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Svetnica Ana Stromajer je glede na doloeila 79. elena Poslovnika Mestnega sveta Mestne obeine Kranj kot 
svetnica levice na Mestni svet naslovila vprasanja glede postopkov preverjanja neprofitnih najemnikov glede 
nadaljevanja neprofitnega najema. 

Ga. Stromajer v svojem vprasanju navaja, da je Stanovanjski zakon (UlRS, st. 69/03) ob sprejetju leta 2003 v 
195. elenu doloeil, da doloebe drugega in tretjega odstavka 90. elena ne veljajo za najemna razmerja, sklenjena 
pred uveljavitvijo zakona. Gre za doloebe, ki urejajo pravico najemodajalcev neprofitnih stanovanj do 
preverjanja izpolnjevanja pogojev in upravieenosti za pridobitev neprofitnega stanovanja na strani najemnikov. 
Posledieno so lastniki neprofitnih stanovanj (v tem primeru MOK) od uveljavitve zakona naprej preverjali Ie 
izpolnjevanje pogojev in upravieenosti do neprofitnega stanovanja pri najemnikih, ki so pogodbe sklenili po 
14.10.2003. 
Zakon 0 spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (UlRS, st. 27/17) je to omejitev preverjanja 
odpravil; od njegove uveljavitve 29.5.2017 naprej javni stanovanjski sklad ali obcine lahko preverjajo pogoje in 
upravieenost za pridobitev neprofitnih najemnih stanovanj pri vseh najemnikih, razen pri bivsih imetnikih 
stanovanjske pravice. 
lastniki neprofitnih stanovanj so lahko preverjali pogoje izpolnjevanja upravicenosti do dodeljenega 
neprofitnega stanovanja ze pred uveljavitvijo novele iz leta 2017, torej od sprejetja SZ-lleta 2003 naprej. 
Zanimajo me podatki 0 preverjanju izpolnjevanja pogojev upravieenosti do neprofitnih stanovanj MOK za 
najemnike, ki so dobili stanovanje po letu 2003. 

Svetnica prosi za odgovore na naslednja vprasanja: 

1. Kaksen je nadzor izpolnjevanja pogojev upravicenosti v ze dodeljenih in vseljenih neprofitnih 
stanovanjih v MOK? 

Odgovor: V letu 2017 smo po uveljavitvi zadnje spremembe Stanovanjskega zakona (Uradni list RS st. 27/2017) 
takoj zaeeli 5 postopkom preverjanja pogojev do nadaljevanja neprofitnega najema nasih najemnikov v 
neprofitnih stanovanjih, saj smo od tedaj dolzni na vsakih 5 let izvesti postopek preverjanja. 

Na podlagi zadnje spremembe Stanovanjskega zakona smo pridobili pravno podlago, da brezplaeno 
pridobivamo podatke 0 najemnikih in drugih udelezencih v teh postopkih iz zbirk podatkov naslednjih 
upravljavcev: 

• Ministrstva za notranje zadeve - podatke iz centralnega registra prebivalstva (osebno ime, EMSO, 
davena stevilka), podatke 0 gospodinjstvu iz evidence gospodinjstev (osebno ime in EMSO oseb v 
skupnem gospodinjstvu) ter iz evidence registriranih vozil podatke 0 lastnistvu vozila in 0 vozilu; 



• centrov za socialno dele - podatke 0 visini, obdobju upravicenosti in 0 datumu izplacila porodniskega 
nadomestila, ocetovskega nadomestila, nadomestila za nego in varstvo otroka, posvojiteljskega 
nadomestila, starsevskega dodatka, dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno varstvo; 

• Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Siovenije - podatke 0 uzivalcih pravic pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, ki jih izplacuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (0 vrsti, 
vlsini, datumu izplaci la in datumu upravicenosti do posamezne pravice), in podatke 0 visinl, datumu 
izplacila in datumu upravicenosti do dodatka za tujo nego in pomoc ter nadomestila za invalidnost; 

