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UVOD 

Nad triletna aktivnost na preobrazbi družbenoekonomskih 
odnosov na stanovanjskem področ ju je začrtala nadaljnje 
usmeritve za uveljavitev delovnega človeka in občana kot 
nosilca odloč itev na področ ju planiranja in zadovoljevanja 
potreb po stanovanjih ter zagotavljanja sredstev za te namene 
pri vzdrževanju in upravljanju stanovanj v družbeni lasti ter 
družbene pomoči na stanovanjskem področ ju. 

Politična in samoupravna usmeritev za nadaljnji razvoj 
družbenoekonomskih odnosov na stanovanjskem področ ju je 
bila opredeljena zlasti s stališč i in sklepi VIII. kongresa ZKS, 8. 
seje Predsedstva CK ZKS in še posebej s »Stališč i, sklepi in 
priporoč ili Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem go- 
spodarstvu v SR Sloveniji«, sprejetimi 7. 11. 1979. Na podlagi 
teh usmeritev je v pripravi zakon o stanovanjskem gospodar- 
stvu, ki naj bi ga Skupšč ina SR Slovenije sprejemala jeseni 
letos. 

Začrtane smernice in njih sprotno uveljavljanje že kaže 
nekatere pozitivne premike. Toda na enem od temeljnih po- 
droč ij stanovanjskega gospodarstva, t. j. na področ ju samo- 
upravnega organiziranja za gospodarjenje s stanovanjsko 
hišo in stanovanji v družbenem upravljanju, so ti premiki 
prepočasni, saj v nekaterih obč inah še vedno deluje manj kot 
polovica hišnih svetov. 

Za tako stanje je več  vzrokov. Osnovni je prav gotovo vtem, 
da se je preveč  uveljavilo nepotrebno koncentriranje sredstev, 
dobljenih s stanarinami, izven zborov stanovalcev in hišnih 
svetov ter je odločanje o njihovem oblikovanju in razporejanju 
pogosto še vedno odtujeno stanovalcem. Krepitvi in razvoju 
hišne samouprave in njenim ekonomskim temeljem smo po- 
svečali premalo pozornosti in usmerjevalne politične aktivno- 
sti. Prav gotovo pa bi dosegli vidnejše rezultate, če bi zbore 
stanovalcev vsebinsko bolj razvijali tudi kot osnovne celice 
družbenopolitičnega in samoupravnega mehanizma v kra- 
jevni skupnosti. 

Dosedanje stanje, ko stanovalci še vedno niso nosilci vseh 
samoupravnih odloč itev pri gospodarjenju s stanovanjskimi 
hišami, v mnogočem onemogoča stanovalcem družbenih sta- 
novanj, da bi se aktivno vključevali v proces planiranja potreb 
in zagotavljanja potrebnih sredstev ter odločanja o njih upo- 
rabi v celotnem procesu upravljanja in vzdrževanja družbenih 
stanovanj. To povzroča po eni strani zmanjšano skrb za pra- 
vilno uporabo stanovanja, po drugi strani pa zavlačevanje 
sprejemanja in napačno pojmovanje uveljavljanja procesa 
prehoda na ekonomske stanarine. 

Z zavestno in konkretno usmerjeno družbenopolitično ak- 
tivnostjo je potrebno takšno stanje odločno preseč i. Že spre- 
jeti dokumenti omogočajo pogoje za hitrejše uveljavljanje 
stanovalcev kot nosilcev upravljanja. Proces postopnega pre- 
hoda na ekonomske stanarine omogoča tudi realnejšo mate- 
rialno podlago za uspešno gospodarjenje s stanovanji v druž- 
benem upravljanju. 

Zato morajo vsi subjekti, zlasti pa občinske in krajevne 
organizacije SZDL, krajevne skupnosti in samoupravne sta- 
novanjske skupnosti, organizirano pristopiti k aktiviranju zbo- 
rov stanovalcev in ustanavljanju hišnih svetov tam, kjer jih še 
ni, ter pospeševanju njihovega aktivnega delovanja v vseh 
primerih, ko ti organi še niso vsebinsko prevzeli vloge, ki jim 
jo nalagajo navedena stališča in veljavne zakonske rešitve; 

prav tako pa tudi k utrjevanju vseh drugih samoupravnih oblik 
na področ ju gospodarjenja s stanovanji. Ob tem velja posebej 
poudariti vlogo in odgovornost komunistov, ki prebivajo v 
stanovanjskih hišah v družbenem upravljanju. 

Namen teh izhodišč  je, da v skupni družbeni akciji opozo- 
rijo na nekatere temeljne vsebinske usmeritve družbenoeko- 
nomskih odnosov in organiziranosti pri uresničevanju hišne 
samouprave na podlagi že sprejetih stališč . Ob sprejetju no- 
vega zakona pa bo Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije 
pripravila tudi podrobnejši strokovni priročnik. 

I. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI PRI 
GOSPODARJENJU S STANOVANJI V 
DRUŽBENEM UPRAVLJANJUI 

Temeljni nosilec vseh pravic in obvez pri upravljanju s 
stanovanjsko hišo in vsemi stanovanji v družbenem upravlja- 
nju v okviru družbenopolitičnih skupnosti so samoupravno 
organizirani stanovalci. Stanovalci družbenih stanovanj in 
etažni lastniki se v stanovanjskih hišah povezujejo v zbore 
stanovalcev, ki pomenijo temeljno obliko organiziranega 
upravljanja. Za izvršilne naloge in operativne potrebe zbor 
stanovalcev izvoli hišni svet. Stanovalci se nadalje organizi- 
rano povezujejo v krajevni skupnosti, po delegatskem načelu 
pa se vključujejo in sooblikujejo samoupravne stanovanjske 
skupnosti v občinah oziroma njihove enote. V teh povezavah 
stanovalci celovito gospodarijo z vsemi stanovanji v družbe- 
nem upravljanju. 

V zboru stanovalcev kot temeljni samoupravni obliki pove- 
zovanja delovnih ljudi in občanov na tem področju skrbijo 
stanovalci za gospodarjenje s stanovanjsko hišo in vsemi 
stanovanji v družbenem upravljanju; hkrati pa je zbor tudi ena 
od temeljnih celic samouprave v krajevni skupnosti, zato je 
njegova funkcija širša. Poleg neposrednega odločanja o ma- 
terialni osnovi gospodarjenja s stanovanji se zbor stanovalcev 
vključuje tudi v opredeljevanje in uresničevanje politike celo- 
vitega razvoja krajevne skupnosti kot temeljne samoupravne 
skupnosti v najširšem smislu. Glede na namen tega gradiva 
pa se bomo v nadaljevanju usmerili predvsem na eno njegovih 
osnovnih funkcij t. j. gospodarjenje s stanovanji v družbenem 
upravljanju. _ 

Stanovalci, organizirani v zbore stanovalcev stanovanjskih 
hiš programirajo potrebe po vzdrževanju stanovanjske hiše, v 
kateri stanujejo in za to določajo sredstva iz stanarine. Del teh 
potreb nato usklajujejo s stanovalci drugih stanovanjskih hiš 
v družbenem upravljanju v krajevni skupnosti in obč ini. Na 
osnovi usklajenih programov svojih in skupnih potreb spreje- 
majo obveze zagotavljanja sredstev za gospodarjenje s hišo, v 
kateri stanujejo, ter vsemi stanovanjskimi hišami v družbenem 
upravljanju v občini. Tako postaja zbor stanovalcev subjekt 
planiranja, to pa pomeni, da sprejema srednjeročne in letne 
programe potreb, ki jih konkretizira v svojih aktih, v planskih 
aktih samoupravne stanovanjske skupnosti ter se hkrati vklju- 
čuje tudi v oblikovanje ter uresničevanje planov krajevne 
skupnosti. 

Zbori stanovalcev v svojih planih opredelijo zlasti: 
- plan potreb in možnosti zagotavljanja sredstav za stano- 

vanjsko hišo na osnovi normativov, ki se predhodno oprede- 
lijo v okviru družbenopolitične skupnosti; 

- namene, višino in nač in uporabe stanarine v stanovanjski 
hiši ter v tem okviru podrobneje opredelijo sredstva za amorti- 
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zacijo, vzdržavanje (investicijsko in tekoče), upravljanje in za 
kritje funkcionalnih stroškov stanovanjskih hiš; 

- potrebe in sredstva za obratovanje stanovanjske hiše; 
- namen, nač in in višino združevanja dela sredstev stana- 

rine med stanovanjskimi hišami v obč ini (če se tako odloč ijo, 
pa tudi v krajevni skupnosti); 

- na osnovi obsega in programa opravil opredelijo sredstva, 
potrebna za strokovna opravila za funkcioniranje stanovanj- 
ske samouprave od zborov stanovalcev, hišnih svetov do 
samoupravne stanovanjske skupnosti (po načelih svobodne 
menjave dela). 

Zbori stanovalcev se aktivno vključujejo v oblikovanje plan- 
skih aktov v krajevni skupnosti, zlasti pri opredeljevanju širših 
pogojev bivanja (okolica, igrišča, komunala, zagotavljanje 
določenih sredstev), lahko pa tudi s konkretnimi obvezami 
združevanja sredstev za posamezne namene, če se tako odlo- 
č ijo. 

Del svojih skupnih interesov stanovalci skupno opredelijo v 
planskih aktih samoupravnih stanovanjskih skupnosti, še po- 
sebej v samoupravnem sporazumu o temeljih planov samoup- 
ravnih stanovanjskih skupnosti v obč ini. Tu opredelijo pred- 
vsem: 

- višino in nač ine združevanja dela stanarine med stano- 
vanjskimi hišami v obč ini ter namene porabe na osnovi uskla- 
jevanih planov potreb in možnosti zagotavljanja sredstev za 
vse stanovanjske hiše v družbenem upravljanju; 

- obseg in program opravil ter sredstev v zvezi s strokov- 
nimi opravili za funkcioniranje stanovanjske samouprave od 
zborov stanovalcev in hišnih svetov do samoupravne stano- 
vanjske skupnosti - svobodna menjava dela; 

- nač in strokovnega ugotavljanja potreb ter odnose z izva- 
jalci popravil oziroma vzdrževanja stanovanjskih hiš za po- 
sege v stanovanjskih hišah iz združenih sredstev stanarin; 

- odnose do tistih zborov stanovalcev, ki ne pristopijo k 
samoupravnemu sporazumu o temeljih planov samoupravne 
stanovanjske skupnosti in ki se ne organizirajo tako, da bodo 
vsebinsko in funkcionalno sposobni združevati in uporabljati 
združena sredstva stanarin; 

- potrebe po usposabljanju in razvoju izvajalcev popravil 
oziroma vzdrževanja in ukrepe pospeševanja tega razvoja 
vključno z združevanjem sredstev v ta namen. 

Materialno osnovo za samoupravno odločanje pri gospo- 
darjenju s stanovanjskimi hišami v družbenem upravljanju 
predstavlja stanarina kot družbeno priznana cena za uporabo 
stanovanja, na katero vpliva smotrnost gospodarjenja in od- 
govoren lastni odnos stanovalcev v stanovanjski hiši. Vsak 
stanovalec je v stanovanjski hiši dolžan prispevati dogovor- 
jeno stanarino; pri tem pa lahko glede na svoj dohodkovni 
položaj uveljavlja v samoupravni stanovanjski skupnosti pra- 
vico do delnega nadomeščanja stanarine na osnovi dogovor- 
jenih kriterijev solidarnosti. 

V okviru stanarine uskladijo dejansko višino amortizacije 
stanovalci in delavci v združenem delu praviloma skupno v 
zboru uporabnikov samoupravne stanovanjske skupnosti 
(najmanj 1 % realne cene stanovanj), kjer tudi konkretno 
opredeljujejo vlaganja amortizacije v posamezne hiše na pod- 
lagi planov potreb zborov stanovalcev. Uporaba amortizacije 
je namenjena predvsem prenovi in obnovi stanovanjskih hiš, 
adaptacijam in izgradnji nadomestnih stanovanj v enostavni 
reprodukciji. Glede sredstev za vzdrževanje (v tistem delu, ki 
ga ni mogoče pokrivati iz amortizacije), sredstev za pokriva- 
nje funkcionalnih stroškov in za upravljanje odločajo stano- 
valci v zborih stanovalcev. O tistem delu teh sredstev, za 
katere se dogovorijo, da jih bodo združevali, odločajo stano- 
valci v zboru uporabnikov samoupravne stanovanjske skup- 
nosti in v zboru uporabnikov enote. 

Sredstva za obratovanje stanovanjske hiše združujejo sta- 
novalci le v stanovanjski hiši in to v skladu z lastnimi potre- 
bami, ki jih opredeljujejo v svojih planih. Ta sredstva se 
združujejo predvsem za: razsvetljavo in gretje skupnih pro- 
storov, č iščenje in obratovanje teh prostorov, fizično zavaro- 
vanje stanovanjske hiše, skupna zaščita in varnostna sred- 
stva, urejanje okolice in druge potrebe, za katere se stano- 
valci dogovorijo, pa niso pokrite s stanarino. 

Zbori stanovalcev odločajo neposredno o nač inu uporabe 
sredstev in dogovarjanju z izvajalci za vsa sredstva stanarin, s 
katerimi neposredno gospodarijo v stanovanjski hiši. To po- 
meni, da se odločajo, ali bodo sam' zagotavljali izvajalce in se 

z njimi dogovarjali ali pa bodo del teh opravil prenašali na 
delovno skupnost pri samoupravni stanovanjski skupnosti 
oziroma na organizacijo za vzdrževanje stanovanjskih hiš. 

Lastniki posameznih delov stanovanjskih hiš - etažni last- 
niki se kot stanovalci enakopravno vključujejo v upravljanje s 
stanovanjsko hišo. Odločajo o tistih sredstvih za posamezne 
namene, za katere sredstva združujejo. Pri tem gre predvsem 
za sredstva za vzdrževanje skupnih delov in naprav y stano- 
vanjski hiši, sredstva za upravljanje s stanovanjsko hišo, del 
sredstev za funkcionalne stroške, če se tako dogovorijo ter 
sredstva za potrebe obratovanja stanovanjske hiše. 

Osnovno načelo, ki ga stanovalci upoštevajo pri odloč itvah 
o potrebnih sredstvih za gospodarjenje s stanovanjskimi hi- 
šami v družbenem upravljanju je, da so odgovorni za gospo- 
darjenje s stanovanjsko hišo, v kateri stanujejo, hkrati pa v 
samoupravni stanovanjski skupnosti uresničujejo svojo od- 
govornost za gospodarjenje z vsemi stanovanji v družbenem 
upravljanju v obč ini. Zato se tam obvezno dogovorijo o zdru- 
ževanju dela stanarine za vzdrževanje in obnavljanje hiš. 
Glede na različne potrebe in možnosti bodo stanovalci v 
novejših stanovanjskih hišah združevali več  sredstev kot sta- 
novalci starejših stanovanjskih hiš, kar bo na podlagi skupno 
oblikovanih meril vzajemnega združevanja sredstev in njiho- 
vega namenskega usmerjanja omogočilo potrebni obseg 
vzdrževanja tudi starejših stanovanjskih hiš. 

II. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE 
STANOVALCEV 

a) Samoupravno organiziranje stanovalcev v 
stanovanjski hiši 

Stanovalci ter lastniki, uporabniki (imetniki) pravice upo- 
rabe posameznih delov stanovanjske hiše se povezujejo v 
zbor stanovalcev stanovanjske hiše. 

Zbor stanovalcev sodeluje v procesu planiranja kot nosilec 
planiranja in gospodarjenja s stanovanjsko hišo. Poleg tega 
oblikuje in sprejema program upravljanja, vzdrževanja in izva- 
janja nalog SLO in družbene samozaščite v stanovanjski hiši 
ter finančni načrt in zaključni račun o vseh sredstvih, s kate- 
rimi upravlja stanovanjska hiša. Skrbi za smotrno gospodarje- 
nje s stanovanjsko hišo in stanovanji. Zbor stanovalcev voli in 
odpokliče hišni svet in druge organe ter č lane hišnega sveta. 
Prav tako sprejema pravilnik o svojem delu ter pravila o 
izvrševanju hišnega reda v skladu z odlokom skupščine ob- 
č ine ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom aH na 
podlagi skupnega dogovora vseh stanovalcev na zboru. 

Hišni svet je izvršilni organ zbora stanovalcev stanovanjskih 
hiš oziroma stanovanjske hiše. V primeru, da ima stanovanj- 
ska hiša 5 ali več  stanovanj izvoli hišni svet, sicer zbor stano- 
valcev opravlja tudi pravice in obveznosti hišnega sveta. 
Glede na ugotovljene skupne interese lahko več hiš skupno 
oblikuje enoten zbor stanovalcev in izvoli hišni svet. 

Hišni svet je samoupravni izvršilni organ zbora stanovalcev 
in s tem predlagalec in izvajalec njegovih sklepov. Prav tako 
realizira izvajanje programa dela in finančnega načrta in v 
okviru tega naroča in kontrolira izvajanje vseh vzdrževalnih 
del v stanovanjski hiši. Odloča tudi o operativnem izvajanju 
del pri obratovanju stanovanjske hiše. 

Na podlagi planskih opredelitev in sprejetih kriterijev zbora 
stanovalcev določa hišni svet razmerja financiranja in delitve 
stroškov za vzdrževanje skupnih delov in naprav z lastniki 
posameznih delov stanovanjske hiše (etažni lastniki). Na 
osnovi teh razmejitev z njimi sklepa pogodbe o nač inu in 
višini kritja stroškov. Določa tudi razmejitve skupnih stroškov 
stanovanjske hiše na posamezne nosilce stanovanjske pra- 
vice ter razmejitve obratovalnih stroškov stanovanja, če s 
posameznimi merilnimi napravami to ni neposredno ugotov- 
ljeno (voda, ogrevanje itd.). Zagotovi pravilno uporabo in 
vzdrževanje funkcionalnega zemljišča hiše, zelenic, igrišč  in 
skrbi za dobre sosedske odnose. Na področ ju družbene sa- 
mozaščite izvaja naloge le-te ter nekatere ukrepe splošnega 
ljudskega odpora. Izvaja pravice in dolžnosti do stanovalcev 
stanovanjske hiše, ki izhajajo iz pravnega statusa stanovanj• 
ske hišo ter opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti in tiste, 
ki mu jih poveri zbor stanovalcev. 
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b) Samoupravno organiziranje stanovanjskega 
področja v krajevni skupnosti 

Samoupravno organizirani stanovalci skupaj z vsemi dru- 
gimi krajani izvolijo delegacijo KS za skupščino stanovanjske 
SIS ter oblikujejo svete stanovalcev v krajevni skupnosti kot 
obliko dela krajevne skupnosti. V primeru potreb po pokriva- 
nju specifičnih interesov ustanovijo stanovalci s samouprav- 
nim sporazumom tudi enote samoupravne stanovanjske 
skupnosti. Za delovanje enote in pokrivanje specifičnih skup- 
nih potreb v krajevni skupnosti zagotovijo stanovalci s samo- 
upravnim sporazumom o ustanovitvi enote tudi sredstva. 
Take potrebe bi bile zlasti: obnova (prenova) stanovanjskih 
hiš, urejanje okolice, igrišča, vzdrževanje skupnih delov in 
napra'/ v stanovanjskih hišah nad standardi ipd. O sredstvih 
stanarin odločajo stanovalci v zborih stanovalcev stanovanj- 
skih hiš in zaradi nujne vzajemnosti in solidarnosti prek dele- 
gacij in delegatov v zborih uporabnikov v samoupravni stano- 
vanjski skupnosti. 

V krajevni skupnosti bomo ob kadrovski naslonitvi na zbore 
stanovalcev v stanovanjskih hišah in upoštevaje celovito od- 
govornost za gospodarjenje z vsemi stanovanji v družbenem 
upravljanju ustanovili svete stanovalcev (po potrebi tudi zbore 
stanovalcev) kot stalna delovna telesa, ki so širša (zajemajo 
npr. tudi stanovalce v individualnih hišah), delujejo pa pri 
skupščinah krajevnih skupnosti. Razen v izjemnih primerih ni 
niti potrebno, niti racionalno na tej ravni združevati sredstva 
stanarin ipd. Položaj svetov (aH zborov) stanovalcev bo kon- 
kretno opredeljen v statutu krajevne skupnosti. Ti sveti (zbori) 
bodo svoje delovanje nujno povezovali s sekcijami krajevne 
skupnosti SZDL za to ali druga sorodna področ ja, kadrovsko 
pa bi bilo smotrno zagotoviti določeno prekrivanje s sestavo 
delegacije za skupšč ino stanovanjske skupnosti. 

Njihova vloga se usmerja zlasti v usklajevanje in razreševa- 
nje vseh problemov, ki so povezani s pogoji bivanja v najšir- 
šem smislu (okolica, igrišča, komunala, zagotavljanje določe- 
nih storitev idr.) pri uveljavljanju politike razvoja krajevne 
skupnosti. Povezali bi se tudi npr. s sveti potrošnikov, zbori 
uporabnikov določenih storitev idr. Odloč itve svetov, ki ni- 
majo materialnega značaja, bi bile dokončne, če pa imajo 
materialne posledice, bi o njih odloč ili na zborih stanovalcev v 
stanovanjskih hišah ali pa bi se posredovale delegaciji za 
samoupravno stanovanjsko skupnost oziroma samoupravni 
stanovanjski skupnosti sami. Svete (zbore) stanovalcev bo 
treba razvijati zlasti v tej smeri, da bodo sodelovali pri predlo- 
gih za oblikovanje planskih dokumentov KS ter za njeno 
samoupravno sporazumevanje z ustreznimi TOZD, SIS idr. na 
področ ju zagotavljanja pogojev za stanovanjsko gradnjo 
(glede zemljiške politike', prostorskega in urbanističnega ure- 
janja krajevne skupnosti, komunalne opremljenosti zemljišč , 
gradnje in upravljanja stanovanj, solidarnosti na tem po- 
droč ju, odnosov med stanovalci, problematike poslovnih pro- 
storov ipd.). 

V tem okviru bodo morali tudi spremljati uresničevanje 
planskih nalog, predlagati ustrezne rešitve in stališča skup- 
šč in in svetov KS ter delegacij KS za stanovanjsko samou- 
pravno interesno skupnost in njeni skupščini. 

Sveti bodo v veliko pomoč delegacijam, saj bo delegacija 
pogosto tako že dobila potrebne družbene usmeritve, ki bodo 
izhajale iz življenja in dela v krajevni skupnosti, sama pa bo 
precizirala in sprejemala svoja stališča, zlasti ko gre za odloč i- 
tve, ki jih sprejema v zvezi z oblikovanjem plana samoupravne 
stanovanjske skupnosti v dogovarjanju z delegati drugih kra- 
jevnih skupnosti in združenega dela in kot take odloč itve 

zahtevajo sredstva samoupravne stanovanjske skupnosti. 
Kolikor bi se odločali za enotne svete (ali zbore) za stano- 

vanjsko in komunalno (pa tudi za stavbno zemljiško) dejav- 
nost pri krajevnih skupnostih (to pa bi bilo smotrno, zlasti ko 
bi oblikovali skupno združeno delegacijo), bi morali v svetih 
kadrovsko pokriti tudi komunalno dejavnost. V tem primeru je 
treba ustrezno razširiti in razč leniti njihovo področ je dela. Del 
č lanov sveta stanovalcev pri skupščini krajevne skupnosti, pa 
naj bi se vključeval tudi v sekretariat (stalno akcijsko jedro) 
sekcije za stanovanjska in komunalna vprašanja pri krajevni 
konferenci SZDL. 
Delegacija za samoupravno stanovanjsko skupnost bo tudi v 
prihodnje izvoljena na splošnih volitvah, ker je samoupravna 
stanovanjska skupnost prek skupnosti socialnega varsta 
vključena v skupščinski sistem. Pogosto bo primerno izvoliti 
oziroma oblikovati združeno delegacijo krajevne skupnosti 
tudi za samoupravne komunalne interesne skupnosti, ker sta 
obe dejavnosti med seboj povezani. V skladu z našim delegat- 
skim sistemom je njena vloga zlasti sprejemanje in usklajeva- 
nje vseh odloč itev, ki izhajajo iz samoupravnega sporazuma o 
temeljih planov. Delegati iz delegacij v krajevni skupnosti v 
zboru uporabnikov skupaj z delegati delegacij združenega 
dela za samoupravno stanovanjsko skupnost sprejemajo 
osnutke samoupravnega sporazuma o temeljih plana samo- 
upravne stanovanjske skupnosti. Izvajajo tudi vse druge pra- 
vice in dolžnosti, ki so podrobneje navedene za zbor stanoval- 
cev samoupravne stanovanjske skupnosti. 

c) Zbor uporabnikov samoupravne 
stanovanjske skupnosti 

Zbor uporabnikov odloča o vseh zadevah skupnega po- 
mena v obč ini v skladu s samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi samoupravne stanovanjske skupnosti in statutom. V 
interesu vseh stanovalcev stanovanj v družbenem upravljanju 
v občini je, da se vodi enotna politika in zagotavljajo vsaj 
približno enaki pogoji gospodarjenja s stanovanji v družbeni 
lastnini. Zato se v okviru zbora uporabnikov in na osnovi 
samoupravnega sporazuma o temeljih planov dogovori obseg 
vzajemnosti in solidarnosti in nač in uporabe tako združenih 
sredstev stanarin. 

Pravice in dolžnosti zborov uporabnikov so zlasti: 
- oblikovanje programov in planov za združevanje in upo- 

rabo sredstev stanarin in to: 
• združene amortizacije vseh družbenih stanovanj v ob- 

čini, . .. 
• dela združenih sredstev vzdrževanja stanovanj v družbe- 

nem upravljanju v obč ini za več je posege; 
- sprejemanje osnutkov samoupravnih sporazumov o te- 

meljih planov, ki jih nato sprejemajo stanovalci in delavci v 
združenem delu; = 

- zagotovitev strokovnih opravil v zvezi z delovanjem dele- 
gatskega sistema od zbora stanovalcev do skupšč ine samo- 
upravne stanovanjske skupnosti - svobodna menjava dela; 

- dogovarjanje z zborom izvajalcev o cenah, rokih in dru- 
gih pogojih vzdrževanja, prenove in nadomestitve stanovanj; 

- zagotovi ukrepe družbenega nadzora za stanovanjske 
hiše, ki niso oblikovale zborov stanovalcev in hišnih svetov; 

- usklajuje interese vseh stanovalcev stanovanj v družbe- 
nem upravljanju, ko pride do razhajanja; 

- se dogovarja o ustanavljanju poravnalnih svetov in po- 
sebnih sodišč združenega dela; 

- opravlja druge pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz usta- 
novitvenega akta. 

