrebe študentov in bodočih 
študentov:

• Bivati si želijo predvsem v najetem stanovanju pri 
zasebnikih, medtem ko bivanje v študentskem domu 
omenjajo kot eno izmed zadnjih možnosti.

• Kakovost bivanja v prvi vrsti dojemajo z vidika s kom bodo 
v najetem stanovanju skupaj bivali.

• Kakovost bivanja v času študija na prvem mestu 
povezujejo z bližino izobraževalne ustanove in drugih 
krajev za preživljanje prostega časa, na tretjem mestu 
se je pojavila sama kakovost bivanja v stanovanju glede 
na njihove študijske potrebe in stroške najema ter 
obratovanja.

• Financiranje bivanja v času študija si študentje 
zagotavljajo s pomočjo staršev in drugih sorodnikov, v 
manjšem obsegu pa s študentskim delom in drugimi viri.

• Kot optimalno bivalno površino so študentje navedli v 
povprečju 33 kvadratnih metrov, s kopalnico kot edinim 
ločenim prostorom. 

Ines Gabriel iz Kluba študentov občine Celje je izpostavila, 
da razmere za bivanje študentov v Celju niso ustrezne. Štu-
dente je opozorila, da je za ustrezno bivanje kot najemnike 
nujno potrebno urediti pravno razmerje z najemodajalcem, 
saj le to zagotavlja varnost najemnega razmerja in ustrezno 
delitev obratovalnih stroškov, ki jih je dolžan plačevati štu-
dent in na drugi strani lastnik stanovanja. Pri izboru stanovanj 
je smiselno upoštevati tudi elemente kakovosti bivanja, saj 
določena stanovanja ne zagotavljajo ustrezno kakovost bi-
vanja glede na tržno ceno najema. Klub študentov občine 
Celje bo Mestno občino Celje seznanil s stanjem na področju 
bivanja študentov in predstavil dva ukrepa.



Zaključimo šolo, študij, spoznamo partnerja ... in kar naenkrat 
smo trije. In kaj zdaj? Odgovor na to vprašanje smo skušali 
poiskati tretji dan srečanja. Mladi so spoznali, da  "mama hotel" 
z vidika doseganja avtonomije in socialnega razvoja lastne 
družine ni najbolj primerna rešitev, a hkrati poudarjajo, da je 
bivanje v lastnem stanovanju brez pomoči sorodnikov skoraj 
"misija nemogoče". 

Sicer pa mladi pravilno izpostavijo, da je razumevanje in 
medsebojno spoštovanje znotraj partnerske skupnosti 

Zadnji dan štiridnevnega srečanja smo obravnavali tematiko 
bivanja v urbanem okolju. Mladi so med najpomembnejše 
elemente bivanja v urbanem okolju prišteli odnose s sosedi, 
prometne povezave, kulturno dogajanje, višino stroškov in 
namen bivanja v urbanem okolju. 

Mladi bivanje v urbanem okolju povezujejo predvsem z 
bivanjem v času študija in zahtev, ki bi jih lahko prinesle 
službene obveznosti. Želje na drugi strani niso ozko vezane 

na bivanje v urbanem okolju, ampak v velikem odstotku 
izpostavljajo podeželje kot ciljni kraj želenega bivanja. Zanimiv 
je pogled mladih na bivanja v blokovskih naseljih. Tovrstno 
obliko bivanja v večini označujejo kot prehodno obliko bivanja, 
kot svoje "prvo stanovanje" oziroma samostojno bivanje, kot 
končni cilj pa navajajo bivanje v hiši.

BIVANJE V URBANEM OKOLJU

oziroma družine na prvem mestu. Med ukrepi za zagotavljanje 
ustreznega bivanja je bilo največkrat izpostavljeno ugodno 
financiranje s pomočjo kreditov in pa zagotavljanje večjega 
fonda stanovanj z neprofitno najemnino. Zaskrbljujoča je 
splošna ocena mladih, ki odkrito priznavajo, da jih splošno 
gospodarsko stanje in s tem povezane slabe možnosti za 
zaposlitev silijo v pasivnost, okolje ožje družine, odvisnost od 
staršev in konformnost bivanja. Posledica teh dejavnikov so 
zapoznele oblike odraščanja, prehoda v partnersko skupnost 
in ustvarjanje družine.

