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ZADEVA: Pripombe na predlog sprememb Stanovanjskega zakona 
 
Spoštovani! 
 
Pregledali smo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona in v 
odprtem roku za javno obravnavo pošiljamo svoje pripombe in predloge za dopolnitve 
oziroma spremembe. 
 
Konkretne  predloge v amandmajski obliki pošiljamo v posebnem sestavku, kot prilogo tega 
dopisa, naše načelne pripombe oziroma predloge pa v nadaljevanju: 
 
1. Proceduralni vidiki 

 

Mnenja smo, da sedanje razmere na stanovanjskem področju terjajo korenite spremembe in 
uvedbo mehanizmov gospodarjenja, ki bodo usklajeni z ostalimi sektorji našega gospodarstva. 
Pripravljeni osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona načeloma 
podpiramo, saj predstavlja premik v pravo smer, opozarjamo pa na nevarnost, da bi z 
njegovim sprejetjem preprečili nadaljnjo razpravo o potrebnih sistemskih spremembah. Ta je 
nujna, že poteka, predlog sprememb pa nekaterih dosežkov razprave ne vključuje.  
 
Zato predlagamo, da se še pred nadaljnjimi fazami oblikovanja zakonskega predloga ustanovi 
vladno koordinacijsko telo za sistemske spremembe na stanovanjskem področju, ki bo dalo 
jasno vizijo nadaljnjega razvoja stanovanjskega gospodarstva in socialnih korektivov za 
(stanovanjsko) ranljive skupine prebivalstva. Svet za stanovanjsko politiko, kot je predlagan v 
Nacionalnem stanovanjskem programu 2015 - 25,  je pri tem sprejemljiva možnost, ki smo jo 
skupaj z nekaterimi drugimi organizacijami prejšnji mesec predlagali predsedniku vlade in 
čakamo na njegov odziv.  
 
Po našem mnenju je predhodna določitev glavnih smeri bodoče ureditve na stanovanjskem 
področju bistvena za uspešen načrt najnujnejših sprememb sedanjega stanja. 
 
Med spremembami, ki naj bi bile uvedene dolgoročno in začete oziroma podprte s takojšnjimi 
ukrepi, se nam zde najbistvenejše naslednje,  ki jih navajamo v točkah 2. do 4. 
  



 
 
2.   Prehod socialne stanovanjske pomoči iz »neprofitne najemnine« na stanovanjski 

dodatek.   

Sedanji sistem temelji na tem, da institucije javnega prava (stanovanjski skladi) s sredstvi, ki 
so v bistvu proračunska, kupujejo ali gradijo stanovanja, ki jih potem za predpisano nizko 
najemnino oddajajo  prosilcem v trajno uporabo. Najemnina je tako nizka, v Ljubljani do 3 
€/m2 za nova stanovanja, da z njo ne krijejo niti vzdrževanja teh stanovanj, kaj šele njihovo 
amortizacijo. Najemniki v teh stanovanjih ostajajo praktično večno, predpisi o reviziji 
dodeljevanja so neučinkoviti. Sistem ne zmore zadovoljiti vseh potreb, mnogi prosilci ostajajo 
brez kakršnekoli pomoči, veča se pritisk na investiranje v stanovanja iz proračuna. Prebivalci 
v neprofitnih stanovanjih uživajo socialno pomoč, ki je enaka razliki med najemnino, ki bi 
krila stroške najemodajalca (stanovanjskega sklada) in najemnino ki jo dejansko plačujejo. Ta 
prikrita socialna pomoč ni nikjer registrirana, v Ljubljani pa znaša tudi več sto evrov mesečno 
na stanovanje. Že 15 let obstajajo predlogi, po katerih bi sistem dodeljevanja neprofitnih 
stanovanj nadomestili s stanovanjskim dodatkom,  ki bi bil odmerjen in izplačevan glede na 
ekonomsko stanje družine in ne na stanovanje, ki ga zasedajo. Stanovanjski dodatek bi bil 
časovno omejen in dosegljiv vsem, ki bi izpolnjevali določene kriterije. Dodeljevale bi ga 
institucije, pristojne za socialno skrbstvo in ne kot doslej stanovanjski skladi. 

Predlagamo: 

- Da se uvede računska kategorija »stroškovna najemnina kot odstotek posplošene 
vrednosti stanovanj (PV). Naše izkušnje in mednarodne primerjave kažejo, da bi 
morala biti letna stroškovna najemnina okoli 4 - 5% vrednosti nepremičnine, ki se 
oddaja.  

