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PREDLOG ZAKONA 

o stanovanjskem gospodarstvu 

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o skupnih osnovah za zagotavljanje 

in usklajevanje samoupravnih 

družbenoekonomskih odnosov 

na področ ju stanovanjskega 

gospodarstva v SR Sloveniji 

Organi republiških podpisnikov Družbenega dogovora o skupnih osnovah za usmerjanje in uresničevanje 
družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji so sprejeli priloženi 
osnutek z namenom, da omogoč ijo temeljito javno razpravo o tem dokumentu sočasno z razpravo o predlogu 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Zakon o stanovanjskem gospodarstvu in ta družbeni dogovor sta nastajala sočasno, kar je omogočilo tudi 
njuno usklajevanje v fazi nastajanja. Javna razprava naj opozori na pomanjkljivosti predloženega osnutka 
družbenega dogovora, da bi ga lahko pravočasno dopolnili in sprejeli še v tem letu. 

Sprejem družbenega dogovora je nujen v tem letu, kar bo omogočilo hitrejšo uveljavljanje zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu in sprejetje samoupravnih sporazumov o temeljih planov na stanovanjskem 
področju. Prav tako bo nadomestil dosedaj veljavni družbeni dogovor o upravljanju in gospodarjenju s 
sredstvi za kreditiranje graditve stanovanj (Ur. list SRS, št. 1/74), ki je temeljil na zakonu o programiranju in 
financiranju stanovanjske graditve (Ur. list SRS, št. 5/72), ki bo s sprejemom zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu prenehal veljati. S tem pa preneha veljati tudi družbeni dogovor o upravljanju in gospodarjenju s 
sredstvi za kreditiranje graditve stanovanj. 

Obračamo se na delavce v združenem delu in občane, da se v okviru TOZD in delovnih skupnosti, 
družbenopolitičnih organizacij, družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti aktivno 
vključ ijo v razpravo o osnutku in oblikujejo morebitne pripombe ter dopolnitve, da bomo lahko pravočasno 
sprejeli ustrezno oblikovani družbeni dogovor, ki nam bo omogoč il uč inkovito uveljavljanje družbenoekonom- 
skih odnosov na stanovanjskem področ ju in krepitev neposrednega odločanja delavcev in občanov pri 
graditvi in vzdrževanju stanovanj ter uveljavljanju vzajemnosti in solidarnosti na stanovanjskem področ ju. 



PREDLOG ZAKONA 

o stanovanjskem gospodarstvu 

OPOMBE: I. TEMELJNE SN 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 ter stanovalci 
v stanovanjih in stanovanjskih hišah v druž- 
beni lastnini (v nadaljnjem besedilu: stano- 
valci). 

2. čien 
Stanovanjsko gospodarstvo obsega gradi- 

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

3. člen 
V zadevah stanovanjskega gospodarstva 

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

Delavci, delovni ljudje, občani in stanovalci 
uresničujejo svoje potrebe in interese v sta- 
novanjskem gospodarstvu v organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih, v 
krajevnih skupnostih, v skupnostih stanoval- 
cev, v samoupravnih interesnih stanovanjskih 
skupnostih (v nadaljnjem besedilu: stano- 
vanjska skupnost), njenih enotah in v stano- 
vanjskih zadrugah. 

4. člen 
Delavci, delovni ljudje, občani in stanovalci 

ustanovijo neposredno in po svojih organiza- 
cijah združenega dela, delovnih skupnostih 
ter drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih stanovanjsko skupnost in njene 
enote. 

V stanovanjski skupnosti in njenih enotah 
se ustanovitelji dogovarjajo o osnovah in me- 
rilih za združevanje sredstev za graditev sta- 
novanj, določajo politiko in planirajo graditev 
stanovanj, zagotavljajo vzajemnost in solidar- 
nost, se dogovarjajo o pravicah, obveznostih 
in odgovornostih pri vzajemnem gospodarje- 
nju s stanovanji in stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini, se dogovarjajo o enotnih 
merilih in osnovah za oblikovanje in namen- 
sko uporabo stanarin ter uresničujejo druge 
skupne anterese. 

5. člen 
Stanovalci, lastniki posameznih delov sta- 

novanjske hiše in imetniki pravice uporabe 
posameznih delov stanovanjske hiše se pove- 
zujejo v skupnost stanovalcev. 

Stanovalci v skupnosti stanovalcev in nje- 
nih samoupravnih organih skupno z delavci 
delovnimi ljudmi in občani v okviru stanovanj- 
ske skupnosti vzajemno gospodarijo s stano- 
vanji in stanovanjskimi hišami v družbeni last- 
nini. 

6. člen 
Z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo 

Izvršni svet Skupščine $R Slovenije, skup- 
šč ine občin, zainteresirane družbenopolitič - 
ne organizacije in samoupravne interesne 
skupnosti ter njihove zveze, se udeleženci 
dogovorijo o zagotavljanju in usklajevanju 
samoupravnega urejanja družbenoekonom- 
skih odnosov na področju stanovanjskega 
gospodarstva v SR Sloveniji. 