MNENJA IN STALISCA 

Republiškega sveta za vprašan 

nekaterih vprašanjih v zvezi s pripravo zakona 

o stanovanjskem gospodarstvu   

Republiški svet za vprašanja družbene ureditve je marca 
letos obravnaval nekatera vprašanja v zvezi s pripravo zakona 

o stanovanjskem gospodarstvu na pobudo Republiškega se- 
kretariata za urbanizem, ki je želel, da se v Svetu razmotre 

4 poročevalec 



naslednja vprašanja: 
1. V zvezi z urejevanjem odnosov pri zagotavljanju sredstev 

za stanovanjsko gradnjo je sproženo vprašanje vzajemnosti 
pri gradnji stanovanj. To zadeva predvsem primerne, ko bi 
posamezne temeljne organizacije združenega dela ne mogle 
iz sklada skupne porabe zagotoviti sredstev za planirani ob- 
seg stanovanjske gradnje. Sproženo je tudi vprašanje, kako 
zagotoviti planirani obseg stanovanjske gradnje, če v posa- 
mezni obč ini začasno ali dalj časa temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela ne bi ustvarile čistega dohodka in 
oblikovale sklada skupne porabe v planiranem obsegu. 

V dosedanjih razpravah je bila izražena bojazen, da bi 
ureditev kot jo predvidevamo, lahko bistveno zavrla stano- 
vanjsko graditev v 'primerih, ko bi zaradi slabših pogojev 
gospodarjenja temeljne in druge organizacije ne mogle zago- 
tavljati sredstev za stanovanjsko gradnjo iz sklada skupne 
porabe. V dosedanjih razpravah je bilo izoblikovano mnenje, 
da z zakonom, oziroma odloki obč inskih skupščin na podlagi 
zakona, ni dopustno predpisovati obveznega izločanja sred- 
stev za stanovanjsko gradnjo, niti iz dohodka niti iz čistega 
dohodka temeljnih in drugih organizacij združenega dela. V 
izjemnih primerih, ko bi bil ogrožen plan stanovanjske grad- 
nje, pa bi bila skupščina družbenopolitične skupnosti zave- 
zana, da posreduje z ustreznimi ukrepi, da bi zagotovili ure- 
snič itev piana. 

2. Na področ ju stanovanjskega gospodarstva smo do sedaj 
kot dejavnost oziroma zadeve posebnega družbenega po- 
mena, opredeljevali, prvič , gospodarjenje in upravljanje sta- 
novanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini in, drugič , 
družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu. Dejavnosti 
pri zagotavljanju razširjene reprodukcije stanovanj doslej ni- 
smo opredeljevali kot dejavnost posebnega družbenega po- 
mena. 

Na področ ju graditve stanovanj ne uresničujemo naših 
družbenih usmeritev. Izvajalci imajo več inoma monopol in 
glede tehnologije in gradbenih zmogljivosti ter, v precejšnji 
meri, tudi| pri določanju cene stanovanj. Vsi izvajalci tudi ne 
izpoljnjujejo vedno rokov za njihovo izgradnjo. 

Poseben družbeni interes na področ ju stanovanjske gradi- 
tve in izgradnje sosesk uveljavljamo s samoupravnimi spora- 
zumi in družbenimi dogovori. Z družbeno usmerjeno stano- 
vanjsko gradnjo uveljavljamo v družbenopolitičnih skupno- 
stih kontinuirano in načrtno gradnjo stanovanj z vsemi po- 
trebnimi pripravami, od urbanistične dokumentacije do zago- 
tavljanja potrebnih Zemljišč za gradnjo in za njihovo komu- 
nalno opremo ter za gradnjo spremljajoč ih objektov v stano- 
vanjski soseski (vrtcih šole, zdravstveni, kulturni, športni in 
drugi objekti). 

V zvezi z urejevanjem odnosov pri družbeno usmerjeni 
stanovanjski gradnji in izgradnji sosesk je sproženo vpraša- 
nje, kdo naj bo investitor v teh pogojih, za razliko od gradnje 
za trg, ki je prevladovala 'pred tem. Pri taki gradnji so bili 
investitorji izgradnje posameznih stanovanjskih objektov or- 
ganizacije združenega dela gradbene dejavnosti, ki so le te 
gradile, in druge organizacije ter skupnosti. Sproženo je vpra- 
šanje, ali lahko samoupravna stanovanjska skupnost nastopa 
kot investitor družbeno usmerjene stanovanjske gradnje, aH 
naj bo investitor izvajalec oziroma plansko poslovna skupnost 
za izgradnjo stanovanjske soseske? 

3. Pri združevanju sredstev za vzajemno gradnjo družbenih 
stanovanj oziroma kreditiranje nakupa odnosno gradnje za- 
sebnih stanovanj se ta sredstva v skladu s samoupravnimi 
sporazumi vrnejo temeljnim in drugim organizacijam združe- 
nega dela in skupnostim v obliki novih stanovanj. Vrnejo se v 
vrednosti stanovanj, ki odgovarjajo deležem sredstev, ki so jih 
združili. Sredstva vrnejo temeljne in druge organizacije zdru- 
ženega dela, ki so ta sredstva uporabile iz naslova vzajemno- 
sti. Sproženo je vprašanje, kaj je z revalorizacijo vzajemnih 
sredstev, ki jih vračamo temeljnim in drugim organizacijam 
združenega dela in skupnostim v obliki stanovanj glede na 
vsakoletno zmanjševanje vrednosti združenih sredstev? Pri 
združevanju sredstev za gradnjo stanovanj za solidarnostne 
namene (iz tekočega dohodka) združenih sredstev ne bi vra- 
čali temeljnim in drugim organizacijam združenega dela in 
skupnostim, pač  pa bi z njimi upravljali v samoupravni stano- 
vanjski skupnosti (taka ureditev velja danes za stanovanja, ki 
so bila preje splošno ljudsko premoženje in je z njimi uprav- 
ljala in razpolagala obč ina, sedaj pa samoupravna stanovanj- 

ska skupnost. To velja tudi za vsa solidarnostna stanovanja, ki 
smo jih v SR Sloveniji zgradili po letu 1973). 

Ob taki ureditvi je sproženo vprašanje, ali ne vzpostavljamo 
že preživelih oblik stanovanjskih skladov in s tem družbeno 
odtujujemo upravljanje z njimi od delavcev? Nač in oblikova- 
nja solidarnostnega sklada pa je urejen tako, da dobiva ta 
sklad značaj anonimnega sklada. 

4. Pri veljavnem sistemu premiranja stanovanjskega varče- 
vanja se ravnamo po socialnih merilih. Zato pokrivamo premi- 
ranje iz sredstev solidarnosti, le-ta naj bi v bodoče oblikovali 
iz dohodka ter jih združevali v samoupravni stanovanjski 
skupnosti. Sproženo je vprašanje, ali ne bi kazalo premiranje 
v stanovanjskem gospodarstvu izenač iti s premiranjem, kot je 
urejeno v nekaterih vejah gospodarstva (npr. kmetijstvo), in 
sicer iz proračunskih sredstev (republiških in občinskih)? V 
nasprotnem primeru je vprašanje, iz katerih virov premirati 
namenske stanovanjske hranilne vloge, ali iz sredstev solidar- 
nosti ali iz združenih sredstev? 

5. Pri sedanji ureditvi ima hišni svet opravilno sposobnost, 
nima pa lastnosti pravne osebe. Ugotavljamo, da pri taki 
družbeno pravni ureditvi hišni svet ni postavljen v položaj, da 
bi lahko uspešno gospodaril in upravljal s stanovanjsko hišo. 
Zaradi tega menimo, da moramo ureditev bistveno spreme- 
niti. Hišni svet bi lahko samo organiziral izvedbo večjega dela 
strokovnih opravil in ne da bi za to rabil usluge raznih organi- 
zacij združenega dela, ki so registrirane za gospodarjenje in 
upravljanje s stanovanjskimi hišami y družbeni lastnini. Pri 
sedanji ureditvi hišnih svetov ne more zaposliti delavcev za 
opravljanje del, ne more organizirati delovne skupnosti za 
opravljanje posameznih opravil, ampak lahko samo naroča 
usluge in storitve pri specializiranih ali drugih organizacijah 
združenega dela in skupnostih. 

Vprašanje je, kako urediti družbeni položaj hišnih svetov, 
da bodo imeli možnost s hišo dobro gospodariti in upravljati 
in da bodo za to prevzemali odgovornost? 

6. V področnih skupnostih za graditeljstvo, ki delujejo v 
okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije, je bil sprejet sred- 
njeročni program razvoja raziskovalnega dela. Do leta 1978je 
bito financiranje tega dela zagotovljeno z zakonom. Ta je 
določal vire in višino sredstev za raziskovalno delo. V letu 
1978 je t? i I sprejet samoupravni sporazum med interesnimi 
skupnostmi, v katerem so določeni pogoji in nač ini združeva- 
nja sredstev za raziskovalno delo. 

Vprašanje je, ali naj sredstva za raziskovalno delo na po- 
droč ju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva zago- 
tavljamo iz stanovanjskih sredstev ali iz sredstev združenih pri 
Raziskovalni skupnosti Slovenije? 

7. Ustava SR Slovenije v 27. točki 314. člena določa, da SR 
Slovenija v okviru z ustavo in zakoni določenih pravic in 
dolžnosti skrbi za varstvo in smotrno gospodarjenje s prosto- 
rom in naravnimi bogastvi, za urbanistično urejanje v repu- 
bliki in za varstvo človekovega okolja ter kulturnih in zgodo- 
vinskih spomenikov. 

Med pomembne kulturne in zgodovinske spomenike sodijo 
v SR Sloveniji tudi stara mestna jedra Piran, Ptuj, Škofja Loka, 
Kranj, Stara Ljubljana. V teh mestnih jedrih imamo pretežno 
star in dotrajan stanovanjski in drugi stavbni fond. Za njegovo 
prenovo so potrebna izredno velika sredstva. Upravljalci in 
lastniki objektov ne morejo objektov prenoviti brez širše po- 
moč i združenega dela. V ta namen bi bilo potrebno opredeliti 
družbeno osnovo na podlagi katere bi obnovo starih mestnih 
jeder lahko vključ ili v dogovor o temeljih plana SR Slovenije 
in tako zagotovili širše angažiranje sredstev združenega dela 
za prenovo teh objektov po samoupravni poti. 

izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 15. januarja 1.1, k tem 
vprašanjem takole opredelil svoja stališča: 

1. Vzajemnost pri gradnji stanovanj naj bi v bodoče urejali 
na osnovi potreb, in ob upoštevanju možnosti, ki bi jih najprej 
ugotovili v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela 
in delovnih skupnostih ter na osnovi dogovorjenih kriterijev in 
ugotovljenih potreb, ki bi jih ugotovili v samoupravni stano- 
vanjski skupnosti obč ine. Medsebojna razmerja pri združeva- 
nju sredstev za te namene bodisi v delovnih organizacijah 
oziroma v samoupravnih stanovanjskih skupnostih naj bi ure- 
jevali s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov organiza- 
cij združenega dela oziroma samoupravnih stanovanjskih 
skupnosti. 
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2. Z zakonom naj bi določ ili, da je celotna dejavnost samo- 
upravnih stanovanjskih skupnosti dejavnost posebnega druž- 
benega pomena. V okviru dejavnosti samoupravnih stano- 
vanjskih skupnosti sodi tudi upravljanje in gospodarjenje z 
obstoječ im stanovanjskim skladom hiš v družbeni lastnini. V 
zakonu o stanovanjskem gospodarstvu naj bi določ ili, da je 
upravljanje in gospodarjenje z obstoječ im stanovanjskim 
skladom hiš, ki se nanaša na vzdrževanje, prenovo in nado- 
meščanje dotrajanega stanovanjskega sklada hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini dejavnost posebnega družbenega po- 
mena. 

3. V zakonu naj bi opredelili, da so investitorji družbeno 
usmerjene stanovanjske graditve temeljne in druge organiza- 
cije združenega dela, skupnosti za plansko in poslovno sode- 
lovanje pri stanovanjski graditvi, stanovanjske zadruge ter 
samoupravne stanovanjske skupnosti in enote samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti. 

Delovni ljudje in občani v samoupravnih stanovanjskih 
skupnostih s samoupravnim sporazumom določ ijo, kdo in 
pod kakšnimi pogoji lahko nastopa kot investitor v družbeno 
usmerjeni stanovanjski gradnji. 

Glede na to, da je nedorečena določba 395. č lena zakona o 
združenem delu o dejavnosti, nalogah in ciljih, ki naj se 
uresničujejo v skupnosti za plansko in poslovno sodelovanje, 
je potrebno opredeliti ali lahko taka skupnost prevzame vlogo 
investitorja na področ ju stanovanjske gradnje. 

4. Z zakonom naj bi določ ili, da bomo družbeno pomoč 
(solidarnost) na področju stanovanjskega gospodarstva uve- 
ljavljali pri graditvi stanovanj, pri delnem nadomeščanju sta- 
narin in premiranju namenskega varčevanja za pridobitev 
stanovanja. 

V okviru družbene pomoči (solidarnosti) naj bi razreševali 
stanovanjska vprašanja invalidov, borcev, starejših občanov 
in za delo nesposobnih ljudi ter občanov in družin z nizkimi 
dohodki, zlasti tistih z več jim številom otrok in mladih družin, 
ki sami ne morejo rešiti stanovanjskega vprašanja v temeljnih 
organizacijah združenega dela in stanovanjska vprašanja 
učencev in študentov. 

Sredstva za družbeno pomoč (solidarnost) naj bi delavci 
zagotavljali iz dohodka temeljnih in drugih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti. 

V primeru, da v obč ini ne bi sklenili samoupravnega spora- 
zuma lahko občinska skupšč ina z odlokom, v skladu z zako- 
nom, predpiše obvezen prispevek za družbeno pomoč (soli- 
darnost) v stanovanjskem gospodarstvu. 

Dohodek temeljnih in drugih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti je v skladu z ustavo in zakonom o združe- 
nem delu namenjen tudi za pokrivanje obveznosti za zagotav- 
ljanje socialne varnosti delavcev in občanov. Nesporno smo 
ugotovili, da take kategorije delavcev in občanov obstojajo in 
za te je potrebno uveljaviti sprejeta načela solidarnosti. 

4. Premiranje namenskega stanovanjskega varčevanja naj 
zagotavlja več je angažiranje lastnih sredstev občanov za ra- 
zreševanje stanovanjskih vprašanj. V ta namen naj bi uvedli 
stimulativnejše oblike stanovanjskega varčevanja. Z družbe- 
nim dogovorom na ravni republike in s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih planov samoupravne stanovanjske skupnosti 
v obč inah naj bi opredelili pogoje, nač in in sredstva za premi- 
ranje namenskega varčevanja. 

5. Uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov na po- 
droč ju stanovanjskega gospodarstva, zlasti na področ ju 
upravljanja in vzdrževanja stanovanjskih hiš zahteva tudi 
novo vlogo, naloge in pristojnosti zborov stanovalcev in hiš- 
nih svetov oziroma hiše. Vlogo pravne osebe na področ ju 
gospodarjenja s stanovanjskimi hišami lahko dobi le hiša 
sama, s sredstvi te hiše pa upravlja in razpolaga zbor stano- 
valcev hiše in hišni svet. V zakonu naj bi v tem pogledu 
natančno opredelili nosilce nalog in odgovornosti pri gospo- 
darjenju s stanovanjsko hišo. 

6. Prenova (revitalizacija) starih mestnih jeder mora postati 
dolgoročna naloga, katere razreševanje naj bi urejevali s plani 
obč in ali posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

Sredstva za te namene naj bi zagotavljali na podlagi samo- 
upravnih sporazumov o temeljnih planov samoupravnih sta- 
novanjskih skupnosti za prenovo mestnih jeder kot solidar- 
nostna in vzajemnostna sredstva in kot družbeno usmerjena 
sredstva (takse, davki, mestna in zemljiška renta, nadomestila 
za uporabo stavbnih zemljišč ) ter sredstva amortizacije iz 

vzdrževanja sklada stanovanjskih hiš v družbeni'lastnini ter 
lastna udeležba lastnikov poslovnih prostorov ter stanovanj in 
stanovanjskih hiš v zasebni lasti. 

Republiški svet je glede prvega vprašanja podprl stališče 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Svet je ob tem sodil, naj bi v zakonu o stanovanjskem 
gospodarstvu jasno opredelili, da so sredstva sklada skupne 
porabe temeljni vir za združevanje sredstev v te namene. Za 
združevanje teh sredstev in sredstev č istega dohodka ni druž- 
beno pravnih zaprek, če se delavci tako dogovore oziroma 
sporazumejo. 

Svet je še ugotovil, da je pojmovati planirani obseg stano- 
vanjske izgradnje tisti obseg, ki ga izoblikujejo ii) sprejmejo 
udeleženci in podpisniki ustreznega dela dogovora o temeljih 
družbenega plana obč ine. 

V drugem vprašanju je predlagatelj vsebinsko zajel dve 
tematsko različni področ ji. Prvo zadeva vprašanja, ki so pove- 
zana z gospodarjenjem in upravljanjem stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lasti in z družbeno pomočjo v stanovanj- 
skem gospodarstvu kot dejavnostjo posebnega družbenega 
pomena. Drugo pa je, ali lahko samoupravna stanovanjska 
skupnost nastopa kot investitor družbeno usmerjene stano- 
vanjske gradnje, ali naj bo investitor izvajalec oziroma plan- 
sko poslovna skupnost za izgradnjo stanovanjske soseske? 

Republiški svet je v zvezi s prvim delom tega vprašanja 
podprl stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

V zvezi z drugim delom tega vprašanja pa je bil Republiški 
svet mnenja, da plansko poslovna skupnost ne bi mogla 
nastopati v vlogi investitorja. V sistemu združenega dela druž- 
beno pravno ni dopustno dajati takih pooblastil (glej člene 
395., 396., 397. in 198. zakona o združenem delu). Skupnost 
združenega dela za medsebojno plansko in poslovno sodelo- 
vanje je institucionalna oblika povezovanja organizacij in 
skupnosti združenega dela, ki so med seboj povezane na 
osnovah, ki jih opredeljuje v 1. odstavku 395. člena zakon o 
združenem delu, za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih v 
skladu z 2. odstavkom navedenega č lena opredeljujejo udele- 
ženke v samoupravnem sporazumu, ki ga sklenejo ali nakna- 
dno pristopijo. 

Po mnenju Republiškega sveta naj bi bili v skladu z druž- 
beno ekonomsko naravo odnosov pri družbeno usmerjeni 
stanovanjski gradnji, investitorji organizacije združenega dela 
odnosno poslovne skupnosti, ki bi jih organizirali za izvedbo 
posameznih celovitih programov tovrstne stanovanjske iz- 
gradnje. 

Republiški svet meni, da je poslovna skupnost (člen 388. 
zakona o združenem delu) najustreznejša oblika združevanja 
dela in sredstev organizacij združenega dela (vanje se lahko 
združijo recimo tudi posamične temeljne organizacije, ki so 
dislocirane od matičnih delovnih organizacij) za gradnjo celo- 
vitih urbanih stanovanjskih naselij. Zaradi tega je predlagate- 
lju zakona svetoval, naj z ustreznimi normativnimi izpeljavami 
zakonskih določ il usmerja in spodbuja tako združevanje. 

V okviru družbeno usmerjene stanovanjske graditve je izha- 
jati od tega, da je tudi stanovanjska zadruga investitor ozi- 
roma družbeno pravni subjekt investicije. 

Republiški svet je mnenja, da je samoupravna stanovanjska 
skupnost lahko investitor, samo pod pogojem, če za izvrševa- 
nje investitorskih del določ i ustrezno organizacijo združe- 
nega dela ali poslovno skupnost, ki je usposobljena za ta 
namen. Izvrševanje investitorskih del naj torej ne bi bilo nalo- 
ženo delavcem delovne skupnosti pri stanovanjski skupnosti. 

Republiški svet je predlagatelju zakona svetoval, naj bi 
predložil v zakonu določ ilo, da temeljna organizacija, ki 
sprejme od stanovanjske skupnosti vlogo investitorja, ne 
more biti istočasno tudi izvajalec del na objektu v okviru 
družbeno usmerjene stanovanjske graditve. 

V zvezi s tretjim vprašanjem, ki zadeva družbeno ekonom- 
ske odnose pri združevanju sredstev za vzajemno gradnjo 
družbenih stanovanj, je Republiški svet podprl opredelitev 
Izvršnega sveta Skupščina SR Slovenije k prvemu vprašanju, 
v katerem je dan odgovor tudi na to vprašanje. To je, udele- 
ženci pri združevanju sredstev naj bi medsebojne odnose, 
tako v delovnih organizacijah in drugih oblikah združevanja 
dela in sredstev, kot v samoupravnih stanovanjskih skupno- 
stih urejevali s samoupravnimi sporazumi o temeljih pianov. 

Drugi del tretjega vprašanja zadeva ureditev družbeno 
pravne podlage za obstoj nekakšnega anonimnega stano- 
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vanjskega sklada v okviru samoupravne stanovanjske skup- 
nosti. Republiški svet je odločno odsvetoval, da bi v kakršni 
koli obliki ohranili tak sklad in ustvarjali zanj ustrezno druž- 
beno pravno podlago. 

s Po oceni Sveta bi bile take rešitve ne samo družbeno 
pravno nesprejemljive, ampak bi bile v neposrednem na- 
sprotju s preobrazbenimi prizadevanji, ki smo se zanje odlo- 
č ili. Temeljno načelo družbeno lastninskih odnosov je, da 
mora biti znan družbeno pravni subjekt, ki uporablja in razpo- 
laga^ s sredstvi in z opredeljenimi pravicami, obveznostmi in 
dolžnostmi, ki jih v zvezi s tem ima do drugih subjektov 
združenega dela in družbene skupnosti. 

Urejevanje družbeno lastninskih odnosov na področ ju sta- 
novanjskega gospodarjenja je po presoji Republiškega sveta, 
neloč ljivo povezano z opredelitvijo dveh temeljnih sestavin 
odnosov. Prva je opredelitev družbenega subjekta upravljanja 
in gospodarjenja s stanovanjskimi objekti. Druga pa je, opre- 
delitev pravic, obveznosti in odgovornosti med vlagatelji sred- 
stev, na eni strani, in uporabniki in upravljala' stanovanj in 
stanovanjskih objektov. 

Republiški svet je povsem nedvosmiselno opredelil, da v 
socialističnih samoupravnih družbeno lastninskih odnosih ni 
možno sredstev lastninsko vezati ne na institucije delavcev v 
združenem delu ne občanov (organizacija združenega dela, 
stanovanjska hiša itd.), ker so družbena sredstva podlaga za 
delo (sredstva reprodukcije) aH za zadovoljevanje določenih 
potreb (stanovanje) delavcev odnosno delovnih ljudi. Le ti z 
njimi razpolagajo in upravljajo, s tem, da v skladu z ustavo in 
zakoni, samoupravno urejujejo medsebojne pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti, ki so s tem povezane. 

Temeljno ustavno načelo je, da upravljajo delavci s tistimi 
sredstvi, ki na njih združujejo svoje delo v družbeno delo. 
Upravljajo pa seveda v odnosih z drugimi delavci, ki so z njimi 
medsebojno povezani in odvisni v proizvodnji, družbeni re- 
produkciji in družbi. 

Skladno s tem načelom upravljajo s stanovanji in s stano- 
vanjskimiobjekti stanovalci, ki v njih zadovoljujejo svoje sta- 
novanjske potrebe. Upravljajo pa seveda v skladu s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, ki jih opredeljujejo skupaj 
vlagatelji sredstev v razširitev in izboljšanje stanovanj in sta- 
novanjskih objektov, družbeni dejavniki, ki sodelujejo pri go- 
spodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi objekti ter stano- 
valci. 

iz povedanega izhaja, da je celotno družbeno pravno obde- 
lavo osnov odnosov zasnovati na tem, da stanovanja in stano- 
vanjske objekte upravljajo in z njimi gospodarijo stanovalci 
prek ustreznih oblik samoupravne organiziranosti (zbor sta- 
novalcev, hišni svet itd.). Pri upravljanju in gospodarjenju pa 
so zavezani ravnati v skladu s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, ki jih v tem pogledu samoupravno določajo 
vsi družbeni subjekti, ki sodelujejo pri skupnem gospodarje- 
nju. 

V skladu s tako zasnovo odnosov bi bilo potrebno prenesti 
sredstva, to je stanovanja in objekte v razpolaganje in uprav- 
ljanje stanovalcev, ki bi bili zavezani, da ustrezno organizirajo 
osnovne stanovanjske enote (eden ali več  stanovanjskih ob- 
jektov, ki tvorijo stanovanjsko celoto), da se v njih stanovalci 
samoupravno organizirajo (zbor stanovalcev, hišni svet, sa- 
moupravni splošni akti itd.) in da tako stanovanjsko celoto 
družbeno pravno konstituirajo kot pravno osebno, ki je spo- 
sobna stopati v pravni promet. To je opravljati pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti v vseh odnosih, ki vanje vstopajo pri 
upravljanju in gospodarjenju s stanovanjsko onoto. Pri tem 
sta ključnega pomena zlasti dve temeljni vozlišč i odnosov. 

Prvo, pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z uporabo, 
vzdrževanjem in gospodarjenjem s stanovanji in stanovanj- 
skimi objekti in njihovim obnavljanjem. 

Drugo, pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z dohod- 
kom od stanarin in od drugih prihodkov od stanovanjskih 
objektov. Pri tem sta zlasti pomembni dve razsežnosti teh 
odnosov. Ena je zagotovitev povrač ila sredstev, ki so bila 
vložena v stanovanjski objekt z obveznostjo, da jih vrnemo, z 
ali brez nadomestila. Druga je opredelitev dela sredstev, kijih 
je obvezno združevati za gospodarjenje z njimi v skladu s 
temelji piana samoupravne stanovanjske skupnosti. 

Na tej podlagi naj bi v okviru samoupravne stanovanjske 
skupnosti opredelili tudi odnose pri razpolaganju s sredstvi 
amortizacije in določ ili kriterije in merila za njeno oblikovanje. 

To je, opredelili bi kriterije in merila za oblikovanje amortiza- 
cije, določ ili koliko sredstev se iz nje združuje in kriterije za 
razpolaganje z njimi, glede na strukturo, starost objektov in 
druga skupna merila, ki naj bi z njimi zagotovili smotrno 
gospodarjenje s stanovanjskimi objekti. 

V zvezi s četrtim vprašanjem, ki zadeva ekonomsko spod- 
bujanje varčevanja za stanovanje, je Republiški svet ugotovil, 
da je samoupravna stanovanjska skupnost mesto sporazume- 
vanja o nač inu oblikovanja stanarine in s tem tudi o pogojih 
delnega nadomeščanja stanarine, ki so do nje upravičeni. V 
skladu s tem je podprl stališče, po katerem naj bi urejali te 
odnose s samoupravnimi sporazumi, o temeljih planov in 
izpeljevali s plani stanovanjskih skupnosti. 

V teh samoupravnih aktih naj bi opredelili obveznosti in 
pravice, ki jih imajo združevalci sredstev na podlagi dogovor- 
jenih kriterijev. V tem okviru naj bi urejali tudi odnose pri 
solidarnostnem združevanju sredstev. 

V zvezi z amortizacijo, ki priteka iz stanovanj, zgrajenih iz 
solidarnostnih sredstev, je Republiški svet podprl mnenje, po 
katerem naj bi ta sredstva uporabili za razširjeno reprodukcijo 
oziroma nova solidarnostna stanovanja. Ta sredstva bi kazalo 
združevati za uresničevanje stanovanjske graditve, ki je opre- 
deljena v sporazumih o temeljih planov stanovanjskih skup- 
nosti. Po mnenju Sveta teh zadev ne kaže podrobneje urejati v 
zakonu o stanovanjskem gospodarstvu, temveč je njihovo 
urejanje prepustiti sporazumom o temeljih plana. 

