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Kooperative 

• združujejo uresničevanje ekonomskih in socialnih interesov članov in 
skupnosti (preživetje in skrb za skupne socialne potrebe - različne oblike 
podpore svojim članom, blaginja celote, trajnostni razvoj itd.); 
 

• presežno vrednost (dobiček) usmerjajo v dobro celotne kooperative ali 
skupnosti; 
 

• cilje dosegajo skozi sodelovanje (solidarno)= lažje kot  nepovezani 
posamezniki; 
 

•temeljijo na vrednotah družbene odgovornosti, demokratičnosti, pravičnosti 
in enakopravnosti; 
 

•članstvo v kooperativi je odprto; odločanje je demokratično (en član, en glas). 
 

• več vrst kooperativ. 



 

Tri glavne skupine kooperativ 

• delavske kooperative 
 

• potrošniške kooperative 
 

•stanovanjske kooperative 



 
 

Kaj so stanovanjske kooperative po 
švicarskem vzoru?  

 
 

Model reševanja stanovanjskega vprašanja na način, da: 

 

• si  člani kooperative z minimalno soudeležbo v obliki povečanega deleža v kooperativi 
zagotovijo pravico do stanovanja z neprofitno najemnino; 

 

• si s tem zagotovijo pravico do soodločanja pri njegovi izgradnji,  upravljanju in 
socialnem življenju v stanovanjski zgradbi; 

 
• kooperativa organizira sodelovanje stanovalcev;  
 
• vsi skupaj promovirajo in udejanjajo vrednote trajnostnega razvoja. 
 

 

 



 

Projekt SKPŠV 

 Podprt z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni 
Evropski unije. 
 
Namen: 
 
•Vzbuditi zanimanje in zaupanje v združevanje oz. organiziranje 
posameznikov pri uresničevanju večjih ciljev; 
 
• Zagnati združevanja v stanovanjske kooperative in gradnjo 
neprofitnih stanovanj; 
  
• Prispevati h kakovostnejši bivanjski kulturi z upoštevanjem  
potreb in želja prebivalcev v vseh segmentih zagotavljanja 
stanovanj. 

 
 



 
 

Načela SKPŠV  
  

• kolektivno in demokratično upravljanje zgradb  
 
• trajnostni razvoj; 
 
• socialna kohezija; 
 
• transparentno cene izgradnje kot tudi 

izkoristka; 
 
 

 

 

 



 

Kooperativna stanovanja 

•  Za nedoločen čas rešen stanovanjski problem; varen pred 
izselitvijo; stroškovno ugoden (neprofiten) najem; s stanovanjskimi 
subvencijami se najemnina prilagaja finančnim zmožnostim 
posameznika; zagotavlja stabilno najemnino – stanovanja niso 
podvržena špekulativnemu trgu;  
 
 

• Visoka kakovost bivanja, ki se zagotavlja s spodbujanjem in  
organiziranjem participacije stanovalcev; so posledica aktivizma 
državljanov (participatorne); 
 

 
• Udejanjanje vrednote vzdržnega razvoja 
(60% sončnih kolektorjev v Zürichu, 31 m2 : 44 m2 /po osebi, 
stopnja obnovljenosti višja kot pri lastniških…..) 



 

 Podpora stanovanjskim kooperativam iz 
javnih sredstev  

 
 
 
 
 
 

• zemljišče  pod ugodnimi pogoji; 
 

• jamstvo za 15% hipoteke oz. koliko bi bilo treba d 95; 
 

•  začetni kredit; 
 

• individualne subvencije v njihovih stanovanjih 
 
• oprostitev davka na nepremičnine za določeno obdobje in morebitnega 
dobička. 
 
 



 

 Programska izhodišča gradnje in uporabe 
Stanovanjski objekti odgovarjajo naslednjim zahtevam: 
 
 

• Arhitekturne : prilagajanje kvaliteti socialnega življenja: skupni prostori, 
prijazna zunanja ureditev. 
 
•Socialne: razviti proces sodelovanja, spodbujati socialno raznolikost in 
« skupno bivanje ». 
 
• Ekološke: energetsko varčne zgradbe z nizko onesnažujočih materialov. 
 
• Gospodarske : realizirati stanovanja po nabavni ceni, s pomočjo regionalnega 
gospodarstva. 
 