7. člen 
Dejavnost stanovanjske skupnosti je po- 

sebnega družbenega pomena. 
Temeljne organizacije združenega dela, ki 

pretežno opravljajo naloge v zvezi z vzdrževa- 
njem, prenovo in nadomeščanjem stanovanj 
in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini, 
opravljajo dejavnost posebnega družbenega 
pomena. 

8. člen 
Za uresničevanje svojih potreb in interesov 

na področ ju stanovanjskega gospodarstva 
namenjajo delavci, delovni ljudje in občani 
lastna sredstva, sredstva iz čistega dohodka, 
sredstva iz dohodka ter druga sredstva v skla- 
du s tem in drugimi zakoni. 

9. člen 
Delavec rešuje svoje stanovanjsko vpraša- 

nje predvsem sam in ob pomoč i temeljne 
organizacije združenega dela in delovne 
skupnosti na način, kot to določ ijo delavci v 
svojih samoupravnih splošnih aktih, planskih 
aktih ter v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana stanovanjske skupno- 
sti. 

Vsakdo je dolžan prispevati lastna sredstva 
za reševanje svojega stanovanjskega vpraša- 
nja skladno s svojim socialnim stanjem in 
ekonomskimi možnostmi. 

10. čien 
V skladu s planskimi akti in dogovorjenimi 

merili ter po načelu vzajemnosti in solidar- 
nosti zagotavljajo delavci, delovni ljudje in 
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občani v stanovanjski skupnosti družbeno 
pomoč občanom pri pridobitvi stanovanjske 
pravice na družbenem stanovanju in pri del- 
nem nadomeščanju stanarin. 

11. člen 
Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja 

je tista, ki je opredeljena s planskimi akti 
družbenopolitične skupnosti. 

Investitor družbeno usmerjene stanovanj- 
ske gradnje je lahko stanovanjska skupnost, 
organizacija združenega dela, stanovanjska 
zadruga in poslovna skupnost, če jo za to 
pooblasti stanovanjska skupnost. 

Stanovanjska skupnost lahko poveri inve- 
stitorska dela organizaciji združenega dela, 
ki ne sme biti izvajalec del na stanovanjskih 
objektih, za katera opravlja investltorska de- 
la. Izjemoma pa lahko ta dela opravlja tudi 
delovna skupnost stanovanjske skupnosti. 

S stanovanji in stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini gospodarijo stanovalci 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. 

13. člen 
Za uporabo stanovanja plačujejo imetniki 

stanovanjske pravice družbeno dogovorjeno 
ceno v obliki stanarine, ki zagotavlja enostav- 
no reprodukcijo stanovanj in stanovanjskih 
hiš v družbeni lastnini. 

14. člen 
Za uresničevanje skupnih nalog, potreb in 

interesov pri graditvi in gospodarjenju s sta- 
novanji in stanovanjskimi hišami 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. 

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

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

16. člen 
Za stanovanja in stanovanjske hiše, ki jih 

uporabljajo določeni zvezni organi in Jugo- 
slovanska ljudska armada za svoje potrebe, 
se uporabljajo določbe tega zakona, če ni v 
zveznem predpisu drugače določeno. 

II. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI 

1. Planiranje 
17. člen 

Delavci v organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih, delovni ljudje in občani 

v krajevnih skupnostih, stanovalci v skupnosti OPOMBE: 
stanovalcev ter člani stanovanjskih zadrug 
ugotavljajo svoje potrebe in možnosti za eno- 
stavno in razširjeno reprodukcijo ter za soli- 
darnost in vzajemnost v stanovanjskem go- 
spodarstvu. Na podlagi elementov za sklepa- 
nje samoupravnih sporazumov o temeljih pia- 
nov in temeljev planov organizacij združene- 
ga dela sprejemajo samoupravne sporazume 
o temeljih plana delovne organizacije, krajev- 
ne skupnosti in stanovanjske skupnosti ter 
njihove plane. 

18. 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 gradnje, strukturo, 
vrsto in kvaliteto stanovanj; 

- površino in lokacijo stavbnih zemljišč ; 
- obseg združevanja sredstev v stanovanj- 

ski skupnosti za solidarnost ter pogoje, nač in 
uporabe in upravljanja teh sredstev pri grad- 
nji in uporabi stanovanja ter združevanja 
sredstev med stanovanjskimi skupnostmi; 

- obseg združevanja sredstev v stanovanj- 
ski skupnosti za vzajemno graditev stanovanj 
ter pogoje in način uporabe in upravljanja teh 
sredstev; 

- število, vrsto in kvaliteto stanovanj, prila- 
gojenih za občane s posebnimi potrebami; 

- pogoje in merila za pridobitev pravice 
uporabe na stanovanjih, zgrajenih iz sredstev 
solidarnosti; 