Na vprašanje, ali naj bi bilo dopustno oblikovati sredstva za 
solidarnostno graditev stanovanj iz dohodka organizacij 
združenega dela, je Republiški svet podprl stališče, ki smatra, 
naj bi bilo to dopustno, s tem da bi moral biti obseg takih 
sredstev opredeljen v dogovoru o temeljih plana družbenopo- 
litične skupnosti. Ob tem pa je še ugotovil, da ima družbeno- 
politična skupnost možnost intervenirati z uvedbo obveznega 
prispevka iz dohodka organizacij združenega dela v primerih, 
če ne bi zagotovili ustreznih sredstev po samoupravni poti. 
Republiški svet je podprl opredelitev, po kateri naj bi solidar- 
nostna sredstva uporabljali pri graditvi stanovanj, pri delnem 
nadomeščanju stanarin in pri premiranju namenskega varče- 
vanja. Pri premiranju namenskega varčevanja naj bi upošte- 
vali socialni položaj varčevalcev. 

S solidarnostnimi sredstvi naj bi razreševali predvsem sta- 
novanjska vprašanja invalidov, borcev, starejših občanov, za 
delo nesposobnih ljudi, občanov in družin z nizkimi dohodki. 
To se pravi, predvsem tistih slojev občanov, ki ne zmorejo 
urediti svojega stanovanjskega vprašanja v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela odnosno z lastnimi sredstvi. V okviru 
teh sredstev naj bi zagotavljali tudi stanovanja za učence in 
študente. 

Republiški svet se je v zvezi s petim vprašanjem odločno 
opredelil za to, da izpeljemo sprejeto družbeno opredelitev in 
družbeno pravno osposobimo hišni svet, kot samoupravni 
organ osnovne stanovanjske enote, za to da opravlja pravne 
posle, ki vanje vstopajo stanovalci pri upravljanju in gospo- 
darjenju z njo. To je družbeno pravni temelj za dobro in 
odgovorno upravljanje in gospodarjenje s stanovanjskim fon- 
dom. 

Družbeno pravna osposobitev hišnih svetov, da bodo de- 
jansko upravjali in gospodarili s stanovanji in hišami, pa 
seveda ni zgolj ekonomsko vprašanje, ampak eno temeljnih 
vprašanj razvoja samoupravnih odnosov v krajevni skupnosti. 

V zvezi s šestim vprašanjem, ki zadeva odnose pri vključe- 
vanju znanstveno raziskovalnega dela v stanovanjsko gospo- 
darstvo, pa je bil Svet mnenja, da ne bi kazalo sredstev za 
znanstveno raziskovalno delo oblikovati na podlagi solidar- 
nostnega združevanja sredstev. V ta namen naj bi združevali 
na podlagi programov raziskovanja, ki naj bi jih opredelile v 
sporazumih o temeljih planov organizacije združenega dela in 
druge samoupravne skupnosti. Znanstveno raziskovalno delo 
naj bi postalo sestavina normalnega gospodarjenja na po- 
droč ju stanovanjskega gospodarstva v okviru samoupravne 
stanovanjske skupnosti oziroma njihove zveze na republiški 
ravni. 

V zvezi z vprašanjem, ki zadeva prenovo starih mestnih 
jeder, je Republiški svet podprl opredelitev, po kateri naj bi 
potrebna sredstva združevali na podlagi samoupravnih spora- 
zumov o temeljih plana samoupravnih stanovanjskih skupno- 
sti, in sicer kot solidarnostna in vzajemnostna sredstva ter kot 
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družbeno usmerjena sredstva. V okviru teh sredstev naj bi 
združevati tudi del sredstev iz amortizacije, ki jo združujemo v 
združenih sredstvih v družbeni lastnini teri iz sredstev v lasti 
občanov kot tudi udeležbo sredstev s strani uporabnikov 
poslovnih prostorov ter stanovanj in stanovanjskih hiš v za- 
sebni lastnini. 

V primerih, ko bi bile izčrpane vse te možnosti in kadar bi 
šlo za pomembne kulturne in zgodovinske spomenike, naj bi, 
po mnenju Sveta, dali pobude za širšo uspostavitev solidarno- 
sti in vzajemnosti na ravni republike, seveda v okviru od- 
nosov, ki bi jih opredelili v dogovorih o temeljih družbenega 
plana republik. 

OSNUTEK ZAKONA 

o stanovanjskem gospodarstvu (ESA-362) 

POVZETEK 
Osnutka zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu 

Ta zakon določa načela za uresničevanje družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu zlasti pa 
ureja samoupravno organiziranost delavcev, drugih delov- 
nih ljudi in občanov za uresničevanje potreb in interesov v 
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, 
krajevnih skupnostih, v samoupravnih stanovanjskih 
skupnostih, v enotah stanovanjske skupnosti, v skupno- 
stih stanovalcev, zborih stanovalcev in njihovem hišnem 
svetu in v stanovanjskih zadrugah. 

Osnutek zakona določa, da obsega stanovanjsko go- 
spodarstvo graditev stanovanj, gospodarjenje s stanovanj- 
skimi hišami in stanovanji,»zagotavljanje solidarnosti, var- 
stvo bivalnega okolja ter dejavnosti v zvezi s splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito. O vseh teh 
zadevah odločajo delavci organizacij združenega dela in 
delovnih skupnostih ter delovni ljudje in občani v krajev- 
nih skupnostih, stanovalci v skupnostih stanovalcev, ki se 
samoupravno organizirajo v stanovanjski skupnosti, nje- 
nih enotah in stanovanjskih zadrugah za uresničevanje 
svojih potreb in interesov na področju stanovanjskega 
gospodarstva. 

Dejavnosti, ki jih opravlja stanovanjska skupnost in or- 
ganizacije združenega deta v zvezi z vzdrževanjem in pre- 
novo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini so 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

V skladu s sistemom družbenega planiranja določa 
osnutek zakona, da delavci v organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih ter delovni ljudje in občani, v 
krajevnih skupnostih in stanovalci v stanovanjskih hišah v 
družbeni lastnini ugotavljajo potrebe za enostavno in raz- 
širjeno reprodukcijo v stanovanjskem gospodarstvu in 
sprejemajo na podlagi elementov za sklepanje samoup- 
ravnih sporazumov o temeljnih planov temeljih in drugih 
organizacij združenega dela, krajevnih skupnostih, skup- 
nost! stanovalcev in stanovanjskih zadrug samoupravne 
sporazume o temeljih plana stanovanjske skupnosti. 

Stanovanjske skupnosti sprejemajo tudi svoje dolgo- 
ročne plane, s katerimi opredeljujejo dolgoročne cilje in 
smeri razvoja stanovanjskega gospodarstva. 

Osnutek zakona v določbah financiranja stanovanj- 
skega gospodarstva opredeljuje vire za stanovanjsko gra- 
ditev in solidarnost v stanovanjskem gospodarstvu. Pri 
tem daje več ji poudarek angažiranju lastnih sredstev ob- 
čanov za razreševanje vseh oblik stanovanjskih vprašanj 
delavcev in občanov. Poleg tega daje osnutek zakona 
obvezo organizacijam združenega dela, da v okviru inve- 

sticijskih vlaganj za razrešitev materialne osnove združe- 
nega dela zagotovijo tudi sredstva za razreševanje stano- 
vanjskih vprašanj novozaposlenih delavcev. Zakon do- 
loča, da se sredstva za razširjeno reprodukcijo v stano- 
vanjskem gospodarstvu zagotavljajo iz č istega dohodka 
oziroma skladov skupne porabe, za gradnjo solidarnost- 
nih stanovanj in za delno nadomeščanje stanarin pa iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delov- 
nih skupnosti. 

Osnutek zakona določa kaj obsega gospodarjenje s 
stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini in kdo gospo- 
dari s temi hišami. Posebej so opredeljene naloge, obvez- 
nosti ter pravice stanovalcev pri gospodarjenju s stano- 
vanjskimi hišami. Za usklajen pristop gospodarjenju se 
določ ijo kriteriji in merila na podlagi katerih stanovanjska 
skupnost sprejme normative in standarde vzdrževanja sta- 
novanjskih hiš in stanovanj. 

Stanarina je v osnutku zakona opredeljena kot druž- 
beno priznana cena za uporabo stanovanja in kot osnova 
za samoupravno dogovarjanje in odločanje pri gospodar- 
jenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini o kateri 
se delavci in občani dogovarjajo in sporazumevajo s sa- 
moupravnimi sporazumi o temeljih plana stanovanjske 
skupnosti. 

Osnutek zakona je ohranil dosedanje načelo samo- 
upravnega organiziranja na področ ju stanovanjskega go- 
spodarstva s tem, da je predvidel, da za uresničevanje 
posebnih interesov in potreb lahko delovni ljudje in ob- 
čani s samoupravnim sporazumom v stanovanjski skup- 
nosti ustanovijo enoto samoupravne stanovanjske skup- 
nosti. Osnutek tudi ne spreminja načel samoupravne or- 
ganiziranosti stanovalcev v stanovanjski hiši saj ohranja 
tako zbor stanovalcev stanovanjske hiše kot tudi hišni svet 
kot njegov izvršilni organ. Zbor stanovalcev in hišni svet 
sta samoupravna organa skupnosti stanovalcev. 

Osnove za določanje vrednosti stanovanjskih hiš in sta- 
novanj ter revalorizirane vrednosti so opredeljene v po- 
sebnem poglavju zakona. Tu je tudi določena višina in 
nač in obračunavanja amortizacije družbenih stanovanj in 
stanovanjskih hiš. 

Osnutek zakona določa nač in in pogoje ustanavljanja 
ter delovanja stanovanjskih zadrug kot sestavni del samo- 
upravne organiziranosti stanovanjskega gospodarstva in 
družbeno usmerjene stanovanjske graditve. 

V prehodnih in končnih določbah ureja osnutek zakona 
višino obračunavanja amortizacije v prehodnem obdobju 
ter določa, da sprejetjem tega zakona preneha veljati 
osem zakonov, ki so doslej urejali področje stanovanj- 
skega gospodarstva. 
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1. TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon določa temeljna načela za uve- 

ljavljanje družbenoekonomskih odnosov v 
stanovanjskem gospodarstvu ob upošteva- 
nju, da je stanovanje ekonomska dobrina dol- 
goročne porabe s posebnimi socialnimi zna- 
čilnostmi, stanovanjsko gospodarstvo pa del 
družbene reprodukcije, o katerem odločajo 
delavci, delovni ljudje in občani. 

2. č len 
Stanovanjsko gospodarstvo obsega gradi- 

tev, gospodarjenje s stanovanjskimi hišami in 
stanovanji v družbeni lastnini, zagotavljanje 
vzajemnosti in solidarnosti pri pridobivanju in 
uporabi stanovanj ter varstvo stanovanjskega 
in bivalnega okolja. 

3. č len 
V zadevah stanovanjskega gospodarstva 

odločajo delavci v organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih ter delovni ljudje 
in občani v krajevnih skupnostih in v skupno- 
stih stanovalcev. 

Delavci, delovni ljudje in občani uresničuje- 
jo svoje potrebe in interese v stanovanjskem 
gospodarstvu v organizacijah združenega de- 
la in delovnih skupnostih, v krajevnih skupno- 
stih, v1 skupnostih stanovalcev, v samouprav- 
nih stanovanjskih skupnostih (v nadaljnjem 
besedilu: stanovanjska skupnost), njenih 
enotah in v stanovanjskih zadrugah. 

4. člen 
Delavci, delovni ljudje in občani ustanovijo 

neposredno in po svojih organizacijah zdru- 
ženega dela, delovnih skupnostih, skupnostih 
stanovalcev ter drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih stanovanjsko skupnost, 
v kateri se dogovarjajo o združevanju sred- 
stev za graditev stanovanj, določajo politiko 
in planirajo graditev stanovanj, zagotavljajo 
solidarnost, sedogovarjajo o politiki ter pravi- 
cah, obveznostih in odgovornostih pri gospo- 
darjenju s stanovanjskimi hišami in stanovanji 
v družbeni lastnini, določajo politiko stanarin 
ter se dogovarjajo o enotnih merilih in osno- 
vah za oblikovanje in namensko uporabo sta- 
narin ter uresničujejo druge skupne interese. 

Za uresničevanje samoupravnih pravic, po- 
treb in interesov pri graditvi in gospodarjenju 
s stanovanjskimi hišami lahko delavci, delov- 
ni ljudje in občani ustanovijo s samoupravnim 
sporazumom enoto stanovanjske skupnosti. 

5. č len 
Dejavnosti, ki jih opravlja stanovanjska 

skupnost, so dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena. 

Organizacije združenega dela, ki pretežno 
opravljajo naloge v zvezi z vzdrževanjem in 
prenovo (variantni dodatek: in nadomešča- 
njem) stanovanjskih hiš in stanovanj v druž- 
beni lastnini, opravljajo dejavnost posebnega 
družbenega pomena. 

6. člen 
Za uresničevanje svojih potreb in interesov 

na področ ju stanovanjskega gospodarstva 
namenjajo delavci v organizacijah združene- 
ga dela in delovnih skupnostih, delovni ljudje 
in občani poleg deleža lastnih sredstev tudi 
sredstva iz dohodka in sklada skupne porabe 
ter druga sredstva v skladu s tem in drugimi 
zakoni. 

7. č len 
Praviloma rešuje vsaka temeljna organiza- 

cija združenega dela in delovna skupnost sta- 
novanjsko vprašanje svojega delavca skupaj z 
njim na način, kot ga določ ijo delavci v svojih 
sampupravnih splošnih aktih, ter v skladu s 
planskimi akti temeljne organizacije združe- 
nega dela in delovne skupnosti ter samoup- 
ravnim sporazumom o temeljih plana stano- 
vanjske skupnosti. 

Vsakdo je dolžan prispevati lastna sredstva 
za reševanje svojega stanovanjskega vpraša- 
nja skladno s svojim ekonomskim in social- 
nim stanjem. 

8. č len 
Delavci, delovni ljudje in občani zagotavlja- 

jo po načelih vzajemnosti in solidarnosti ter v 
skladu z dogovorjenimi merili socialno var- 
nost občanom z nižjimi dohodki pri pridobitvi 
stanovanjske pravice na družbenem stanova- 
nju in pri delnem nadomeščanju stanarine. 

9. č len 
Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja 

je tista, ki je opredeljena s planskimi akti 
družbenopolitične skupnosti in stanovanjske 
skupnosti, njene enote oziroma stanovanjske 
zadruge. 

Družbenopolitične skupnosti spodbujajo z 
ukrepi ekonomske politike uresničevanje 
družbeno usmerjene stanovanjske graditve. 

Varianta drugega odstavka: Družbenopoli- 
tične skupnosti določajo v skladu s svojimi 
planskimi akti politiko zagotavljanja možnosti 
za uresničevanje družbeno usmerjene stano- 
vanjske graditve. 

10. člen 
S stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 

gospodarijo stanovalci stanovanjskih hiš v 
skupnosti stanovalcev v skladu s pravicami in 
obveznostmi, določenimi s samoupravnimi 
splošnimi akti organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti - imetnikov razpolagalne 
pravice in samoupravnim sporazumom o te- 
meljih plana stanovanjske skupnosti, njenimi 
samoupravnimi splošnimi akti in v skladu z 
zakonom ter drugimi predpisi. 

11. člen 
Za uporabo stanovanja plačujejo imetniki 

stanovanjske pravice družbeno dogovorjeno 
ceno v obliki stanarine. 

OPOMBE 
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OPOMBE 12. člen 
Za uresničevanje skupnih nalog, potreb in 

interesov pri graditvi in gospodarjenju s sta- 
novanjskimi hišami in stanovanji se lahko de- 
lovni ljudje in občani po načelih vzajemnosti 
in enakopravnosti združujejo v stanovanjsko 
zadrugo. 

Stanovanjske zadruge se vključujejo v sta- 
novanjsko skupnost in njene enote ter se po- 
vezujejo s krajevnimi skupnostmi. 

13. člen 
Če zakon ne določa drugače, so za reševa- 

nje sporov iz razmerij, ki jih ureja ta zakon in 
drugi zakoni s stanovanjskega področja, pri- 
stojna posebna sodišča združenega dela. 

14. člen 
Za stanovanjske hiše in stanovanja, ki jih 

uporablja Jugoslovanska ljudska armaaa za 
svoje potrebe, se uporabljajo določbe tega 
zakona, če ni v zveznem predpisu drugače 
določeno. 

II. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI V 
STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU 

1. Planiranje na področ ju 
stanovanjskega gospodarstva 

15. člen 
Delavci v organizacijah združenega dela in 

delovnih skupnostih, delovni ljudje in občani 
v krajevnih skupnostih ter stanovalci v skup- 
nostih stanovalcev ugotavljajo potrebe in 
možnosti za enostavno in razširjeno repro- 
dukcijo ter za solidarnost v stanovanjskem 
gospodarstvu in na podlagi elementov za 
sklepanje samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih planov sprejemajo samoupravne sporazu- 
me o temeljih plana delovne organizacije, 
krajevne skupnosti in stanovanjske skupnosti 
ter njihove plane. 

16. člen 
Elemente za samoupravni sporazum o te- 

meljih plana stanovanjske skupnosti.usklaju- 
jejo udeleženci v skupšč ini stanovanjske 
skupnosti. 

Uporabniki, ki sklepajo samoupravni spora- 
zum o temeljih plana stanovanjske skupnosti, 
sprejemajo zlasti naslednje elemente: 

obseg stanovanjske graditve, strukturo, 
vrsto in kvaliteto stanovanj; 

- površino in lokacijo stavbnih zemljišč ; 
- obseg sredstev za stanovanjsko gradnjo 

ter pogoje in nač in uporabe teh sredstev; 
- obseg ter pogoje in nač in uporabe sred- 

stev solidarnosti pri graditvi in uporabi stano- 
vanj; 

- razmerja med sredstvi, namenjenimi za 
gradnjo stanovanj in kreditiranje glede na 
strukturo in lastništvo stanovanjske gradnje; 

- temeljne usmeritve glede uporabe in na- 
membnosti sredstev stanarin; 
- druge elemente, ki so pomembni za sta- 

novanjsko graditev in gospodarjenje s stano- 
vanji v družbeni lastnini. 

Izvajalci, ki sklepajo samoupravni spora- 
zum o temeljih plana stanovanjske skupnosti, 
sprejemajo zlasti naslednje elemente: 

- obseg, kvaliteto in tehnologijo graditve 
stanovanj; 

- osnove in merila za oblikovanje cen sta- 
novanjske graditve; 

- ukrepe za racionalizacijo na področ ju 
graditve in vzdrževanja stanovanj in stano- 
vanjskih hiš v družbeni lastnini; 

- druge elemente, ki so pomembni za ure- 
sničevanje stanovanjske graditve in vzdrževa- 
nje stanovanj in stanovanjskih hiš. 

17. č len 
Metodologijo za oblikovanje elementov za 

samoupravne sporazume o temeljih plana 
stanovanjske skupnosti predpiše Zveza sta- 
novanjskih skupnosti Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: Zveza) na podlagi zakona. 

18. člen 
S samoupravnim sporazumom o temeljih 

plana stanovanjske skupnosti se udeleženci 
sporazumejo zlasti o: 

- obsegu stanovanjske graditve v srednje- 
ročnem obdobju in po posameznih letih ter 
strukturi, vrsti in kvaliteti stanovanj; 

- nač inih zagotavljanja sredstev za konti- 
nuirano stanovanjsko gradnjo; 

- prostorskih rešitvah za gradnjo planirane- 
ga števila stanovanj glede na lokacijo in dina- 
miko gradnje; 
- obsegu sredstev za stanovanjsko graditev 
in za solidarnost ter o namenu in nač inu upo- 
rabe teh sredstev; 

- tehnologiji graditve stanovanj; 
- zmogljivosti izvajalcev za uresničevanje 

predvidenega obsega stanovanjske graditve; 
- merilih in pogojih oblikovanja cen stano- 

vanjske graditve, 
- nalogah in ukrepih v zvezi z racionalizacijo 
stanovanjske graditve, vzdrževanja in preno- 
ve stanovanj; 

- nalogah in ukrepih v zvezi z vprašanji 
prenove stanovanjskih hiš; 

- razmerju med sredstvi, namenjenimi za 
gradnjo stanovanj v družbeni lastnini, in sred- 
stvi namenjenimi za kreditiranje nakupa sta- 
novanj kot posameznih delov stanovanjskih 
hiš, ter za kreditiranje nakupa in graditve sta- 
novanjskih hiš v lasti občanov; 

- politiki stanarin in merilih za gospodarje- 
nje s stanovanji in stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini in o uporabi sredstev stana- 
rin; 

- nalogah in sredstvih za financiranje znan- 
stveno raziskovalnega dela na področ ju sta- 
novanjskega gospodarstva; 

- nalogah in ukrepih s področja splošne 
ljudske obrambe in duržbene samozašč ite; 

- drugih nalogah in ukrepih, ki se v interesu 
delovnih ljudi in občanov urejajo v stanovanj- 
ski skupnosti. 
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19. člen 
Z namenom, da se zagotovi celovita izgrad- 

nja stanovanjskih naselij, lahko delavci v or- 
ganizacijah, združenega dela in delovnih 
skupnostih ter delovni ljudje in občani v kra- 
jevnih skupnostih sprejmejo samoupravni 
sporazum o usklajevanju plana zlasti nasled- 
njih samoupravnih interesnih skupnosti ko- 
munalne skupnosti, stavbno-zemljiške skup- 
nosti, stanovanjske skupnosti, skupnost 
otroškega varstva, izobraževalne skupnosti in 
drugih samoupravnih interesnih skupnosti, ki 
so udeležene pri izgradnji celovitih stanovanj- 
skih naselij. 

20.č len 
Za določanje dolgoročnejših možnosti za 

družbenoekonomski razvoj na področ ju sta- 
novanjskega gospodarstva sprejmejo stano- 
vanjske skupnosti dolgoročni plan najmanj za 
obdobje desetih let. 

Dolgoročni plan stanovanjske skupnosti je 
podlaga in splošna orientacija za opredelitev 
in usklajeno reševanje nalog v srednjeročnem 
obdobju na področ ju stanovanjskega gospo- 
darstva ter določa zlasti: 

- dogovorjene cilje in smeri urejanja pro- 
stora za potrebe stanovanjske graditve in pre- 
nove naselij glede na predvideni gospodarski 
razvoj; 

- temeljne usmeritve in pogoje gospodar- 
jenja s stanovanji v družbeni lastnini; 

- varstvo, razvoj in izboljšanje bivalnega 
okolja ter ohranitev in razvoj naravnih in z 
delom pridobljenih vrednot; 

- dolgoročne razvojne usmeritve kadrov- 
ske politike in vzgoje kadrov za potrebe sta- 
novanjskega gospodarstva; 

- dolgoročne usmeritve znanstveno razi- 
skovalnega dela ter razvoj informacijskega 
sistema; 

- osnovne usmeritve razvoja gradbenih in 
drugih izvajalskih zmogljivosti za potrebe sta- 
novanjskega gospodarstva; 

- dolgoročne usmeritve razvoja tehnologi- 
je in uvajanja racionalizacijskih ukrepov; 

- dogovorjene cilje in naloge na področ ju 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zašč ite. 

21. č len 
Delavci organizacij združenega dela in de- 

lovnih skupnosti rešujejo stanovanjske potre- 
be v skladu s svojimi planskimi akti. 

S planskimi akti organizacij združenega de- 
la in delovnih skupnosti delavci enakopravno 
ter z enotnimi merili in kriteriji določajo tudi 
nač in reševanja stanovanjskih potreb mladih 
delavcev in njihovih družin, samskih delav- 
cev, delavcev pred upokojitvijo ter upokojen- 
cev, ki so združevali delo pred upokojitvijo v 
organizacijah združenega dela oziroma de- 
lovnih skupnostih. 

S planskimi akti stanovanjske in krajevne 
skupnosti udeleženci določajo nač in reševa- 
nja stanovanjskih potreb občanov, ki ne zdru- 
žujejo dela v organizacijah združenega dela 
in delovnih skupnostih (borvci NOV, invalidi, 
starejši občani, upokojenci, za delo nespo- 

sobni občani) in tistih upokojencev in invali- OPOMBE 
dov, ki niso zajeti s planskimi akti iz prvega 
odstavka tega člena ter tistih občanov, ki sa- 
mostojno z osebnim delom opravljajo dejav- 
nost s sredstvi v lasti občanov in pri njih 
zaposlenih delavcev ter občanov, ki samo- 
stojno kot poklic opravljajo umetniško ali dru- 
go kulturno dejavnost. 

Variantni dodatek: ter razreševanje stano- 
vanjskih potreb učencev in študentov. 

22. člen 
Družbenopolitična skupnost lahko določ i 

stanovanjski skupnosti, da za izgradnjo sta- 
novanjskih naselij, za prenovo stanovanjskih 
naselij in za uresničevanje s planskimi akti 
sprejetih obveznosti sprejme programe. 

Varianta: ta člen se črta. 

2. Financiranje stanovanjskega 
gospodarstva 

23. člen 
Delavci, delovni ljudje in občani na podlagi 

samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
lahko namenjajo za stanovanjsko graditev 
sredstva iz naslednjih virov: 

- sredstva organizacij, združenega dela in 
delovnih skupnosti iz sklada skupne porabe; 

- sredstva organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti iz dohodka; 

- lastna sredstva delavcev in občanov; 
- sredstva občanov, ki samostojno oprav- 

ljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi 
sredstvi v lasti občanov in sredstva pri njih 
zaposlenih delavcev ter delavcev, ki samo- 
stojno kot poklic opravljajo umetniško ali dru- 
go kulturno dejavnost; 

- del investicijskih sredstev organizacij 
združenega dela, ki so namenjena za rešitev 
stanovanjskih vprašanj novo zaposlenih de- 
lavcev, katera nastajajo pri razrešitvi material- 
ne osnove združenega dela; 

- del sredstev stanarin stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini; 

- sredstva anuitet kreditov odpravljenih 
stanovanjskih skladov in druga namenska 
sredstva anuitet danih namenskih kreditov za 
stanovanjsko gradnjo; 

- namenska kreditna sredstva bank za sta- 
novanjsko graditev; 

- sredstva kmetov in drugih delovnih ljudi, 
ki združujejo delo in sredstva v kmetijskih 
zadrugah in drugih oblikah združevanja kme- 
tov. 

24. č len 
Delavci v organizacijah združenega dela in 

delovnih skupnostih namenjajo za stanovanj- 
sko graditev sredstva iz sklada skupne pora- 
be, sredstva, ki so ž aktom družbenopolitične 
skupnosti namenjena za stanovanjsko gradi- 
tev in druga sredstva v višini kot so to določ ili 
s svojim planom, samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana delovne organizacije, 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
stanovanjske skupnosti in dogovorom o te- 
meljih družbenega plana družbeno politične 
skupnosti. 
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OPOMBE 25. člen 
Delavci v organizacijah združenega dela in 

delovnih skupnostih po načelih vzajemnosti 
zagotavljajo predvsem reševanje stanovanj- 
skih vprašanj svojih delavcev v okviru organi- 
zacije združenega dela oziroma delovne 
skupnosti, lahko pa v skladu s samoupravnim 
sporazumm razrešujejo tudi stanovanjska 
vprašanja delavcev drugih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti. 

