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Financiranje projekta  

Projekt v Sloveniji v celoti �nancira 
Javna agencija Republike Slovenije za 
raziskovalno dejavnost, na Hrvaškem 
pa Hrvatska zaklada za znanost.

Izhodišča projekta

Stanovanje spada med osnovne in 
najkompleksnejše človekove dobrine. 
Opredeljujejo ga številne lastnosti, ki 
določajo kakovost bivanja. V raziskoval-
nem projektu obravnavamo stanovanje 
kot dobrino s �zičnimi in vsebinskimi 
značilnostmi, ki so pomembni merilni-
ki njegove uporabne vrednosti oziroma 
ključni kazalniki za merjenje morebi-
tnih sprememb vrednot prebivalcev, ki 
se izražajo pri dojemanju, zaznavanju 
in potrebah stanovalcev glede kakovo-
sti bivanja. Pri tem se osredotočamo na 
bivanje v stanovanjskih soseskah, ki so 
bile zgrajene v obdobju socialističnega 
družbeno-političnega in gospodarskega 
sistema in po prevzemu sistema tržnega 
gospodarstva (postsocialistično obdo-
bje). Izhajamo iz hipoteze, da so drugač-
ne družbene okoliščine, ki so značilne za 
postsocialistično obdobje, prinesle nove 
zahteve glede kakovosti bivanja, ki (lah-
ko) posledično pomenijo, da so soseske 
iz socialističnega obdobja postale manj 

privlačne za bivanje, saj imajo njihovi 
stanovalci zaradi spremenjenih vrednot 
glede kakovosti bivanja v stanovanjskih 
soseskah višja pričakovanja oziroma 
višje zahteve po boljšem stanovanjskem 
standardu in boljši kakovosti stanovanj-
skega okolja. Raziskava je zasnovana 
primerjalno, saj hipotezo preverjamo 
za Slovenijo in Hrvaško, ki imata isti 
temelj za nastanek velikih stanovanj-
skih sosesk, zgrajenih v socialističnem 
obdobju. Obe sta bili namreč del skupne 
socialistične države Jugoslavije. Podob-
no kot v drugih socialističnih državah 
Srednje in Vzhodne Evrope je tudi v 
Jugoslaviji gradnja takih stanovanjskih 
sosesk potekala do konca osemdesetih 
let. Ustavila se je šele po razpadu sku-
pne države ter spremembi družbeno-
-političnega in ekonomskega sistema, 
ko so se začele pojavljati nove tipologije 
gradnje kolektivnih stanovanjskih stavb. 
Stanovanjske soseske iz postsocialistič-
nega obdobja (praviloma) vključujejo 
manjše posamezne stanovanjske stavbe 
z manjšim številom stanovanj oziroma 
manjšim številom prebivalcev. To velja 
predvsem za Slovenijo, medtem ko se 
je na Hrvaškem gradnja visokogosto-
tnih sosesk nadaljevala tudi v postso-
cialističnem obdobju, kar pomeni, da 
so v postsocialističnem obdobju med 
državama začele nastajati razlike na 
področju stanovanjske gradnje. Kljub 

temu velike stanovanjske soseske iz so-
cialističnega obdobja v obeh državah še 
vedno predstavljajo pomembno tipolo-
gijo stanovanjskega okolja oziroma pre-
cejšnji delež celotnega stanovanjskega 
fonda, za katerega predvidevamo, da je 
zaradi zastarelosti in spremenjenih vre-
dnot neustrezen za kakovostno bivanje 
in potreben celovite prenove. Kljub 
temu še nobena od proučevanih držav 
ni sprejela nacionalne strategije preno-
ve velikih stanovanjskih sosesk oziroma 
smernic za zagotavljanje višje kakovosti 
stanovanjskega in bivalnega okolja. 

Namen in cilji projekta

Namen projekta je ugotoviti, kako se 
po spremembi družbeno-političnega 
in gospodarskega sistema spremenje-
ne vrednote, povezane z načinom ži-
vljenja, izražajo v kakovosti bivanja  
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v stanovanjskih soseskah iz socialistič-
nega in postsocialističnega obdobja v 
Sloveniji in na Hrvaškem.

Glavni cilj je opredeliti smernice celo-
stne strategije prenove stanovanjskih 
sosesk iz socialističnega obdobja ter 
smernice celostne strategije načrtova-
nja novih stanovanjskih sosesk z vidika 
dojemanj in potreb stanovalcev glede 
kakovosti bivanja.

