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ZADEVA: PRIPOMBE NA OSNUTEK STANOVANJSKEGA ZAKONA (SZ-2) 
 
Spoštovani, 
 
na Združenju občin Slovenije smo preučili osnutek Stanovanjskega zakona, ki je bil 14. 10. 2019 
objavljen na spletnem portalu eDemokracija. 
 
Gre za zelo obsežen in pomemben zakon in čeprav gre za osnutek, v samem uvodnem delu zakona 
pogrešamo prikaz finančnih posledic uveljavitve zakona, zato bi vas na tem mestu pozvali k 
pripravi le-teh. 
 
Prav tako pa bi vas želeli pozvati k predstavitvi zaključkov javne razprave in prejetih mnenj ter 
pobud. Pri sami organizaciji predstavitve vam lahko pomaga tudi Združenje občin Slovenije s 
prevzemom organizacijskega dela dogodka.  
 
V nadaljevanju podajamo pripombe na posamezne člene osnutka Stanovanjskega zakona: 
 
21. člen (delitev stroškov pri najemu stanovanjske enote) 
Drugi odstavek določa, da lastnik stanovanjske enote odgovarja subsidiarno za obratovalne stroške 
stanovanja, pri čemer subsidiarna odgovornost lastnika nastane že, ko lastnik prejme od upnika 
obvestilo o neplačilu zapadle terjatve. Z navedenim se ne strinjamo, zato predlagamo spremembo 
na način, da subsidiarna odgovornost lastnika nastane, ko upnik izčrpa možnosti poplačila zapadle 
terjatve in lastnika obvesti, da poplačila zapadle obveznosti ni bilo mogoče doseči v izvršilnem 
postopku.  
 
97. člen (vrste najemnih stanovanj) 
Menimo, da je razvrstitev najemnih stanovanj samo na javna in zasebna neustrezna, saj so tržna, 
službena in namenska najemna stanovanja opredeljena le kot zasebna stanovanja.  
 
103. člen (prodaja javnega stanovanja) 
Ne strinjamo se z določilom, da mora lastnik javnega stanovanja vsako prodano javno stanovanje 
v roku 1 leta nadomestiti z drugim primernim stanovanjem. Veliko občin ima ima star fond 
stanovanj, zato za prodajo namenjajo starejša stanovanja, ki so potrebna popolne prenove in bi bil 
investicijski vložek v tako stanovanje nesorazmerno velik, glede na to, koliko bi pridobili prihodkov 
z najemninami za tako stanovanje.   
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104. člen (oddaja javnega stanovanja) 
Predlagali bi natančnejšo opredelitev 4. odstavka tega člena, saj ni menimo, da ni jasno, na kakšen 
način bo npr. občina preverjala izpolnjene pogoje predmetnega določila. Predlagamo, da se 
zahteva predhodno mnenje CSD, zdravniška potrdila ipd.  
 
106. člen (pogoji za upravičenost do najema javnega stanovanja) 
Menimo, da je umestitev besedila 106. člena v SZ-2 napačna. Pogoji za upravičenost do najema 
javnega stanovanja naj se določijo v Pravilniku o dodeljevanju javnih stanovanj, predvsem 
opredelitev glede mesečnih dohodkov gospodinjstva (tabela), ki je lahko v prihodnosti predmet 
spremembe. Z navedeno opredelitvijo % od povprečne neto plače se ne strinjamo.  
 
158.člen  (poravnava obveznosti iz najema javnega stanovanja) 
Predlagamo, da s prenehanjem najemnega razmerja ugasnejo tudi pravice iz tega razmerja. 
Najemnik bo upravičen do subvencije za javno stanovanje tudi v primeru, da mu najemno 
razmerje preneha, seveda če sklene dogovor o poravnavi obveznosti in se ga drži. V primeru, da 
pa se dogovora ne drži in izostane s plačilom treh obrokov, se to sporoči pristojnemu organu in mu 
subvencija preneha. Menimo, da je namen tega člena nejasen. Namreč, poraja se vprašanja zakaj 
bi nekomu pripadala subvencija, če je najemno razmerje za javno stanovanje prenehalo.  
 
170. člen (izplačevalec subvencije najemnine) 
Menimo, da so določila tega člena nejasna in se med seboj izključujejo. Prvi odstavek določa, da 
sredstva za subvencije najemnin za stanovanja, ki jih oddajajo občine, zagotavlja ministrstvo, 
sredstva za subvencije za preostale stanovanjske enote pa zagotavljajo občine. Poraja se 
vprašanje katere so te preostale stanovanjse enote. 
 
Nadalje drugi odstavek tega določa, da subvencijo najemnine za vse stanovanjske enote izplačuje 
občina, kjer ima najemnik stalno prebivališče. Torej navedeno pomeni, da občina zagotavlja 
sredstva za subvencije za vse stanovanjske enote, pri čemer ima naslednje leto od ministrstva 
pravico zahtevati povrnitev izplačanih subvencij v preteklem letu. Kako bo to opredeljeno v vlogi in 
za katere enote točno? 
 

V pričakovanju, da bodo pripombe in predlogi Združenja občin upoštevani, vas lepo pozdravljamo. 
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