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1. PRAVNI TEMEU 

Zupan 

Siovenski trg 1, 4000 KranJ 

T: 04 2373 101 F: 04 2373 106 
E: tajnistvo.zupana@kranLsi S: www.kranj.si 

Pravni temelji za sprejem predlaganega Ski epa 0 dolocitvi prosto oblikovane najemnine so: 

9. 

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, st. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtl, 57/08, 62/10 
- ZUP JS, 56/11- odl. US, 87/11, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 - ZFRO in 90/21), 
v nadaljevanju: SZ-1, v 115. clenu doloca, da najemnik za uporabo najemnega stanovanja placuje 
lastniku stanovanja najemnino, ki se za sluzbena, trzna in namenska najemna stanovanja oblikuje prosto 
(prosto oblikovana najemnina), za neprofitna stanovanja pa v skladu z metodologijo iz 117. clena SZ-1 
(neprofitna najemnina), 
Pravilnik 0 dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, st. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 
81/11 in 47/14), v nadaljevanju: Pravilnik, 
Uredba 0 metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in dolocitvi visine subvencij najemnin 
(Uradni list RS, st. 153/2021), v nadaljevanju: Uredba, doloca nacin izracunavanja neprofitnih najemnin, 
Statut Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, st. 134/20 - uradno precisceno besedilo UPB-3 in 91/2021), 
v 1. alineji 2. tocke 13. clena med nalogami obcine doloca tudi urejanje nacina in pogojev upravljanja s 
premozenjem Mestne obcine Kranj. 

2. OCENA STANJA 
Mestna obcina Kranj ima trenutno v veljavi Sklep 0 dolocitvi visine prosto oblikovane najemnine, ki je bil sprejet 
na 32. seji Mestnega sveta Mestne obcine Kranj, dne 22.11.2017 in objavljen v Uradnem listu RS, st. 69/2017, z 
dne 8.12.2017. 
Na podlagi navedenega sklepa je bila prosto oblikovana najemnina dolocena v visini 6,5 EUR/m2. 

Pri preverjanju izpolnjevanje pogojev do nadaljevanja neprofitnega najema je eksplicitno dolocena zgolj pravico 
do preverjanja dohodkovnih pogojev, ne pa tudi celotnega premozenjskega stanja. 

Dolocba 2. odstavka 30. clena Pravilnika doloca, da se podatki glede izpolnjevanja pogojev do neprofitnega 
najema ugotavljajo v skladu z dolocbami 19. clena Pravilnika, iz katerega izhaja, da mora najemnik predloziti 
izjavo 0 premozenjskem stanju, skladno s 1. odstavkom 3. elena Pravilnika. 
Iz mnenja Ministrstva za okolje in prostor, z dne 20.2.2015 izhaja, da je potrebno preveriti izpolnjevanje 
dohodkovnih in premozenjskih pogojev. V postopkih dosedanjega preverjanja je Mestna obcina Kranj preverila 
celotno premozenjsko stanje najemnika. 

Najemne pogodbe za neprofitna stanovanja se v skladu s SZ-l sklepajo za nedolocen cas. 
Trenutno znasa povprecna neprofitna najemnina za stanovanja v lasti Mestne obcine Kranj 3,58 eur/m2. 
Glede na dolocbo 2. odstavka 90. clena SZ-l je najemodajalec neprofitnega stanovanja dolzan vsakih pet let od 
najemnika, razen najemnika-bivsega imetnika stanovanjske pravice, zahtevati, da predlozi dokazila 0 



izpolnjevanju splosnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, ki jih opredeljuje Pravilnik. Pri tem je 
potrebno upostevati celotno materialno stanje najemnika. Ce najemnik ni vee upravicen do neprofitnega 
stanovanja, se najemnina doloci v visini trzne najemnine. 

V skladu z dolocbo 14. Clena Pravilnika najemodajalci uporabljajo pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
naslednje povrsinske normative: 

Povrsina stanovanja brez 
Povrsina stanovanja s placilom 

Stevilo Clanov gospodinjstva placila lastne udelezbe in 
varscine 

lastne udelezbe in varscine 

l-Clansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2 

2-Clansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2 

3-Clansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2 

4-clansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2 

5-Clansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2 

6-Clansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2 

Glede na Pojasnila za uporabo pravilnika in obrazca za oceno stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev k 14. 
elenu Pravilnika izhaja, da se prosilcu lahko ponudi v najem vecje stanovanje, ce se z najemom vecjega stanovanja 
strinja, neprofitna najemnina pa se mu obracuna Ie do primerne povrsine, ki velja po prvem odstavku 14. elena 
Pravilnika za prvo vecje stevilo Clanov gospodinjstva (npr. ce je upravicenec samski, mu lahko zaracuna neprofitno 
najemnino do zgornje meje povrsine za 2-Clansko gospodinjstvo, to je do 45 m2). Ce pa stanovanje presega 
povrsino iz prejsnjega stavka, se za to razliko obracuna prosto oblikovana najemnina (npr. da ima upravicenec, ki 
je samski, v neprofitnem najemu stanovanje s povrsino 65 m2, se mu za razliko nad 4S m2, to je 20 m2, obracuna 
prosto oblikovana najemnina, torej od zgornje meje povrsine za 2-Clansko druzino). 

