
 

     
 

 

  

Vabimo vas, da se nam pridružite na posvetu  

Dosegljiva stanovanja 

ki bo 18. decembra 2017 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 21, Ljubljana 

(velika sejna soba v podhodu). 

Na posvetu se bomo seznanili z akcijskim načrtom Partnerstva za stanovanja v okviru Urbane 

agende za EU in izvajanjem Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025. 

Urbana agenda za EU (UAEU) vzpostavlja okvir za boljše usklajevanje politik, akterjev in deležnikov 

upravljanja ter boljše razumevanje razvoja mest. Kot ključni mehanizem za izvajanje urbane agende 

delujejo t.i. partnerstva, v katerih sodelujejo evropska mesta, države članice, Evropska komisija in 

druge evropske ustanove. Cilj Partnerstva za stanovanja je spodbujati dostopnost kakovostnih 

stanovanj. Partnerstvo se osredotoča na javna dostopna stanovanja, pravila o državnih pomočeh in 

splošno stanovanjsko politiko. Ukvarja se tako z občinskimi, socialnimi, zadružnimi kot z najemniškimi 

stanovanji in dostopnim lastništvom stanovanj. Ne ukvarja se s stanovanji za nujne primere ali 

izključno tržnim najemom in lastništvom domov. 

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (NSP) je eden ključnih 

dokumentov za reševanje stanovanjske problematike v prihodnje in oblikuje aktivno stanovanjsko 

politiko. Pri oblikovanju programa je bilo vodilo načelo javnega interesa in dolgoročno zagotavljanje 

kakovosti bivanja za vse prebivalce. Posebno pozornost NSP posveča mladim, starejšim in 

ranljivejšim skupinam prebivalcev. V NSP so zastavljeni dolgoročni cilji, ki so bili s strani javnosti že 

sprejeti s širšo stopnjo konsenza: uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do 

stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja, večja stanovanjska mobilnost prebivalstva. 

 

PROGRAM 

13.00–13.15      Pozdrav 

13.15–14.00      Partnerstvo za stanovanja Urbane agende za EU (Črtomir Remec, Stanovanjski  

sklad Republike Slovenije) 

 

Izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (Vesna 

Dragan, Ministrstvo za okolje in prostor) 

14.00–15.00      Razprava (Moderira: Marko Peterlin, IPoP – Inštitut za politike prostora) 

 

 

Prosimo, da svojo prisotnost do četrtka, 14. 12. 2017, sporočite na petra.ockerl@ipop.si. 

Dogodek poteka v okviru Podpore izvajanju urbane politike in programu URBACT. 
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