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Projekt Mreža za prostor podpirajo:

UVOD
V Nacionalnem stanovanjskem programu 2015 - 2015 so zastavljeni
naslednji dolgoročni cilji:
• uravnotežena ponudba primernih stanovanj;
• lažja dostopnost do stanovanj;
• kakovostna in funkcionalna stanovanja;
• večja stanovanjska mobilnost prebivalstva.
V skladu s cilji Nacionalnega stanovanjskega programa si Občina
Idrija želi pripraviti novo stanovanjsko strategijo oziroma stanovanjski
program. Tudi tukaj, tako kot v prenekaterih občinah po Sloveniji,
kritično primanjkuje stanovanj. Istočasno je po podatkih GURS-a več
kot 800 stanovanj oz. stanovanjskih objektov praznih, ogromno pa je
tudi takšnih, kjer stanuje po 1 sama oseba. Zakaj prihaja do takšne
diskrepance, zakaj obstoječa stanovanja preprosto niso na trgu,
poskušamo ugotoviti tudi s pričujočo anketo.
Aktivacija obstoječega stanovanjskega fonda je sicer tudi ena od strategij,
ki jih predlaga Osnutek novega stanovanjskega zakona iz leta 2019. Za
učinkovito upravljanje z obstoječimi stanovanji, prenos odgovornosti
na upravne organe in razbremenitev lastnikov in najemnikov, je cilj
Stanovanjskega sklada RS ustanovitev Javne najemne službe (JNS).
Ta ukrep utemeljujejo predvsem s potrebo po hitrem zagotavljanju
najemnih stanovanj (v roku 5 do 10 let), ki je občine in zasebniki ne
morejo zadovoljiti. Hkrati je po podatkih iz Resolucije o nacionalnem
stanovanjskem programu 2015-2025 približno 20% stanovanjskega
fonda v Sloveniji nenaseljenega. Da bi lahko začeli izvajati učinkovito
in celovito strategijo aktivacije stanovanjskega fonda, pa je potrebno
najprej pripraviti efektiven in natančen sistem beleženja praznih stavb
in stanja teh objektov.
V Občini Idrija se je s tem namenom začel projekt Mreža za bivanje,
ki želi povezati ponudbo in povpraševanje, hkrati pa pridobiti čim
več informacij o trenutnem stanju na stanovanjskem področju in o
potrebah za prihodnost. Eno od orodij za analizo je bila tudi anketa.
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Ali trenutno aktivno iščete novo stanovanje? (n = 229)
V letu 2018 je bilo dokončanih 32,8 stanovanj. Sicer zelo nizka številka
postopoma narašča od leta 2016, ko je bilo dokončanih zgolj 9 stanovanj.
V mestu Idrija smo analizirali 22 objektov, ki vsebujejo vsaj 1 prazno
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ANKETA
METODOLOGIJA, VZOREC IN CILJNA SKUPINA
Izvedli smo anonimno anketo, pri čemer smo kombinirali spletno in
papirnato obliko. Anketa je bila prestrezna, saj se je seznam anketiranih
oblikoval med njenim potekom. Povezavo do ankete smo delili preko
spletnih stranih in družabnih omrežij Občine Idrija in različnih neprofitnih
organizacij in društev (Mladinski center Idrija, Društvo upokojencev
Idrija, …). O anketi smo obveščali tudi preko radia in časopisa. Zastavili
smo si cilj 300 izpolnjenih anket, ki smo ga skoraj v celoti dosegli z 292
izpolnjenimi anketami.
Ciljna skupina raziskave so bile polnoletne osebe s poudarkom na iskalcih
stanovanj za najem ali nakup in lastnikih praznih hiš oz. stanovanj.
Anketiranje se je v večji meri odvijalo preko spleta, kar se lahko odraža
v starostni strukturi anketiranih. Zelo malo anketiranih je namreč iz
starostne skupine nad 65 let. Da bi izboljšali vzorec, smo poslali ankete
v spletni in tiskani obliki na Društvo klekljaric Idrija, v Dom upokojencev
Idrija, v medgeneracijski center, v prostore Sopotnika, ... Nič od tega ni
bistveno pripomoglo k doseganju bolj uravnoteženega vzorca.
Glede na rezultate smo z anketo dosegli skoraj izključno iskalce
stanovanj in le 6 lastnikov praznih stanovanj. Razlogov je lahko več:
- slabši dostop do informacij pri starejši generaciji, ki ima v lasti več
nepremičnin,
- slabši dostop do računalnika in spleta pri starejši generaciji,
- pomanjkanje interesa za stanovanjsko problematiko,
- pomanjkanje interesa za oddajo nepremičnine.
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ZAKLJUČEK
Rezultati ankete nam sporočajo tisto, kar že dobro vemo; stanovanj je
premalo, tako neprofitnih najemnih kot tržnih najemnih stanovanj, pa
tudi tistih za nakup. Kritični sta predvsem dve skupini - mladi oz. mlade
družine in starejši.
Pri starejših je največja težava nizka stanovanjska mobilnost in posledično
stanovanjska revščina. Glede na hitro staranje populacije potreba
po oskrbovanih stanovanjih oz. drugih oblikah (ne)institucionalnega
varstva hitro narašča. Potrebno je zagotoviti večje število oskrbovanih
stanovanj na primernih lokacijah v centralnih delih mesta Idrija in
v središčih drugih večjih naselij, kot so Spodnja Idrija, tudi Godovič
in Črni Vrh nad Idrijo. Izboljšati in spodbujati je potrebno tudi druge
oblike (so)bivanja, ki dvigajo nivo medgeneracijskega sožitja in socialne
vključenosti.
Povpraševanje po stanovanjih za mlade je največje. Vendar pa je zelo
malo tistih, ki bi želeli bivati v garsonjerah oz. v stanovanjih manjših od
40 m2, kot se pogosto predpostavlja. Razlogov za to je lahko več; trend
kaže, da se skupaj s povprečno velikostjo stanovanja dviga tudi zahteva
po kvadraturi, hkrati je možno, da mladi - sploh tisti, ki jih zanima
direkten nakup - ne iščejo prehodnega stanovanja, ampak trajno rešitev
stanovanjskega vprašanja. Tak odnos do stanovanja je spet tesno
povezan z zaposlitvijo in finančno zmožnostjo posameznika - prej, ko
je zagotovljen dostop do rednega dohodka, prej se pojavi zahteva po
lastniškem stanovanju in najem ni več zanimiv. Stanovanjska mobilnost
je tako tudi med mladimi zelo nizka.
Da bi najem postal bolj zanimiv za iskalce stanovanj, bi bilo potrebno
uvesti mehanizme, ki bi znotraj najemniških shem omogočali trajno
rešitev stanovanjskega problema in s tem socialno varnost. Da bi
lastniki začeli oddajati nepremičnine, pa je poleg nepremičninskega
davka možno uvesti tudi različne oblike pomoči pri prenovi in oddaji, ki
bi jih morala podpirati država.
V obeh primerih je potrebno več pozornosti nameniti sobivanju in vsem
možnostim, ki jih to ponuja. Združevanje moči lahko prinese bistveno
zmanjšanje stroškov bivanja in bolj smotrno porabo prostora, brez da
bi za to morali žrtvovati zasebnost in družinsko življenje.

