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Številka: 034-11/2021/1 

Datum:  12. 7. 2021 

 

OBČINA 

 

Zadeva: Vprašanje občine in zbir odgovorov občin 

 

Prejeli smo vprašanje občine, ki prosi odgovor na spodnje vprašanje. 

 

na spletnem seminarju »KAJ PRINAŠA NOVELA STANOVANJSKEGA ZAKONA 

OBČINAM«, ki se je odvil 10. 6. 2021, je bilo rečeno, da občine lahko uravnavajo 

najemnino edino z zniževanjem letne stopnje najemnine, če smatrajo, da bo prišlo do 

previsokega zvišanja najemnin.  

   

Moje vprašanje je, ali so občine omejene pri zniževanju do neke minimalne letne stopnje 

najemnine, in če ja, katera je tista minimalna letna stopnja, pod katero se naj ne bi šlo. 

 

Za vaš čas in odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo. 

 

 

Zbir prejetih odgovorov 

 

Za odgovor smo zaprosili na Ministrstvo za okolje in prostor in prejeli spodnji odgovor:  

 
V zvezi z vašim vprašanjem glede določanja letne stopnje neprofitne najemnine pojasnjujemo:  
 
Dvig letne stopnje neprofitne najemnine se določi s sklepom občinskega sveta, pri čemer zakonodaja 
ne opredeljuje najnižje možne letne stopnje, določa pa vsebinska izhodišča za določitev stopnje.  
Letna stopnja najemnine tako predstavlja seštevek stopenj posameznih elementov neprofitne 
najemnine, ki so:  
a)  stroški vzdrževanja stanovanja in skupnih delov,  
b)  stroški za opravljanje upravniških storitev,  
c)  amortizacija in  
d)  stroški financiranja, vloženi v stanovanje.  
 
3. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin stopnje posameznih elementov najemnine opredeljuje 
sledeče:  

 Stroški vzdrževanja stanovanja in skupnih delov vključujejo tudi stroške za zavarovanje skupnih 
delov stanovanjske stavbe in znašajo največ:  

-       pri stanovanjih, mlajših od 60 let, 1,11% od vrednosti stanovanja,  
-       pri stanovanjih, starejših od 60 let, pa 1,81% od vrednosti stanovanja.  
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 Stroški za opravljanje upravniških storitev znašajo največ 0,40% od vrednosti stanovanja letno.  
 Amortizacija za stanovanja, mlajša od 60 let, znaša največ 1,67% od letne vrednosti stanovanj. 

Za stanovanja, starejša od 60 let, se stroški amortizacije ne obračunavajo, pač pa se prizna 
strošek v višini 0,97% letno za amortizacijo vlaganj, potrebnih zaradi podaljšanja dobe 
koristnosti stanovanja.  

 Stroški financiranja znašajo največ 1,50% od vrednosti stanovanja letno.  
 Seštevek najvišjih stopenj posameznih elementov najemnine je zgornja letna stopnja neprofitne 

najemnine, ki znaša največ 4,68% od vrednosti stanovanja. 

 
Struktura najvišje letne stopnje neprofitne najemnine v odstotkih  

Elementi najemnine Stanovanja stara do 60 let 
(v%) 

Stanovanja stara nad 60 let 
(v%) 

stroški vzdrževanja do 1,11 do 1,81 

stroški za opravljanje upravniških 
storitev 

do 0,40 do 0,40 

amortizacija do 1,67 do 0,97 

stroški financiranja do 1,50 do 1,50 

Skupaj do 4,68 do 4,68 

Kot je razvidno iz opisa, gre le za najvišje vrednosti, medtem ko se lahko občina prosto odloči za nižje 
vrednosti, v kolikor ji tako narekuje ekonomika oddajanja neprofitnih stanovanj na njenem območju in v 
kolikor takšen sklep sprejme občinski svet. V kolikor se na območju občine oddajajo tudi neprofitna 
stanovanja drugih ponudnikov (npr. Stanovanjski sklad RS ali neprofitne stanovanjske organizacije), 
ministrstvo priporoča, da se pred uskladitvijo letne stopnje posvetujete tudi z njimi, saj je sklep 
občinskega sveta o stopnji najemnine zavezujoč za vse ponudnike neprofitnih stanovanj na območju 
občine.  
 

Pripravil: Alen Červ 

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja 

Sektor za stanovanja 
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