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Svetnik Igor Velov je na 3. seji Mestnega sveta Mestne obcine Kranj, dne 13.2.2019 predlagal, da se razmisli 0 

moznosti odprodaje stanovanj v sodelovanju s kaksno banko in vpisom hipoteke, da bi se pretvorilo najemnino 
v odplacilo obrokov kredita . Obcina naj bi imela dva problema, najprej subvencionira najemnino, poleg tega pa 
se obnavlja stanovanja. 

Odgovor: 

Ustava RS (Uradni list RS, st. 33/91-1, 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 
- UZ43, 69/04 - UZ50, 68/06 - UZ121,140,143, 47/13 - UZ148, 47/13 - UZ90,97,99 in 75/16 - UZ70a) v 78. 
clenu doloca, da drzava ustvarja moznosti, da si drzavljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Stanovanjski 
zakon med drugim na podrocju stanovanjskega programa ureja odnose in pogoje za pomoc pri pridobivanju in 
gradnji stanovanj, spodbude za investitorje in upravljanje in gospodarjenje s stanovanjskim skladom. 

Mestna obcina Kranj je z odlokom ustanovila proracunski stanovanjski sklad - Odlok 0 ustanovitvi 
proracunskega stanovanjskega sklada Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, st. 89/02) zaradi zagotavljanja 
javnega interesa na stanovanjskem podrocju, kot evidencni racun v okviru proracuna Mestne obcine Kranj. 
Ustanovljen je za nedolocen cas z namenom izvajanja nalog na podrocju stanovanjskega gospodarstva. 

Zakon 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 94/07 - uradno precisceno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
- ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) v svojem 21. clenu med drugim doloca, da je naloga 
obcine, da ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povecanje najemnega socialnega sklada stanovanj. 

Statut Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, st. 30/17 - uradno precisceno besedilo (UPB-l) v svojem 13. clenu 
doloca, katere naloge opravlja obcina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev, med drugimi tudi to, da 
ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povecanje najemnega ski ada neprofitnih stanovanj, med 
drugim tudi tako, da zagotavlja predvsem gradnjo oziroma pridobivanje neprofitnih stanovanj ter jih oddaja v 
najem. 

Trenutno stanje 
Mestna obcina Kranj ima v lasti 380 neprofitnih in 63 trznih stanovanj. 
Nazadnje je bil javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem izveden v letu 2016, z razpisom je bilo 
predvidenih za oddajo v najem predvidoma 20 stanovanj. Na razpis je prispelo 221 vlog. Po koncanem razpisu v 
mesecu decembru 2016 je na dokoncnih prednostnih listah A in B uvrscenih skupno 182 upravicencev. Glede na 
prosta stanovanja je bilo na podlagi tega javnega razpisa do danasnjega dne dodeljenih 43 stanovanj, od tega 
15 stanovanj mladim druzinam. 



V mandatu 2010 - 2014 je bil veCini obCinskih najemnikom poslan dopis, da je mozen odkup obcinskega 
stanovanja. Za odkup obcinskega stanovanja so se odlocili oziroma so imeli financne moznosti za odkup Ie trije 
najemniki. 
Najemniki, ki imajo priznano pravico do subvencije najemnine imajo tako nizke dohodke, da v veliki vecini ne bi 
bili kreditno sposobni. 
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