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MESTNI SVET MESTNE OBCINE KRANJ 

Zadeva: Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja Mestne obcine Kranj v najem - podaljsanje 

abean Mestne obeine Kranj je dne 19.12.2018 podal vlogo za podaljsanje najemne pogodbe za stanovanje, ki mu 
je bilo dodeljeno na podlagi izvedenega postopka izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja Mestne obcine 
Kranj v najem. Gre za sestelansko druzino, starsa sta brezposelna, otroci so mladoletni in soloobvezni, druzina je 
prejemnica denarne socialne pomoci, otroskega dod atka in subvencije najemnine, mati ima urejeno plaeilo 
prispevkov zaradi varstva stirih mladoletnih otrok. 

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 nadaljnjem besedilu: pravilnik, v svojem 29. clenu doloea, da obcine in javni stanovanjski skladi v 
primeru rusenja, prenove ter elementarne in druge nesreee lahko prizadetemu v nesreci, ee ne razpolagajo z 
bivalnimi enotami, namenjenimi zaeasnemu resevanju stanovanjskih potreb socialno ogrozenih oseb, dodelijo 
neprofitno stanovanje v najem za dolocen cas, do odprave posledic nesreee, na podlagi odlocitve zupan a 
oziroma direktorja javnega stanovanjskega sklada, na podlagi odlocitve zupana oziroma direktorja javnega 
stanovanjskega sklada se lahko po poprejsnjem mnenju Centra za socialno delo dodeli neprofitno stanovanje za 
dolocen cas tudj druzini, kjer je zacasna preselitev potrebna zaradi varstva interesov otrok. 

Vlagatelj je predlozil priporocilo Centra za socialno delo Kranj, z dne 19.12.2018, iz katerega je razvidno, da so se 
vedno podane razmere, zaradi katerih so izpolnjeni pogoji za izjemno dodelitev neprofitnega stanovanja v 
najem, zaradi nizkih dohodkov bi si po njihovi oceni druzina tezko nasla stanovanje na trgu, se tezje pa bi 
poravnavala trzno najemnino. 

Obeanu je bilo stanovanje dodeljeno na podlagi odloebe st. 352-2/2017-2-41/31, z dne 25.1.2017, za doloeen 
cas, in sicer za obdobje 2 let, z veljavnostjo najemne pogodbe do dne 26.1.2019 in sicer zaradi zagotovitve 
varstva interesov otrok. Stanovanje na naslovu Struzevo 2 f, Kranj, v izmeri 51,52 m2 ni ustrezalo povrsinskemu 
normativu za sestclansko druzino, zato je bila v letu 2018 opravljena zamenjava, za vecje primernejse 
stanovanje. 

Stanovanje ima izmero 88,80 m2, nahaja se v 1. nadstropju veestanovanjskega objekta na naslovu Ulica Rudija 
Papeza 34, v Kranju, ID znak: del stavbe 2121-453-9 in je glede na povrsinski normativ primerno za 6-elansko 
druzino. 

Pred potekom najemnega razmerja je najemnik podal vlogo za podaljsanje najemne pogodbe, na podlagi 
odloeitve zupana je bil z najemnikom dne 26.1.2019 sklenjen dodatek k najemni pogodbi, na podlagi katerega je 
najemno razmerje podaljsano do dne 26.1.2021. 



Druzina je bila seznanjena z dejstvom, da jim je bilo stanovanje dodeljeno Ie za doloeen cas, glede na njihove 
navedbe, naj bi si tudi sami iskali drugo primerno namestitev, vendar pa zaradi nizkih dohodkov druzine drugega 

primernega stanovanja ni bilo mozno dobiti. 

Na podlagi doloeil 29. elena pravilnika izhaja, da se 0 odloeitvi 0 izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja 
obvesti obeinski oziroma mestni svet oziroma nadzorni svet javnega stanovanjskega sklada. 

Mestnemu svetu Mestne obeine Kranj predlagamo v sprejem naslednji 

SKLEP 

Mestni svet Mestne obeine Kranj se je seznanil s podaljsanjem najemne pogodbe, sklenjene na podlagi 
izvedenega postopka izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja v najem v skladu z doloeili 29. elena Pravilnika 0 

dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, st. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14). 
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