- pogoje in merila oblikovanja cen stano- 
vanjske gradnje; 

- pogoje in merila za delno nadomeščanje 
stanarin in način poračunavanja stanarin ob- 
čanom z nizkimi dohodki; 

- razmerja med sredstvi, namenjenimi za 
gradnjo stanovanj in kreditiranje nakupa sta- 
novanj glede na strukturo in namen stano- 
vanjske gradnje; 

- temeljne usmeritve za oblikovanje in na- 
mensko uporabo stanarine; 
- temeljne usmeritve za oblikovanje in na- 

mensko uporabo najemnin za poslovne pro- 
store, s katerimi upravlja stanovanjska skup- 
nost; 

-temeljne usmeritve o višini, pogojih, rokih 
plač ila in nač inu vračanja lastne udeležbe de- 
lavcev, delovnih ljudi in občanov; 

- oblikovanje stanarin in najemnin ter meri- 
la za gospodarjenje s stanovanji in stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastnini in o uporabi 
sredstev stanarin in najemnin; 

- osnove in merila za vzajemno združevanje 
in razpolaganje z delom stanarine za vzdrže- 
vanje stanovanj in stanovanjskih hiš v družbe- 
ni lastnini; 

- obseg vzajemnega združevanja sredstev 
za nujno odpravo nepredvidenih poškodb na 
stanovanjih in stanovanjskih hišah v družbeni 
lastnini; 

- osnove in merila za združevanje in razpo- 
laganje s sredstvi amortizacije stanovanj in 
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OPOMBE: stanovanjskih hiš v družbeni lastnini; 
- naloge in sredstva za financiranje znan- 

stveno raziskovalnega dela na področ ju sta- 
novanjskega gospodarstva; 

- naloge in ukrepe s področja splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite in var- 
stva bivalnega okoija. 

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

- obveznosti1 in zmogljivosti izvajalcev za 
uresničevanje planiranega obsega stanovanj- 
ske gradnje po posameznih letih in etapah 
gradnje; 

- tehnologijo stanovanjske gradnje; 
- osnove in merila za oblikovanje cen sta- 

novanjske gradnje; 
- tipizacijo gradbenih elementov; 
- ukrepe za racionalizacijo na področ ju 

gradnje, vzdrževanja in prenove stanovanj in 
stanovanjskih hiš v družbeni lastnini. 

Elementi za samoupravni sporazum o te- 
meljih plana stanovanjske skupnosti, ki imajo 
socialno varstveni pomen se uskladijo pred 
sprejemom v skupnosti socialnega varstva. 

19. čien 
Z namenom, da se zagotovi medsebojna 

usklajenost vseh dejavnikov, njihovi interesi 
i?? možnosti, medsebojne pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti ter medsebojna razmerja 
pri stanovanjski gradnji sprejmejo stano- 
vanjska skupnost, komunalna skupnost, 
stavbno zemljiška skupnost, skupnost otro- 
škega varstva, izobraževalna skupnost in 
druge samoupravne interesne skupnosti, ki 
so udeležene pri stanovanjski gradnji, sa- 
moupravni sporazum o usklajevanju plana, 

20. čien 
Stanovanjske skupnosti sprejmejo dolgo- 

ročni plan najmanj za obdobje desetih iet. Ta 
določa zlasti; 

- dogovorjene dlje in smeri urejanja pro- 
stora za potreb® stanovanjske gradnje in 
prenove naselij, upoštevaje pri tem planirani 
gospodarski in družbeni razvoj; 

/ ~ temeljne usmeritve in pogoje gospodarje- 
nja s stanovanji in stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini; 

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

- dolgoročne razvojne usmeritve kadrovske 
politike in vzgoje kadrov za potrebe stano- 
vanjskega 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 tehnologije 
in uvajanja racionalizacijskih ukrepov pri sta- 
novanjski gradnji; 

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

21. člen 
Delavci organizacij združenega dela in de- 

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

S planskimi akti organizacij združenega de- 
'a ln delovnih skupnosti delavci določajo tudi nač in reševanja stanovanjskih potreb delav- 
cev pred upokojitvijo ter upokojencev, ki so v 
njih združevali delo pred upokojitvijo. 

S planskimi akti stanovanjske skupnosti 
udeleženci določajo nač in reševanja stano- 
vanjskih potreb občanov, ki ne združujejo de- 
la v organizacijah združenega dela in delov- 
nih skupnostih (borci NOV, invalidi, starejši 
občani, za delo nesposobni občani), in tistih 
upokojencev in invalidov, ki niso zajeti s plan- 
skimi akti iz prejšnjega odstavka tega člena, 
ter tistih delovnih ljudi, ki samostojno z oseb- 
nim delom opravljajo dejavnost s sredstvi v 
lasti občanov in pri njih zaposlenih delavcev 
ter delovnih ljudi, ki samostojno kot poklic 
opravljajo umetniško ali drugo dejavnost. 