26. č len 
Vsakdo, ki pridobi stanovanjsko pravico na 

stanovanju v družbeni lastnini oziroma se 
preseli v več je ali večvredno stanovanje ali 
pridobi posojilo za nakup stanovanja v etažni 
lastnini ali gradnjo stanovanjske hiše, mora 
prispevati lastna denarna sredstva glede na 
vrednost stanovanja in v skladu s svojim eko- 
nomskim in socialnim stanjem. Kdor se pre- 
seli v več je ali večvredno stanovanje, plača 
lastno udeležbo glede na razliko v vrednosti 
prejšnjega in novopridobljenega stanovanja. 

Lastnih denarnih sredstev za pridobitev sta- 
novanjske pravice na družbenem stanovanju 
ni dolžan prispevati tisti, ki pridobi stanovanj- 
sko pravico na podlagi zakona. 

Višino in pogoje lastne udeležbe ter rok 
vrač ila določajo delavci v organizacijah zdru- 
ženega dela in delovnih skupnostih v skladu s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
stanovanjske skupnosti. 

Varianta: Pogoji, merila in kriteriji ter po- 
stopki za določ itev višine lastne udeležbe in 
za vrač ilo lastne udeležbe ter varčevanja in 
kreditiranja se določ ijo s samoupravnim spo- 
razumom o temeljih plana stanovanjske skup- 
nosti. 

Sredstva lastne udeležbe za pridobitev sta- 
novanjske pravice na stanovanju v družbeni 
lastnini so vrač ljiva. 

27. člen 
Če občan namesto lastne udeležbe po 

prejšnjem členu združi svoja sredstva z druž- 
benimi sredstvi za nakup stanovanja, izgrad- 
njo stanovanja oziroma stanovanjske hiše ali 
za izboljšanje bivalnih pogojev najmanj v viši- 
ni 25 % vrednosti stanovanja oziroma stano- 
vanjske hiše, pridobi lastninsko pravico na 
idealnem delu stanovanja oziroma stanovanj- 
ske hiše (solastnina) sorazmerno višino sred- 
stev, ki jih je v ta namen združil z družbenimi. 

Varianta: ta člen odpade. 

28. člen 
Delavci v organizacijah združenega dela in 

delovnih skupnostih ter občani, ki samostoj- 
no opravljajo dejavnost z osebnim delom z 
delovnimi sredstvi v lasti občanov in pri njih 
zaposleni delavci ter občani, ki samostojno 
kot poklic opravljajo umetniško ali drugo de- 
javnost, zagotavljajo v skladu s samouprav- 
nim sporazumom o temeljih plana stanovanj- 
ske skupnosti iz dohodka sredstva za solidar- 
nostno graditev stanovanj in delno nadome- 
ščanje stanarin. 

Za graditev stanovanj se poleg sredstev iz 
prejšnjega odstavka namenjajo tudi: 

- namenska kreditna sredstva bank; 
- sredstva lastne udeležbe upravičencev 

do stanovanj zgrajenih iz sredstev za solidar- 
nost; 

- sredstva anuitet od kreditov, ki so bili 
dani za nakup stanovanj za borce NOV; 

- sredstva anuitet od kreditov odpravljenih 
stanovanjskih skladov. 

29. č len 
S samoupravnim sporazumom o temeljih 

plana stanovanjske skupnosti in z dogovorom 
o temeljih družbenega plana družbenopolitič - 
ne skupnosti udeleženci glede na možnosti in 
potrebe določ ijo obseg sredstev za solidar- 
nostno graditev stanovanj in delno nadome- 
ščanje stanarin iz dohodka organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti. 

30. člen 
Udeleženci samoupravnega sporazuma o 

temeljih plana stanovanjske skupnosti obra- 
čunajo sredstva za solidarnost za obračunsko 
dobo, za katero se sestavlja periodični obra- 
čun, obračunana sredstva pa plačajo najka- 
sneje do izteka roka za predložitev periodič - 
nega obračuna. 

Pristojni organ stanovanjske skupnosti lah- 
ko deloma ali v celoti odloži obveznost plač ila 
solidarnostnih sredstev s sklepom, ki mora 
biti objavljen najpozneje do izteka obračun- 
ske dobe, za katero so bila sredstva obraču- 
nana. Obračunana in še ne.vplačana sredstva 
uporabljajo udeleženci samoupravnega spo- 
razuma iz 28. člena tega zakona kot obratna 
sredstva. 

31. č len 
Obvezno plač ilo obračunanega prispevka 

za družbeno pomoč se izvrši v rokih iz prejš- 
njega člena po sklepu pristojnega organa sta- 
novanjske skupnosti, ki mora biti objavljen 
najkasneje mesec dni pred iztekom roka za 
plač ilo obračunanega, vendar še ne vplača- 
nega prispevka. 

32. č len 
Sredstva za solidarnost se uporabljajo: 
- za gradnjo stanovanj v družbeni lastnini 

samo za tiste občane in družine, ki nimajo 
pogojev, da bi reševali stanovanjsko vpraša- 
nje v organizacijah združenega dela in delov- 
nih skupnostih, in sicer za invalide, borce 
NOV, starejše občane, za delo nesposobne 
občane, družine z več jim številom otrok in 
mlade družine, ki s svojimi skupnimi dohodki 
ne morejo zagotoviti razrešitve svojega stano- 
vanjskega vprašanja, 

- za^ delno nadomeščanje stanarin tistim 
imetnikom stanovanjske pravice na stanova- 
njih v družbeni lastnini in stanovanjih v lasti 
občanov, ki izpolnjujejo s splošnim aktom 
dogovorjena merila in kriterije. 

Variantni dodatek: za gradnjo domov za 
učence in študente. 
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33. člen 
S samoupravnim sporazumom o temeljih 

plana stanovanjske skupnosti se opredeljuje- 
jo merila in kriteriji za pridobitev pravice upo- 
rabe stanovanja, zgrajenega iz sredstev soli- 
darnosti, in za delno nadomeščanje stanarin. 

3. Gospodarjenje s stanovanjskimi 
hišami in stanovanji v družbeni lastnini 

i 
34. člen 

Gospodarjenje s stanovanjskimi hišami in 
stanovanji v družbeni lastnini obsega: 

- vzdrževanje, prenovo in ohranjanje ne- 
zmanjšane vrednosti stanovanjskih hiš in sta- 
novanj v družbeni lastnini; 

- upravljanja s stanovanji in stanovanjski- 
mi hišami v družbeni lastnini; 

- odločanje o oblikovanju in uporabi sred- 
stev stanarin in o drugih sredstvih za gospo- 
darjenje s stanovanjskimi hišami in stanovanji 
v družbeni lastnini. 

Pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami 
in stanovanji v družbeni lastnini je treba upo- 
števati tudi izvajanje ukrepov splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite ter varstvo 
bivalnega okolja. 

35. člen 
Pri gospodarjenju s stanovanjsko hišo se 

skupnost stanovalcev povezuje z delavci v 
organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnosti ter delovnimi ljudmi in občani v 
krajevni skupnosti, v stanovanjski skupnosti 
oziroma v njenih enotah. 

36. člen 
Stanovanjske hiše ali stanovanja, ki so jih 

organizacije združenega dela, delovne skup- 
nosti ali druge družbenopravne osebe (v na- 
daljnjem besedilu: vlagatelji) zgradile ali kako 
drugače pridobile, se v skladu s samouprav- 
nim sporazumom o ustanovitvi stanovanjske 
skupnosti prenesejo v gospodarjenje skupno- 
sti stanovalcev stanovanjske hiše oziroma 
sta-novanjskih hiš s posebnim aktom vlagate- 
ljev, vlagatelji pa zadržijo pravico razpolaga- 
nja in oddajanja stanovanj. 

37. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na 

gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini se primerno uporabljajo tudi 
za stanovanja in za poslovne prostore v sta- 
novanjskih hišah v družbeni lastnini z dvema 
ali več  stanovanji, katere so y celoti ali deloma 
v lasti občanov ali civilnih pravnih oseb. 

38. člen 
Lastnik posameznega dela stanovanjske hi- 

še ima glede gospodarjenja tiste samouprav- 
ne pravice in obveznosti, ki jih ima po zakonu 
imetnik stanovanjske pravice oziroma naje- 
mnik, ne glede na to, ali v takem stanovanju 
stanuje ali ne, oziroma ne glede na to, ali 
uporablja to posamezni del sam za svojo po- 
slovno dejavnost ali ne. 

Določbe prejšnjega odstavka ne posegajo OPOMBE 
glede gospodarjenja s stanovanjsko hišo v 
samoupravne pravice tistega, ki uporablja ta 
posamezni del kot stanovalec ali kot naje- 
mnik. 

39. č len 
Če lastnik stanovanja kot posameznega de- 

la stanovanjske hiše §am uporablja to stano- 
vanje, mora plačevati sorazmeren del stro- 
škov gospodarjenja s stanovanjsko hišo, stro- 
ške za prenovo skupnih delov in naprav v 
stanovanjski hiši in stroške, ki zadevajo 
upravljanje s stanovanjsko hišo. 

Varianta: doda se drugi odstavek. 
Pri določanju višine stroškov se upoštevajo 

sredstva, ki so potrebna: 
- za kritje stroškov vzdrževanje stanovanj- 

ske hiše na podlagi letnega in srednjeročnega 
planskega akta vzdrževanja stanovanjske hiše 
in skupnih delov naprav: 
- za kritje stroškov upravljanja stanovanj- 

skih hiš ter skupnih delov in naprav v stano- 
vanjski hiši in zunaj nje; 

- za kritje drugih stroškov hiše zunaj sta- 
narine na podlagi srednjeročnega in letnega 
finančnega načrta stroškov za obratovanje 
stanovanjske hiše. 

Osnova za določanje sorazmernega dela 
stroškov iz prejšnjega odstavka je razmerje 
med revalorizirano vrednostjo stanovanjske 
hiše in njegovega stanovanja, določeno po 
predpisih o pravicah na delih stavb. 

Lastnik stanovanja ali poslovnega prostora 
kot posameznega dela stanovanjske hiše mo- 
ra plačevati stroške, kot jih plača imetnik sta- 
novanjske pravice ali imetnik pravice uporabe 
poslovnega prostora, razen stroškov amorti- 
zacije. 

Če lastnik stanovanja kot posameznega de- 
la stanovanjske hiše tega ne uporablja sam, 
plačuje imetnik stanovanjske pravice na tem 
stanovanju celoten znesek stanarine skupno- 
sti stanovalcev; skupnost stanovalcev povrne 
lastniku del stanarine, ki ostane po odbitku 
stroškov po prvem odstavku tega člena v skla- 
du s pogodbo, ki jo je sklenila z njim. 

40. č len 
Lastnik poslovnega prostora kot posamez- 

nega dela stanovanjske hiše in imetnik pravi- 
ce uporabe na poslovnem prostoru v stano- 
vanjski hiši mora, ne glede nato, ali uporablja 
poslovni prostor sam ali ga daje v najem, 
plačevati sorazmeren del stroškov po prvem 
odstavku prejšnjega člena. 

41. č len 
Stroški iz 39. in 40. člena tega zakona ter 

nač in plačevanja akontacij se določ ijo s po- 
godbo, ki jo lastnik stanovanja oziroma po- 
slovnega prostora kot posameznega dela sta- 
novanjske hiše ter imetnik pravice uporabe na 
poslovnem prostoru v stanovanjski hiši skle- 
ne s skupnostjo stanovalcev. 
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OPOMBE 42. člen 
Če se lastnik stanovanja oziroma poslovne- 

ga prostora kot posameznega dela stanovanj- 
ske hiše ali imetnik pravice uporabe poslov- 
nega prostora v stanovanjski hiši in skupnost 
stanovalcev ne moreta sporazumeti o višini 
stroškov, lahko vsaka prizadeta stranka za- 
hteva, da določate stroške posebno sodišče 
združenega dela. 

Dokler ni pravnomočno končan postopek 
pred posebnim sodiščem združenega dela je 
dolžan lastnik stanovanja oziroma poslovne- 
ga prostora ali imetnik pravice uporabe po: 
slovnega prostora v stanovanjski hiši plačeva- 
ti akontacijo stroškov v višini, ki jo določ i 
posebno sodišče združenega dela z začasno 
odredbo ob prejemu zahtevka za določ itev 
stroškov. 

43. člen 
Stanovanjska skupnost lahko določ i, da 

morajo imeti stanovanjske hiše z več jim števi- 
lom stanovanj ali več  stanovanjskih hiš skupaj 
hišnika ali druge delavce, ki opravljajo delo v 
zvezi z obratovanjem hiše, in da se hišniško 
stanovanje ter delovni prostori za te delavce 
ne morejo spremeniti v prostore za druge 
namene. 

44. člen 
Strokovne naloge in opravila pri gospodar- 

jenju s stanovanjskimi hišami opravljajo orga- 
nizacije združenega dela, ki so usposobljene 
za opravljanje takih strokovnih opravil, po na- 
čelih svobodne menjave dela. Tem organiza- 
cijam združenega dela lahko skupnost stano- 
valcev poveri tudi dela in opravila, ki so pove- 
zana z uporabo in vzdrževanjem stanovanjske 
hiše. 

Posamezna dela in opravila v zvezi z upora- 
bo in vzdrževanjem stanovanjske hiše lahko 
poveri skupnost stanovalcev s pogodbo tudi 
drugim ustreznim organizacijam združenega 
dela oziroma občanom, ki s samostojnim de- 
lom s sredstvi v lasti občanov opravljajo 
ustrezno dejavnost. 

45. člen 
Statut organizacije združenega dela, ki 

opravlja dejavnost iz prejšnjega člena, potrdi 
v soglasju s stanovanjsko skupnostjo izvršni 
svet občinske skupščine, na katere območju 
ima ta organizacija svoj sedež. 

Delavci v organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih ter delovni ljudje in ob- 
čani v krajevnih skupnostih preko svojih dele- 
gatov kot uporabniki uveljavljajo poseben 
družbeni interes s tem, da enakopravno z 
delavci odločajo v delavskem svetu ali v nje- 
mu ustreznem organu te organizacije združe- 
nega dela: 

- o srednjeročnih in dolgoročnih planih ra- 
zvoja, 

- o pogojih in nač inu opravljanja posamez- 
nih nalog in storitev pri gospodarjenju s sta- 
novanjskimi hišami v družbeni lastnini, kakor 
tudi o pravicah in obveznostih v zvezi z oprav- 
ljanjem takih nalog in storitev; 

- o spremembah poslovnega predmeta, o 
njegovi razširitvi oziroma zožitvi ter o spre- 
membi sedeža organizacije združenega dela; 

- o statusnih spremembah organizacije 
združenega dela; 

- o standardih in normativih za vzdrževa- 
nje stanovanjskih hiš in stanovanj; 

- o cenah za opravljanje nalog in storitev 
pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami; 

- o imenovanju in razreševanju poslovo- 
dnih organov, 

- o predlogu statuta; 
- o načelih in merilih kadrovske politike; 
- o drugih vprašanjih, za katera je tako 

določeno v statutu organizacije združenega 
dela. 

Odloč itev o zadevah iz prejšnjega odstavka 
je sprejeta, če se zanjo izreče tudi večina 
delegatov uporabnikov. 

Nač in sodelovanja delegatov uporabnikov 
se uredi v statutu te organizacije združenega 
dela. 

46. člen 
Stanovanjska skupnost zagotavlja za vsako 

stanovanjsko hišo posebej pregled sredstev 
stanarin in stroškov, ki jih plačujejo lastniki 
posameznih delov stanovanjske hiše, in sicer 
po posameznih elementih stanarine in stro- 
škov. 

Nač in vodenja evidenc predpiše Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Stanovanjska skupnost seznanja hišni svet 
o stanju in porabi sredstev, ki pripadajo sta- 
novanjski hiši najmanj vsake tri mesece. 

47. č len 
Občinska skupščina predpiše na predlog 

stanovanjske skupnosti z odlokom minimalne 
tehnične in druge normative in standarde ža 
vzdrževanje stanovanjskih hiš in poslovnih 
prostorov v stanovanjskih hišah. 

Varianta: Stanovanjska skupnost določ i s 
svojim splošnim aktom minimalne tehnične in 
druge normative in standarde za vzdrževanje 
stanovanj in poslovnih prostorov v stanovanj- 
skih hišah v družbeni lastnini. 

Minimalni tehnični in drugi normativi za 
vzdrževanje stanovanjskih hiš iz prejšnjega 
odstavka so obvezni tudi za stanovanjske hiše 
v družbeni lastnini, v katerih so vsa stanova- 
nja lastnina občanov ali civilnih pravnih oseb, 
in za stanovanjske hiše in stanovanja v druž- 
beni lastnini, ki se uporabljajo za službene 
potrebe. 

48. člen 
Če pride do poškodb stanovanjske hiše za- 

radi okolišč in, na katere stanovalci niso mogli 
vplivati, potrebno pa je zagotoviti varnost hiše 
in stanovalcev, lahko skupnost stanovalcev za 
odpravo poškodb uporabi sredstva, s katerimi 
upravlja po določbah tega zakona. 

Če za kritje stroškov iz prejšnjega odstavka 
sredstva, s katerimi gospodarijo stanovalci v 
stanovanjski hiši, ne zadoščajo, se nameni 
skupnosti stanovalcev dodatna sredstva za 
odpravo poškodb iz dela združenih sredstev 
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za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš 
v družbeni lastnini. 

49. člen 
Nihče ne sme brez soglasja zbora stanoval- 

cev preurejati skupnih delov in naprav v sta- 
novanjski hiši ali jih nadomestiti z drugimi 
napravami. 

Zbor stanovalcev lahko odkloni soglasje za 
preureditev iz prejšnjega odstavka v primeru, 
če se s tem zmanjša vrednost stanovanjske 
hiše ali če se poslabšajo pogoji bivanja v hiši 
ali če bi preureditev povzroč ile več je stroške 
vzdrževanja skupnih delov in naporov v hiši. 

50. člen 
Če imetnik stanovanjske pravice, lastnik 

posameznega dela stanovanjske hiše ali imet- 
nik pravice uporabe poslovnega prostora v 
stanovanjski hiši v roku, ki ga določ i hišni 
svet, ne plača dobavljene vode, odvoza smeti, 
ogrevanja in podobnih storitev, katere je dol- 
žan plačati, vloži skupnost stanovalcev tožbo 
pri rednem sodišču zaradi plač ila. 

Če imetnik stanovanjske pravice tri mesece 
zapored ali tri mesece v zadnjih dveh letih ne 
plača katere od storitev iz prejšnjega odstav- 
ka, lahko zahteva skupnost stanovalcev od 
stanodajalca, da mu odpove stanovanjsko po- 
godbo po predpisih o stanovanjskih razmer- 
jih, sicer je stanodajalec dolžan kriti te stro- 
ške. 

51. člen 
Stanovanjske skupnosti sprejemajo v okvi- 

ru Zveze kriterije in merila o tem, kaj se šteje 
za vzdrževanje in prenovo stanovanj, za me- 
njavo in obnovo dotrajanih gradbenih kon- 
strukcij, instalacij in naprav ter za stroške 
upravljanja stanovanjskih hiš v družbeni last- 
nini. 

52. č len 
Da se zagotovijo pogoji za nemoteno upo- 

rabo stanovanjskih hiš in določ ijo obveznosti, 
ki jih imajo stanovalci, predpiše občinska 
skupšč ina na predlog stanovanjske skupnosti 
za stanovanjske hiše na svojem območju hiš- 
ni red. ♦ 

53. člen 
Organizacije združenega dela in delovne 

skupnosti, imetniki pravice uporabe na stano- 
vanjskih in poslovnih stavbah v družbeni last- 
nini, imetniki stanovanjske pravice na stano- 
vanjih in najemnih poslovnih prostorih v lasti 
občanov, lastniki stanovanj in poslovnih pro- 
storov, kulturna skupnost, zavod za spomeni- 
ško varstvo in druge zainteresirane samo- 
upravne organizacije in skupnosti lahko skle- 
nejo v okviru stanovanjske skupnosti samo- 
upravni sporazum za prenovo starih mestnih 
jeder ter spomenikov stavbne dedišč ine. 

S samoupravnim sporazumom se dogovori- 
jo obveznosti in naloge za izdelavo progra- 
mov in planov prenove, zagotavljanje sred- 
stev ter način pokrivanja stroškov prenove. 

54. člen OPOMBE 
Sredstva za prenovo stanovanjskih hiš ir 

stanovanj so sredstva amortizacije, lastna 
sredstva stanovalcev, namenska bančna 
sredstva in združena sredstva organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti iz 
sklada skupne porabe. 

4. Stanarine 

55. člen 
Stanarine se oblikujejo v skladu s samoup- 

ravnim sporazumom o temeljih plana stano- 
vanjske skupnosti z upoštevanjem cene iz- 
gradnje stanovanj, potreb za enostavno re- 
produkcijo stanovanjskih hiš in stanovanj v 
posamezntobčini in v skladu s sprejetimi nor- 
mativi in standardi za vzdrževanje in upravlja- 
nje stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini. 

S sredstvi stanarin gospodarijo stanovalci v 
skupnosti stanovalcev v skladu s tem zako- 
nom. 

56. člen 
Republiški komiteja varstvo okolja in ure- 

janje prostora predpiše enotno metodologijo 
za določanje stanarin v SR Sloveniji. 

57. č len 
Stanarina mora zagotavljati: 
- amortizacijo stanovanjske hiše oziroma 

stanovanja; 
- sredstva za vzdrževanje stanovanjske 

hiše; 
- sredstva za upravljanje stanovanjskih hiš 

in stanovanj ter skupnih delov in naprav, ki so 
potrebne za uporabo stanovanj; 

- sredstva za nakup in vzdrževanje požar- 
ne opreme, opreme za prvo pomoč in druge 
opreme za reševanje ter za kolektivno radio- 
loško, biološko in kemično zaščito. 

Varianta: doda se še besedilo »usposablja1 

nje enot civilne zašč ite«. 

58. člen 
Imetnika stanovanjske pravice bremene po- 

leg stanarine tudi stroški za vzdrževanje sta- 
novanja in stroški, ki se nanašajo na komu- 
nalne storitve, ogrevanje, odvoz smeti, raz- 
svetljavo skupnih delov hiše, čiščenje, nado- 
mestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter 
drugi stroški, ki so v zvezi z uporabo hiše in 
niso vključeni v stanarino. Te stroške plačuje- 
jo imetniki stanovanjske pravice v višini de- 
janskih stroškov skupnostim stanovalcev ali 
neposredno organizacijam združenega dela, 
ki opravljajo te storitve. 

59. č len 
S samoupravnim sporazumom o temeljih 

plana stanovanjske skupnosti se udeleženci 
dogovorijo o kriterijih in merilih za oblikova- 
nje amortizacije in razpolaganje s sredstvi 
amortizacije stanovanjskih hiš in stanovanj v 
družbeni lastnini. Na podlagi kriterijev in me- 
ril se v samoupravnem sporazumu določ i ob- 
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OPOMBE se9 združevanja in razpolaganja s sredstvi 
amortizacije glede na strukturo in starost sta- 
novanjskih hiš in druga skupna merila, ki naj 
zagotovijo smotrno gospodarjenje s stanova- 
nji in stanovanjskimi hišami v družbeni last- 
nini. 

Sredstva amortizacije, ki se oblikujejo iz 
stanarin za stanovanja v posamezni stano- 
vanjski hiši oziroma stanovanjskih hišah v 
družbeni lastnini, se vodijo v bilanci sredstev 
te stanovanjske hiše oziroma teh stanovanj- 
skih hiš. 

O uporabi amortizacije odločajo zbori sta- 
novalcev v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana in plan&m stanovanjske 
skupnosti. 

60. člen 
Sredstva za vzdrževanje stanovanjskih hiš 

se oblikujejo na podlagi letnih planskih aktov, 
ki temeljijo na srednjeročnih in dolgoročnih 
planih vzdrževanja stanovanjskih hiš in stano- 
vanj v družbeni lastnini. 

O uporabi sredstev za vzdrževanje stano- 
vanjske hiše ter o vzajemnem združevanju 
dela teh sredstev odločajo stanovalci na zbo- 
ru stanovalcev v skupnosti stanovalcev. 

Vsa sredstva, ki se združijo za vzdrževanje 
stanovanjskih hiš, se razporedijo na posa- 
mezne hiše v skladu s samoupravnim spora- 
zumom o temeljih plana stanovanjske skup- 
nosti. 

61. člen 
Sredstva za upravljanje stanovanjskih hiš in 

stanovanj ter skupnih delov in naprav se upo- 
rabljajo za delovanje zborov stanovalcev, hiš- 
nih svetov, stanovanjskih skupnosti in njiho- 
vih enot ter za opravljanje strokovnih nalog in 
opravil pri gospodarjenju s stanovanjskimi hi- 
šami. Ta sredstva se uporabljajo tudi za zava- 
rovalne premije, za provizije, bančne storitve 
in stroške, ki so potrebnima smotrno gospo- 
darjenje s stanovanjskimi hišami, kot so: di- 
mnikarske storitve, deratizacija, dezinfekcija, 
dezinsekcija in stroški za hišnike, če ti oprav- 
ljajo naloge in opravila, ki so potrebna za 
gospodarjenje s hišo. 

O sredstvih in obsegu sredstev za upravlja- 
nje odločajo na osnovi samoupravnega spo- 
razuma o temeljih plana stanovanjske skup- 
nosti stanovalci na zboru stanovalcev v skup- 
nosti stanovalcev. 

62. člen 
Osnova za določanje stanarine posamezne- 

ga stanovanja je vrednost oziroma revalorizi- 
rana vrednost stanovanja, določena po tem 
zakonu ter po družbenih dogovorih in samo- 
upravnih sporazumih o oblikovanju cen sta- 
novanj. 

V primerih, ko se v stanovanjski hiši ali 
stanovanju izvede prenova ali druga izboljša- 
va oziroma poveča stanovanjska površina in s 
tem poveča vrednost stanovanjske hiše oziro- 
ma stanovanja, se temu primerno poveča tudi 
stanarina na podlagi metodologije za določa- 
nje stanarine. 

Vrednost izboljšav v stanovanju, ki jih je 
imetnik stanovanjske pravice opravil na svoje 
stroške, se ne upošteva pri določanju stanari- 
ne in se stroški ne vračajo. 

Če se vrednost stanovanja zmanjša brez 
krivde imetnika stanovanjske pravice ne pa 
zaradi amortizacije (odpisovanje amortizaci- 
je) za več kot 20%, lahko imetnik stanovanj- 
ske pravice zahteva ponovno določ itev stana- 
rine. 

63. člen 
Višino stanarine posameznega stanovanja 

določ i organizacija združenega dela, ki jo za 
to pooblasti stanovanjska skupnost na podla- 
gi določb tega zakona in samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana stanovanjske 
skupnosti. Tako se določ i tudi stanarina za 
stanovanja v lasti občanov in civilnopravnih 
oseb, če so ta oddana na podlagi odločbe o 
oddaji stanovanja. Stanarina se plačuje me- 
sečno vnaprej. 