 











 
 Društveno in demokratično 

upravljanje stavb 
 : 

• v procesu gradnje kooperativa organizira med 10 in 20 srečanj z bodočimi 
stanovalci za doseganje  kolektivnih odločitev o projektu; 
 
• kooperativa kot lastnik svojega stavbe, to v celoti odda v najem združenju 
stanovalcev; 
 
• z združenjem stanovalcev sklene pogodbo o tekočem upravljanju, vključno z 
določitvijo proračuna za upravljanje; 
 
• odločitve se tako v kooperativi kot v združenju stanovalcev sprejemajo 
demokratično - ena oseba, en glas. 



 
 Socialna, generacijska in kulturne 

raznolikost 
 

• načelo kooperative je preprečevati koncentracijo, ki se dogaja pri gradnji 
stanovanjskih zgradb, na podlagi  dohodka, starosti ali kulturne pripadnosti. 
 

• realizacija objektev z integracijo različnih socialnih skupin z običajnimi družinami: 
 - študentov; 
-  starejših posameznikov; 
-  osebe z motnjami v duševnem zdravju; 
-  Invalidov… 
 







 
Skupno bivanje 

 
• različne aktivnosti v skupnih prostorih (različna praznovanja, predstavitve, 
izobraževanja, organizirana kuhinja za otroke, organizirano varstvo otrok, pomoč 
pri učenju, druženje kar tako …) 
• souporaba sob za goste 
• souporaba delavnic 
• souporaba pralnic 
• souporaba avtomobilov 
• souporaba balkonov (ti običajno nimajo pregrad – brunchi, večerje…) 
 













 
 Ekološki vidik 

  
• Najvišji gradbeni eko standardi (Minergie P-Eco) 
  
• Izbira lokalnih materialov z majhno porabo sive energije  
 

• Spodbujati biološko raznolikost na lokaciji in eko upravljanja z vodami 
  
• V času rabe: nizka poraba energije, vzdrževanje brez onesnaževanja, ločevanje 
odpadkov… 
  
• Pridelava fotovoltaične energije 
  
• Okoljsko angažiranje kooperantov(tk) 

 
 



 Okolju prijazna mobilnost 
  

 
Izboljšati mobilnost z omejitvijo avtomobilov in spodbujanjem uporabe 
okolju prijaznih prevoznih sredstev : 
 
• Promet pešcev in kolesarjev  

• Dovolj zavarovanih parkirišč za kolesa 

• Omejeno število parkirišč za avtomobile 

• “Car-sharing” ali vzajemni avto (Type Mobility) 

• Javni potniški promet 



 
Gospodarski vidik 

 
• Zagotoviti cenovno ugodna stanovanja: subvencije in neodvisne najemnine 
 
•  Racionalnost odločitev pri gradnji  
 
• K sodelovanju pozvati regionalna podjetja 
 
•  Uporaba stanovanj po nabavni ceni (neproftni) 

 
•  Transparentnost upravljanja 

 
• Zahtevan lasten kapital kooperantov med 5 in 10 %, ali med 5’000 in 10’000 CHF 

/ stanovanje 
 







 

 HVALA ZA POZORNOST 
 

Projekt je podprt s sredstvi Švicarskega 

prispevka razširjeni Evropski uniji. 

 

•omogoča večjo mobilnost in zato večjo možnost bivanja na lokacijah, ki so bližje delovnemu mestu; 

•izognemo se tveganju zmanjšanja vrednosti premoženja v primeru padca vrednosti nepremičnin; 

•obveznost vzdrževanja nepremičnine je v veliko meri na strani lastnika. 

 



 
Objekt Route de Chêne -  integracija 
oseb z motnjami v duševnem zdravju 

 
• Povezava Fundacije Skupaj in Codhe; 

•objekt za 10 – 15 oseb z motnjami v duševnem zdravju (1/4 površine); in za 12 
družin brez posebnih težav (3/4 površine); 

• znotraj objekta tudi ateljeji za delo ljudi z motnjami; 

• izziv - urediti okolico na način, ki bo omogočal obema skupinama stanovalcev 
srečevanje in obenem omogočal ohranjanje zasebnosti in prostor za gibanja za 
vsakega od njih; 

• zakaj mešano sobivanje?  