22. člen 
Stanovanjskaskupnostindrugezainteresi- 

rane samoupravne interesne skupnosti 
sprejmejo programe za uresničevanje s plan- 
skimi akti sprejetih obveznosti pri gradnji in 
prenovi stanovanjskih objektov in naselij. 

2. Zagotavljanje sredstev 
23. člen 

Delavci, delovni ljudje in občani namenjajo 
za stanovanjsko gradnjo sredstva iz nasled- 
njih virov: 

- sredstva organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti iz sredstev čisteqa do- 
hodka; 

- sredstva organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti iz dohodka; 

- lastna sredstva delavcev, delovnih ljudi 
in občanov; 
- sredstva delovnih ljudi, ki samostojno 

opravljajo dejavnost z osebnim delom s sred- 
stvi v lasti občanov, in sredstva pri njih zapo- 
slenih delavcev ter delovnih ljudi, ki samo- 
stojno kot poklic opravljajo umetniško in dru- 
go dejavnost; 

-sredstva kmetov in drugih delovnih ljudi, ki 
združujejo delo in sredstva v kmetijskih zadru^ 
gah in drugih oblikah združevanja kmetov; 

- del investicijskih sredstev organizacij 
združenega dela, ki so namenjena za rešitev 
stanovanjskih vprašanj novo zaposlenih de- 
lavcev zaradi razširitve materialne osnove 
združenega dela; 

- del amortizacije, namenjene za enostavno 
reprodukcijo stanovanj in stanovanjskih hiš v 
družbeni lastnini; 

-sredstva anuitet kreditov odpravljenih sta- 
novanjskih skladov in druga namenska sred- 
stva anuitet danih namenskih kreditov za sta- 
novanjsko gradnjo; 

- namenska kreditna sredstva bank za sta- 
novanjsko gradnjo in del sredstev občanov 
na vpogled; 

- sredstva izvajalcev stanovanjske grad- 
nje; 
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- sredstva, ki se z aktom družbenopolitič - 
ne skupnosti namenjajo za stanovanjsko 
gradnjo. 

24. člen 
Delavci v organizacijah združenega dela in 

delovnih skupnostih namenjajo za stanovanj- 
sko gradnjo sredstva iz čistega dohodka v 
višini, kot so to določ ili s svojim planom, 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
organizacije združenega dela, s samouprav- 
nim sporazumom o temeljih plana stanovanj- 
ske skupnosti in dogovorom o temeljih druž- 
benega plana družbenopolitične skupnosti. 

25. č len 
V organizacijah združenega dela ali delov- 

nih skupnostih zagotavljajo delavci reševa- 
nje stanovanjskih vprašanj po načelih vzaje- 
mnosti. V skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih planov stanovanjskih skup- 
nosti razrešujejo po načelih vzajemnosti tudi 
stanovanjska vprašanja delavcev drugih te- 
meljnih organizacij združenega dela in de- 
lovnih skupnosti. 

Z dogovorom o temeljih družbenega plana 
družbenopolitične skupnosti, s samouprav- 
nim sporazumom o temeljih plana stanovanj- 
ske skupnosti in na podlagi dogovorjenih me- 
ril in osnov se udeleženci dogovorijo o zdru- 
ževanju sredstev za vzajemnost iz čistega 
dohodka in iz sredstev delovnih ljudi, ki sa- 
mostojno opravljajo dejavnost z osebnim de- 
lom s sredstvi v lasti občanov in sredstev pri 
njih zaposlenih delavcev ter delovnih ljudi, ki 
samostojno kot poklic opravljajo umetniško 
ali drugo dejavnost. 

26. č len 
Delavci v organizacijah združenega dela in 

delovnih skupnostih zagotavljajo po načelih 
vzajemnosti v stanovanjski skupnosti reševa- 
nja stanovanjskih vprašanj delavcev tistih te- 
meljnih organizacij združenega dela in delov- 
nih skupnosti, ki začasno ne morejo zagotovi- 
ti dovolj čistega dohodka, da bi v skladu 
skupne porabe oblikovali tudi sredstva za pla- 
nirani obseg stanovanjske gradnje, določen s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
stanovanjske skupnosti. 

27. člen 
Če k sprejetemu samoupravnemu sporazu- 

mu o temeljih piana stanovanjske skupnosti 
posamezni udeleženci ne bi pristopili in bi bili 
tako ogroženi interesi skladnega razvoja, lah- 
ko skupščina občine z odlokom predpiše viši- 
no prispevka za vzajemnost na področ ju sta- 
novanjske gradnje za tiste udeležence, ki sa- 
moupravnega sporazuma o temeljih plana 
stanovanjske skupnosti niso sklenili. 

28. č len 
Določbe 25., 28. in 27. člena se ne uporab- 

ljajo za organe za notranje zadeve. 