64. člen 
Imetnik stanovanjske pravice lahko vloži 

zahtevo za ponovno presojo določene stana- 
rine pri posebnem sodišču združenega dela. 

Zahteva iz prejšnjega odstavka ne zadrži 
obveznosti plačevanja določene stanarine. 

65. člen 
Stanodajalec ali imetnik pravice uporabe 

stanovanja v družbeni lastnini, ki stanovanja 
ne odda, je dolžan plačevati stanarino,-dokler 
stanovanja ne odda. 

66. člen 
Delovni ljudje in občani določ ijo s samoup- 

ravnim sporazumom o temeljih plana stano- 
vanjske skupnosti merila in pogoje za delno 
nadomestitev stanarin občanom z nizkimi 
družinskimi dohodki. « 

S tem samoupravnim sporazumom se dolo- 
č i tudi način poračunavanja stanarin. 

67. člen 
Vsak imetrgk stanovanjske pravice je ne 

glede na družinski dohodek dolžan prispevati 
najmanj 20% stanarine, določene za stanova- 
nje, ki ga ima v uporabi. 

Varianta: Vsak imetnik stanovanjske pravi- 
ce je ne glede na družinski dohodek dolžan 
prispevati del stanarine. S sporazumom o te- 
meljih plana samoupravne stanovanjske 
skupnosti se določ i odstotek stanarine, ki jo 
je dolžan prispevati vsak imetnik stanovanj- 
ske pravice ne glede na družinski dohodek. 

68. člen 
Pravico do delne nadomestitve stanarine 

ima vsak imetnik stanovanjske pravice na 
družbenem stanovanju ali stanovanju v lasti 

• občanov in civilnih pravnih oseb, če izpolnju- 
je dogovorjena merila. 

Delno nadomestilo stanarine lahko imetnik 
stanovanjske pravice dobi le za stanovanje, ki 
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mu po dogovorjenem standardu stanovanj v 
obč ini pripada. 

Dela na nadomestitev stanarine se določ i za 
dobo enega leta, šteto od prvega dne v na- 
slednjem mesecu, ko je bila vložena zahteva. 

69. člen 
Pravico do delne nadomestitve stanarine 

uveljavlja imetnik stanovanjske pravice z za- 
htevo, ki jo vloži pri stanovanjski skupnosti 
obč ine, v kateri ima stalno bivališče. 

70. člen 
O pravici do delne nadomestitve stanarine 

odloča organ stanovanjske skupnosti v skla- 
du z mnenjem pristojnega organa krajevne 
skupnosti. Organ stanovanjske skupnosti mo- 
ra odločati o pravici do delne nadomestitve 
stanarine v roku tridesetih dni. 

Varianta: Na koncu prvega odstavka se do- 
da besedilo »in hišnega sveta«. 

Imetnik stanovanjske pravice, ki mu je bila 
zavrnjena zahteva do delne nadomestitve sta- 
narine, lahko v roku tridesetih dni po vroč itvi 
odločbe zahteva, da o tem odloč i posebno 
sodišče združenega dela. 

71. člen 
Z enim ali več družbenimi dogovori, ki jih 

sklenejo zainteresirane družbene politične 
skupnosti, stanovanjske skupnosti, .družbe- 
nopolitične organizacije in druge samouprav- 
ne organizacije in skupnosti, se udeleženci 
dogovorijo o načinu, merilih in kriterijih o 
vzajemnem in solidarnem razreševanju stano- 
vanjskih vprašanj, oblikovanju cen stanovanj- 
ske graditve in o gospodarjenju s stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastnini. 

III. SAMOUPRAVNA 
ORGANIZIRANOST 
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA 

72. člen 
Da bi skupno in enakopravno odločali o 

pogojih in načinu opravljanja dejavnosti na 
področ ju stanovanjskega gospodarstva, 
družbenoekonomskih odnosih na področ ju 
stanovanjskega gospodarstva, o združevanju 
in uporabi sredstev za stanovanjsko gospo- 
darstvo ter o uresničevanju drugih skupnih 
interesov na tem področ ju, ustanovijo s sa- 
moupravnim sporazumom stanovanjsko 
skupnost: 

- delavci in drugi delovni ljudje preko orga- 
nizacij združenega dela in delovnih skupnosti 
in drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti; 

- upokojenci in invalidi preko svojih zdru- 
ženj in društev; 

- delovni ljudje in občani preko krajevnih 
skupnosti; 

- delavci, zaposleni pri občanih, ki samo- 
stojno opravljajo dejavnost z osebnim delom 
z delovnimi sredstvi v lasti občanov, preko 
osnovnih organizacij Zveze sindikatov Slove- 
nije delavcev na področ ju samostojnega 

osebnega dela v obč ini oziroma krajevni OPOMBE 
skupnosti; 

- občani, ki samostojno opravljajo dejav- 
nost z osebnim delom z delovnimi sredstvi v 
lasti občanov, ter občani, ki samostojno kot 
poklic opravljajo umetniško ali drugo kultur- 
no dejavnost, preko občinskih obrtnih in dru- 
gih združenj; 

- imetniki stanovanjske pravice in lastniki 
stanovanj kot posameznih delov stanovanj- 
skih hiš preko krajevne skupnosti; 

-občani, ki pri bankah namensko varčujejo 
za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja, 
preko krajevnih skupnosti; 

- člani stanovanjskih zadrug preko stano- 
vanjske zadruge; 

- delavci v organizacijah združenega dela 
in delovnih skupnostih, ki sodelujejo kot izva- 
jalci v stanovanjskem gospodarstvu pri pro- 
gramiranju, urbanističnem načrtovanju, pro- 
jektiranju, graditvi, vzdrževanju, prenovi ali 
opravljanju drugih del in opravil za potrebe 
gospodarjenja s stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini, preko teh organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti. 

Stanovanjska skupnost se ustanovi za ob- 
močje ene občine ali več obč in. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi sta- 
novanjske skupnosti potrdi občinska skupšči- 
na; če se stanovanjska skupnost ustanovi za 
območje več občin, pa občinske skupščine 
tistih občin, za območje katerih, se ustanovi 
stanovanjska skupnost. 

73. člen 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani, or- 

ganizirani v stanovanjskih skupnostih, se sku- 
paj z delavci, drugimi delovnimi ljudmi in ob- 
čani, organiziranimi v drugih samoupravnih 
interesnih skupnostih, ki opravljajo naloge na 
področ ju socialnega varstva, povezujejo v 
skupnostih socialnega varstva, kjer usklajuje- 
jo zlasti: kriterije za gradnjo ter osnove in 
merila za dodelitev stanovanj, zgrajenih s 
sredstvi za solidarnost ter osnove in merila za 
uveljavljanje pravic občanov do delnega na- 
domeščanja stanarin. 

74. č len 
Delavci, delovni ljudje in občani v stano- 

vanjski skupnosti opravljajo zlasti naslednje 
naloge: 

- sprejemajo planske akte, s katerimi opre- 
deljujejo politiko in cilje družbenega razvoja v 
obč ini na področ ju stanovanjskega gospo- 
darstva; 

- organizirajo družbeno usmerjeno stano- 
vanjsko gradnjo ter skrbijo za izvajanje racio- 
nalizacijskih ukrepov pri graditvi in vzdrževa- 
nju stanovanj; 
- določajo politiko in sprejemajo osnove in 

merila za gospodarjenje s stanovanjskimi hi- 
šami v družbeni lastnini; 

- skrbijo za varstvo in izboljšanje bivalnega 
okolja in izboljšanje stanovanjske kulture; 

- skrbijo za izvajanje ukrepov civilne zašči- 
te oziroma zašč itnih ukrepov in reševalnih 
akcij v stanovanjskih hišah ob naravnih ali 
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OPOMBE drugih hudih nesrečah, v vojnih in drugih 
izrednih razmerah; 

- organizirajo in izvajajo solidarnostne na- 
loge pri graditvi in uporabi družbenih stano- 
vanj; 

- ustanovijo skupaj z drugimi zainteresira- 
nimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi 
posebno sodišče združenega dela; 

- ustanovijo poseben organ za sporazumno 
odpravo sporov s področja stanovanjskega 
gospodarstva. 

75. člen 
Stanovanjsko skupnost oziroma njene eno- 

te sestavljata zbor uporabnikov in zbor izva- 
jalcev. 

Delegate v zbor uporabnikov stanovanjske 
skupnosti oziroma enote delegirajo delegaci- 
je temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti ter drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti. 

Delegate v zbor izvajalcev stanovanjske 
skupnosti oziroma njene enote delegirajo de- 
legacije izvajalcev, ki so člani te skupnosti 
oziroma enote. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi stanovanjske skupnosti oziroma enote 
se določ i število delegatskih mest v zborih 
skupščine ter število delegatov, ki jih v zbore 
skupščine delegirajo uporabniki in izvajalci. 

Oba zbora skupščine stanovanjske skupno- 
sti obravnavata in odločata enakopravno zla- 

' sti o naslednjih vprašanjih: 
-o samoupravni organiziranosti stanovanj- 

ske skupnosti in enot stanovanjske skupno- 
sti; 

- o organiziranju in izvajanju družbeno 
usmerjene stanovanjske graditve; 

- o planskih aktih stanovanjske skupnosti 
in njenih enot; 

-o politiki in ciljih na področ ju oblikovanja 
in uporabe stanarin; 

- o organiziranju del pri gospodarjenju s 
stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbe- 
ni lastnini; 

- o ukrepih za varstvo in izboljšanje bival- 
nega okolja, organiziranju in izvajanju pre- 
ventivnih in drugih ukrepov za preprečevanje 
in zmanjševanje posledic naravnih in drugih 
nesreč ; 

- o ukrepih civilne zašč ite; 
- o oblikovanju cen, o rokih in drugih pogo- 

jih družbeno usmerjene stanovanjske gradi- 
tve, vzdrževanja in prenove stanovanj in sta- 
novanjskih hiš; 

j- o ustanovitvi posebnega sodišča združe- 
nega dela in posebnega organa za sporazu- 
mno odpravo sporov s področja stanovanj- 
skega gospodarstva; 

- o drugih vprašanjih, ki jih določa samoup- 
ravni sporazum o ustanovitvi stanovanjske 
skupnosti in statut stanovanjske skupnosti. 

Zbor uporabnikov samostojno obravnava in 
odloča zlasti o naslednjih zadevah; 

- o osnovah in elementih za oblikovanje 
stanarin in najemnin ter o prispevkih lastni- 
kov posameznih delov stavb; 

- o solidarnosti v stanovanjskem gospo- 
darstvu; 

- o splošnih aktih o dodeljevanju stanovanj 
posameznim upravičencem; 

- o normativih za vzdrževanje stanovanj- 
skih hiš in stanovanj v družbeni lastnini; 

- o drugih vprašanjih, ki jih določata samo- 
upravni sporazum o ustanovitvi stanovanjskih 
skupnosti in statut stanovanjske skupnosti. 

Zbor izvajalcev samostojno obravnava in 
odloča zlasti o naslednjih zadevah: 

- o izvajanju stanovanjske graditve in del 
pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami; 

- o racionalizaciji in industrializaciji na po- 
droč ju stanovanjske graditve in vzdrževanju 
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni last- 
nini; 

- o novih tehnoloških postopkih, standar- 
dizaciji in tipizaciji v stanovanjski graditvi; 

- o ustanavljanju in delovanju poslovnih 
skupnosti za kompleksno stanovanjsko grad- 
njo. 

76. člen 
Če med zboroma zaradi različnih stališč ni 

doseženo soglasje, se izvede usklajevalni po- 
stopek, ki je določen s statutom stanovanjske 
skupnosti. Če tudi po usklajevalnem postop- 
ku ni prišlo do odloč itve o vprašanju, ki je 
bistvenega pomena za zagotovitev potreb in 
interesov delovnih ljudi in občanov na po- 
droč ju stanovanjskega gospodarstva, lahko 
skupščina obč ine na predlog izvršnega sveta 
skupščine obč ine začasno uredi to vprašanje. 

77. č len 
Stanovanjska skupnost je pravna oseba in 

ima svoj statut. 
Statut stanovanjske skupnosti mora biti v 

skladu s samoupravnim sporazumom o njeni 
ustanovitvi. 

Statut in drugi samoupravni splošni akti 
stanovanjske skupnosti podrobneje urejajo 
pravice, obveznosti in odgovornosti udele- 
žencev samoupravnega sporazuma o usta- 
novitvi stanovanjske skupnosti, natančneje 
določajo organiziranost stanovanjske skup- 
nosti in njenih enot ter tudi naloge in poobla- 
stila delavcev, ki zanjo opravljajo strokovna 
dela. 

Statut enakopravno sprejemata oba zbora 
stanovanjske skupnosti. 

Statut potrdi izvršni svet skupščine občine 
oziroma izvršni svet skupšč in občin, za ob- 
močje katerih se ustanovi stanovanjska skup- 
nost. 

Varianta: zadnji odstavek odpade. 

78. č len 
Zaradi dogovarjanja in usklajevanja stališč  

pri reševanju in izvajanju nalog, ki so skupne- 
ga pomena za vso SR Slovenijo na področ ju 
stanovanjskega gospodarstva, ustanovijo sta- 
novanjske skupnosti Zvezo. Temeljna razmer- 
ja med stanovanjskimi skupnostmi in Zvezo 
se določ ijo s samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi Zveze. 

Skupščino Zveze sestavljata zbor uporabni- 
kov in zbor izvajalcev. 

Skupščina Zveze sprejme statut Zveze. 
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S statutom se določajo zlasti notraftja orga- 
nizacija Zveze, postopek za sprejemanje od- 
loč itev, pristojnosti njenih organov in način 
financiranja njene dejavnosti. 

79. člen 
Za neposredno uresničevanje samouprav- 

nih pravic, posebnih interesov in posebnih 
potreb pri gradnji, prenovi in gospodarjenju s 
stanovanjskimi hišami in stanovanji ter za re- 
ševanje drugih vprašanj iz stanovanjskega 
gospodarstva lahko uporabniki in izvajalci v 
okladu s samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi stanovanjske skupnosti in njenim sta- 
tutom organizirajo enotne stanovanjske 
skupnosti. 

i 
80. člen 

Enota stanovanjske skupnosti se ustanovi s 
samoupravnim sporazumom, s katerim se 
opredelijo naloge, postopki sprejemanja 
splošnih aktov, samoupravna organiziranost 
in druga pomembna vprašanja za delovanje 
enote. 

Enota stanovanjske skupnosti je pravna 
oseba in ima svoj statut. 

Statut mora biti v skladu s samoupravnim 
sporazum|jjr o ustanovitvi stanovanjske 
skupnostmi njenim statutom. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi enote 
stanovanMe skupnosti in njen statut potrdi 
skupščlM stanovanjske skupnosti. 

81. člen 
Stanovalci uresničujejo pravice in dolžnosti 

pri gospodarjenju s stanovanjsko hišo v skup- 
nosti stanovalcev in v stanovanjski skupnosti. 

82. člen 
Skupnost stanovalcev je pravna oseba in jo 

zastopa predsednik hišnega sveta. 
Skupnost stanovalcev se oblikuje za stano- 

vanjsko hišo, ki ima pet ali več stanovanj. 
Stanovanjske hiše, ki imajo manj kot pet sta- 
novanj, oblikujejo skupnost stanovalcev s so- 
sednjimi stanovanjskimi hišami. 

83. č len 
Najvišji organ skupnosti stanovalcev je zbor 

stanovalcev, ki ga sestavljajo vsi polnoletni 
stanovalci ter lastniki in uporabniki posamez- 
nih delov stanovanjske hiše. Zbor stanovalcev 
izvoli hišni svet in druge organe, ki so mu 
odgovorni za svoje delo. 

84. člen 
Zbor stanovalcev opravlja zlasti naslednje 

naloge: 
- sprejema planske akte na področ ju go- 

spodarjenja s stanovanjsko hišo; 
- skrbi za varstvo bivalnega okolja; 
- sprejema samoupravne splošne akte o 

medsebojnih pravicah in obveznostih stano- 
valcev pri gospodarjenju s stanovanjsko hišo; 

- sprejema finančni načrt in zaključni ra- 
čun o vseh sredstvih, s katerimi upravlja; 

- sprejema program izvajanja nalog sploš- 

ne ljudske obrambe in družbene samozaščite OPOMBE 
v stanovanjski hiši; 

» odloča o drugih vprašanjih v zvezi z go- 
spodarjenjem s stanovanjsko hišo, za katere 
so dogovorijo v krajevni in stanovanjski skup- 
nosti. 

85. člen 
Hišni svet opravlja zlasti naslednje naloge: 

- skrbi za smotrno gospodarjenje s stano- 
vanjsko hišo in stanovanji; 

- skrbi za izvajanje programa dela zbora 
stanovalcev; 

- skrbi za izvajanje vseh vzdrževalnih del v 
stanovanjski hiši; 

- skrbi za operativno izvajanje del pri upo- 
rabi stanovanjske hiše; 

- sklepa pogodbe z organizacijami združe- 
nega dela in drugimi izvajalci za vzdrževanje 
in uporabo stanovanjske hiše ter ureja od- 
nose z delavci, ki opravljajo hišniška in druga 
opravila pri vzdrževanju in obratovanju stano- 
vanjske hiše; 

- sklepa pogodbe z lastniki stanovanj in 
imetniki pravice uporabe in imetniki stano- 
vanjske pravice; 

- skrbi za opravljanje nalog in ukrepov 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite, določene s posebnimi predpisi; 

- skrbi za izvajanje drugih nalog in opravil, 
ki mu jih nalagajo zakoni in drugi predpisi; 

- opravlja druge naloge, ki mu jih nalaga 
zbor stanovalcev. 

86. člen 
Če hišni svet ni izvoljen ali če ne opravlja 

svojih nalog, prenese stanovanjska skupnost 
po lastni pobudi ali po predlogu pristojnega 
organa krajevne skupnosti na organizacijo 
združenega dela, ki opravlja strokovne naloge 
in opravila pri gospodarjenju s stanovanjski- 
mi hišami, dolžnost, da v imenu hišnega sveta 
in v breme sredstev za upravljanje, vzdrževa- 
nje in obratovanje stanovanjske hiše opravlja 
nujne naloge hišnega sveta. 

Ce stanovanjska skupnost ne izda ukrepa iz 
prejšnjega odstavka tega člena v tridesetih 
dneh po tem, ko bi moral zbor stanovalcev 
izvoliti hišni svet oziroma, če v tem roku ne 
odloč i o predlogu pristojnega organa krajev- 
ne skupnosti za izdajo takega ukrepa, sprej- 
me to odloč itev občinski upravni organ, pri- 
stojen za stanovanjske zadeve. Tako odloč i- 
tev sprejme obč inski upravni organ, pristojen 
za stanovanjske zadeve, tudi v primeru, če 
hišni svet ne opravlja svojih nalog, pa bi zato 
utegnila nastati občutnejša škoda na stano- 
vanjski hiši, stanovanjska skupnost pa ni pra- 
vočasno ukrepala. 

Hišni svet, če hišni svet ni izvoljen, pa vsak 
stanovalec, ki z odloč itvijo stanovanjske 
skupnosti po prvem odstavku tega člena ni 
zadovoljen, lahko sproži postopek pri poseb- 
nem organu stanovanjske skupnosti za spo- 
razumno odpravo spora. Dokler postopek ni 
končan, opravlja nujne zadeve tekočega vzdr- 
ževanja skupnih delov in naprav in obratova- 
nja stanovanjske hiše organizacija iz prvega 
odstavka tega člena. 
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OPOMBE Variantni dodatek: Dokler hišni svet ni izvo- 
ljen, opravlja naloge hišnega sveta organiza- 
cija iz prvega odstavka tega člena. 

87. člen 
Zakonitost dela zborov stanovalcev in hiš- 

nih svetov nadzoruje obč inski upravni organ, 
pristojen za stanovanjske zadeve. 

IV.UGOTAVLJANJE VREDNOSTI 
STANOVANJSKIH HIŠ IN STANOVANJ, 
DOLOČANJE AMORTIZACIJE IN 
REVALORIZACIJE 

88. člen 
Merila in nač in za ugotavljanje vrednosti 

stanovanjskih hiš in stanovanj ter sistem toč- 
kovanja predpiše Republiški komite za var- 
stvo okolja in urejanje prostora. 

89. člen 
Pri določanju meril za ugotavljanje vredno- 

sti stanovanjskih hiš in stanovanj se upošte- 
vajo: 

- kakovost konstrukcije glede na čas iz- 
gradnje objekta; 

- vrsta in kakovost stavbnega pohištva 
(okna, vrata); 

- vrsta in kakovost obdelave talnih in sten- 
skih površin; 

- vrsta in kakovost opremljenosti stanova- 
nja z instalacijskimi napravami; 

- vrsta in možnost rabe skupnih prostorov 
stavbe; 

- kakovost toplotne in zvočne zaščite; 
- negativni vplivi na rabo stanovanja (klet- 

no, podstrešno, senca, vlaga, hrup, onesna- 
žen zrak in okolica ter druge motnje); 

- opremljenost stanovanja. 

90. člen 
Vrednost stanovanja se ugotovi za stanova- 

nje kot gradbeno celoto ne glede na število 
uporabnikov stanovanja. 

Vrednost stanovanja se ugotovi z ovredno- 
tenjem elementov iz prejšnjega člena na pod- 
lagi točkovanja. 

91. člen 
Vrednost stanovanja je odvisna od uporab- 

ne tlorisne površine, števila točk za to stano- 
vanje in vrednosti točke. 

Za uporabno tlorisno površino stanovanja 
po prvem odstavku se šteje čista tlorisna po- 
vršina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, 
kuhinje, kopalnice, shrambe in drugi prostori 
stanovanja in reducirane površine pomožnih 
prostorov, ki spadajo k stanovanju, kot so: 
balkoni, odprte in pokrite terase, lože, kleti, 
drvarnice, garaže v stavbi in drugi prostori. 

92. člen 
Pristojni upravni organ skupščine občine 

vsako leto določ i vrednost točke tako, da pov- 
prečno ceno kvadratnega metra novozgraje- 

nih stanovanj v obč ini v posameznem letu deli 
s povprečnim številom točk zgrajenih stano- 
vanj. 

Za povprečno ceno kvadratnega metra sta- 
novanj se šteje cena stanovanj v družbeni 
lastnini, zgrajenih v obč ini v okviru družbeno 
usmerjene stanovanjske gradnje. 

93. č len 
Vrednost stanovanjske hiše se ugotovi ta- 

ko, da se seštejejo ugotovljene vrednosti vseh 
stanovanj in poslovnih prostorov v stanovanj- 
ski hiši. 

94. č len 
Vrednost stanovanj v družbeni lastnini in 

vrednost stanovanj v lasti občanov kot posa- 
meznih delov stanovanjske hiše ugotavlja or- 
ganizacija združenega dela, ki jo pooblasti 
stanovanjska skupnost. 

Vrednost stanovanj v stanovanjskih hišah v 
lasti občanov, ki so oddana na podlagi po- 
godbe o najemu, ugotavljajo njihovi lastniki 
oziroma organizacije iz prejšnjega odstavka, 
če jo za to pooblastijo lastniki stanovanj. 

95. č len 
Za ugotavljanje vrednosti stanovanjskih hiš 

in stanovanj, ki jih uporabljajo njihovi lastniki, 
se uporabljajo enaka merila kot veljajo za 
stanovanja v družbeni lastnini. 

Organizacijo in način ugotavljanja vredno- 
sti stanovanjskih hiš in stanovanj iz prejšnje- 
ga odstavka določ i občinska skupščina z od- 
lokom. 

96. č len 
Organizacija združenega dela, ki jo poobla- 

sti stanovanjska skupnost, opravlja revalori- 
zacijo stanovanjskih hiš in stanovanj v druž- 
beni lastnini vsako leto ob koncu leta in se 
uveljavi prvega aprila v naslednjem letu. 

Varianta: Vsaki dve leti po stanju na dan 31. 
decembra in se uveljavi v naslednjem letu s 1. 
aprilom. 

97. č len 
Revalorizacija stanovanjskih hiš in stano- 

vanj se ugotovi na podlagi dokumentacije o 
ugotovitvi njihove vrednosti. 

98. člen 
Stanovanjske hiše in stanovanja, stara sto 

let ali več , se ne revalorizirajo in se zanje tudi 
ne obračunava amortizacija, razen če je bila 
na teh hišah oziroma stanovanjih izvršena 
prenova, katere vrednost presega 50% prejš- 
nje vrednosti stanovanjske hiše ali stanova- 
nja. 

99. člen 
Revalorizirano vrednost stanovanjskih hiš 

in stanovanj skupnosti stanovalcev izkažejo v 
svojih poslovnih knjigah. 
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100. č len 108. člen OPOMBE 
Amortizacija stanovanjskih hiš in stanovanj 

znaša najmanj 1% revalorizirane vrednosti 
stanovanjske hiše in stanovanja. 

Amortizacija stanovanjskih hiš in stanovanj 
se obračunava trimesečno. 

101. člen 
Določbe tega zakona o revalorizaciji se 

uporabljajo tudi za stanovanja kot posamezne 
dele stanovanjske hiše in za stanovanja v dru- 
žinskih stanovanjskih hišah v lasti občanov, ki 
so oddana na podlagi odločbe. s 

102. člen 
Republiški komite za varstvo okolja in ure- 

janj prostora predpiše nač in ugotavljanja, iz- 
kazovanja in razporejanja rezultatov opravlje- 
ne revalorizacije ter način zbiranja podatkov 
pri Službi družbenega knjigovodstva za druž- 
beno evidenco o izvajanju revalorizacije. 

V. STANOVANJSKE ZADRUGE 

103. člen 
Delovni ljudje in občani lahko po načelih 

vzajemnosti, solidarnosti in enakopravnosti 
ustanovijo s samoupravnim sporazumom sta- 
novanjsko zadrugo (v nadaljnjem besedilu: 
zadruga). 

104. člen 
Zadruga je samoupravna organizacija, v ka- 

teri delovni ljudje in občani združujejo svoje 
delo in sredstva z namenom, da v njej organi- 
zirano uresničujejo svoje potrebe in interese 
pri graditvi in gospodarjenju s stanovanji. Za- 
druga ima lahko svoje samoupravne enote. 

105. člen 
Zadruga skrbi za gradnjo stanovanj in sta- 

novanjskih hiš, pridobiva in skrbi za prenav- 
ljanje stanovanj in stanovanjskih hiš v okviru 
usmerjene stanovanjske gradnje ter gospoda- 
ri z njimi na način in ob pogojih, ki so določe- 
ni s tem zakonom, s samoupravnim sporazu- 
mom o njeni ustanovitvi in njenim statutom. 

Pri uresničevanju svojih nalog se zadruga 
povezuje s stanovanjsko skupnostjo, enotami 
stanovanjske skupnosti, krajevnimi skupnost- 
mi in organizacijami združenega dela, ki 
opravljajo strokovne naloge in opravila pri 
gospodarjenju s stanovanjskimi hišami in sta- 
novanji v družbeni lastnini. 

106. člen 
Zadruga je pravna oseba. 

Zadruga posluje s tretjimi osebami v svojem 
imenu in za svoj račun, kot tudi v svojem 
imenu in za račun članov zadruge. 