Speci�čni cilji so:
• analizirati politike, strategije, 

smernice in standarde oblikovanja, 
gradnje in razvoja stanovanjskih 
sosesk v socialističnem obdobju 
v Jugoslaviji in postsocialističnem 
obdobju v samostojnih državah 
nekdanje skupne države – v Slo-
veniji in na Hrvaškem;

• analizirati morfološke in funkci-
onalne značilnosti stanovanjskih 
sosesk (objektov, stanovanj in 
zunanjega prostora), zgrajenih v 
Sloveniji in na Hrvaškem v soci-
alističnem in postsocialističnem 
obdobju;

• analizirati pomen kakovostnega 
bivanja in obstoječa merila za ka-
kovostno bivanje v stanovanjskih 
soseskah;

• analizirati celostne strategije pre-
nove in načrtovanja stanovanj-
skih sosesk v evropskih državah z 
različnimi družbeno-političnimi 
sistemi v polpretekli zgodovini 
(socialistično–postsocialistično 
obdobje);

• ugotoviti, kakšna so dojemanja sta-
novalcev različnih prebivalstvenih 
skupin glede kakovosti bivanja v 
stanovanjskih soseskah iz sociali-
stičnega in postsocialističnega ob-
dobja v Sloveniji in na Hrvaškem 
glede na spremenjene vrednote, 
povezane z načinom življenja po 
prehodu v sistem tržnega gospo-
darstva, in kakšne so objektivne 
značilnosti, povezane s stanovanj-
skimi soseskami;

• oblikovati primerjalni nabor razlik 
in podobnosti glede dojemanja, 
zaznavanja in potreb stanovalcev o 
kakovosti bivanja v stanovanjskih 
soseskah iz socialističnega in post-
socialističnega obdobja v Sloveniji 
in na Hrvaškem in analizirati vzro-
ke za ugotovljene razlike;

• izdelati smernice in priporočila za 
ustrezno prenovo stanovanjskih 
sosesk iz socialističnega obdobja 
ter načrtovanje novih stanovanj-
skih sosesk v Sloveniji in na Hrva-
škem z vidika zagotavljanja ustre-
zne in želene kakovosti bivanja.

Delovni paketi projekta

1. Razvoj in značilnosti stanovanj-
skih sosesk v Sloveniji in na Hr-
vaškem.

2. Merila za kakovostno bivanje v 
stanovanjskih soseskah ter strate-
gije prenove in načrtovanja stano-
vanjskih sosesk, zgrajenih v soci-
alističnem in postsocialističnem 
obdobju.

3. Dojemanja, potrebe, pomanjklji-
vosti in priporočila glede kakovosti 
bivanja v stanovanjskih soseskah.

4. Smernice za prenovo in načrtova-
nje stanovanjskih sosesk z vidika 
zagotavljanja ustrezne in želene 
kakovosti bivanja.

5. Diseminacija novih spoznanj in 
prenos znanja.

6. Vodenje in koordinacija projekta.

Pomen projekta in 
njegovih rezultatov

Projekt bo pomemben iz več vidikov, 
in sicer:

• bo neposredno vplival na slo-
vensko in hrvaško gospodarstvo, 
saj bo z rezultati ustvaril številne 
možnosti za razvoj novih podjetij 
in oblikovanje delovnih mest, ki 
bodo usmerjena v celostno preno-
vo stanovanjskih sosesk, kar je v 
skladu s cilji Lizbonske strategije;

• bo z rezultati navedel tudi stro-
kovna priporočila in smernice 
za celostne strategije prenove in 
načrtovanje stanovanjskih sosesk 
v slovenskem in hrvaškem konte-
kstu kot tudi v srednje- in vzho-
dnoevropskem;

• bo z rezultati pripomogel k pre-
novi in oživljanju (ogroženih/
degradiranih) stanovanjskih ob-
močij mest ter s tem k izboljšanju 
njihove gospodarske stabilnosti in 
povečanju socialne vključenosti 
prebivalcev, kar vodi k dolgoroč-
nemu trajnostnemu družbenemu 
napredku, rasti in razvoju mest;

• bo z rezultati spodbudil iskanje 
možnosti za večje in boljše ko-
riščenje evropskih sredstev za 
prenovo stanovanjskih sosesk in 
uvedbo nacionalnih �nančnih 
mehanizmov, ki bi tvorili enovit 
in zaokrožen sistem �nanciranja 
prenove in gradnje stanovanjskih 
sosesk v Sloveniji in na Hrvaškem 
ter v drugih državah Srednje in 
Vzhodne Evrope;

• bo z rezultati usmerjen v zagota-
vljanje večje energetske učinkovi-
tosti stanovanjskega fonda ter s 
tem v varčnejšo rabo energije in 
znižanje stroškov, ki so povezani 
z uporabo stanovanja;