- Opredeli se dopustni letni dvig najemnine, ki jo plačujejo najemniki v sedaj 
neprofitnih stanovanjih npr. 10 % letno, vse dokler tako povišana najemnina ne doseže 
stroškovne najemnine.  
Model po katerem bi to lahko izvedli je opisan v našem sestavku  »Kako uvesti 
stroškovno najemnino in stanovanjski dodatek« iz oktobra 2018, ki je bil  že večkrat 
poslan na ministrstvo. Ministrstvo naših predlogov sicer ni sprejelo, vendar ni izrazilo 
nobenih tehtnih razlogov za nasprotovanje. V januarju 2019 smo ob napovedanem 
sodelovanju stanovanjskih skladov, ponudili ministrstvu, da pripravimo zakonski tekst 
za implementacijo naših predlogov.   
 

3. Krepitev najemnega trga stanovanj in najemodajalske dejavnosti 

Po statističnih podatkih je bilo 1. 1. 2018 v Sloveniji 852 tisoč stanovanj, od teh 680 tisoč 
naseljenih. Statistika je ugotovila, da v 81 % naseljenih stanovanj bivajo njihovi lastniki, 
najemnih stanovanj pa je bilo le 7.7%. Ostala stanovanja, ki jih je 1,5 krat  toliko kot 
najemnih, pa so »uporabniška«,  v katerih bivajo ljudje po drugih osnovah, pogosto gre za  
skriti najem. Število najemnih stanovanj upada zlasti v javnem sektorju. Od leta 2011 do leta 
2018 je število privatnih najemnih stanovanj upadlo za 8.5 %, javnih pa kar za 26%. 

Za izboljšanje stanja se je uveljavila zahteva, da je treba v kratkem zgraditi 10.000 novih 
javnih stanovanj in uvesti javno najemniško službo. Oboje bi pomagalo, dvomimo pa, da je v 
sedanjih razmerah izvedljivo in brez sprememb najemninske politike racionalno. Smiselno bi 
bilo, da bi dosegli povečanje najemnega sektorja s »premikom« stanovanj iz kategorij praznih 



in uporabniških stanovanj med najemne. Verjetno bi kazalo isto poskusiti tudi z neracionalno 
zasedenimi stanovanji, ki so v posesti lastnikov. Temu naj bi bila namenjena tudi javna 
najemniška služba (JNS), vendar je vprašanje, ali res kaže uvesti še eno dejavnost in to kot 
monopol javnega sektorja in ali so dopustne selektivne davčne olajšave, kot so predlagane v 
sedanjem predlogu sprememb stanovanjskega zakona.   

V združenju lastnikov nepremičnin smo mnenja, da je nujno treba spremeniti miselnost, po 
kateri je najemno stanovanje predvsem socialna dobrina, in se zavedati ter priznati, da je tudi 
ekonomska. Končno moramo dosledno govoriti o stanovanjskem gospodarstvu, kjer veljajo 
enake ekonomske zakonitosti kot v drugih področjih ekonomije. Najemodajalci niso 
»izkoriščevalci, ki bogatijo na račun revežev« ampak gospodarstveniki, tako kot pridelovalci 
in predelovalci hrane ne »bogatijo na račun lačnih«.  

 

Predlagamo: 

- Uvede naj se »najemodajalstvo« kot gospodarska dejavnost in se obdavči tako, kot 
druge dejavnosti. Najemodajalci naj registrirajo svojo dejavnost  pri pristojni instituciji 
(AJPES) in prijavijo stanovanja, ki jih oddajajo, država pa naj predpiše pogoje in 
standarde za oddajanje stanovanj.  Absurdno je, da so tisti, ki oddajajo stanovanja 
kratkoročno turistom in so ustrezno registrirani, obdavčeni drugače in bolj ugodno kot 
tisti, ki oddajajo  stanovanje stalnim prebivalcem.  

Pripominjamo, da so tudi fiskalni učinki sedanjega sistema minimalni. Vrednost vseh 
privatnih stanovanj v Sloveniji je ocenjena na približno 70 milijard evrov, dohodnina, ki jo 
privatna stanovanja prinesejo državi, pa je okoli 50 milijonov letno. Kapital, vložen v 
stanovanja prinese tako le 200 milijonov obdavčljive koristi, to je manj kot 3 promile. 
Postavlja se vprašanje kdo je kriv za tako nizko donosnost tega kapitala. Ali država, ki ne želi 
spremeniti sistema, ali pa je donosnost normalna, pa jo država ne registrira.  Davek, kot 
dohodnino  od najemnin pobere država peščici, ki svoje dohodke prijavi, večina lastnikov, ki 
uspe svoje dohodke od nepremičnin bolj ali manj zakonito skriti,  pa ostaja neobdavčena.. 