107. člen 
Zadruga s svojim poslovanjem ne ustvarja ' 

dohodka. 

Za obveznosti zadruge odgovarjajo njeni 
člani v mejah jamstva v skladu s samouprav- 
nim sporazumom o ustanovitvi zadruge, z 
njenim statutom in tem zakonom. 

109. č len 
Zadrugo lahko ustanovi najmanj trideset 

delovnih ljudi in občanov. 
Sredstva za ustanovitev in začetek dela za- 

druge zagotovijo ustanovitelji v obliki denar- 
nih deležev. ' 

110. člen 
O ustanovitvi zadruge se ustanovitelji spo- 

razumevajo na ustanovni skupšč ini, na kateri 
sprejmejo samupravni sporazum o usta- 
novitvi, statut in druge samoupravne akte ter 
izvolijo organe zadruge. 

111. č len 
Samoupavni sporazum o ustanovitvi zadru- 

ge je njen ustanovitveni akt. 
Šteje se, da je zadruga ustanovljena z 

dnem, ko je trideset članov zadruge podpisa- 
lo samoupravni sporazum o njeni ustanovitvi. 

112. člen 
Samoupravni sporazum o ustanovitvi za- 

druge podpišejo vsi ustanovitelji. 
Samoupravni sporazum začne veljati, ko ga 

potrdi izvršni svet skupščine občine, na kate- 
re območju ima zadruga svoj sedež potem, ko 
je nanj predhodno dala soglasje stanovanjska 
skupnost. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi za- 
druge vsebuje zlasti: 

- ime, dejavnost in sedež zadruge; 
- poimenski seznam ustanoviteljev; 
- pogoje za sprejem in prenehanje član- 

stva; 
- določbe o trajanju zadruge; 
- določbe o načinu sprejemanja statuta in 

drugih samoupravnih aktov; 
- določbe o roku in načinu sklicevanja 

skupščine zadruge, njenih pravicah in dolž- 
nostih; 

- nač in delegiranja in odpoklica delegatov 
v zbor uporabnikov skupščine stanovanjske 
in komunalne skupnosti; 

- določbe o jamstvu članov za čas trajanja 
in po prenehanju članstva v zadrugi; 

- višino denarnih deležev, s katerimi usta- 
novitelji zagotovijo sredstva za ustanovitev in 
začetek dela zadruge ter nač in razpolaganja s 
temi sredstvi; 

- višino, način zagotavljanja sredstev in 
uporabe teh sredstev za pridobitev zemljišč , 
urejanje zemljišč , nakup, prenovo in gospo- 
darjenje s stanovanjskimi hišami in stanova- 
nji; 

- pogoje in nač in opravljanja administra- 
tivnih in drugih strokovnih opravil in nalog za 
zadrugo; 

- pogoje in načine oddaje strokovnih na- 
log in opravil na podlagi pogodbe organizaci- 
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OPOMBE Jam združenega dela oziroma delovnim skup- nostim; 
- višino zneska, do katerega jamčijo člani 

zadruge, in dobo tega jamstva po prenehanju 
članstva za obveznosti zadruge, ki so nastale 
do prenehanja članstva. 

113. člen 
Zadruga ima svoj statut, s katerim se dolo- 

čijo pravice in obveznosti njenih članov, orga- 
ni upravljanja zadruge in druga temeljna 
vprašanja, ki zadevajo organizacije in poslo- 
vanje zadruge. 

Statut zadruge potrjuje izvršni svet skupšči- 
ne obč ine, na območju katere ima zadruga 
svoj sedež. 

114. člen 
Dejavnost zadruge je lahko: 
- združevanje sredstev svojih članov za 

graditev oziroma nakup stanovanj in stano- 
vanjskih hiš ter za gospodarjenje s stanovanji 
in stanovanjskimi hišami v lasti članov za- 
druge; 

- organiziranje različnih oblik stanovanj- 
skega varčevanja in pridobivanja kreditov za 
zadrugo odnosno za člane zadruge; 

- organiziranje graditve lastniških stano- 
vanj in zasebnih stanovanjskih hiš v družbeno 
usmerjeni stanovanjski graditvi; 

- pridobivanje stavbnih zemljišč , potržbnih 
za gradnjo stanovanj in stanovanjskih hiš; 

- organizacija vzdrževanja in prenove sta- 
novanjskih hiš in stanovanj zadružnikov; 

- organizacija izgradnje spremljajoč ih ob- 
jektov v stanovanjskih naseljih v zadružni 
gradnji v okviru družbeno usmerjene stano- 
vanjske graditve. 

- Varianta; dodajo se še naslednje alinee: 
- opravljanje investitorskih poslov, nadzor- 

stvo pri gradnji, rekonstrukciji ali prenovi sta- 
novanj in stanovanjskih hiš za svoje člane. 

- organizacija nakupa gradbenega in dru- 
gega materiala ter stavbnih elementov, ki so 
potrebni za gradnjo, prenovo ali vzdrževanje 
stanovanj in družinskih stanovanjskih hiš svo- 
jih č lanov. 

Opravljanje navedenih dejavnosti lahko za- 
druga poveri na podlagi pogodbe usposoblje- 
nim strokovnim organizacijam združenege 
dela in delovnim skupnostim. 

115. člen 
Stanovanjska zadruga sprejema za uresni- 

čevanje nalog na področ ju graditve in gospo- 
darjenja s stanovanjskimi hišami temelje pla- 
na stanovanjske zadruge in plan stanovanjske 
zadruge. S temi akti člani zadruge urejajo 
odnose in vprašanja, ki so določena s samo- 
upravnim sporazumom o ustanovitvi stano- 
vanjske zadruge in njenim statutom. 

116. člen 
S temelji plana stanovanjske zadruge se 

opredelijo obseg graditve stanovanj in stano- 
vanjskih hiš ter spremljajoč ih objektov, po- 
trebna površina gradbenih zemljišč glede na 
lokacijo in dinamiko gradnje, zagotovitev 

izvajalskih zmogljivosti za graditev in vzdrže- 
vanje stanovanj in stanovanjskih hiš, vzdrže- 
vanje, merila in pogoje za oblikovanje cen 
graditve in vzdrževanja hiš in stanovanj in 
druge pomembne naloge in ukrepe, po- 
membne za člane zadruge in za uresničevanje 
družbeno usmerjene stanovanjske gradnje. 

Plan stanovanjske zadruge vsebuje zlasti: 
- obseg zdrževanja in graditve stanovanj- 

skih hiš in stanovanj ter spremljajoč ih objek- 
tov po vrstah graditve in po posameznih letih; 

- prostorske rešitve in gradbena zemljišča 
za gradnjo planiranega števila objektov in sta- 
novanj glede na dinamiko gradnje; 

- združevanje in zagotavljanje sredstev, 
namen, pogoje in način njihove uporabe; 

- medsebojne pravice in obveznosti v pri- 
meru odstopanja od sprejetih planskih aktov; 

- organiziranost in zagotavljanje izvajal- 
skih zmogljivosti za graditev in vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš članov za- 
druge; 

- merila za oblikovanje cen graditve in 
vzdrževanja stanovanjskih hiš in stanovanj; 

- naloge in ukrepe s področja splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite. 

117. člen 
Članstvo v zadrugi je prostovoljno in oseb- 

no. Člani zadruge'so lahko delovni ljudje in 
občani, ki sprejmejo samoupravni sporazum, 
statut in druge samoupravne akte zadruge. 

Vsakdo je lahko član le ene zadruge. O 
sprejemu v članstvo zadruge odloča v skladu 
s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
zadruge določeni organ zadruge. 

Zoper sklep, s katerim je bil zavrnjen spre- 
jem, je dovoljen ugovor na skupščino za- 
druge. 

Občan, kateremu je tudi skupščina zadruge 
zavrnila sprejem, lahko v roku trideset dni po 
sprejemu sklepa o zavrnitvi vloži zahtevo, da 
o tem odloč i posebno sodišče združenega 
dela. 

118. člen 
Članstvo v zadrugi preneha z izstopom, z 

izključ itvijo, s smrtjo člana in s prenehanjem 
zadruge. Samoupravni sporazum in statut do- 
ločata odpovedni rok za izstop in pogoje za 
izključ itev. 

Član, ki je bil izključen iz članstva zadruge, 
lahko v roku trideset dni po sprejemu sklepa o 
izključ itvi vloži zahtevo, da o tem odloč i po- 
sebno sodišče združenega dela. 

119. člen 
Zadrugo upravlja skupšč ina. 
Skupšč ino sestavljajo vsi člani zadruge. V 

zadrugi, ki ima več kot sto članov,*je skupšči- 
na lahko sestavljena po delegatskem načelu 
skladno s samoupravnim sporazumom in sta- 
tutom. 

120. člen 
Skupščina zadruge voli praviloma skupno 

delegacijo za stanovanjsko, komunalno in 
Stavbno zemljiško skupnost, njihove enote in 
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za druge interesne skupnosti ter njihove eno- 
te, za zbore varčevalcev pri temeljnih bankah 
oziroma posebnih enotah poslovnih bank in 
za krajevno skupnost. 

121. člen 
Materialno osnovo zadruge sestavljajo na- 

slednja sredstva: 
- sredstva članov zadruge za njeno usta- 
novitev in začetek dela, ki jih zagotove usta- 
novitelji stanovanjske zadruge; 

- del združenih sredstev temeljnih organi- 
zacij združenega dela in delovnih skupnosti 
za kreditiranje nakupa stanovanj in graditev 
stanovanjskih hiš; 

- lastna sredstva članov zadruge za nakup, 
graditev, prenovo in gospodarjenje s stanova- 
nji in stanovanjskimi hišami, ki jih združijo v 
zadrugi; 

- namenski krediti na privarčevana sred- 
stva zadruge in njenih članov; 

- stavbna zemljišča, na katerem ima zadru- 
ga ali č lan zadruge pravico uporabe; 

- druga sredstva in dohodki v skladu z za- 
koni in splošnimi akti zadruge; 

- bančna namenska kreditna sredstva. 

122. člen 
Vsa sredstva, ki jih člani združujejo za grad- 

njo, nakup, prenovo in gospodarjenje s stano- 
vanji in stanovanjskimi hišami, se vodijo na 
posebnem računu zadruge. Višino ter nač in 
zagotavljanja in uporabe teh sredstev se dolo- 
čijo s samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi. 

Sredstva članov zadruge, namenjena za 
gradnjo ali nakup stanovanja oziroma stano- 
vanjske hiše, so sredstva zadruge od časa 
vložitve v zadrugo do pridobitve lastninske 
pravice na stanovanju oziroma stanovanjski 
hiši, oziroma do vrač ila teh sredstev prejšnje- 
mu članu zadruge, ki je izstopil ali ki je bil 
izključen iz zadruge ali naslednikom umrlega 
člana zadruge. 

123. člen 
Člani zadruge lahko na podlagi pogodbe 

opravijo določena dela na stanovanju ali sta- 
novanjski hiši, ki se gradi v okviru zadruge, ali 
prispevajo stavbno zemljišče, gradbeni in 
drugi material za to gradnjo. 

Vrednost vloženega dela, stavbnega zemlji- 
šča in gradbenega ter drugega materiala so 
vračunana v vlogo člana Zadruge na način, ki 
ga določa samoupravni sporazum o usta- 
novitvi. 

124. č len 
Premoženjska razmerja med zadrugo in 

njenim članom se urejajo s pismeno pogodbo 
v skladu s samoupravnim sporazumom in sta- 
tutom. Pogodba, ki ni sklenjena v pismeni 
obliki, ni veljavna. 

S pogodbo iz prejšnjega odstavka ni mogo- 
če izključ iti ali omejiti pravic članov zadruge, 
ki izvirajo iz samoupravnega sporazuma in 
statuta zadruge. 

125. člen OPOMBE 
Če se določbe ne ujemajo s samoupravnim 

sporazumom in statutom veljajo določbe sa- 
moupravnega sporazuma oziroma statuta. 
Kadar pa pride do neskladja zaradi poznejše 
spremembe samoupravnega sporazuma ali 
statuta, veljajo določbe, če je bila ta ob skleni- 
tvi v skladu s samoupravnim sporazumom ali 
statutom, ki je veljal v času sklenitve po- 
godbe. 

126. člen 
Član zadruge, ki je pridobil lastninsko pra- 

vico na stanovanju ali stanovanjski hiši, pate 
stanovanjske enote ni v celoti odplačal, lahko 
izstopi iz zadruge in prenese svoje pravice na 
drugega občana, ko izpolni do zadruge yse, 
obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. 

127. člen 
Član zadruge, ki še ni pridobil lastninske 

pravice na stanovanju oziroma stanovanjski 
hiši, lahko izstopi iz zadruge in prenese svoje 
pravice in obveznosti na drugega občana. Ce 
ta občan izpolnjuje pogoje, ga je zadruga 
dolžna sprejeti za člana. Isto velja tudi za 
dediča člana zadruge. 

128. člen 
Zadruga preneha v dveh letih potem ko je 

skupščina soglasno sklenila, da naj zadruga 
preneha ali če se je število njenih članov 
zmanjšalo pod dvajset. 

Za prenehanje zadruge se smiselno upo- 
rabljajo predpisi o prenehanju temeljne orga- 
nizacije združenega dela. 

129. č len 
Člani zadruge, ki je prenehala, prevzamejo 

vso odgovornost za odplač ilo posojil in dru- 
gih obveznosti za gradnjo, prenovo in gospo- 
darjenje s stanovanjem ali stanovanjsko hišo 
v skladu s pogodbo ter za obveznosti zadruge 
v mejah jamstva. « 

130. č len 
Premoženje, ki ostane po prenehanju za- 

druge, se izroč i samoupravni stanovanjski 
skupnosti občine, kjer je sedež zadruge. 

131. č len 
Nadzor nad zakonitostjo dela zadruge 

opravlja pristojni občinski upravni organ. , 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

132. člen 
Za reševanje stanovanjskih vprašanj upo- 

kojenskih in invalidskih zavarovancev se bo- 
do združevala sredstva po dosedanjih predpi- 
sih do leta 1985. 

133. člen 
Sredstva, ki so na dan uveljavitve tega za- 

kona na posebnem računu sredstev solidar- 
nosti stanovanjske skupnosti, se uporabljajo 
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OPOMBE tucl' vnaprej za solidarnost, kot jo določa ta 
zakon. 

134. člen 
Ne glede na določbo 32. člena tega zakona 

se lahko sredstva solidarnosti uporabljajo do 
31. decembra 1981 tudi za razreševanje sta- 
novanjskih vprašanj učencev in študentov. 

Varianta: ta člen se črta. 

135. člen 
Ne glede na določbe 100. člena tega zakona 

je stopnja amortizacije stanovanjskih hiš in 
stanovanj v letu 1981 in 1982 nižja od 1% 
revalorizirane vrednosti, vendar pa v letu 1981 
ne more biti manjša od 0,70% v letu 1982 pa 
ne manjša od 0,90% revalorizirane vrednosti 
stanovanjskih hiš oziroma stanovanj. 

Varianta: Ne glede na določbo 100. člena 
tega zakona je stopnja amortizacije stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v letu 1981 in 1982 
nižja od 1% revalorizirane vrednosti in se 
določa glede na višino stanarine. 

Stopnja amortizacije iz prejšnjega odstavka 
določa stanovanjska skupnost s soglasjem 
obč inske skupščine. 

Varianta: Stopnje amortizacije iz prejšnjega 
odstavka se določ ijo s samoupravnim spora- 
zumom o temeljih plana stanovanjske skup- 
nosti. 

136. člen 
Stanovanjske skupnosti in Zveza uskladijo 

v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona 
samoupravno organiziranost in delovanje z 
določbami tega zakona. 

137. člen 
Stanovanjske zadruge uskladijo v roku ene- 

ga leta po uveljavitvi tega zakona svoje poslo- 
vanje z določbami tega zakona. 

138. člen 
Organizacije združenega dela, ki opravljajc 

strokovne naloge in opravila na področ ju sta- 
novanjskega gospodarstva, uskladijo svoje 
poslovanje in organiziranost z določbami te- 
ga zakona najpozneje v roku enega leta po 
uveljavitvi tega zakona. 

139. člen 
Raziskave in študije na področ ju stanovanj- 

skega gospodarstva se v obdobju 1981-1985 
v skladu s programom, sprejetim v skupšč ini 
Zveze, financirajo iz sredstev anuitet odprav- 
ljenih stanovanjskih skladov. 

140. člen 
Stanovanjske hiše in stanovanja v družbeni 

lastnini, s katerimi gospodari stanovanjska 

skupnost, se v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona prenesejo v gospodarjenje sta- 
novalcem v skupnost stanovalcev. 

141. člen 
Enotno metodologijo za določanje stanarin 

v SR Sloveniji iz 56. člena tega zakona predpi- 
še Republiški komite za varstvo okolja in ure- 
janje prostora v roku šestih mesecev po uve- 
ljavitvi tega zakona. 

142.č len 
Republiški komite za varstvo okolja in ure- 

janje prostora predpiše merila in nač in za 
ugotavljanje vrednosti stanovanjskih hiš in 
stanovanj ter sistem točkovanja iz 88. člena 
tega zakona v roku treh mesecev po uveljavi- 
tvi tega zakona. 

143. člen 
Republiški komite za varstvo in urejanje 

prostora predpiše nač in ugotavljanja, izkazo- 
vanja in razporejanja rezultatov opravljene re- 
valorizacije ter način zbiranja podatkov iz 
102. člena tega zakona v roku treh mesecev 
po uveljavitvi tega zakona. 

144. člen 
Stanovanjske skupnosti ustanovijo v skladu 

z zakonom posebna sodišča združenega dela 
najkasneje do 1. januarja 1982. 

145. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha- 

jo veljati: 
- zakon o samoupravni stanovanjski skup- 

nosti (Uradni list SRS, št. 8/78); 
-zakon o programiranju in financiranju 

graditve stanovanj (Uradni list SRS, št. 5/72, 
54/72, 24/73, 15/76 in 13/77); 

- zakon o družbeni pomoč i v stanovanj- 
skem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 5/72, 
15/76, 13/77); 

- zakon o ugotovitvi vrednosti stanovanj- 
skih hiš in stanovanj (Uradni list SRS, št. 
50/72); 

- zakon o stanarinah (Uradni list SRS, št. 
50/72; 

- zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi 
hišami v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 
37/74 in 2/78); 

- zakon o revalorizaciji in amortizaciji sta- 
novanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 
(Uradni list SRS, št. 22/78); 

- zakon o stanovanjskih zadrugah (Uradni 
list SRS, št. 37/74). 

146. člen 
Ta zakon začne veljati trideseti dan po obja- 

vi v Uradnem listu SRS. 
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Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 7. novembra 1979 obrav- 
navala predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu ter ga 
sprejela. Hkrati so zbori sprejeli tudi stališča, mnenja in predloge ter 
naložili Izvršnemu.svetu Skupščine SR Slovenije naj pripravi osnutek 
zakona ter pri tem upošteva sprejeta stališča, pripombe in predloge, 
kot tudi ugotovitve in mnenja izražena v razpravah delegatov v delov- 
nih telesnih skupščine in na sejah zborov ter pripombe družbenopoli- 
tičnih organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti. 

Predlagatelj je pri izdelavi osnutka upošteval navedena stališča in 
predloge kakor tudi Stališča, sklepe in priporočila za nadaljnji razvoj 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem go- 
spodarstvu v SR Sloveniji, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela na 
sejah zborov istočasno s predlogom za izdajo zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu 7. novembra 1979. 

Izvršni svet SR Slovenije je ob pripravi osnutka zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu predložil Republiškemu svetu za vprašanje druž- 
bene ureditve nekatera odprta vprašanja v zvezi s pripravo osnutka 
zakona. Ta vprašanja so se nanašala na solidarnost in vzajemnost na 
področ ju graditve stanovanj oziroma razreševanje stanovanjskih vpra- 
šanj delavcev, delovnih ljudi in občanov, na vlogo in položaj stanoval- 
cev v družbenih stanovanjskih hišah ter na vprašanje glede dejavnosti, 
ki so posebnega družbenega pomena v stanovanjskem gospodarstvu. 

Pri pripravi osnutka tega zakona je predlagatelj upošteval tudi mne- 
nja in stališča do preje navedenih vprašanj, ki jih je sprejel Republiški 
svet za vprašanje družbene ureditve. 

Republiški svet se je opredelil do vprašanja: kaj je dejavnost poseb- 
nega družbenega pomena na področ ju stanovanjskega gospodarstva. 
Kot dejavnost posebnega družbenega pomena je bila opredeljena 
celotna dejavnost samoupravih stanovanjskih skuponsti v okviru teh 
tudi upravljanje in gospodarjenje z obstoječ imi stanovanjskimi hišami 
v družbeni lastnini. To pomeni, da je vzdrževanje, prenova in nadome- 
ščanje dotrajanih stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 
dejavnost posebnega družbenega pomena. 

Po mnenju Republiškega sveta naj bi bili v skladu z družbeno 
ekonomsko naravo odnosov pri družbeno usmerjeni stanovanjski 
gradnji, investitorji organizacije združenega dela odnosno poslovne 
skupnosti, ki bi jih organizirali v ta namen. Kot investitor v okviru 
družbeno usmerjene stanovanjske graditve nastopa lahko tudi stano- 
vanjska zadruga. Samoupravna stanovanjska skupnost je lahko inve- 
stitor le pod pogojem, če za izvrševanje investitorskih del določ i 
ustrezno organizacijo združenega dela ali poslovno skupnost, ki je 
usposobljena za ta namen. Temeljna organizacija, ki sprejme od stano- 
vanjske skupnosti vlogo investitorja ne more biti istočasno tudi izvaja- 
lec del na stanovanjskih objektih v okviru družbenousmerjene stano- 
vanjske graditve. Pri opredelitvi odnosov pri gospodarjenju s stano- 
vanjskimi hišami in stanovanji je Republiški svet izhajal iz ustavnega 
načela, da upravljajo delavci s tistimi sredstvi, ki na njih združujejo 
svoje delo v družbeno delo. Upravljajo pa v odnosih z drugimi delavci, 
ki so z njimi medsebojno povezani in odvisni v proizvodnji, družbeni 
reprodukciji in družbi. V skladu s tem načelom gospodarijo s stanova- 
nji in stanovanjskimi hišami stanovalci v skladu s pravicami in obvez- 
nostmi in odgovornostmi, ki jih opredeljujejo skupaj z vlagatelji sred- 
stev v razširitev in izboljšanje stanovanj in stanovanjskih hiš. Na tej 
osnovi je v osnutku zakona določeno, da se sredstva, to je stanovanja 
in stanovanjske hiše prenesejo v gospodarjenje in upravljanje stano- 
valcem, ki morajo biti ustrezno samoupravno organizirani t. j. v skup- 
nosti stanovalcev s svojim zborom stanovalcev ih hišnim svetom ter v 
stanovanjski skupnosti. 

Na tej podlagi se v okviru stanovanjske skupnosti opredelijo tudi 
odnosi pri razpolaganju s sredstvi amortizacije, in določ ijo skupna 
načela in kriterije za oblikovanje amortizacije, določ i koliko sredstev se 
iz nje združuje in kriterije za razpolaganje z njimi,-glede na strukturo, 
starost objektov in druga skupna merila, ki naj zagotavljajo smotrno 
gospodarjenje s stanovanjskimi objekti. Sredstva amortizacije solidar- 
nostnih stanovanj se naj po mnenju Republiškega sveta uporabljajo za 
razširjeno reprodukcijo oziroma za nova solidarnostna stanovanja na 
podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih plana stanovanjske 
skupnosti. 

Republiški svet je sprejel stališče, da se sredstva za solidarnost na 
področju stanovanjskega gospodarstva oblikujejo iz dohodka organi- 
zacije združenega dela. Obseg teh sredstev naj se predeli v dogovoru o 
temeljih družbenega plana družbenopolitične skupnosti, le-ta naj ima 
možnost intervenirati z uvedbo z uvedbo obveznega prispevka iz 
dohodka, v primerih, če ne bi zagotovili ustreznih sredstev po samoup- 
ravni poti. 

S sredstvi solidarnosti naj bi razreševali predvsem stanovanjska 
vprašanja invalidov, borcev, starejših občanov, za delo nesposobnih 
ljudi, občanov in družin z nizkimi dohodki. V okviru teh sredstev naj bi 
zagotavljali po mnenju .Republiškega sveta tudi stanovanja za učence 
in študente. 

Republiški svet je sprejel opredelitev, po kateri je potrebno družbeno 
pravno osposobiti hišni svet kot samoupravni organ osnovne stano- 
vanjske enote - skupnosti stanovalcev, zato da opravlja pravne posle, 
ki vanje vstopajo stanovalci pri upravljanju in gospodarjenju s stano- 
vanjsko hišo. Ugotovil je tudi, da družbenopravna usposobitev ni zgolj 
ekonomsko vprašanje, ampak eno temeljnih vprašanj razvoja samoup- 
ravnih odnosov v krajevni skupnosti. 

V zvezi z zagotavljanjem sredstev za znanstveno raziskovalno delo 
na področju stanovanjskega gospodarstva je Svet mnenja, da bi kazalo 
v ta namen oblikovati sredstva na podlagi solidarnostnega združevanja 
sredstev. Znanstveno raziskovalno delo naj bi postalo sestavina nor- 
malnega gospodarjenja v okviru stanovanjske skupnosti oziroma 
njene zveze na republiški ravni. Obseg potrebnih sredstev za te na- 
mene, naj se opredeli na podlagi programov raziskovanj v samouprav- 
nem sporazumu o temeljih plana stanovanjske skupnosti. 

Zakon o stanovanjskem gospodarstvu določa temeljna načela za 
uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu zlasti pa samoupravno organiziranost delavcev, drugih delov- 
nih ljudi in občanov za uresničevanje potreb in interesov v stanovanj- 
skem gospodarstvu v skupnostih stanovalcev, stanovanjskih hiš v 
zborih stanovalcev in njihovih hišnih svetih, stanovanjskih skupnostih 
in njihovih enotah v stanovanjskih zadrugah, organizacijah združe- 
nega dela in delovnih skupnostih ter krajevnih skupnosti. V skladu s 
sistemom družbenega planiranja zakon podrobneje opredeljuje no- 
silce planiranja na področju stanovanjskega gospodarstva, njihovo 
vlogo in odgovornosti ter ravni in postopke planiranja. Nadalje zakon 
ureja načine zagotavljanja sredstev za stanovanjsko graditev in soli- 
darnost v stanovanjskem gospodarstvu ter ureja gospodarjenje s sta- 
novanjskimi hišami in stanovanji v družbeni lastnini. Izhajajoč iz Sta- 
lišč , sklepov in priporoč il Skupščine SR Slovenije opredeljuje zakon 
stanovanjsko zadružništvo kot sestavni del stanovanjskega gospodar- 
stva in družbeno usmerjene stanovanjske graditve ter vključuje za- 
druge v samoupravni sistem stanovanjskih skupnosti. Stanarino opre- 
deljuje zakon kot element družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu in kot družbeno dogovorjeno ceno za uporabo 
stanovanja ter kot osnovo za samoupravno dogovarjanje in odločanje 
pri smotrnem gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni last- 
nini. V zvezi z osnovami in načinom oblikovanja stanarin določa zakon 
tudi načela za delno nadomeščanje stanarin občanom z nizkimi dru- 
žinskimi dohodki. 