• bo z rezultati pripomogel h kre-
pitvi družbeno in okoljsko od-
govorne ter trajnostno naravnane 
stanovanjske politike v Sloveniji 
in na Hrvaškem ter v drugih po-
stsocialističnih državah Srednje 
in Vzhodne Evrope, še posebej 
v tistih, ki so nastale na ozemlju 
nekdanje Jugoslavije;

• bo z rezultati pripomogel k osve-
ščanju in informiranju o pomenu 
in večji kakovosti stanovanjskih 
sosesk, in sicer: 1. pri vseh ak-
terjih s področja stanovanjske 
oskrbe v smislu iskanja in upo-
števanja sodobnih, kakovostnih 
in racionalnih rešitev s tehnične-
ga, energetskega (še posebej gle-
de večje energetske učinkovitosti 
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pri gradnji in »dekarbonizaciji« 
stavb), okoljskega, funkcional-
nega, socialnega in �nančnega 
vidika že pri prostorskem načr-
tovanju stanovanjskih sosesk ter 
tudi pri gradnji in prenovi; 2. pri 
stanovalcih stanovanjskih sosesk, 
kar bo okrepilo njihovo odgo-
vornost za prenovo stanovanjskih 
sosesk, njihovo večje vključevanje 
v življenje skupnosti ter občutek 
pripadnosti določeni stanovanjski 
soseski in mestu;

• bo z rezultati vplival na prenovo 
obstoječih stanovanjskih sosesk in 
oblikovanje prihodnjih po »meri 
stanovalcev«, s tem pa na izbolj-
šanje kakovosti življenja in bivanja 
v stanovanjskih soseskah;

• bo z rezultati pridobil nova spo-
znanja in ugotovitve, ki bodo upo-
rabni tudi za različne stroke – pro-
storsko načrtovanje, gradbeništvo, 
sociologija, psihologija in druge, ki 
se ukvarjajo z načrtovanjem pro-
stora in bivalnimi potrebami ljudi;

• bo zapolnil podatkovno vrzel v 
slovenskem in hrvaškem razisko-
valnem prostoru na področju ka-
kovosti bivanja v stanovanjskih so-
seskah, zgrajenih v socialističnem 
in postsocialističnem obdobju, kar 
je pomembno zlasti za raziskoval-
no, akademsko in strokovno sfero 
ter interdisciplinarni okvir.

Poseben pomen ima raziskava tudi v 
metodološkem smislu, saj bodo upora-
bljene participativne metode zbiranja 
podatkov: participativno akcijsko razi-
skovanje, uporabniški način raziskova-
nja, odprti demokratični forum. Prav 
pomanjkanje participacije javnosti pri 
opredelitvi problemov in rešitev je na-
mreč v postsocialističnih državah zelo 
pogosta (in očitana) težava.

Partnerji v projektu in 
člani projektnih skupin

Projektno skupino sestavljajo slovenski 
strokovnjaki z Urbanističnega inštituta 
Republike Slovenije in hrvaški strokov-
njaki z Inštituta za družbena razisko-
vanja v Zagrebu, Inštituta za migracije 
in narodnosti, Ekonomskega inštituta 
in Fakultete za arhitekturo Univerze v 
Zagrebu.

Vodja slovenske projektne skupine je dr. 
Richard Sendi, znanstveni svetnik na 
Urbanističnem inštitutu Republike Slo-
venije, vodja hrvaške projektne skupine 
pa doc. dr. Anđelina Svirčić Gotovac, 
višja znanstvena sodelavka na Inštitutu 
za družbena raziskovanja v Zagrebu.

Člani projektnih skupin so:
• izr. prof. dr. Boštjan Kerbler, 

strokovno-raziskovalni svetnik 
(Urbanistični inštitut Republike 
Slovenije),

• dr. Barbara Goličnik Marušić, znan-
stvena svetnica (Urbanistični inšti-
tut Republike Slovenije),

• doc. dr. Matej Nikšič, višji znan-
stveni sodelavec (Urbanistični in-
štitut Republike Slovenije),

• dr. Jelena Zlatar Gamberožić, višja 
znanstvena sodelavka (Inštitut za 
družbena raziskovanja v Zagrebu),

• dr. Sonja Podgorelec, znanstvena 
svetnica (Inštitut za migracije in 
narodnosti),

• dr. Željka Kordej-De Villa, znan-
stvena svetnica (Ekonomski inšti-
tut),

• prof. dr. Tihomir Jukić, redni 
profesor (Fakulteta za arhitekturo 
univerze v Zagrebu).
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