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Zadevai Navodtla glede postopkov po UD zaradi ustavne odlodbe

ze s predhodnimi obvestili ste bili seznanjeni, da je ustavno sodisce izdalo odlocbo st. uJ-
109t15 z dne 19. 5. 2016. Ustavno sodisce je v tej odlocbi ugotovilo neskladnost 28. clena

zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z ustavo in naloZilo Drzavnemu zboru

Republike slovenije odpravo ugotovljenega neskladja v roku enega leta po objavi odlocbe v

uradnem listu Republike slovenije. Poleg tega je odlocilo, da se do odprave ugotovljenega

neskladja upravicencem do subvencije v trznih in hisniskih stanovanjih, ki izpolnjujejo

dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, prizna tudi subvencija do

priznane neprofitne najemnine na nacin, kot je dolocen za subvencije neprofitnih najemnin.

Navedeno pomeni, da bodo upravidenci do subvencije trzne najemnine ponovno upraviceni tudi

do subvencue )neprofitnega dela( trzne najemnine, kot je bilo to pred spre,etjem zakona o

ukrepih za uravnotezenje javnih financ obcin (uradni list RS, 3t. 14/15; v nadaljevanju:

zuuJFo), s katerim se je v zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (uradni list RS, 5t.

6A10, 40t11, 4}rt2 - zuJF, 57t12 - ZPCP-2D, 14t13, 56/13 - Zstip-1, 99113, 14115 -
zuuJFO, 57t15, g}t15 in 38/16 - odl. US; v nadaljevanju: ZUPJS) Crtal navedeni del subvencije

trzne najemnine.

ustavne odlocbe zacnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu oziroma v roku, ki ga

dolodi ustavno sodisce (43. Clen Zakona o ustavnem sodigcu), kar pomeni, da se navedena

odloditev uposteva le za naprej, ne pa tudi za nazai. Navedena ustiavna odlocba je bila v

uradnem listu objavljena 27. 5. 2016, zato se sporni del zakona ne uporablja (oziroma se znova

uporablja) od 28. 5. 2016 dalje.



Odloditev ustavnega sodisca predstavlja posebno okoliscino, zato je treba ugotovljeno
neskladje odpraviti z izdajo odbeb po uftdni dolznosti od 1.6.2016 dalje. Navedeno pomeni,

da je treba:
- izdati nove odlocbe po uradni dolZnosti za vse veljavne odlocbe o subvencui tftne

najemnine na dan 1. 6 .2016 skladno z ustavno odlocbo in bodo veljale od 1. 6. 2016 dalje;

- o vseh vlogah za priznanje pravice do subvencije trzne najemnine (vlozene med 1. 5. 2015
in 31. 5.20'16), ki morebiti 5e niso bile odlocene, odlociti skladno z ustavno odlocbo;

- o odloCbah, ki so bile 2e izdane in veljajo na dan 1. 6. 2016, vendar niso pravnomodne, se
ponovno odloCi po uradni dolznosti - skladno z analogno razlago 44. Clena Zakona o
ustavnem sodiSCu odlocba u6inkuje za vse nepravnomocne odlocitve;

- vse pritotbe se obravnavajo po ustavni odlodbi;
- na zavrnjene vloge (razen v primeru, ce je odlocba nepravnomocna) ustavna odlocba ne

vpliva - v tem primeru ni veljavne pravice, zato ne more nastati sprememba in ni odlocanja
po uradni dolznost, lahko pa stranka kadarkoli vlozi novo vlogo, ce meni, da ustavna
odlodba vpliva na presojo njihovih pravic.

O vseh odlocbe zoper katere so vlozene pritoZbe, se izdajo nove odloCbe skladno z ustavno

odlocbo po uradni dolznosti v primeru, ee so bile ugodene (najemniki so bili upraviceni do
subvencije). V teh primerih se (po izdaji nove odlocbe s katero se odpravi predhodna odlocba)
pritoZba zavde - stranka ima seveda zopet pravico prito2be zoper novo odlocbo in tudi zoper
sklep o zavrzenju. V primeru, Ce odlocba ni ugodena, se bo izvedel obicajni pritozbeni postopek

v katerem se bo uporabila usbvna odlocba. Po uradni dolznosti se odlo6i tudi o pritozbah, ki so
bile odstopljene na MDDSZ. Da bodo stranke Cim hitreje upraviCene do nove vigine subvencije,
vam bomo pritozbene spise poslali z dopisom.

Kot je Ze znano, sta se s 1. 1. 2016 (za odlocbe veljavne s 1.2.2016) zaceli uporabljati dve
spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih
in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, St. 131/03, 142104,

99/08, 62y10 - ZUPJS, 79/15 in 91/15; v nadaljevanju: Uredba), ki sta spremenili nacin izracuna
subvencUe ffine najemnine. Poudarjamo, da je bila Uredba sprejeta na podlagi Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, St. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47106 - ZEN, 45/08 - ZVEIL, 571O8,62110

- ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40112 - ZUJF), prav tako pa se je s spremembami
spreminjala vsebina )trZnega dela( subvencije tr2ne najemnine, zato navedena ustavna
odlocba ne vpliva na spremembi Uredbe oziroma na izracun )trznega dela{ subvencije trzne
najemnine. Navedeno pomeni, da vi5lna subvencije pred ZUUJFO in po ustavni odlo6bi ne
bo nujno enaka.

lz zgornjega izhaja tudi, da bodo lahko odlocbe iz druge, tretje in Cetrte alineje izdane na
podlagl razlldnlh Uredb, kar pa pomeni, da bo lahko tudi viSina subvenciie razli6na
(odvisno od datuma vloziwe vloge ali nastanka/upostevanja spremembe).

Prav tako iz zgomjega izhaja, da so posledice sprememb Uredbe (ki so bile pojasnjene v
nasem obvestifu 3t. 00754412011150 z dne 18. 12. 2015\ Se vedno enake, razen v primeru, Ce

bo )trzni del( subvencije negativen. Takrat bo najemnik upraviden do celotnega rneprofitnega
dela(, ki ga takrat ni bilo.

V ISCSD2 je od izdaje ustavne odlodbe onemogo6eno izdajanje odloCb o subvenctah Enih
najemnin. ISCSD2 bo nadgrajen tako, da bodo oznacene vloge, o katerih boste morali na novo
odlocati (po kriterijih, ki so opisani zgorai). vse postopke po uradni dolznosti gtede usbvne
odlocbe bo feba obravnavati kot spremembe po uradni dolznosti in temu primerno voditi



konkretne postopke. Obrazlozitve odlocb bodo prilagojene, vendar pa je (kot ze znano) mogoce

obrazloziwe spreminjati glede na potrebe konkretnega primera. Sistem bo predvidoma

nadgrajen 30. 6. 2016, kar pomeni, da bo izpis odlocb omogocen od 1 7. 2016 dalje.

S spoStovanjem,

Pripravil:
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Stefan Leposa
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- naslovniku, elektronsko \

V vednost:
- Skupnost centrov za socialno delo, info@scsd.si -

- Ministrstvo za okolje in prostor, gp.mop@gov.si - elektronsko

- Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si - elektronsko

- Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si - elektronsko

- Skupnost obcin Slovenije, info@skupnostobcin.si - elektronsko

- zdruZenje obcin Sloventje, info@zdruzenjeobcin si - elektronsko

- Zdruzenle mestnih obcin Slovenue, zmos@koper.si - elektronsko
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