• Zavoda Republike Siovenije za zaposlovanje - podatke 0 visini, obdobju upravicenosti, datumu izplacila 
dodatka za aktivnost; 

• Jamstvenega in prezivninskega sklada Republike Siovenije - podatke 0 visini, obdobju upravicenosti do 
nadomestil prezivnine in izplaCilih ob insolventnosti delodajalca; 

• Financne uprave Republlke Siovenije - v skladu z zakonom, ki ureja davcni postopek, podatke 0 

dohodkih v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ki niso oproseeni plaCiia dohodnine, podatke 0 

davku in obveznih prispevkih za socialno varnost, ki se nanasajo na te dohodke, in podatke 0 

normiranih oziroma dejanskih stroskih, ki se nanasajo na te dohodke; 

• Geodetske uprave Republike Siovenije - podatke 0 vrednosti nepremienin, podatke 0 vrsti 
nepremienine, podatke 0 povrsini stanovanja; 

• Uprave Republike Siovenije za pomorstvo - podatke 0 lastnistvu vodnih plovil posamezne osebe ter 0 

vodnem plovi/u; 

• okrajnih so disc - podatke 0 lastnistvu nepremicnin posamezne osebe; 

• Agencije Republike Siovenije za javnopravne evidence in storitve - podatke 0 vrednosti lastnlsklh 
delezev, podatek 0 visini dobieka zasebnikov in pravnih oseb, podatek 0 stevilki transakcijskega 
raeuna; 

• Kapitalske druzbe - podatke 0 visinah pokojninskih rent in odkupnih vrednostih; 

• Financnih institucij po zakonu, ki ureja banenistvo - podatke 0 prlhodkih oziroma prejemkih na 
transakcijsklh raeunih, podatke 0 visini sredstev na varcevalnih racunih, podatke 0 visini depozitov, 
podatke 0 premozenjskih pravicah iz poddepoja finanenih instrumentov, podatke 0 imetnikih enot 
prem oienja investicijskih skladov, 0 stevilu enot, vrednosti enote ter podatke 0 skladu; 

• Javnega sklada Republike Siovenije za razvoj kadrov in stipendije - obdobje upravieenosti do 
stipendije.« . 

• Z zadnjo spremembo Stanovanjskega zakona pa je tudi uveljavljena sprememba, in sicer da ID!Q 
dolini na vsakih 5 let izvesti postopek preverjanja, pred tem pa je zakon doloeal, da imama pravieo 
na vsakih 5 let opraviti postopek preverjanja. 

Sprememba zakona pa je bila tudi v tem, da imamo sedaj moinost preveriti vse neprofitne najemnike. ki so 
kadarkoli pridobili 5tanovanje na iavnem razpisu, razen nekdanjih imetnikov stanovanjske praviee, ki ni50 
odkupili stanovanja, in nekdanjih imetnikov stanovanjske pravice, ki so ostali v neprofitnem najemu v 
denacionaliziranih stanovanjih. 

Pred tem pa je bil krog preverjanja ozji, saj smo lahko preverjali Ie tiste, ki so neprofitno stanovanje pridobili po 
uveljavitvi Stanovanjskega zakona iz leta 2003. 

2. Koliko preverjanj upravicenosti je bilo opravljenih od leta 2003? Za koliko Ijudi je bilo ugotovljeno, da 
ne izpolnjujejo vee pogojev in kako so se spremenile njihove pogodbe? 

Odgovor: V letu 2009 je bilo preverjenih 240 najemnikov, v letu 2017 pa 167. Pogodbena razmerja so bila 
spremenjena tako, da najemniki po izvedenem postopku preverjanja plaeujejo trzno najemnino. 

3. Koliko najemnikov sedaj plaeuje trino najemnino in kako je ta doloeena ter koliko se jih je iz stanovanj 
izselilo? 

Odgovor: 

ViSino trine najemnine smo doloeili 5 Sklepom 0 doloeitvi visine prosto oblikovane najemnine (Uradni list RS st. 
69/2017) in znasa 6,5 EUR/m2. 