Za ugotavljanje vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj, določanje 
amortizacije in revalorizacije zakon določa osnovne elemente, pristoj- 
nosti in postopke posameznih organov in organizacij v zvezi z ugotav- 
ljanjem vrednosti, revalorizacije in amortizacije. 

Zakonska snov je razdeljena na šest poglavij. V temeljnih in splošnih 
dotočbah zakona opredeljuje temeljna načela družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu ter opredeljuje stanovanje in 
stanovanjsko gospodarstvo. Določa tudi kaj je na tem področju dejav- 
nost posebnega družbenega pomena. Nadalje opredeljuje temeljne 
nosilce odločanja in način uresničevanja njihovih potreb in interesov, 
načelo samoupravne organiziranosti tega področja, zagotavljanja ma- 
terialne osnove stanovanjskega gospodarstva, stanovanjsko zadruž- 
ništvo, solidarnost pri pridobitvi stanovanjske pravice in uporabi sta- 
novanja ter določbo glede reševanja sporov iz razmerij, ki jih ureja ta 
zakon. 
II. 

1. Osnutek zakona določa v skladu s sistemom družbenega planira- 
nja, da delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, 
delovnih skupnostih in delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti 
ugotavljajo potrebe za enostavno in razširjeno reprodukcijo v stano- 
vanjskem gospodarstvu in sprejemajo na podlagi elementov za sklepa- 
nje samoupravnih sporazumov o temeljnih planov, organizacij združe- 
nega dela, krajevnih skupnosti, skupnosti stanovalcev in planov stano- 
vanjskih zsdrug samoupravne sporazume o temeljih plana stanovanj- 
ske skupnosti. Na osnovi teh sporazumov in dogovorov o temeljih 
družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti in družbenih planov 
družbenopolitičnih skupnosti zagotavljajo delavci solidarnostno po- 
moč tistim delovnim ljudem in občanom, ki sami ne morejo rešiti 
svojega stanovanjskega vprašanja oziroma ne morejo sami plačevati 
polne stanarine. 

Elemente za samoupravni sporazum o temeljih plana stanovanjske 
skupnosti udeleženci samoupravnega sporazuma usklajujejo v skup- 
šč ini stanovanjske skupnosti. Med pomembnejše elemente, ki jih upo- 
rabniki sprejemajo za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih 
plana stanovanjske skupnosti spadajo zlasti naslednji: obseg, struk- 
tura, vrsta in kvaliteta stanovanj, zagotavljanje sredstev ter namen, 
pogoje in način uporabe teh sredstev, kriterije in merila za obvezno 
lastno udeležbo za pridobitev stanovanja stanovanjskih vprašanj; 
osnovne kriterije vzdrževanja in upravljanja s stanovanjskim skladom 
hiš v družbeni lastnini in druge elemente. 

V določbah o planiranju v stanovanjskem gospodarstvu so podrob- 
neje opredeljeni pomembnejši elementi samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov, ki se nanašajo na zagotavljanje sredstev za stanovanj- 
sko gradnjo in solidarnost. 

Osnutek zakona določa tudi elemente za sklepanje samoupravnih 
sporazumov, s katerimi izvajalci opredeljujejo obseg, kvaliteto in te- 
hnologijo graditve stanovanj, zmogljivost, organiziranost in razvoj 
izvajalskih kapacitet za graditev in vzdrževanje stanovanj in stanovanj- 
skih hiš, naloge na področju racionalizacije stanovanjske graditve, 
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oblikovanje cen stanovanj in razvojno raziskovalnega dela na področ ju 
graditve stanovanj. 

V skladu s sistemom družbenega planiranja sprejemajo udeleženci 
tudi dolgoročni plan, s katerim se opredelijo dolgoročni cilji, smeri 
razvoja stanovanjskega gospodarstva kar predstavlja tudi orientacijo 
za razvoj komunalnega in stavbno zemljiškega gospodarstva. Med 
pomembnejšimi elementi dolgoročnega piana stanovanjske skupnosti 
so zlasti pomembni tisti, ki se nanašajo na temeljne usmeritve poseli- 
tve in razvoja mest in naselij, cilje in smeri procesa urejanja prostora za 
potrebe stanovanjske graditve in prenove naselij, temeljne usmeritve 
in pogoje gospodarjenja s stanovanji v družbeni lastnini, osnovne 
usmeritve razvoja gradbenih in drugih izvajalskih kapacitet in druge 
pomembne dolgoročne naloge in usmeritve. 

2. Osnutek zakona določa nač in zagotavljanja sredstev za razreše- 
vanje stanovanjskih vprašanj ter opredeljuje vire za stanovanjskipgm- 
ditev in solidarnost v stanovanjskem gospodarstvu. Za razliko od 
dosedanjega nač ina zagotavljanja sredstev za stanovanjsko graditev 
daje zakon več ji poudarek lastnim sredstvom občanov ter sredstvom 
čistega dohodka oziroma skladov skupne porabe temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti in sredstvom iz 
dohodka temeljnih in drugih organizacij združenega dela. Osnutek 
zakona daje tudi obvezo organizacijam združenega dela, da v okviru 
investicijskih vlaganj za razširitev materialne osnove združenega dela 
zagotovijo tudi sredstva za razreševanje stanovanjskih vprašanj novo- 
zaposlenih delavcev. 

Delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih 
namenjajo za stanovanjsko graditev sredstva iz sklada skupne porabe 
in druga sredstva v skladu s svojim planom, samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana delovne organizacije, samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana stanovanjske skupnosti in dogovorom o temeljih 
družbenega plana družbenopolitične skupnosti. 

Delavci v organizacijah združenega dela po načelih vzajemnosti 
zagotavljajo predvsem razreševanje stanovanjskih vprašanj svojih de- 
lavcev v organizacijah združenega dela kakor tudi stanovanjskih vpra- 
šanj delavcev drugih organizacij združenega dela in delovnih skupno- 
sti v skladu z dogovorjenimi kriteriji in merili. 

V zakonu je opredeljeno tudi zagotavljanje sredstev za razreševanje 
stanovanjskih vprašanj kmetov in drugih delovnih ljudi, ki združujejo 
delo v kmetijskih zadrugah in drugih oblikah združevanja kmetov. 
Poleg tega določa še, da naj se v prehodnem obdobju še nadalje 
združujejo sredstva invalidskega in pokojninskega zavarovanja v SR 
Sloveniji za razreševanje stanovanjskih vprašanj invalidov in upoko- 
jencev. Osnutek zakona je v tem poglavju določ il, da se z dogovorom o 
temeljih plana družbenopolitične skupnosti določ i obseg sredstev 
č istega dohodka oziroma sklada skupne porabe, ki ga udeleženci 
namenjajo za stanovanjsko graditev. Osnutek zakona nadalje določa, 
da se sredstva za solidarnost v stanovanjskem gospodarstvu zagotav- 
ljajo in združujejo iz sredstev dohodka organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti ter drugih udeležencev. V zakonu je določeno, da 
lahko občinska skupščina v skladu z zakonom z odlokom predpiše 
obvezen prispevek za solidarnost v stanovanjskem gospodarstvu. 

Sredstva za solidarnost bi se uporabljala za gradnjo družbenih 
najemnih stanovanj samo za določene kategorije občanov, ki nimajo 
pogojev, da bi v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih 
razrešili stanovanjsko vprašanje, v prehodnem obdobju do 31. 12. 1981 
pa tudi za gradnjo domov za učence in študente. Prav tako bi se 
sredstva za solidarnost uporabljala za delno nadomeščanje stanarin. V 
drugi točki Stališč , sklepov in priporoč il za nadaljnji razvoj samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v 
SR Sloveniji je bilo predvideno, da bi se lahko sredstva solidarnosti 
uporabljala tudi za premiranje namenskega stanovanjskega varčeva- 
nja. V osnutku zakona, ko se opredeljuje namen uporabe solidarnost- 
nih sredstev je premiranje namenskega varčevanja opuščeno. Predla- 
gatelj meni, da premiranje stanovanjskega varčevanja čeprav ga 
obravnavamo kot socialno kategorijo, ne moremo vključ iti v solidar- 
nost, saj se na ta nač in združena sredstva iz dohodka prelivajo v 
zasebno lastnino. Premiranje naj bi pomenilo ekonomsko stimulacijo 
za namensko varčevanje in ne družbeno pomoč za reševanje stano- 
vanjskega varčevanja. Ekonomsko stimulacijo za večje angažiranje 
lastnih sredstev pa je potrebno vgraditi v bančni kreditni sistem. Prav 
tako predlagatelj soglaša z mnenjem Republiškega sveta za vprašanje 
družbene ureditve, da se gradnja samskih domov za delavce financira 
iz sredstev sklada skupne porabe in ne iz dohodka organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti. To je tudi skladno z določbami 
zakona o združenem delu glede kamena in uporabe sredstev za 
skupno porabo, ki se poleg drugih namenov uporabljajo tudi za zado- 
voljevanje stanovanjskih potreb delavcev torej tudi za feradnjo domov 
za samske delavce. Izhajajoč iz osnovne opredelitve, da rešuje vsaka 
temeljna organizacija združenega dela oziroma delovna skupnost sta- 
novanjsko vprašanje delavca skupaj z njim v skladu z dogovorjenimi 
osnovami in merili. Zakon pa ne onemogoča, da se po načelih vzaje- 
mnosti v skladu s samoupravnim sporazumom razrešujejo tudi stano- 
vanjska vprašanja samskih delavcev s skupno izgradnjo domov za 
samske delavce. 

Pomembna je določba osnutka zakona, po kateri je vsakdo dolžan 
prispevati lastna denarna sredstva za rešitev svojega stanovanjskega 
vprašanja v višini in po pogojih, ki jih določa samoupravni sporazum o 
temeljih plana stanovanjske skupnosti. Lastna udeležba za pridobitev 
stanovanjske pravice na družbenem najemnem stanovanju naj bi bila 
vrač ljiva. 

Sredstva za solidarnost se bodo po določbah zakona združevala v 
stanovanjski skupnosti občine po sedežnem principu organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti. 

3. V osnutku zakona je določeno kaj obsega gospodarjenje s stano- 
vanjskimi hišami v družbeni lastnini. V skupnosti stanovalcev oziroma 
zboru stanovalcev in hišnem svetu kot temeljnih samoupravnih oblikah 
povezovanja delovnih ljudi in občanov, stanovalci smotrno gospoda- 
rijo s stanovanjskimi hišami in stanovanji. Samoupravno organizirani 
stanovalci v zbore stanovalcev programirajo potrebe za vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš in za ta namen določajo uporabo sred- 
stev stanarin. Del teh potreb usklajujejo skupaj s stanovalci drugih 
stanovanjskih hiš v družbeni lastnini in z vlagatelji v krajevni skupnosti 
in stanovanjski skupnosti. Stanovalci v zboru stanovalcev torej bi kot 
subjekt planiranja sprejemali srednjeročne plane in letne programe 
gospodarjenja s stanovanjsko hišo in sklepali samoupravni sporazum 
o temeljih plana stanovanjske skupnosti, kjer bi predvsem določali 
uporabo amortizacije in drugih sredstev namenjenih za gospodarjenje 
s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini. Posebej so v osnutku 
zakona opredeljene naloge, obveznosti ter pravice stanovalcev pri 
gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini in s sredstvi 
namenjenimi za gospodarjenje s temi hišami. Nadalje so opredeljene 
naloge, pravice in obveznosti imetnikov stanovanjske pravice in pra- 
vice uporabe oziroma lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov v 
stanovanjskih hišah pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami in po- 
slovnimi prostori v teh hišah. 

Podrobneje osnutek zakona opredeljuje naloge in obveznosti lastni- 
kov stanovanj kot posameznih delov stanovanjske hiše (etažnih lastni- 
kov). 

Strokovne naloge in opravila pri gospodarjenju s stanovanjskimi 
hišami naj bi po določbah zakona na podlagi dolgoročnih pogodb 
opravljale organizacije združenega dela, ki so usposobljene za oprav- 
ljanje takih strokovnih opravil. 

Za reševanje stanovanjskih in drugih bivalnih pogojev v starih mest- 
nih jedrih predvideva zakon sklepanje samoupravnega sporazuma 
med vsemi zainteresiranimi dejavniki za prenovo mestnih jeder. S 
samoupravnim sporazumom se dogovorijo obveznosti in naloge v 
zvezi z izvajanjem prenove starih mestnih jeder. 

4. V osnutku zakona je opredeljena stanarina, ki se oblikuje in 
uporablja na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
stanovanjske skupnosti. Opredeljeni so elementi oziroma struktura 
stanarine, v nadaljevanju pa tudi namenska raba sredstev stanarine. 
Nedvoumno je določeno, da o uporabi sredstev stanarin odločajo 
stanovalci stanovanjske hiše na podlagi samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov stanovanjske skupnosti in ob upoštevanju standardov 
in normativov za vzdrževanje in upravljanje stanovanjskih hiš. 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih planov stanovanjske skup- 
nosti posamezne občine se določ ijo tudi kriteriji in pogoji za delno 
nadomeščanje stanarin občanom z nizkimi družinskimi dohodki in da 
se v vsaki občini določ i odstotek stanarine, ki jo je dolžan prispevati 
vsak nosilec stanovanjske pravice ne glede na družinski dohodek. 

Zakon določa, da bi se nekatere skupne osnove in merila za uresni- 
čevanje družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega 
gospodarstva usklajevale z družbenim dogovorom ali več  dogovori, ki 
ga udeleženci sprejmejo na nivoju republike. V tem družbenem dogo- 
voru bi se predvsem usklajevala in dogovarjala merila in osnove na 
področju planiranja in zagotavljanja sredstev za stanovanjsko graditev 
in gospodarjenje, merila in pogoji za lastno udeležbo pri razreševanju 
stanovanjskega vprašanja, oblikovanje cen stanovanjske graditve, or- 
ganiziranja bank oziroma posebnih enot za kreditiranje stanovanjsko 
komunalnega gospodarstva, osnovne usmeritve razvojno raziskoval- 
nega dela ter druge naloge, ki so vezane na uresničevanje družbenoe- 
konomskih odnosov na področ ju stanovanjskega gospodarstva in ki 
so širšega pomena za udeležence družbenega dogovora v SR Slove- 
niji. 
III. 

Osnutek zakona je ohranil dosedanje načelo samoupravnega orga- 
niziranja, ki je bilo določeno z zakonom o stanovanjski skupnosti 
(Uradni list SRS, št. 8/78) z nekaterimi spremembami in dopolnitvami, 
ki izhajajo iz dosedanje prakse in novejše zakonodaje s področja 
družbenoekonomskih odnosov, samoupravnega organiziranja in svo- 
bodne menjave dela. 

Samoupravno stanovanjsko skupnost ustanovijo s samoupravnim 
sporazumom delavci in delovni ljudje prek svojih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti, delavci zaposleni pri občanih, ki 
samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi sredstvi 
v lasti občanov, imetniki stanovanjske pravice na družbenih stanova- 
njih, etažni lastniki in varčevalci pri bankah prek krajevne skupnosti, 
delavci organizacij združenega dela, ki sodelujejo kot izvajalci v stano- 
vanjskem gospodarstvu in č lani stanovanjskih zadrug. Za uresničeva- 
nje posebnih interesov in potreb lahko delovni ljudje in občani s 
samoupravnim sporazumom ustanovijo enoto samoupravne stano- 
vanjske skupnosti, ki je pravna oseba in na svoj statut. S samouprav- 
nim sporazumom o ustanovitvi enote stanovanjske skupnosti se dolo- 
č ijo naloge, ki jih bodo uresničevali v enoti, postopki sprejemanja 
splošnih aktov, samoupravna organizacija in druga pomembna vpra- 
šanja za delovanje enote. 

Zakon določa, da stanovalci stanovanjskih hiš v družbeni lastnini 
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■uresničujejo pravice in dolžnosti pri gospodarjenju s stanovanjsko 
hišo v, skupnosti stanovalcev, zboru stanovalcev in hišnem svetu. 
Najvišji organ skupnosti stanovalcev, ki je pravna oseba je zbor stano- 
valcev, ki ima hišni svet kot svoj izvršilni organ. Zakon prenaša pravice 
in dolžnosti upravljanja in vzdrževanja stanovanjske hiše stanovalcem 
v stanovanjskih hišah ter opredeljuje pravice in dolžnosti zbora stano- 
valcev iz hišnega sveta. Vendar to ne pomeni, da se ne bi stanovalci 
stanovanjskih hiš v družbeni lastnini samoupravno ne bi mogli organi- 
zirati skupaj z drugimi stanovalci oziroma krajani v ustreznem svetu 
krajevne skupnosti. Taki sveti stanovalcev bodo v veliko pomoč dele- 
gacijam plana stanovanjske skupnosti, v dogovarjanju z delegati dru- 
gih krajevnih skupnosti in organizacij združenega dela oziroma delov- 
nih skupnosti. Poleg tega bi bila naloga stanovalcev v krajevni skupno- 
sti predvsem opredeljevanje in usklajevanje razreševanja problemov, 
ki so povezani z bivalnimi pogoji v najširšem smislu (varstvo neposre- 
dnega okolja, zelenja, komunalna vprašanja, otroško in drugo igrišče, 
medsebojna razmerja, pomoč pri organiziranju zborov stanovalcev in 
hišnih svetov in podobno). 
IV. 

V četrtem poglavju osnutka zakona je določeno, da merila za ugo- 
tavljanje vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj predpiše republiški 
komite za varstvo okolja in urejanje prostora in pri tem upošteva 
kakovost in čas izgradnje objekta, vrsto in kakovost obdelave in 
opremljenosti, vrsto in možnost rabe skupnih prostorov stavbe ter 
negativne vplive na rabo stanovanja. V kolikor ne bi izloč ili opreme 
stanovanj glede nabave in vzdrževanja iz stanarine, bi se po varianti 
dodala še oprema kot merilo za ugotavljanje vrednosti stanovanj. V 
nadaljevanju določa zakon nač in in postopke ugotavljanja vrednosti in 
revalorizirane vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter nač in izka- 
zovanja revalorizirane vrednosti. Osnutek zakona določa, da znaša 
amortizacija stanovanjskih hiš in stanovanj najmanj 1% revalorivre- 
dnosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja. 
V. 

V petem poglavju je obravnavano ustanavljanje in delovanje stano- 
vanjskih zadrug kot oblike združevanja delovnih ljudi in občanov za 
uresničevanje skupnih nalog, potreb in interesov pri graditvi in gospo- 
darjenju s stanovanjskimi hišami. Pri uresničevanju svojih nalog se 
zadruga povezuje s stanovanjsko skupnostjo, enotami stanovanjske 
skupnosti' krajevnimi skupnostmi in organizacijami združenega dela 
in delovnimi skupnostmi. V osnutku je določeno, da je stanovanjska 
zadruga pravna oseba. Pomembno določ ilo je, da zadruga s svojim 
poslovanjem ne ustvarja dohodka. Zadruga se ustanovi s samouprav- 
nim sporazumom o ustanovitvi zadruge, v katerem se opredelijo tudi 
druge pomembnejše zadeve v zvezi z delovanjem stanovnajske za- 
druge. S statutom zadruge pa se določ ijo pravice in obveznosti njenih 
č lanov. Osnutek zakona opredeljuje poslovni predmet, ki je predvsem 

v skrbi za združevanje sredstev svojih članov za graditev oziroma 
nakup stanovanj in stanovanjskih hiš ter za gospodarjenje s stanovanj- 
skimi hišami v lasti č lanov zadruge. 

Pomembne naloge zadruge so tudi na področju organiziranja in 
pospeševanja stanovanjskega varčevanja, organiziranja graditve sta- 
novanj in pridobivanja zemljišč . V varianti je dodatno opredeljena še 
naloga, ki bi jo zadruga opravljala za svoje č lane po graditvi in gospo- 
darjenju s stanovanjskimi hišami in stanovanji članov zadruge. V 
nadaljevanju je opredeljeno članstvo zadruge, njena samoupravna 
organiziranost ter delegatsko vključevanje zadruge v stanovanjske 
skupnosti in njihove enote. Materialno osnovo zadruge sestavljajo, 
združena sredstva članov zadruge, krediti temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela namenjena za kreditiranje, kreditna sredstva bank na 
podlagi varčevanja in drugi krediti ter sredstva. Premoženjska in druga 
razmerja med zadrugo in njenimi č lani se ureja s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi zadruge in s pogodbami. 
VI. 

V prehodnih in končnih določbah je določen tudi nač in reševanja 
stanovanjskih vprašanj upokojencev in invalidov v prehodnem ob- 
dobju. Določeno je tudi kako je z uporabo sredstev družbene pomoč i, 
ki so na dan uveljavitve tega zakona na posebnem računu stanovanj- 
ske skupnosti. Glede na to, da tudi / naslednjih letih ne bomo mogli 
zagotoviti ustrezne višine stanarine riaj bi se v tem obdobju obračuna- 
vala nižja stopnja amortizacije od 1 %. 

V prehodnih določbah je tudi zapisano, da se v obdobju 1981-1985 
financirajo raziskave in študije na področ ju stanovanjskega gospodar- 
stva iz sredstev anuitet odpravljenih stanovanjskih skladov. Predvideni 
so tudi roki, v katerih so dolžne uskladiti stanovanjske skupnosti, 
stanovanjske zadruge in organizacije združenega dela svoje poslova- 
nje in delovanje z določbami tega zakona. 

Predvideni so tudi roki, v katerih je dolžan Republiški komite za 
varstvo''okolja in urejanje prostora predpisati merila in nač in ugotavlja- 
nja vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter sistem točkovanja, 
nač in ugotavljanja, izkazovanja in razporejanja rezultatov opravljene 
valorizacije ter enotno metodologijo za določanje stanarin v SR Slove- 
niji. 

Za reševanje sporov iz razmerij, ki jih ureja ta zakon in drugi zakoni s 
stanovanjskega področja so stanovanjske skupnosti dolžne ustanoviti 
v skladu z zakonom posebno sodišče združenega dela najkasneje do 1. 
1. 1982. 

Za družbenopolitične skupnosti uveljavitev tega zakona ne bo pove- 
čala finančnih obveznosti. Za organizacije združenega dela in delovne 
skupnosti ter druge udeležence samoupravnih sporazumov o temeljih 
plana kot tudi za stanovalce se bodo obveznosti določale s temi 
samoupravnimi sporazumi. Neposredno pa vnaša zakon obvezno 
lastno udeležbo za občane tako za pridobitev družbenega najemnega 
stanovanja kot za druge oblike reševanja stanovanjskih vprašanj delav- 
cev in občanov. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

stanovanjskih razmerjih (ESA-361) 

1. č len 
9. člen zakona o stanovanjskih razmerjih 

(Uradni list SRS, št. 18-175/74 in 10-383/76) 
se spremeni tako, da se glasi: 

»Za reševanje sporov in razmerij, ki jih ureja 
ta zakon, so pristojna posebna sodišča zdru- 
ženega dela; redna sodišča pa so pristojna, 
če gre za reševanje sporov v zvezi z od- 
dajanjem družinskih stanovanjskih hiš in sta- 
novanj kot posameznih delov stavb v lastnini 
občanov«. 

2. člen 
V 17. členu se besede »s pomočjo sredstev 

solidarnostnega stanovanjskega sklada« na- 
domestijo z besedami »s pomočjo sredstev za 
družbeno pomoč v stanovanjskem gospodar- 
stvu« 

3. č len 
V drugem odstavku 20. člena, četrtem od- 

stavku 27. člena, prvem odstavku 51. člena, 
drugem'Odstavku 59. člena in tretjem odstav- 
ku 93. člena se besede »v nepravdnem po- 
stopku občinsko sodišče« nadomestijo z be- 
sedo »posebno sodišče združenega dela«. 

4. č len 
V četrtem odstavku 22. člena se črtajo be- 

sede »razveze te pogodbe«. 
5. člen 

Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, 
da se glasi: 

»(2) stanovanje, namenjeno za hišnika, kur- 
jača ali podobno ima pravico oddati zbor sta- 
novalcev, če s tem soglaša samoupravna sta- 
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OPOMBE novanjska skupnost tudi tistim, ki ne oprav- 
ljajo takšnih del v hiši, dokler se ne oddajo 
tistim katerim so namenjena.« 

6. č len 
V tretjem odstavku 60. člena se črtajo bese- 

de: »v istem kraju«. 
Za četrtim odstavkom se doda nov, peti 

odstavek, ki se glasi: »(5) Če je družbeno 
pravna oseba kupila družinsko stanovanjsko 
hišo ali stanovanje kot posamezni del stavbe z 
namenom, da bo to nepremičnino uporabljala 
za poslovni prostor, mora zahtevati za dovo- 
ljenje iz drugega odstavka tega člena in prilo- 
žiti dokaz, da bo prodajalec zgradil oziroma 
kupil ustrezne nove stanovanjske prostore 
oziroma položil pri investitorju sredstva za 
njihov nakup«. 

7. č len 
Prvi odstavek 64. člena se spremeni tako, 

da se glasi: 
»(1) Stanovanjska pravica preneha, če so 

imetniki stanovanjske pravice in uporabniki 
stanovanja prenehali uporabljati stanovanje 
in brez presledka več kot šest mesecev niso 
več stanovali v njem, ne glede na to ali so bili 
takrat v državi ali v tujini ali, če je stanovanje v 
celoti oddano podstanovalcem ali če stanova- 
nje uporablja oseba, ki po tem zakonu ni 
uporabnik stanovanja.« 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi od- 
stavek, ki se glasi: »(2) V primerih iz prejš- 
njega odstavka ne pripadajo tistemu, ki se mu 
nalaga izpraznitev stanovanja niti najpotreb- 
nejši prostori«. 

Sedanji drugi odstavek, ki postane tretji od- 
stavek se v uvodnem besedilu spremeni tako, 
da se glasi: 

»(3) Iz razlogov prvega odstavka stanovanj- 
ska pravica ne preneha:« 

8. člen 
65. člen se spremeni tako, da se glasi: 
Stanodajalec lahko odpove stanovanjsko 

pogodbo imetniku stanovanjske pravice, ki 
ima v lastnini prazno stanovanjsko hišo ali 
stanovanje kot posamezen del stavbe, če je to 
stanovanje primerno kakor tudi v primeru, če 
imetnik stanovanjske pravice ni dogradil sta- 
novanjske hiše v roku, določenem v kreditni 
pogodbi, razen, če gradnja ni bila dovršena iz 
razlogov, na katere imetnik stanovanjske pra- 
vice ni mogel vplivati in če s kreditiranimi 
družbenimi sredstvi ni zagotovljena 50% vre- 
dnost stanovanja kot posameznega dela 
stavbe.« 

9. č len 
69. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Postopki za reševanje sporov in razmerij, 

ki jih ureja ta zakon, veljajo za nujne«. 

10. člen 
97. in 98. člen se črtata. 

11. člen 
Do ustanovitve posebnih sodišč združene- 

ga dela se rešujejo spori iz njihove pristojno- 
sti po dosedanjih predpisih. 

12. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 7. 11. 1979 
sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o stanovanjskih razmerjih s tezami in naroč ila 
predlagatelju naj pripravi osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih in ga predloži 
Skupščini SR Slovenije v obravnavo. 