BIVANJE MLADE DRUŽINE 



INTERVJUROK ČREPINŠEK,
CELJSKI MLADINSKI CENTER

Koliko si bil star, ko si imel svoje prvo stanovanje in 

kakšno je bilo (kvadratura, opremljenost)?

V svoje prvo stanovanje sem se vselil s 25 leti, potem ko sem 
se moral izseliti iz študentskega doma. Izbire stanovanj ni bilo 
ravno veliko, vsaj za normalno ceno ne, zato pri kvadraturi in 
opremi ni bilo ravno prostora za želje. Kvadratura stanovanja 
je bila okoli 40 kvadratnih metrov, bilo pa je opremljeno, 
vendar s starim pohištvom.   

Kolikšna je bila najemnina in obratovalni stroški?

Najemnina je znašala 230 €, obratovalni stroški pa so bili 
razmeroma visoki, saj je bila stavba stara in ni bila toplotno 
izolirana. Tako so bili obratovalni stroški pozimi višji tudi za 
100 €, povprečno pa so mesečno znašali okoli 150 - 170 €.

Na kakšen način si pokrival oziroma pokrivaš stroške 

bivanja?

Kot študent s študentskim delom, potem kot brezposelna 
oseba s »priložnostnim« delom, trenutno pa sem zaposlen 
za določen čas, zato je pokrivanje najemnine in stroškov 
lažje,  je pa res, da gre skoraj ena cela plača za stanovanje 
in morava s partnerko biti zelo pozorna na sredstva, ki jih 
imava na razpolago. 

Rok Črepinšek je mladinski delavec in aktivist v okviru Celjskega mladinskega 
centra. Intervju z njim smo naredili z namenom predstavitve objektivnega stanja 
mlade osebe, ki se sooča z iskanjem najprimernejšega bivalnega prostora.

Ali si se kdaj prijavil na kakšen ukrep stanovanjske 

politike (razpis za stanovanja za mlade, razpis za 

neprofitna stanovanja)?

Prijavil sem se na razpis za neprofitno stanovanje, zdaj že 5 
leto zapored in pred nekaj leti sem še kot brezposelna oseba 
zaprosil za subvencijo najemnine. Oboje je bilo neuspešno.  
Ampak s prijavami nadaljujem z namenom, da pridem do 
stanovanja, ki bo primerno mojim potrebam.

Kako si predstavljaš svoje optimalno stanovanje?

Skoraj vsak ima željo po hiši v okolju, ki bi mu najbolj ustrezal, 
sam bi bil vesel že, če bi imel stanovanje v svoji lasti in se 
tako izognil plačevanju najemnine. Ampak želje so eno, 
ekonomska in življenjska situacija pa drugo.



RAZISKAVA

Z namenom razvoja analitične podlage za pripravo ustreznih 
ukrepov stanovanjske politike smo v okviru projekta izvedli 
raziskavo na temo kakovosti bivanja. V anketi je sodelovalo 
170 mladih med 16 in 24 letom starosti, od tega 45 moških 
in 125 žensk. Pri velikosti vzorca je z naslova posploševanja 
rezultatov bilo uporabljeno 7% tveganje. Anketiranci 
so prihajali iz savinjske statistične regije, od tega 55% 
anketirancev živi v Celju. 51% anketirancev živi v hiši, 18%  v 
stanovanjih in  stanovanjskih hišah, preostali pa v stanovanjih 
v blokih. 5%  anketirancev živi v hiši ali stanovanjih v 
mestnem središču Celja.

V prvem delu raziskave smo ugotavljali elemente 
povezanosti kakovosti bivanja z razvojem avtonomije mladih. 
Kot prikazuje Slika 1 kar 64,12% meni, da je najprimernejši 
čas za pričetek samostojnega bivanja med 23 in 26 letom 
starosti. Skladno s trenutnim položajem mladih z vidika 
brezposelnosti in nestalnosti zaposlitev, jih kar 92% navaja, 
da je čas pričetka samostojnega bivanja tesno povezan z 
redno zaposlitvijo.

71% mladih kot ključno posledico nezmožnosti 
osamosvajanja navaja odlog ustvarjanja lastne družine, 29 
% navaja druge posledice, med njimi preveliko odvisnost od 

staršev (tudi navezanost na starše) in nezmožnost popolnega 
socialnega razvoja. Zanimiva je tudi koherenca mladih, saj na 
drugi strani navajajo trenutno življenje kot zelo zadovoljivo in 
mu podajo povprečno oceno kar 4,2 (1 – zelo nezadovoljen 
z današnjim življenjskim standardom; 5 – zelo zadovoljen z 
današnjim življenjskim standardom).