29. č len 
Prispevki za vzajemnost iz č istega dohod- 

ka se obračunavajo na osnovi bruto osebnih 

dohodkov ob dvigu sredstev za izplač ilo OPOMBE: 
osebnih dohodkov. Od dvigu sredstev za iz- 
plač ilo osebnih dohodkov predložijo izplače- 
valci osebnih dohodkov Službi družbenega 
knjigovodstva naloge za vplač ilo obračuna- 
nih prispevkov. 

Akontacije obračunanih prispevkov za vza- 
jemnost se poravnavajo ob izplač ilu osebnih 
dohodkov, začasna oziroma dokončna ob- 
veznost pa se ugotovi in poračuna v rokih za 
predložitev periodičnega oziroma zaključne- 
ga računa iz dela čistega dohodka, ki ga te- 
meljna organizacija združenega dela oziroma 
delovna skupnost začasno oziroma dokonč- 
no razporedi za skupno porabo za te namene. 

Pristojni organ stanovanjske skupnosti 
lahko s sklepom deloma ali v celoti odloži 
obveznosti plač ila obračunskega prispevka 
za vzajemnost na podlagi pogojev in meril, 
določenih s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana stanovanjske skupnosti. 
Sklep mora biti objavljen v občinskem ura- 
dnem glasilu. 

30. člen 
Sredstva za vzajemno graditev stanovanj se 

uporabljajo za graditev in nakup stanovanj v 
družbeni lastnini, za kreditiranje nakupa ali 
graditve stanovanj in stanovanjskih hiš in za 
prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš. Sred- 
stva za vzajemno graditev stanovanj so vrač- 
ljiva in se vračajo v skladu z merili in kriteriji, 
ki se določ ijo s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana stanovanjske skupnosti. 

31. č len 
Stanovanjska skupnost združuje sredstva 

za vzajemnost pri graditvi stanovanj s samou- 
pravnim sporazumom o združevanju sredstev 
za določen namen v temeljni stanovanjsko- 
komunalni banki oziroma posebni samostojni 
poslovni enoti temeljne banke. Ta samou- 
pravni sporazum mora biti usklajen s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana stano- 
vanjske skupnosti, katerega udeleženec je tu- 
di temeljna banka oziroma njena posebna po- 
slovna enota. 

S posebnim samoupravnim sporazumom iz 
prejšnjega odstavka se določijo zlasti: 

- namen združevanja sredstev; 
- planirana sredstva, ki se združujejo in 

čas za katerega se združujejo; 
- način združevanja sredstev; 
- pogoji in način upravljanja in uporabe 

združenih sredstev; 
- osnove, merila in nač in udeležbe v rezul- 

tatih doseženih z združevanjem dela in sred- 
stev; 

- način prevzemanja rizika; 
- način upravljanja združenih sredstev (11. 

člen zakona o temeljih kreditno bačnega si- 
stema Uradni list SFRJ, št. 2/77). 

S samoupravnim sporazumom iz prvega 
odstavka lahko stanovanjska skupnost 
združuje v temeljni stanovanjski banki oziro- 
ma poslovni enoti temeljne banke tudi anui- 
tete od združenih sredstev ter na dan uvelja- 
vitve tega zakona neuporabljena sredstva iz 
13. č lena zakona o programiranju In financi- 
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OPOMBE: ranju graditve stanovanj (Uradni list SRS, št. 
5/72, 54/72, 24/73, 15/76 in 13/77). 

32. č len 
Vsakdo, ki pridobi stanovanjsko pravico na 
stanovanju v družbeni lastnini oziroma se 
preseli v več ji ali večvredno stanovanje ali 
pridobi posojilo'za nakup stanovanja v etažni 
lastnini ali za graditev stanovanjske hiše, mo- 
ra prispevati lastna sredstva glede na vre- 
dnost stanovanja in v skladu s svojim social- 
nim in zdravstvenim stanjem ter ekonomskimi 
možnostmi. 

Sredstva lastne udeležbe za pridobitev 
stanovanjske pravice so vrač ljiva. 

Kdor se preseli v večje ali večvredno stano- 
vanje in je že plačal lastno udeležbo, plača 
lastno udeležbo glede na razliko v revalorizi- 
rani vrednosti prejšnjega in novopridobljene- 
ga stanovanja. 

Kdor se preseli iz več jega v manjše stanova- 
nje je upravičen do povrnitve lastne udeležbe 
v sorazmerju z revalorizirano vrednostjo 
prejšnjega in novo pridobljenega stanovanja. 

Kdor se izseli iz stanovanja pred iztekom 
dobe za vrač ilo lastne udeležbe je upravičen 
na povrnitev vplačanih sredstev lastne ude- 
ležbe v skladu z določenimi merili in kriteriji. 

Lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske 
pravice na družbenem stanovanju ni dolžan 
prispevati: 

- zakonec, ki pridobi stanovanjsko pravico 
po smrti zakonca ali po razvezi zakonca, ki je 
imel stanovanjsko pravico; 

- občan, ki pridobi stanovanjsko pravico 
na stanovanju, namenjenem osebi, ki opravlja 
službeno obveznost; 

- nosilec družbene funkcije. 
Pogoji, merila in kriteriji ter postopki za 

določ itev višine ter vrač ilo lastne udeležbe se 
določ ijo s samoupravnim sporazumom o te- 
meljih plana stanovanjske skupnosti. 