3. RAZLOGIIN CIUI ZA SPREJEM SKLEPA 
Cilj predlaganega Ski epa 0 dolocitvi prosto oblikovane najemnine je zagotoviti pravicnost obremenitve 
najemnikov s stanovanjskimi stroski. Na zadnji Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj Mestne obcine 
Kranj v najem, se je za razpisanih okrog 20 neprofitnih stanovanj prijavilo 277 prosilcev, kar kaze na pomanjkanje 
neprofitnih najemnih stanovanj v Mestni obcini Kranj . Na podlagi predmetnega sklepa bo upostevaje nacelo 
pravicnosti mogoce pridobiti dolocen del denarnih sredstev, ki bi jih lahko vlozili v razlicne stanovanjske projekte, 
s cimer bi dejansko lahko izboljsali polozaj social no najbolj ogrozenih skupin prebivalstva, ki se nimajo resenega 
stanovanjskega vprasanja. 

Db tem se vedno ohranjamo temeljna nacela socialne zakonodaje, saj se tistim najemnikom, ki bi jim, skladno s 
pravnimi predpisi, preverili njihov materialni polozaj, ne bi bilo potrebno izseliti iz neprofitnih stanovanj, ker 
imajo se vedno veljavne najemne pogodbe za nedolocen cas. Tisti, ki torej lahko plaeujejo vee kot neprofitno 
najemnino, ker imajo za to dovolj financnih sredstev in premozenja, naj zato prispevajo k povecanju prihodkov iz 
naslova najemnin, posledicno pa to pomeni vee sredstev, ki jih obeina lahko uporabi za druge stanovanjske 
projekte. 

4. POGLAVITNE RESITVE 
Potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih v Mestni obeini Kranj so veliko vecje od razpolozljivih neprofitnih 
najemnih stanovanj in upostevaje nacelo pravienosti, ocenjujemo, da je treba pri dolocitvi trzne najemnine 
upostevati celotno dohodkovno in premozenjsko stanje najemnika, kot to izhaja iz 90. elena SZ-l, v povezavi z 
doloebami Pravilnika in mnenjem Ministrstva. 

Vrednost prosto oblikovane najemnine je dolocena z upostevanjem naslednjih podatkov: 
po opravljeni raziskavi razmer na trgu je bilo ugotovljeno, da znasajo prosto oblikovane najemnine na trgu za 
obmoeje Kranja v povprecju od 7,5 do najvec 8 eur/m2, stem da je bilo pri tem upostevano dejstvo, da se 
obcinska stanovanja oddajajo v najem kot neopremljena, po drugi strani pa dajejo najemniku veejo varnost, saj 
je mozna sklenitev najemne pogodbe za daljse casovno obdobje. 



Po uveljavitvi zadnje spremembe SZ-l je dolocena uskladitev vrednosti tocke iz obstojece vrednosti 2,63 evra na 
novo vrednost 3,50 evra, kar bo pomenilo priblizno 30% dvig neprofitnih najemnin, postopno, v obdobju treh 
let. 

Osnova za izracun neprofitne najemnine je vrednost stanovanja, ugotovljena na podlagi Pravilnika 0 merilih za 
ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb iz 116. elena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, st. 
69/03). Vrednost stanovanja se izracuna po naslednji enacbi: 

Vrednost stanovanja = stevilo tock x vrednost tocke x uporabna povrsina x vpliv velikosti stanovanja (korekcijski 
faktor) x vpliv /okacije stanovanja. 

Novela Stanovanjskega zakona doloca novo vrednost tocke v visini 3,50 €, predviden je postopen 3-letni prehod 
na novo vrednost tocke, s 1.7.2021 je bila vrednost tocke dvignjena na 2,92 €, s 1. 4. 2022 se vrednost tocke 
dvigne na 3,21€, s 1. 4. 2023 bo vrednost tocke dosegla koncno viSino 3,50 €. Predpisana je revalorizacija 
vrednosti tocke z rastjo cen zivljenjskih potrebscin, ki se bo zacela usklajevati v marcu 2024. 
V skladu z Uredbo 0 metod%giji za obfikovanje neprofitne najemnine in d%citvi visine subvencij najemnin se 
s 1.11.2021 za izraeun neprofitne najemnine zacne uporab/jati tudi lokacijski faktor, kar bo tudi vplivalo na 
zvisanje neprofitnih najemnin. Za Mestno obcino Kranj znasa lokacijski faktor po novi uredbi od 1,01 do 1,08. 