MLADI SE ZAVEDAJO
POMENA KAKOVOSTI BIVANJA

27 - 32 let18 - 22 let 32 in več let

64,12 %

9,41 %

26,47 %

23 - 26 let

Slika 1: Primeren čas osamosvojitve mladih z vidika samostojnega bivanja



RAZISKAVA

Slika 2 nam prikazuje pomembnost izbranih elementov 
kakovosti bivanja za mlade. Vidimo lahko, da je samostojno 
gospodinjstvo na vrhu elementov kakovosti bivanja. 
Zagotavlja namreč avtonomno celoto odločitev družine 
oziroma drugih oblik partnerskega in skupinskega bivanja.

Med poglavitne težave s katerimi se v svojih bivalnih okoljih 
spopadajo mladi in njihove družine so prvem mestu (navaja 
kar 74% vseh mladih) visoki obratovalni stroški, visoka 
najemnina ali odplačilo posojil. V povezavo z odplačilom 
posojil je zaskrbljujoč in zelo visok odstotek težav (39%) 
povezan tudi z negotovostjo glede izgube stanovanja. Med 
drugimi težavami so mladi navajali še: premalo prostora, 
vlaga, premalo dnevne svetlobe, dotrajane napeljave, hrup 
sosedov, hrup v bližini stanovanja, moteče domače živali, 
slabi odnosi s sosedi in težave s parkiranjem.

Pri obravnavi notranjih prostorov so mladi med ključne 
elemente kakovostnega bivanja navedli ustrezno 
prostornost, možnost zasebnosti mladih in odraslih, skupni 
družabni prostor, varnost bivanja, kakovost materialov in 
učinkovito delovanje naprav, infrastruktura v neposredni 
okolici in skupna uporaba prostorov. Kar 51 % mladih 
zasebnost z vidika lastne sobe in dostopa do nje ocenjuje 
kot najpomembnejši element bivanja, nato sledi skupni 
življenjski prostor in kakovost gradnje ter opreme.  

V zadnjem delu raziskave smo se osredotočili na bivanje 
mladih v Mestni občini Celje. Najprej smo se osredotočili na 
prihodnost bivanja mladih v Celju. 58% mladih je navedlo, 
da nima namena spremeniti kraj bivanja tudi v prihodnosti. 
31% mladih je navedlo, da bi spremenilo kraj bivanja, če bi 
jih v to odločitev prisilile življenjske razmere. 11% mladih je 
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Slika 2: Pomembnost izbranih elementov kakovosti bivanja 



izrazilo željo po bivanju v drugih krajih. Med poglavitnimi 
razlogi za stalno in začasno selitev (Slika 3) navajajo službo 
in izobraževanje. Glavna kraja selitve sta osrednjeslovenska 
in obalnokraška regija.

Raziskava je pokazala tudi pogled mladih na glavne 
prednosti in slabosti bivanja v Celju in neposredni okolici. 
Med slabostmi bivanja je osrednji razlog, ki ga navaja kar 
48% mladih, onesnaženost okolja povezana z industrijo. 
Med ostalimi slabostmi so v manjših odstotkih izpostavljene 
degradirane soseske, možnosti zaposlitve in omejena 
ponudba stanovanj. Med ključnimi prednostmi bivanja v 
Celju so izpostavljene dobre možnosti za izobraževanje 
na srednješolski ravni, dobra infrastruktura za aktivno 
preživljanje prostega časa, urejenost mestnega središča, 

enostaven dostop do zdravstvene in upravne oskrbe ter 
velika trgovska središča.
Pri pogledu mladih na posamezne okoliše v Celju, je 
za področje Hudinje kot osrednja slabost navedena 
degradiranost določenih stanovanjskih objektov in hrup. 
Slednji je kot specifična težava zaveden tudi za področje 
Plave lagune. Za mestno središče Celja se slabosti in 
prednosti prepletajo. Na eni strani se izpostavlja odlična 
prenova mestnega središča, na drugi strani pa uničenost 
na pročeljih in fasadah določenih stavb. Izpostavljena je 
zunanja urejenost stanovanjskih objektov in okolice Na 
Zelenici ter stanovanjskih objektov ob Savinji. Z naslova 
negativne urejenosti objektov in okolice pa so izpostavljeni 
nekateri stanovanjski objekti v Novi vasi.

