/// Za reševanje stanovanjske problematike mladih predlagate naslednje ukrepe: *
Če podpirate več kot en ukrep, prosimo, izberite tistega, za katerega menite, da bi moral biti po obsegu najbolj zastopan. Ostale ukrepe, ki jih podpirate, lahko navedete v prostoru za opombe.

gradnja stanovanj z nepro tnimi najemninami
gradnja stanovanj s stroškovnimi najemninami
spodbujanje tržnih najemov
subvencioniranje bančnih posojil
nič od naštetega/nimamo mnenja

Dodatni ukrepi, ki jih podpiramo:

/// Za reševanje stanovanjske problematike starejših oz. upokojencev predlagate naslednje ukrepe: *
subvencioniranje prenove lastniških stanovanj ali hiš z namenom izboljšanja in prilagoditve bivalnih pogojev starejšim
gradnja nadomestnih lastniških stanovanj ali hiš, prilagojenih starejšim osebam
gradnja nadomestnih najemniških (nepro tnih, stroškovnih, komercialnih) stanovanj ali hiš, prilagojenih starejšim osebam
ozaveščanje starejše populacije o njenih stanovanjskih zmožnostih in spodbujanje te populacije k prilagoditvi bivalnih razmer tretjemu življenjskemu
obdobju
menimo, da država ni dolžna posegati v stanovanjski problem starejših
nič od naštetega/nimamo mnenja

Dodatni ukrepi, ki jih podpiramo:

/// Kakšne ukrepe predlagate za rešitev problema praznih stanovanj v Sloveniji? *
Če podpirate več kot en ukrep, prosimo, izberite tistega, za katerega menite, da bi moral biti po obsegu najbolj zastopan. Če podpirate še katerega od navedenih ukrepov, ga zapišite v prostor za
opombe.

ozaveščanje lastnikov o tej problematiki in vzpostavljanje dialoga za spodbujanje rabe praznih stanovanjskih enot
obdavčitev praznih stanovanj z namenom, da se aktivira njihova raba
menimo, da ni smiselno, da država posega na to področje
nič od naštetega/nimamo mnenja

Dodatni ukrepi, ki jih podpiramo:

/// V Sloveniji bi moral nepremičninski davek znašati: *
Pri tem vprašanju govorimo le o obdavčitvi premoženja kot instrumentu za zbiranje javnih proračunskih sredstev. Povezanost nepremičninskega davka z drugimi dajatvami je izvzeta. Prav tako ni
določeno, za kateri namen naj bi se izkoristil pobrani denar. Davek naj bi se obračunal po izbrani odstotni vrednosti enkrat na leto. Vrednost nepremičnin naj bi določil GURS.

0 % – davka na nepremičnine ne podpiramo
≤ 0,15 % (skladno s predlogom iz preteklih let)
≤ 0,5 %
≤1%
≤2%
≥2%

Opombe k izbranemu odgovoru

/// Koga boste predlagali za ministra za okolje in prostor:
Če nimate izbranega kandidata, lahko polje pustite prazno.

Željko VOGRIN

Na kratko opišite konkretne korake za uresničevanje stanovanjske politike vaše stranke.
Odgovor naj obsega okoli 500 znakov.

NOVA LJUDSKA STRANKA SLOVENIJE podpira 3.000,00 EUR pomoči na leto vsaki slovenski mladi družini za reševanje stanovanjskega problema do 29. leta
starosti mame. Začetek izvajanja 1. junij 2019, veljalo bo za celo leto 2019, pogoj slovensko državljanstvo in vsaj pet let bivanja v Sloveniji.
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