Za lastno udeležbo pri pridobitvi stanovanj- 
ske pravice na stanovanju v družbeni lastnini 
se štejejo lastna sredstva in namensko posoji- 
lo na vezana ali privarčevana sredstva občana 
v banki. 

33. člen 
Delavci v organizacijah združenega dela in 

delovnih skupnostih ter delovni ljudje, ki sa- 
mostojno opravljajo dejavnost z osebnim de- 
lom s sredstvi v lasti občanov in pri njih zapo- 
sleni delavci ter delovni ljudje, zagotavljajo v 
skladu s samupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana stanovanjske skupnosti iz dohodka 
sredstev za solidarnostno graditev stanovanj 
in delno nadomeščanje stanarin. 

Za solidarnostno graditev stanovanj se po- 
leg sredstev iz prejšnjega odstavka namenjajo 
tudi: 

- sredstva lastne udeležbe upravičencev 
do stanovanj, zgrajenih iz sredstev za solidar- 
nost; 
- sredstva anuitet kreditov, ki so bila dana 

za reševanje stanovanjskih vprašanj borcev 
NOV; 

- neporabljena sredstva anuitet kreditov 
odpravljenih občinskih stanovanjskih skla- 
dov; 

namenska kreditna sredstva temeljnih 
bank oziroma posebnih poslovnih enot. 

34. čien 
S samoupravnim sporazumom o temeljih 

plana stanovanjske skupnosti in z dogovorom 
o temeljih družbenega plana družbenopolitič - 
ne skupnosti določ ijo udeleženci glede na 
možnosti in potrebe obseg sredstev za soli- 
darnostno graditev stanovanj in delno nado- 
meščanje stanarin iz dohodka organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti in dru- 
gih udeležencev samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana stanovanjske skupnosti. 

35. člen 
Temeljne organizacije združenega dela in 

delovne skupnosti ter drugi zavezanci plaču- 
jejo prispevek za solidarnost pri graditvi in 
uporabi stanovanj iz dohodka na osnovi bruto 
osebnih dohodkov. Višina prispevka se določ i 
s samoupravnim sporazumom o temeljih pla- 
na stanovanjske skupnosti. 

Prispevki za solidarnost se obračunavajo 
ob dvigu sredstev za izplač ilo osebnih do- 
hodkov. Ob dyigu sredstev za izplač ilo oseb- 
nih dohodkov predložijo izplačevalci oseb- 
nih dohodkov Službi družbenega knjigovo- 
stva naloge za vplač ilo obračunanih pri- 
spevkov za solidarnost. 

Pristojni organ stanovanjske skupnosti 
lahko s sklepom deloma ali v celoti odloži 
obveznost plač ila obračunanega prispevka 
za solidarnost na podlagi pogojev in meril, 
določenih v samoupravnem sporazumu o te- 
meljih plana stanovanjske skupnost;'. Sklep 
mora biti objavljen v občinskem uradnem gla- 
silu. 

36. člen 
Sredstva za solidarnost se uporabljajo: 

- za graditev stanovanj v družbeni lastnini 
za delovne ljudi in občane z nižjimi dohodki 
ter za tiste občane in družine, ki nimajo pogo- 
jev, da bi reševali svoje stanovanjsko vpraša- 
nje v organizaciji združenega dela in delovni 
skupnosti, za reševanje stanovanjskih vpra- 
šanj občanov, ki s svojimi skupnimi dohodki 
ne morejo rešiti svojega stanovanjskega vpra- 
šanja: upokojenci, invalidi, borci NOV, kmetje 
borci NOV, starejši za delo nesposobni ob- 
čani; | 

- za delno nadomeščanje stanarin tistim 
imetnikom stanovanjske pravice na stanova- 
njih v družbeni lastnini in stanovanjih v lasti 
občanov, ki izpolnjujejo v splošnem aktu sta- 
novanjske skupnosti določene pogoje. 

3. Gospodarjenje s stanovanji in s 
stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini 

37. člen 
Gospodarjenje s stanovanji in stanovanjski- 

mi hišami v družbeni lastnini po tem zakonu 
obsega: 
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- vzdrževanje, prenovo in nadomestitev 
stanovanj tako, da se zagotovi nezmanjšana 
uporabna vrednost stanovanj in stanovanj- 
skih hiš v družbeni lastnini; 

- upravljanje 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 stanovanji in s stanovanjskimi hiša- 
mi v družbeni lastnini. 

Pri gospodarjenju s stanovanj in s stano- 
vanjskimi hišami v družbeni lastniki je treba 
upoštevati tudi potrebe splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite ter varstvo 
bivalnega okolja. 