Drugo

Družinski razlogi

Stanovanje

Izobraževanje

Služba

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Slika 3: Razlogi za selitev



MLADINSKA
STANOVANJSKA

POLITIKA     
KLJUČNI IZZIVI
STANOVANJSKE POLITIKE 
V MESTNI OBČINI CELJE

Prvi rezultati projekta so že predstavili nekatere zanimive 
ugotovitve. Nastal je zbir ključnih izzivov stanovanjske 
problematike v Mestni občini Celje, ki so jih udeleženci 
pripravili na srečanju in v različnih fazah evalvacije projekta. 
Zbir ključnih izzivov se bo nadaljeval tudi v prihodnosti na 
področju obravnave stanovanjske politike mladih v Mestni 
občini Celje.

1) Dostop mladih do stanovanj je velik izziv ne samo za 
mlade, ampak tudi za njihove starše in skrbnike. To velja tako 
za fazo bivanja v času študija kot pri zagotavljanju prvega 
stanovanja. 

2) Nizki prihodki so neločljivo povezani s kakovostjo bivanja. 
Nizki prihodki posledično pomenijo, da mladi oziroma mlade 
družine živijo v stanovanjih z nizkim standardom bivanja. 
Gre za dokaj neugodne razmere za nadaljnji razvoj družine 
oziroma daljše obdobje za širitev družine.

3) “Mama hotel” nima samo negativnih učinkov. Tako 
imenovani “mama hotel”  ima v glavnem negativni prizvok, 
ki izhaja iz vse daljše navezanosti mladih na bivanje pri 
starših. Mladi ugotavljajo, da poleg negativnih socialnih 
učinkov, bivanje pri starših prinaša tudi pozitivne strani kot 
je večja povezanost družine, v primeru mlade družine pa tudi 
medsebojna pomoč in medgeneracijski dialog.

4) Razvoj ponudbe študentskega bivanja v Celju. Mesto 
Celje, ki je že regijsko dijaško in študentsko središče, mora na 
področju zagotavljanje kakovostne ponudbe študentskega 
bivanja slediti njegovemu povpraševanju.

5) Zagotavljanje ustreznega števila stanovanj po dostopnih 
najemniških cenah, ki niso nujno neprofitne, ampak  
primerne glede na različne ciljne skupine (mladi, starejši,...) 
in predvsem ustrezna z vidika potreb ciljnih skupin.

Poleg ključnih izzivov mladi navajajo še številne rešitve 
o možnostih skupnega bivanja v času študija in prvega 
stanovanja ( npr. “flat sharing”), ki pa so povezane z velikimi 
investicijami in obravnavo povsem novega sistema bivanja. 
Na več področjih evalvacije je bilo izpostavljeno tudi, da 
mladi veliko pozornosti namenjajo kakovosti bivanja, ki je 
vezano predvsem na občutek za topel dom in intimnost 
same družine.



Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je v obdobju izvajanja pro-
jekta pripravila in izvedla prvi sistematični ukrep na področju 
stanovanjske mladinske politike – Javni razpis za dodelitev 
stanovanj mladim in mladim družinam v Mestni občini Cel-
je. Družba je z zadevnim javnim razpisom prvič preizkušala 
uspešnost tovrstnih ukrepov na področju stanovanjske poli-
tike. Dejstvo je, da nakup stanovanja za mlade predstavlja 
neizmerno breme, zato je družba z zadevnim razpisom mlad-
im ponudila predvsem možnost varnega in dolgoročnega 
najema obnovljenih stanovanj. 

Razpis je določil ocenjevalne kriterije, na podlagi katerih 
so prosilcem bila prednostno podeljena stanovanja. Obe 
skupini, tako mladi kot mlade družine, so imele prednost 
pri dodelitvi stanovanj v kolikor bivajo pri starših oziroma 
sorodnikih in so občani Mestne občine Celje. Med kriteriji 
pa je bila tudi višina izobrazbe, vrsta dohodka, podjetnost, 
aktivno državljanstvo in kraj zaposlitve. Družba je na razpi-
su zaradi preverbe ukrepa  ponudila 10 stanovanj z dobo 
najema do 8 let in možnostjo podaljšanja. 5 stanovanj je 
bilo namenjenih prednostni skupini »mlade družine« in 
5 prednostni skupini »mladi«. Višina najemnin se razlikuje 
glede na velikost in strukturo stanovanj, vse pa so od 20 do 
25 odstotkov nižje od trenutnih tržnih najemnin. Pri tem je 
družba prevzela vse stroške notarskih storitev, upravljanja, 
zavarovanja, investicijskega vzdrževanja stanovanj in skupnih 
prostorov. Mladi najemniki nosijo stroške najema, opreme in 