Ministrstvo za okolje in prostor je z uredbo doloci/o lokacijske faktorje kot element neprofitne najemnine na 
podlagi vrednostnih ravni in con, kot so uporabljene v modelu vrednotenja za stavbna zemljisea po dolocbah 
predpisov, ki urejajo mnozicno vrednotenje nepremicnin. Podatki 0 vrednostni ravni in lokacijskem faktorju 
stanovanja se glede na lokacijo zemljiske parcele, na kateri stoji stavba stem stanovanjem, vodijo v prostorskem 
informacijskem sistemu Ministrstva za okolje in prostor. 

Glede na spremenjeno zakonodajo, ki predvideva postopni dvig neprofitnih najemnin, je smiselno, da se nova 
prosto oblikovana najemnina doloei z odstotnim zvisanjem neprofitne najemnine in ne s fiksnim zneskom. 

S. FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE 
Predlagani sklep bo po/eg zagotavljanja pravicne obremenitve najemnikov vplival tudi na povecanje prihodkov iz 
nas/ova najemnin. 

Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagam v sprejem naslednji: 

SKLEP 

o dolocitvi viSine prosto oblikovane najemnine 

Pripravila: 
Milojka Alman, univ. dip/. prav. 

~ 

Mag. Mateja Koprivec, univ. dipl. prav. 
vodja Urada za splosne zadeve 

Priloga: 
predlog sklepa 

Matjaz Rakovec 
ZUPAN 

zanj 
Janez Cern l

. 

PODZUPA}l 



Na podlagi 115. 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- odl. US, 87/11,40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US, 27/17,59/19, 189/20 - ZFRO 
in 90/21), Pravilnika 0 dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, st. 14/04,34/04,62/06, 11/09, 
81/11 in 47/14), Uredbe 0 metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in doloeitvi visine subvencij 
najemnin (Uradni list RS, st. 153/2021), in 22. elena Statuta Mestne obeine Kranj - uradno preCiSeeno besedilo 
(UPB-1) je Mestni svet Mestne obeine Kranj na _. seji, dne sprejel 

SKLEP 
o dolocitvi visine pr~sto oblikovane najemnine 

1. elen 
Stem sklepom se doloei visina prosto oblikovane najemnine za neopremljena stanovanja v lasti Mestne obeine 
Kranj. 

2. elen 
Prosto oblikovana najemnina se izraeuna na podlagi Uredbe 0 metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine 
in doloeitvi visine subvencij najemnin (Uradni list RS, st. 153/2021) oziroma v skladu z vsakokrat veljavnimi 
predpisi, ki doloeajo naein izraeunavanja neprofitne najemnine ter znasa 180 odstotkov neprofitne najemnine za 
doloeeno stanovanje od zacetka veljavnosti tega ski epa, pri eemer se najemnina usklajuje enkrat letno z rastjo 
zivljenjskih stroskov. 

3. elen 
Prosto oblikovana najemnina se doloei kot izklicna najemnina v postopkih oddaje tdnih stanovanj v najem, v 
skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja razpolaganje z obeinskim premozenjem. 

4. elen 
Prosto oblikovana najemnina se obraeuna za tisto povrsino neprofitnega stanovanja, ki najemniku glede na 
veljavni povrsinski normativ, ki ga doloca vsakokratni veljavni pravilnik, ki ureja dodeljevanje neprofitnih 
stanovanj v najem, ne pripada in se obraeuna Ie za tisti del povrsine, ki presega veljavni povrsinski normativ, 
upostevaje zgornjo mejo, ki velja za prvo veeje stevilo elanov gospodinjstva. 

5. Clen 
Prosto oblikovana najemnina se obraeuna tudi v primeru, ko najemnik neprofitnega stanovanja, katerega 
upravicenost do neprofitnega stanovanja ima Mestna obcina Kranj pravico preverjati v skladu z vsakokratno 
veljavno doloebo Stanovanjskega zakona, ne izpolnjuje vee pogojev do nadaljevanja neprofitnega najema, za 
celotno povrsino stanovanja. 

6. elen 
Ta sklep zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 0 dolocitvi visine prosto oblikovane najemnine st. 352-
23/2017-1-41/31, z dne 23.11.2017, objavljen v Uradnem listu Republike Siovenije st. 69/2017. 
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