38. č len 
Stanovalci v skupnosti stanovalcev so sku- 

paj z delavci delovnimi ljudmi in občani v 
stanovanjski skupnosti odgovorni za vzaje- 
mno gospospodarjenje s stanovanji in stano- 
vanjskimi hišami v družbeni lastnini v skladu z 
dogovorjenimi kriteriji in merili samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana stanovanj- 
ske skupnosti. Pri tem so odgovorni tudi za 
reševanje tistih nalog gospodarjenja, ki jih 
skupnost stanovalcev zaradi dotrajanosti sta- 
novanj in stanovanjskih hiš ne more rešiti 
sama. 

Pri vzajemnem gospodarjenju s stanovanj- 
sko hišo se skupnost stanovalcev povezuje z 
delavci v organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnosti ter delovnimi ljudmi in 
občani v krajevni skupnosti in v stanovanjski 
skupnosti oziroma v njenih enotah. 

39. č len 
Stanovanja ali stanovanjske hiše, 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 s posebnim aktom vlagateljev, 
vlagatelji pa zadržijo pravico razpolaganja in 
oddajanja stanovanj. 

40. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na 

gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi 
hišami v družbeni lastnini, se smiselno upo- 
rabljajo tudi za stanovanja in za poslovne 
prostore v stanovanjskih hišah v družbeni 
lastnini z več kot dvema stanovanjema, ki so v 
celoti ali deloma v lasti občanov ali civilnih 
pravnih oseb. 

41. č len 
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 ta 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. 

42. člen 
Lastnik stanovanja oziroma poslovnega 

prostora kot posameznega dela stanovanjske 
hiše mora plačevati sorazmeren del stroškov 
gospodarjenja s stanovanjsko hišo, stroškov 
za prenovo skupnih delov in naprav v stano- 
vanjski hiši in skupnih funkcionalnih stro- 
škov. 

Osnova za določanje sorazmernega dela 
stroškov iz prejšnjega odstavka je v odstotku 
izraženo razmerje med revalorizirano vre- 
dnostjo stanovanja oziroma poslovnega pro- 
stora in revalorizirano vrednostjo stanovanj- 
ske hiše. 

Lastnik stanovanja ali poslovnega prostora 
kot posameznega dela stanovanjske hiše pla- 
čuje stroške iz prvega odstavka v obliki me- 
sečnih akontacij. 

Če lastnik stanovanja ali poslovnega pro- 
stora kot posameznega dela stanovanjske hi- 
še tega ne uporablja sam, plačuje imetnik 
stanovanjske pravice oziroma imetnik pravice 
uporabe poslovnega prostora vso stanarino 
oziroma najemnino skupnosti stanovalcev. 

43. č len 
Stroški iz prejšnjega člena se določ ijo s 

pogodbo, ki jo lastnik stanovanja oziroma po- 
slovnega prostora kot posameznega dela sta- 
novanjske hiše ter imetnik pravice uporabe ne 
poslovnem prostoru v stanovanjski hiši skle- 
ne s skupnostjo stanovalcev. 

44. 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 ali skupno- 
sti stanovalcev ne moreta sporazumeti o višini 
stroškov, lahko vsaka prizadeta stranka za- 
hteva, da določ i te 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 določitev 
stroškov. 

45. člen 
Naloge in opravila pri gospodarjenju s sta- 

novanji in stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini opravljajo hišni sveti, delovne skup- 
nosti, stanovanjske skupnosti, organizacije 
združenega dela, ki so usposobljene za tc 
delo, poslovne skupnosti in delovni ljudje, ki 
samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom s sredstvi v lasti občanov. 
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OPOMBE: Če posamezna dela in opravila v zvezi z 
gospodarjenjem s stanovanji in stanovanjski- 
mi hišami v družbeni lastnini opravlja organi- 
zacija združenega dela oziroma delovni člo- 
vek, ki samostojno opravlja dejavnost, s sred- 
stvi v jasti občanov, opravija taka dela in opra- 
vila na podlagi pogodbe, sklenjene s hišnim 
svetom, stanovanjsko skupnostjo oziroma 
njeno "enoto. 

45. č len 
Statut organizacije združenega dela, ki 

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

Stanovalci v skupnosti stanovalcev, delavci 
v organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih ter delovni ljudje in občani v,kra- 
jevnih skupnostih preko svojih delegatov kot 
uporabniki uveljavljajo poseben družbeni in- 
teres delegatov kot uporabniki uveljavljajo 
poseben družbeni interes s tem, da enako- 
pravno z delavci odločajo v delavskem svetu 
ali njemu ustreznem organu te organizacije 
združenega dela: 

- o srednjeročnih in dolgoročnih planih ra- 
zvoja; 

- o pogojih in nač inu opravljanja posamez- 
nih naiog in storitev pri gospodarjenju s sta- 
novanji in stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini kakor tudi o pravicah in obveznostih v 
zvezi z opravljanjem 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 cenah za opravljanje nalog in storitev 
pri gospodarjenju s stanovanji in stanovanj- 
skimi 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. 