rednih obratovalnih stroškov stanovanj. Na razpis je prispelo 
73 vlog, podeljenih je bilo vseh 10 stanovanj. Ukrep smo v 
družbi ocenili kot uspešen in predstavlja nadaljnjo obvezo 
družbe za zagotavljanje namenskih stanovanj za mlade in s 
tem uresničevanje strategij Mestne občine Celje, ki vključu-
jejo mlade kot pomembno prednostno skupino.

V okviru projekta Moje prvo stanovanje smo mladim ukrep 
podrobno predstavili in v okviru delavnic z uporabo metod-
ologije »mladi in občina«, ki omogoča sistematično pripra-
vo ukrepov mladinske politike, pridobili njihova mnenja za 
nadgradnjo, odpravo napak in splošno izboljšanje ukrepa. S 
tem smo zagotovili upoštevanje želja in idej mladih, ki bodo 
v prihodnosti kandidirali za stanovanja. Mladi so izpostavili:

• primernejšo strukturo ponujenih stanovanj v razpisu 
glede na njihove potrebe;

• zvišanje starostne kategorije za sodelovanje na razpisu  
v obeh prednostnih skupinah; 

• razširitev ocenjevalnega kriterija o podjetnosti in 
aktivnem državljanstvu mladih;

• umestitev dodatnega kriterija o nadpovprečni 
uspešnosti in rezultatih mlade osebe;

• dodatna oprema stanovanja s kuhinjskimi elementi in

• zvišanje dobe najemnega razmerja za dve leti.  

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV STANOVANJ 
MLADIM IN MLADIM DRUŽINAM 
V MESTNI OBČINI CELJE



MLADINSKA
STANOVANJSKA

POLITIKA     SUBVENCIONIRANJE
NAJEMNINE ZA
NADPOVPREČNO USPEŠNEGA 
MLADEGA POSAMEZNIKA

Med predlaganimi ukrepi smo v okviru projekta dodatno raz-
vili ukrep »subvencioniranje najemnine za nadpovprečno 
uspešnega mladega posameznika«. 

Namen ukrepa: Z ukrepom zagotavljamo, da mladi posa-
mezniki, ki so lahko gonilo razvoja lokalne skupnosti, v njej 
ostanejo s podporo na področju samostojnega bivanja.

Financiranje: Ustrezna stanovanja se zagotavljajo iz sklada 
najemniških stanovanj Mestne občine Celje oziroma družbe 
Nepremičnine Celje d.o.o. Financiranje stanovanj iz višine in 
obveznosti lastništva nepremičnine zagotavljata navedena 
subjekta v okviru svojega rednega poslovanja z nepremičnin-
ami in uresničevanjem ciljev iz naslova stanovanjske politike.

Infrastruktura: Na infrastrukturo je vezano zagotavljan-
je dogovorjenega in ustreznega fonda stanovanj, ki je v 
določenem obdobju namenjen nadpovprečno uspešnim 
posameznikom.

Kadrovski resursi: Nanašajo se na delo, ki ga opravljajo 
zaposleni pri pripravi ustreznih aktov za podelitev stanovanj 
in operativnega dela pri podeljevanju ustreznih stanovanj. 
Delo se lahko izvaja ob rednem delovnem procesu subjek-
tov, ki bi podeljevala stanovanja.

Akti: Za potrebe izvajanja ukrepa je potrebno pripraviti us-
trezne akte, ki so lahko (1) samostojni pravilnik o podelitvi 
stanovanj nadpovprečno uspešnim mladim posameznikom 
ali (2) dopolnitev že pripravljenih aktov, ki se navezujejo na 
podelitev službenih stanovanj ali stanovanj namenjenih 
posebnim ciljnim skupinam.

Učinki: Med učinke prištevamo razširitev dostopa do stano-
vanj za mlade; povečanje možnosti za ohranitev mladih in 
njihovih potencialov v lokalnem okolju ter posledično izbol-
jšanje ekonomskih in družbenih razvojnih potencialov loka-
lne skupnosti; spodbujanje samostojnih bivanjskih razmer 
med mladimi in oblikovanje okolja, ki omogoča izboljšanje 
pogojev za doseganje avtonomije mladih.

