
  

Posvet podpira projekt »Mreža za prostor - za krepitev vloge NVO pri urejanju prostora«, ki ga delno financirata Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 

programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje 

razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. 

 

 

Za vzdržno stanovanjsko politiko 

Posvet o osnutku Nacionalnega stanovanjskega programa 2013-2022 

 

V ponedeljek, 27. 5. 2013, z začetkom ob 17.00 v Atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana. 

 

V javni obravnavi je nov osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 2013-2020 (NSP), ki ga je 
pripravilo in na svoji spletni strani objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Tako kot na 
prejšnjega so pripombe tudi na novi osnutek že podale mnoge ustanove in organizacije, med drugim 
smo svoje pripombe in stališča v 30-dnevnem roku po objavi na spletni strani posredovale tudi 
nevladne organizacije, ki delujemo v Mreži za prostor. Čeprav pozdravljamo nekatere splošne 
usmeritve in tudi nekatere rešitve, pa nas je osnutek NSP tudi neprijetno presenetil. Ocenjujemo, da 
je v dokumentu vrsta rešitev, ki bi jih bilo treba bolje preudariti in širše uskladiti.  
 
Zato smo se v Mreži za prostor odločili da organiziramo posvet, na katerem bomo zainteresirane 
organizacije in posamezniki izmenjali stališča. K predstavitvam stališč smo povabili predstavnike 
organizacij, ki so lani junija na povabilo Ministrstva pripravili svoja stališča na predloženo strukturo 
NSP. Uvodoma, bomo svoje pripombe na aktualni osnutek NSP predstavile naslednje organizacije: 
 
- Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (Sašo Rink) 
- Nepremičnine Celje (Danica Dobršek) 
- Slovensko neprmičninsko združenje FIABCI Slovenija (Franci Gerbec) 
- Zveza društev upokojencev Slovenije (Tomaž Banovec) 
- Študentska organizacija Slovenije 
- Mreža za prostor (Blaž Habjan) 
 
Želimo si, da be se razpravi pridružilo še več organizacij in posameznikov. Za bolj osredotočeno 
razpravo v priponki posredujemo tudi okvirna stališča Mreže za prostor. 
. 

 

Veselimo se srečanja z vami, 

 

 

Marko Peterlin        Blaž Habjan 

 

 

Koordinator Mreže za prostor  Koordinator delovne skupine 

za stanovanjsko politiko 