Opozoriti želimo še, da bi ureditev najemodajalstva kot dejavnosti lahko odprla tudi možnost 
za zaslužek upokojencev, kar bi bilo v skladu z načeli pričakovane pokojninske reforme.  Po 
podatkih statistike je med lastniki nepremičnin skoraj polovica upokojencev. Domnevamo, da 
je njihov delež med potencialnimi najemodajalci še večji. Lastništvo nepremičnin je rezultat 
prihrankov življenjskega obdobja današnjih lastnikov in prejšnjih generacij. Če bi sistem 
urejenega najemodajalstva dopustil, da bi se z njim ukvarjali tudi upokojenci, bi lahko ti 
rezultate svojih prihrankov, naloženih v nepremičnine, uživali tudi ob svoji pokojnini. Zdaj 
tega ne morejo, ker je status samostojnega podjetnika težko združljiv s statusom upokojenca. 
O tem kaže razmisliti ob reformi pokojninskega sistema, prvi korak pa bi bil lahko storjen 
prav na stanovanjskem področju.   

 

4. Denacionalizirana stanovanja 

Gre za problem, ki je za državo finančno marginalen, za delovanje pravne države v odnosu do 
privatne lastnine, pa zelo pomemben. 



Znano je, da  so v Sloveniji še vedno primeri, ko lastniki ne morejo razpolagati s svojimi 
stanovanji, ki so nekdaj bila družbena in so v njih najemniki s »stanovanjsko pravico« iz 
prejšnjih časov. Tem najemnikom je zagotovljena trajna uporaba stanovanja ob »neprofitni« 
najemnini, ki znaša v starejših stanovanjih le okoli 1 €/m2. Ob denacionalizaciji smo pristali 
na to rešitev, ki naj bi se v toku tranzicije odpravila. Danes, skoraj 30 let kasneje, je stanje 
ostalo še vedno isto,  le da je primerov zaradi smrti najemnikov vsako leto manj. Po podatkih 
Geodetske uprave jih je še blizu 600, država pa se tega problema ne loti in dopušča, da v teh 
stanovanjih bivajo ljudje za smešno nizko najemnino, ki so se v njih znašli kot pravni 
nasledniki tistih, ki so stanovanja dobili po kriterijih izpred 30 in več let. Danes takratni 
kriteriji ne veljajo, njihovo preverjanje ni smiselno, tudi stanovalci žive danes v povsem 
drugačnih razmerah, kot takrat, ko  so stanovanje dobili.   

Podobno situacijo so imeli na Hrvaškem, vendar so tam lastniki uspeli na Evropskem sodišču 
za človekove pravice (ESČP). To je odločilo, da je treba sistem popraviti in omogočiti 
lastnikom polno uživanje lastninske pravice. ESČP je razsodilo, da je prišlo do kršitve 1. 
člena Protokola (varstvo premoženja) k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin (EKČP), da so torej osebam (lastnikom stanovanj) kršene pravice do 
uživanja svojega premoženja. Mednarodni pravni akti o človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščinah se uporabljajo neposredno. EKČP je od 28. 6. 1994 dalje del slovenskega 
pravnega reda.   

Sklep ESČP izdan v postopku proti Hrvaški, velja tudi za Slovenijo. Hrvati so problem rešili 
in ob spremembi stanovanjske zakonodaje bi bilo primerno, da ga reši tudi Slovenija. Doslej 
pri nas za to vprašanje  ni bilo pravega posluha. Znane so nam iniciative po katerih bi lastniki 
dosegli svoje pravice po sodni poti. Na problem je pred nekaj meseci s pismom ministru 
opozoril tudi Varuh človekovih pravic. Menimo, da bi bilo primerno, da se država izogne 
sodnim postopkom, ki ji grozijo in problem začne reševat čim prej ter določi rok v katerem bi 
odpravila razlikovanje med stanovanji zasedenimi z bivšimi imetniki stanovanjske pravice in 
ostalimi privatnimi stanovanji. V nadaljevanju predlagamo, da bi ta rok bil  šest let.  

Predlagamo: 

- Določi se dvig  najemnine iz ravni sedanje »neprofitne« proti tržni v stopnji  v višini 1/5 
razlike do stroškovne najemnine ugotovljene po metodi predlagani v točki 2. (kot odstotek 
PV) , vendar ne več  kot letno za 30%. Po tej metodi bi se najemnina v petih letih po 
uveljavitvi predpisa dvignila za faktor 3,7  kar je razen v mestih (Ljubljana) blizu tržnih 
vrednosti. 

- Po petih letih od uveljavitve predpisa, lahko najemodajalec odpove najemno pogodbo z 
enoletnim  odpovednim rokom. 

- Za najemnike v teh stanovanjih se uvede možnost subvencije najemnine, če najemnik ustreza 
veljavnim socialnim kriterijem. 

- Zgornje je možno izvesti tudi z drugačno dinamiko, to je v štirih do osmih letih. Določitev 
primernega roka  prepuščamo družbenemu konsenzu in politični odločitvi vlade. 

Menimo,  da nudi naš predlog dovolj dolgo dobo, da se najemnik v takem stanovanju dogovori z 
najemodajalcem za sklenitev normalne najemne pogodbe po tržnih načelih, oziroma da se preseli v 
ustreznejše stanovanje. 

 

          ZLAN 



 