Na podlagi preverjanja v letu 2009 smo tdno najemnino doloeili 24 najemnikom. 

Na podlagi zadnjega preverjanja smo trzno najemnino doloeili 9 najemnikom, ena najemnica se je po 
izvedenem postopku iz obeinskega stanovanja izselila. 

Poleg tega me zanimajo podatki 0 preverjanju izpolnjevanja pogojev za najemnike, ki so dobili stanovanje pred 
letom 2003. Preverjanje je omogoeila novela SZ-l iz leta 2017. Prosim za odgovore na naslednja vprasanja: 

1. Koliko preverjanj upravieenosti je bilo opravljenih? 
Odgovor: preverili smo 167 najemnikov. 

2. Kolikokrat je bilo ugotovljeno, da najemniki glede na dohodek in ostalo premozenje presegajo 
predpisane cenzuse in kaksni so bili ob tem ukrepi MOK? 

Odgovor: v postopkih zadnjega preverjanja je bilo to v devetih primerih, izdane so bile odloebe, na podlagi 
katerih je bila najemnikom najemnina spremenjena iz neprofitne v trzno, glede na doloeila veljavne zakonodaje 
pa lahko najemniki se naprej ostanejo v obeinskih stanovanjih. Iz doloeil 3. odstavka 90. elena Stanovanjskega 
zakona namree izhaja, da ee najemnik ni vee upravieen do neprofitnega stanovanja, se najemnina doloei v visini 
trzne najemnine. 

3. Kolikokrat je bilo ugotovljeno, da so najemniki tudi lastniki stanovanja, kar je razlog za odpoved 
najemnega razmerja? 

Odgovor: Iz doloeil 103. elena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, st. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 
45/08 - ZVEtl, 57/08,62/10 - ZUPJS, 56/11- od!. US, 87/11,40/12 - ZUJF, 14/17 - od!. US in 27/17) izhaja, da 
ee ima najemnik neprofitnega stanovanja ali njegov zakonec oziroma oseba, 5 katero zivi najemnik v dalj easa 
trajajoei zunajzakonski skupnosti, v lasti primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo, sme lastnik odpovedati 
najemno pogodbo. 

Na podlagi zadnjega preverjanja je bilo ugotovljeno, da je imela ena najemnica v lasti primerno nepremienino 
za prebivanje, in sicer hiso, v kateri sta ze prebivala njena mati ter sin z druzino. Najemnica je po izdani odloebi 
o zvisanju neprofitne najemnine v trzno najemnino vrnila kljuee stanovanja nazaj obeini. 

Pri enemu od najemnikov je bilo ugotovljeno, da sta z zeno solastnika hise, izven obmoeja Mestne obeine Kranj . 
V konkretnem primeru gre za najemnika, ki mu je bilo stanovanje dodeljeno kot nadomestno stanovanje, na 
podlagi dogovora med Mestno obeino Kranj in Republiko Siovenijo, na podlagi katerega je Mestna obCina Kranj 
pridobila lastninsko pravico na nepremienini - objektu bivse Mlekarske sole. Hisa je brez hisne stevilke, zato je 
vprasanje ali je sploh primerna za bivanje, najemnik ima se vedno prijavljeno stalno prebivalisee na naslovu, 
kjer se nahaja obeinsko stanovanje. V bliznji prihodnosti pa bo opravljen ogled nepremienine z namenom 
dokonene ugotovitve primernosti objekta za prebivanje. 

Koliko bivsih imetnikov stanovanjske pravice, je se vedno najemnikov stanovanj v lasti MOK? 

Odgovor: na podlagi razpolozljivih podatkov je bilo ugotovljenih 121 bivsih imetnikov stanovanjske pravice. 

Pripravila : 

~ dipl. prav. 