Na podlagi sprejetega predloga za izdajo je pripravljano 
osnutek zakona z upoštevanjem pripomb, predlogov in 
mnenj, podanih v poroč ilih delovnih teles skupščine. 

V osnutku zakona je upoštevano stališče zakonodajno- 
-pravne komisije, da je treba ustrezno spremeniti 20., 27., 51., 
59., in 93. člen zakona o stanovanjskih razmerjih glede na 
določbo 1. č lena tez za osnutek zakona, da spore iz stano- 
vanjskih razmerjih rešujejo posebna sodišča združenega dela 
razen, če gre za reševanje sporov v zvezi z oddajanjem družin- 
skih stanovanjskih hiš in stanovanj kot posameznih delov 
stavb v lastnini. Prav tako je upoštevano mnenje zakonodaj- 
no-pravne komisije in odbora za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja in odbora za družbenoekonom- 
ske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, 
da se črta 3. člen tez za osnutek zakona o stanovanjskih 
razmerjih, po katerm je predvidena za osebe, ki so po predpi- 
sih o zakonski zvezi izenačene z zakoncem, enaka pravica za 
pridobitev stanovanjske pravice kot v primeru, če gre za 
zakonca, ker to vprašanje zadovoljivo rešujejo že 5., 21. in 22. 
č len zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Na pripombo zakonodajno-pravne komisije je predlagatelj 
spremenil tudi četrti odstavek 22. č lena zakona, ki govori o 
»razvezi« stanovanjske pogodbe, v primeru katere uporabniki 
po izselitvi imetnika stanovanjske pravice ne obdržijo pravice 

nadaljnje uporabe. Če je imetnik stanovanjske pravice trajno 
nehal uporabljati stanovanje, s pogodbeno stranko (stano- 
vanjsko skupnostjo) ali stanodajalcem tega stanovanja pa ni 
sklenil nobenega sporazuma, gre za tipičen prehod stano- 
vanjske pravice na uporabnike po drugem odstavku 22. č lena. 
Takšno prenehanje stanovanjske pravice (prvi odstavek 22. 
č lena) ni »razveza pogodbe«, saj po zakonu o obligacijskih 
razmerjih predstavlja razveza pogodbe sporazum o preneha- 
nju pogodbenega razmerja. Glede na navedeno, je predlaga- 
telj v četrtem odstavku 22. člena zakona črtal »razveza te 
pogodbe«. V osnutku zakona so upoštevane pripombe skup- 
šč inskih teles in zbora krajevnih skupnosti obč ine Ljubljana - 
Center glede namenske uporabe hišniških stanovanj v prime- 
rih, ko bi ostala prazna. 

Predlagatelj ni mogel upoštevati pripomb odbora za urbani- 
zem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in 
Zbora občin glede natančnejše definicije, da stanovanjsko 
razmerje ne preneha, če je imetnik stanovanjske pravice »na 
zdravljenju« in da preneha stanovanjsko razmerje imetniku 
stanovanjske pravice, ki odide v dom upokojencev, po šestih 
mesecih oziroma enem letu. Predlagatelj meni, da naj se 
rešuje vprašanje aH je imetnik stanovanjske pravice dejansko 
na zdravljenju aH je samo odsoten in stanovanje oddaja pod- 
stanovalcem, kadar je to sporno, za vsak primer posebej in da 
v osnutku zakona natančnejša definicija pojma »na zdravlje- 
nju« ni umestna. Podobno velja v drugem primeru, saj je iz 
prakse znano, da se imetniki stanovanjske pravice, ki odidejo 
v dom upokojencev tudi vračajo v lastna stanovanja in da se 
domovi upokojencev ne štejejo za stanovanja po zakonu o 
stanovanjskih razmerjih. 

28 poročevalec 



Predlagatelj je tudi upošteval pripombe delegata Zbora 
združenega dela glede odpovedi stanovanjske pogodbe imet- 
niku stanovanjske pravice, ki ni dogradil stanovanjske hiše, za 
katero je dobil družbena kreditna sredstva. Pri tem ni bilo 
mogoče upoštevati pripomb skupščinskih teles glede natanč- 
nejše opredelitve, kaj so razlogi, na katere imetnik stanovanj- 
ske pravice ni mogel vplivati in tega, da se upošteva uporabno 
dovoljenje pri odpovedi stanovanjske pogodbe ter rok 5 let od 
najetja prvega posojila, po katerem bi oseba, ki koristi druž- 
bena kreditna sredstva morala zapustiti družbeno stanovanje 
ali pa vrniti posojilo. V vseh naštetih primerih, je treba v praksi 
reševati spore od primera do primera, izdaja uporabnega 
dovoljenja ni potrebna, pač  pa mora biti stanovanje dejansko 
primerno za bivanje. 

Pri izdelavi osnutka je predlagatelj upošteval še pripombe 
Javnega pravobranilstva mesta Ljubljane glede dopolnitve 60. 
č lena zakona o stanovanjskih razmerjih v primeru, ko organi- 

zacije združenega dela in druge družbene pravne osebe ku- 
pujejo od lastnikov stanovanjske prostore z namenom, da jih 
spremenijo v poslovne prostore. Zlasti prodajalci-zasebni 
lastniki nepremičnine, največkrat prodajajo zato, da s kup- 
nino kupijo oziroma zgradijo drugo stanovanje oziroma sta- 
novanjsko hišo. V takšnih primerih je namen zakonodajalca, 
da se s spremembo stanovanjskih prostorov v poslovne, ne 
sme zmanjšati stanovanjski sklad dosežen že s tem, da proda- 
jalec s kupnino za prodan stanovanjski prostor kupi drug 
stanovanjski prostor. Zato je potrebno zahtevati od predlaga- 
telja - družbene pravne osebe, ki po nakupu stanovanjskih 
prostorov predlaga spremebo namembnosti, da je dolžna iz 
sredstev, ki niso namenjena za stanovanjsko graditev, zagoto- 
viti nove druge stanovanjske prostore in to v istem kraju. 

V osnutku je predlagatelj črtal 97. in 98 č len zakona, ker sta 
prenehala veljati dne 1. julija 1977 na podalagi določb kazen- 
skega zakona SR Slovenije. 
Za izvedbo zakona niso potrebna posebna finančna sredstva. 

BESEDILO SPREMENJENIH DOLOČB 
ZAKONA O STANOVANJSKIH 
RAZMERJIH 

9. člen 
O spornih vprašanjih, ki izvirajo iz razmerij 

po tem zakonu, odloča sodišče, če ni *zako- 
nu drugače določeno. 

17. člen 
Na stanovanju, ki je zgrajeno s pomočjo 

sredstev solidarnostnega stanovanjskega 
sklada za potrebe družin in občanov z nižjimi 
osebnimi dohodki, mladih družin, invalidov, 
in starih ljudi, lahko pridobi stanovanjsko pra- 
vico le tisti, ki izpolnjuje pogoje iz splošnega 
akta stanovanjske skupnosti kot stanoda- 
jalca. 

20. člen 
(2) Če se prejšnja zakonca ne moreta spora- 

zumeti o stanovanjski pravici, odloč i o tem na 
zahtevo enega od njiju v nepravdnem postop- 
ku občinsko sodišče, na katerega območju je 
stanovanje; sodišče upošteva pri tem stano- 
vanjske potrebe prejšnjih zakoncev, njunih 
otrok in drugih oseb, ki skupaj z njimi stanu- 
jejo razloge, iz katerih je bil zakon razvezan, 
in druge okolišč ine primera. 

22. člen 
(1) Imetnik stanovanjske pravice, ki trajno 

neha uporabljati^ stanovanje, izgubi stano- 
vanjsko pravico. Šteje ser daje imetnik stano- 
vanjske pravice trajno nehal uporabljati sta- 
novanje, če ga ne uporablja več kot eno leto. 

(2) Uporabniki stanovanja, ki so najmanj 
dve leti živeli z imetnikom stanovanjske pravi- 
ce preden je nehal uporabljati stanovanje, 
obdržijo pravico uporabljati stanovanje. Rok 
dveh let se ne nanaša na mladoletne uporab- 
nike stanovanja. 

(3) Določbe drugega odstavka tega člena 
ne veljajo v primeru, če je imetnik stanovanj- 
ske pravice trajno nehal uporabljati stanova- 
nje na podlagi odpovedi stanovanjske pogod- 
be katerekoli pogodbene stranke, razveze te 
pogodbe ali na podlagi pogodbe o zamenjavi 
stanovanja. 

27. člen 
(4) Tisti, kateremu stanodajalec v petnajstih 

dneh od dneva, ko mu je bila predložena 
zahteva za soglasje, ne izda soglasja ali ga 
zavrne, lahko zahteva v petnajstih dneh od 
dneva zavrnitve oziroma od poteka roka za 
izdajo soglasja pri občinskem sodišču, naj v 
nepravdnem postopku ugotovi, da ima pred- 
lagatelj pravico do zamenjave stanovanja. 

41. člen 
(1) Pravico oddajati stanovanja v stavbah iz 

prvega odstavka 16. člena tega zakona ima 
imetnik pravice uporaba na taki stavbi. 
(2) Pravico oddajati stanovanje iz drugega 
odstavka t6. člena tega zakona ima pravico 
zbor stanovalcev. 

51. člen 
(1) Če ena izmed pogodbenih strank ne 

sklene stanovanjske pogodbe v tridesetih 
dneh od dneva, ko to zahteva druga pogodbe- 
na stranka, izda občinsko sodišče na zahtevo 
druge pogodbene stranke v nepravdnem po- 
stopku sklep, ki nadomestuje stanovanjsko 
pogodbo. 

59. člen 
(2) Če zavezanec iz prejšnjega odstavka ne 

izvrši v primernem roku popravila, lahko izvrši 
tako popravilo imetnik stanovanjske pravice 
sam, če se predhodno v nepravdnem postop- 
ku pri občinskem sodišču ugotovi potreba za 
popravilo. 

60. člen 
(1) Stanovanjski prostori se lahko spremi- 

njajo v poslovne prostore ali v prostore za 
drugo namembnost samo z dovoljenjem, ki 
ga izda stanovanjski organ na zahtevo stano- 
vanjske skupnosti, imetnika pravice uporabe 
oziroma lastnika družinske stanovanjske hiše 
ali stanovanja kot posameznega dela stavbe, 
potem ko dobi mnenje upravnega organa ob- 
činske skupščine pristojnega za urbanizem, 
zbora stanovalcev in stanovanjske skupnosti, 
če ta ni sama predlagatelj. 

(2) Stanovanjski organ mora pred izdajo 
dovoljenja iz prvega odstavka dobiti mnenje 
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OPOMBE pristojnega organa ali so izpolnjeni pogoji za 
izdajo lakacijskega dovoljenja za spremembo 
stanovanjskih prostorov v druge namene. 

(3) Predlagatelj mora zahtevi za dovoljenje 
po prejšnjem odstavku priložiti dokaz, da bo 
zgradil ali na drug način pridobil iz sredstev, 
ki niso namenjena za stanovanjsko graditev, 
ustrezne nove druge stanovanjske prostore v 
istem kraju, oziroma, dokaz, daje zagotovlje- 
na izpolnitev te obveznosti v določenem roku. 

(4) Zahtevi za lokacijsko dovoljenje za spre- 
membo stanovanjskih prostorov v druge na- 
mene mora predlagatelj priložiti dokazilo, da 
je zgradil ali na drug način pridobil nove sta- 
novanjske prostore v smislu tretjega odstavka 
tega člena in dovoljenje iz prvega odstavka 
tega člena. 

64. člen 
(1) Stanovanjsko pogodbo je mogoče od- 

povedati imetniku stanovanjske pravice tudi 
tedaj, če so on in uporabniki stanovanja ne- 
hali uporabljati stanovanje in brez presledka 
več kot šest mesecev niso več stanovali v 
njem, ne glede na to, ali so bili takrat v državi 
ali tujini, ali če je stanovanje v celoti oddano 
podstanovalcem ali če stanovanje uporablja 
oseba, ki po tem zakonu ni uporabnik stano- 
vanja. 

(2) Iz razlogov prejšnjega odstavka pogod- 
be ni mogoče odpovedati: 

1. Če je imetnik stanovanjske pravice vpo- 
klican v jugoslovansko ljudsko armado; 

2. Če je imetnik stanovanjske pravice na 
zdravljenju; 

3. Če imetnik stanovanjske pravice v skla- 
du s splošnim aktom stanodajalca odda v 
uporabo prazno ali delno opremljeno stano- 
vanje drugemu za čas, dokler stanovanja sam 
ne uporablja; 

4. Če je imetniku stanovanjske pravice, ki 
ima lastnost delavca v združenem delu v or- 
ganizaciji združenega dela, državnem organu 
ali družbenopolitični organizaciji, moral zara- 
di premestitve nasopiti delo v drugem kraju v 
državi, dokler v tem drugem kraju ne pridobi 
primernega stanovanja; 

5. Če imetnik stanovanjske pravice upo- 
rablja za začasno prebivanje prostore iz 3. 
točke drugega odstavka 4. č lena tega zakona. 

65. č len 
Stanodajalec lahko odpove stanovanjsko 

pogodbo imetniku stanovanjske pravice, ki 
ima v lastnini prazno družinsko hišo ali stano- 
vanje kot posamezen del stavbe, če je to sta- 
novanje primerno (7. č len). 

69. člen 
(1) Stanovanjska pogodba se v primeru 

spora odpoveduje imetniku stanovanjske pra- 
vice s tožbo, ki se vloži pri občinskem sodi- 
šču. 

Postopek po tožbi za odpoved stanovanj- 
ske pogodbe velja za nujen. 

97. č len 
Z denarno kaznijo do 50.000 din ali z zapo- 

rom do šest mesecev se kaznuje za kaznivo 
dejanje kdor se vseli v stanovanje v nasprotju 
z določbami 53. člena tega zakona. 

98. člen 
Z denarno kaznijo do 10.000 din ali z zapo- 

rom od treh mesecev se kaznuje za kaznivo 
dejanje kdor sklene pogodbo ali izda pravni 
akt v nasprotju z določbo prvega odstavka 11. 
člena tega zakona. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

s tezami za osnutek zakona (ESA-481) 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo je*podana v 10. točki 321. č lena 

Ustave SR Slovenije, po kateri Skupšč ina SR Slovenije v 
okviru pravic in dolžnosti republike ugotavlja družbeno var- 
stvo družbene lastnine ter ureja lastninska in druga stvarno 
pravna razmerja in v drugem odstavku 81. člena Ustave SR 
Slovenije, po katerem se lastninska pravica na poslovnih 
prostorih določa z zakonom. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Republiški zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prosto- 
rih (Ur list SRS, št 18/74) je začel veljati 18. 5 1974 

Zakon ureja upravljanje poslovnih stavb in poslovnih pro- 
storov v družbeni lastnini, lastninsko pravico na poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih ter najem le-teh. 

Potreba po spremembi zakona se je pojavila glede na do- 
ločbo 4. č lena. Po tej določbi lahko občinska skupščina izda 
predpis, s katerim določ i, kateri poslovni prostori smejo slu- 
žiti za določene potrebe in za katere vrste poslovnih dejavno- 
sti se smejo uporabljati poslovni prostori v določenih ulicah. 
V praksi se je pokazalo, da občani uporabljajo poslovne 
prostore za drug namen kot je predpisano in tako se je 
dogajalo, da so lastniki poslovnih prostorov in imetniki pra- 
vice uporabe na poslovnih prostorih spremenili poslovno 
dejavnost, zaradi tega pa niso bile zadovoljene nekatere po- 
trebe občanov po obrtnih in drugih dejavnostih. Zato naj bi 
zakon določal, da morajo lastniki poslovnih prostorov in imet- 
niki pravice uporabe na poslovnih stavbah in poslovnih pro- 
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štorih pridobiti soglasje krajevne skupnosti kadar nameravajo 
spremeniti poslovno dejavnost. 

Pri uporabi zakona so se pojavili problemi zaradi omejeva- 
nja velikosti poslovnega prostora za posamezne obrtne dejav- 
nosti, kar je predpisoval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s 
splošnimi normativi. Po 6. č lenu zakona je lahko občan, tudi 
če se ne ukvarja z dovoljeno dejavnostjo, lastnik poslovnih 
stavb in poslovnih prostorov do površine 70 m2. Po 7. členu 
zakona ima občan, ki se ukvarja z obrtjo ali drugo dovoljeno 
dejavnostjo, lastninsko pravico na poslovnih stavbah in po- 
slovnih prostorih na 70 m2, vendar do velikosti, ki ustreza 
naravi in tehnologiji dejavnosti ter predpisanim higienskim in 
delovnim pogojem. Splošne normative za največ jo uporabno 
površino poslovnega prostora za posamezne obrtne dejavno- 
sti pa določa Izvršni svet SR Slovenije. Glede na dejansko 
stopnjo razvoja socialističnih samoupravnih odnosov in razvi- 
tosti družbenega sektorja gospodarstva naj se velikost po- 
slovnega prostora ne bi več omejevala s splošnimi normativi, 
ampak naj bi ugotavljal površino poslovnega prostora ali 
poslovne stavbe nad 70 m2 obč inski upravni organ pristojen 
za obrt in storitve za vsak posamezni primer ob upoštevanju 
specifičnosti in pomembnosti posamezne poslovne dejavno- 
sti. 

V skladu z nalogami samoupravne stanovanjske skupnosti 
pri upravljanju s poslovnim prostorom v stanovanjski hiši v 
družbeni lastnini se je pokazalo kot neprimerno, da lahko 
najemnine predpiše občinska skupščina z odlokom kot to 
določa 18. č len zakona. Veliko teh prostorov je samoupravna 
stanovanjska skupnost prevzela od občinskih skupščin in jih 
dala v najem organizacijam združenega dela, družbenopoli- 
tičnim skupnostim ali drugim družbeno pravnim osebam, ki 
jih kot najemniki uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti. 
Samoupravne stanovanjske skupnosti slovenskih obč in imajo 
v upravljanju 7.496 poslovnih prostorov v skupni površini 
637.704. Revalorizirana nabavna vrednost na dan 31. 12.1978 
je znašala 2.019.593.572 din. Ker je najemnina za poslovne 
prostore namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje 
poslovnih prostorov, sredstva amortizacije, ki jih najemniki 
plačujejo v najemnini pa se porabijo za prenovo (rekonstruk- 
cijo) poslovnih stavb in poslovnih prostorov ali gradnjo nado- 
mestnih poslovnih prostorov v stanovanjskih naseljih zlasti 
prostorov za deficitarne dejavnosti, je primerno, da samou- 
pravna stanovanjska skupnost določa najemnino za poslovne 
stavbe in poslovne prostore katere upravlja v skladu s samo- 
upravnim sporazumom o temeljih plana stanovanjske skup- 
nosti. Da pa bi bila dana vsem najemnikom poslovnih stavb in 
poslovnih prostorov enaka možnost za pridobivanje dohodka 
je potrebno, da se najemnine izenač ijo. Zato naj bi zakon 
določal, da najemnine za poslovne stavbe in poslovne prosto- 
re,ki jih oddajo v najem občani, organizacije združenega dela, 
družbenopolitične skupnosti ali druge družbene pravne 
osebe, določ i ob upoštevanju osnov in meril iz samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana stanovanjske skupnosti, 
pristojni obč inski upravni organ. 

Po drugem odstavku 25. člena zakona je smel najemodaja- 
lec odpovedati najemno pogodbo, če je poslovno stavbo ali 
poslovni prostor sam potreboval. V praksi se je pojavilo vpra- 
šanje ustreznosti take rešitve posebno, če najemnik ni upo- 
rabljal poslovno stavbo ali poslovne prostore v celoti. Zato naj 
se v zakonu predvidi možnost odpovedi tudi dela v najem 
dane poslovne stavbe ali poslovnega prostora, če najemoda- 
jalec del poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora sam 
potrebuje in se s tem bistveno ne prizadene opravljanje naje- 
mnikove dovoljene dejavnosti. 

V praksi so se pojavili problemi v zvezi s tem, kdaj začne 
teč i rok za odpoved pogodbe o najemu poslovnih prostorov. 
V prvem odstavku 26. člena zakona je določeno, da se po- 
godba o najemu poslovnih prostorov odpoveduje sodno. Za- 
radi nakazanih problemov naj bi zakon določ il, da začne teč i 
odpovedni rok z dnem vroč itve sodne odpovedi najemniku. 

Potreba po spremembi zakona se je pojavila tudi glede na 
določbo 27. člena zakona, po kateri se šteje, da je najemna 
pogodba sklenjena za določen čas, obnovljena za nedoločen 
čas, če najemnik tudi po preteku časa za katerega je bila 
pogodba sklenjena, poslovno stavbo oziroma poslovni pro- 
stor še naprej uporablja, najemodajalec pa v roku enega 
meseca po preteku tega časa ne vloži pri pristojnem sodišču 
zahteve za izdajo naloga za izpraznitev poslovne stavbe ozi- 
roma poslovnega prostora. Ker je poslovna dejavnost traj- 
nejša dejavnost, pri kateri večkrat ni možna hitra preusmeri- 
tev naj se v zakonu rok za vložitev zahteve za izpraznitev 
poslovnega prostora podaljša od enega meseca na šestdeset 
dni. 

Pri prenosu poslovnih stavb in poslovnih prostorov v sred- 
stva organizacij združenega dela, družbenopolitičnih skupno- 
sti ali drugih družbeno pravnih oseb se je pri prenosu pojavilo 
vpašanje višine odškodnine, ker ta v sedanjem predpisu ni 
dovolj določena, kar je povzročalo v praksi težave. Zakon naj 
bi določ il da se glede odškodnine uporabljajo določbe za- 
kone o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 
beni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80) tako, da se pri določa- 
nju odškodnine ne bi upoštevale določbe zakona o razpola- 
ganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (Uradni list SRS, št. 
27/72) kot do sedaj. 

III. REŠITVE IN NAČELA 
Predlagani zakon naj bi določal, da morajo lastniki poslov- 

nih prostorov in imetniki pravice uporabe na poslovnih pro- 
storih pridobiti soglasje krajevne skupnosti kadar nameravajo 
spremeniti poslovno dejavnost. 

Velikost poslovnega prostora naj se ne bi več omejevala s 
splošnimi normativi, ki jih predpisuje Izvršni svet SR Slove- 
nije, ampak naj bi površino nad 70 m2 poslovnega prostora ali 
poslovne stavbe ugotavljal obč inski upravni organ pristojen 
za obrt in storitve za vsak posamezni primer ob upoštevanju 
specifičnosti in pomembnosti posamezne poslovne dejavno- 
sti. 

Samoupravna stanovanjska skupnost naj bi določala naje- 
mnino za tiste poslovne stavbe in poslovne prostore, ki jih 
upravlja v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana stanovanjske skupnosti. Najemnino za poslovne stavbe 
in poslovne prostore, ki jih oddajajo v najem občani, organi- 
zacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti ali 
druge družbeno pravne osebe, društva ter druge civilne 
pravne osebe določ i ob upoštevanju osnov in meril iz navede- 
nega samoupravnega sporazuma, pristojni obč inski upravni 
organ. 

Najemodajalec bi smel odpovedati najemno pogodbo za del 
v najem dane poslovne stavbe ali poslovnega prostora, če te 
sam potrebuje in bi s tem bistveno ne prizadel opravljanja 
najemnikove dovoljene dejavnosti. 

Odpovedni rok za odpoved pogodbe o najemu poslovnih 
prostorov naj bi začel teč i z dnem vročitve sodne odpovedi 
najemniku. 

Rok za vložitev zahteve za izpraznitev poslovnega prostora 
v primeru, ko je najemna pogodba, ki je sklenjena za določen 
čas, obnovljena za nedoločen čas, se podaljša od enega 
meseca na šestdeset dni. 

Pri določ itvi višine odškodnine za prenos poslovnih prosto- 
rov se uporabijo določbe zakona o razlastitvi in prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 
5/80). 

Podrobnejša vsebina predlaganega zakona je razvidna iz 
priloženih tez. / 

IV. FINANČNE POSLEDICE 
Posebna finančna sredstva za izvajanje tega zakona ne 

bodo potrebna. 
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OPOMBE Teze za osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih 

1. člen 
V 4. členu zakona o poslovnih stavbah in 

poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 
18/1027/74) se na koncu doda nova alinea, ki 
se glasi: 

- »da morajo lastniki poslovnih prostorov 
in imetniki pravice uporabe na poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih pridobiti so- 
glasje krajevne skupnosti kadar nameravajo 
spremeniti poslovno dejavnost«. 

2. člen 
7. člen se spremeni in se glasi: 
»Občani, ki opravljajo dovoljeno dejavnost 

z osebnim delom, imajo lahko lastninsko pra- 
vico na poslovnih stavbah in poslovnih pro- 
storih v tlorisni površini tudi nad 70 m2, ven- 
dar do velikosti, ki ustreza naravi-in tehnolo- 
giji dejavnosti ter predpisanim higienskim in 
delovnim pogojem. To površino ugotoviob- 
činski upravni organ, pristojen za obrt in sto- 
ritve za vsak posamezni primer«. 

Doseaanji drugi odstavek se črta. 

3. č len 
18. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Samoupravna stanovanjska skupnost do- 

loča v skladu s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana stanovanjske skupnosti naje- 
mnino za tiste poslovne stavbe in poslovne 
prostore, ki jih dajejo v najem občani, organi- 
zacije združenega dela, družbenopolitične 
skupnosti ali druge družbene pravne osebe, 
društva ter druge civilne pravne osebe določ i 
ob upoštevanju osnov in meril iz samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana stanovanj- 
ske skupnosti, pristojni občinski upravni or- 
gan.« 

4. člen 
V drugem odstavku 25. člena se doda nov 

stavek, ki se glasi: 
»Najemodajalec sme odpovedati najemno 

pogodbo tudi za del v najem dane poslovne 
stavbe ali poslovnega prostora; če ga sam 
potrebuje in se s tem bistveno ne prizadene 
opravljanje najemnikove dovoljene dejavno- 
sti« 

5. č len 
V 26. členu se na koncu prvega odstavka 

doda nov stavek, ki se glasi: 
»Odpovedni rok začne teč i z dnevom vroč i- 

tve sodne odpovedi najemniku« 

6. člen 
V drugem odstavku 27. člena se besede: »v 

roku enega meseca« nadornestijo z beseda- 
mi: »vroku šestdeset dni.« 

7. člen 
V prvem odstavku 29. člena se besede »ob- 

činsko sodišče« nadomestijo z besedami.: 
»temeljno sodišče«. 

8. č len 
V 37. členu se za prvim odstavkom doda 

novi drugi odstavek, ki se glasi: 
»Odškodnina za prenos poslovnih prosto- 

rov se določ i po predpisih o razlastitvi.« 
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek po- 

stanejo tretji, četrti in peti odstavek. Zadnji 
odstavek 37. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Za prenos poslovne stavbe oziroma po- 
slovnega prostora na organizacijo združene- 
ga dela, družbenopolitično skupnost ali na 
drugo družbenopravno osebo po določbah 
prvega odstavka tega člena se smiselno upo- 
rabljajo določbe 6. do 10. člena zakona o 
razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemlji- 
ščem (Uradni list SRS, št. 27-253/72)«. 

9. č len 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 
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