Sodelovanje: Pri izvajanju ukrepa morata kot izvajalca 
sodelovati Mestna občina Celje in družba Nepremičnine 
Celje d.o.o. Pri oblikovanju kriterijev za določitev nadpovpreč-
no uspešnih posameznikov morajo sodelovati lokalne mla-
dinske organizacije in organizacije za mlade ter ustanove iz 
formalnega sistema izobraževanja.



DOBRE PRAKSE LOKALNIH
SKUPNOSTI NA PODROČJU
MLADINSKE STANOVANJSKE 
POLITIKE

Prodaja stanovanj mladim v Mestni občini Nova Gorica. 
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je v letu 
2008 objavil Javni razpis za prodajo stanovanj v občinski 
lasti, namenjenih prvenstveno mladim družinam, mladim 
parom, mladim izobražencem ter sekundarno tudi drugim 
prosilcem. Pri tem je stanovanjski sklad mladim družinam 
ponudil 20% ugodnejše cene glede na tržne cene stanovanj. 

Subvencioniranje plačila komunalnega prispevka mladim 
družinam v Občini Šentjur pri Celju. V letu 2010 je občina 
Šentjur pri Celju začela izvajati ukrep subvencioniranja plačila 
komunalnega prispevka mladim družinam. Pri tem je sub-
vencija opredeljena kot enkratna pomoč, ki služi kot spod-
buda mladim družinam za reševanje prvega stanovanjskega 
vprašanja. Višina subvencija znaša 1000 EUR, v primeru nižje 
višine komunalnega prispevka pa njegova celotna vrednost.

Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega last-
ništva v Mestni občini Ljubljana. V okviru razpisa so prosil-
ci, ki so izpolnjevali pogoje, lahko v razmerju 60% prosilec, 
40% stanovanjski sklad kupili stanovanje. Prosilec je nato 
zavezan v roku 15 let  odkupiti preostali delež stanovanja, v 
vmesnem času pa plačuje nadomestilo za uporabo solast-
niškega deleža.

Med drugimi ukrepi mladinske stanovanjske politike navaja-
mo predloge, ki so zavedeni v strokovnem gradivu Lokalna 
mladinska politika (ŠKIS, Mladinski svet Ajdovščina, 2012). (1) 
Subvencioniranje nakupa, izgradnje ali prenove stanovanj 
ter stanovanjskih hiš za mlade v lokalni skupnosti. (2) Sub-
vencioniranje najemnin za mlade. (3) Neprofitna najemna 
stanovanja za mlade. (4) Lokalni stanovanjski program po 
meri mladih. (5) Ustanovitev stanovanjske zadruge.







VIRI INFORMACIJ

KAM PO DODATNE
INFORMACIJE?

• Zagotavljanje stanovanj na področju celotne Republike 
Slovenije - Stanovanjski sklad Republike Slovenije:  
www.ssrs.si

• Mladinska stanovanjska politika – Mladinski svet Slo-
venije: www.mss.si

• Določitev subvencionirane najemnine – Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:  
www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_ 
zakonodaja/subvencija_za_najemnine/ 

• Movit – Zavod za razvoj mobilnosti mladih:  
www.movit.si 

• Statistika na področju stanovanjske politike v EU:  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Housing_statistics/sl 

• Strokovna obravnava stanovanjske politike:  
www.mrezaprostor.si 
  

• Stanovanjska zakonodaja – Ministrstvo za okolje in 
prostor: www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumen-
ti/veljavni_predpisi/prostor/stanovanjski_zakon/ 

• Nacionalni stanovanjski program: 
www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NACP25 

• Informacije o stanovanjih v Ljubljani: www.jssmol.si 

• Informacije na področju stanovanjske politike v EU: 
www.housingeurope.eu/ 

• Podatki o stanovanjih v Sloveniji:  
www.slonep.net/info/cene-nepremicnin/stanovanja 

• Oskrbovana stanovanja v Sloveniji:  
www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajal-
ci/oskrbovana_stanovanja/ 

• Stanovanjska politika starejših:  
www.seniorji.info/Oskrbovano_-_varovano_stanovanje 

• Evropski stanovanjski forum:  
http://www.europeanhousingforum.eu/ 

• Stanovanjske politike evropskih mest:  
http://www.eurocities.eu





www.nepremicnine-celje.si