Odločitev 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. 

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

janje prostora predpiše minimalne tehnične 
in druge normative ter standarde za vzdrževa- 
nje stanovanj in stanovanjskih hiš ter poslov- 
nih prostorov v stanovanjskih hišah v družbe- 
ni lastnini v roku enega leta. Ti standardi in 
merila določajo tudi, kaj se šteje za vzdrževa- 
nje in prenovo stanovanj, za zamenjavo in 
obnovo dotrajanih gradbenih konstrukcij, in- 
štalacij in naprav ter za stroške upravljanja 
stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni last- 
nini. 

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 stanovanja in stanovanjske hiše 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 namenijo 
skupnosti stanovalcev dodatna sredstva za 
odpravo poškodb iz prejšnjega odstavka iz 
dela vzajemno združenih sredstev. 

49. člen 
Nihče ne sme brez soglasja hišnega sveta 

preurejati skupnih delov in naprav v stano- 
vanjski hiši ali jih nadomestiti z drugimi na- 
pravami. 

Hišni svet lahko odkloni soglasje za preure- 
ditev 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 povroč iia več je stroške vzdrževa- 
nja skupnih delov in naprav v hiši. 

Soglasje hišnega sveta ni potrebno v prime- 
rih, ko se izvaja prenova stanovanj in stano- 
vanjskih hiš v skladu s sprejetimi programi 
prenove na podlagi planskih aktov stanovanj- 
ske skupnosti. 

50. člen 
če imetnik stanovanjske pravice, lastnik 

posameznega dela stanovanjske hiše in 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, ki jih je dol- 
žan plačati, vloži skupnost stanovalcev tožbo 
zaradi plač ila pri rednem sodišču. 

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 
Da se zagotovijo pogoji za nemoteno upo- 

rabo stanovanjskih hiš in določ ijo obveznosti, 
ki jih imajo stanovalci, predpiše občinska 
skupščina na predlog stanovanjske skupnosti 
hišni red za stanovanjske hiše na svojem ob- 
močju. 

52. člen 
Organizacije združenega dela in delovne 

skupnosti, imetniki pravice uporabe nastano- 
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vanjskih in poslovnih stavbah v družbeni last- 
nini, imetniki stanovanjske pravice na stano- 
vanjih in najemniki poslovnih prostorov 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 na pobudo stanovanjske skupnosti sa- 
moupravni sporazum za prenovo starih mest- 
nih jeder ter spomenikov stavbne dedišč ine. 

S samoupravnim sporazumom iz prejšnje- 
ga odstavka se dogovorijo obveznosti in nalo- 
ge za izdelavo programov in planov prenove, 
zagotavljanje sredstev ter način pokrivanja 
stroškov prenove. 

53. člen 
Sredstva za prenovo stanovanj in Stano- 

vanjskih hiš v družbeni lastnini so sredstva 
amortizacije, lastna sredstva stanovalcev, na- 
menska bančna sredstva in sredstva organi- 
zacij združenega dela in delovnih skupnosti 
združena na podlagi samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana stanovanjske skupno- 
sti. S samoupravnim sporazumom o prenovi 
se v ta namen lahko združujejo tudi sredstva 
imetnikov pravice uporabe na stanovanjskih 
in poslovnih stavbah v družbeni lastnini, imet- 
nikov stanovanjske pravice na stanovanjih in 
najemnih poslovnih prostorih v lasti občanov, 
lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov, 
kulturne skupnosti, družbeno politične skup- 
nosti in drugih zainteresiranih samoupravnih 
organizacij in skupnosti. 

4. Stanarine 

54. člen 
Stanarine se oblikujejo v skladu s samou- 

pravnim sporazumom o temeljih plana stano- 
vanjske skupnosti ob upoštevanju cene iz- 
gradnje stanovanj, potreb za enostavno re- 
produkcijo stanovanj in stanovanjskih hiš v 
posamezni obč ini in v skladu s sprejetimi nor- 
mativi in standardi za vzdrževanje in upravlja- 
nje stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni 
lastnini. 

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

55. člen 
Republiški komite za varstvo okolja in ure- 

janje prostora predpiše enotno metodologijo 
za določanje in evidentiranje stanarin v SR 
Sloveniji v roku šestih mesecev po uveljavitvi 
tega zakona. 

56. člen 
Stanarina mora zagotavljati: 
- amortizacijo stanovanja oziroma stano- 

vanjske hiše; 
- sredstva za vzdrževanje stanovanja in 

stanovanjske hiše; 
- sredstva za upravljanje stanovanj in sta- 

novanjskih hiš ter skupnih delov in naprav, ki 
so potrebne za uporabo stanovanj in stano- 
vanjskih hiš; 

- sredstva za funkcionalne stroške stano- OPOMBE: 
vanj in stanovanjskih hiš; 

- 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. 

57. člen 
Imetnika stanovanjske pravice bremene po- 

leg stanarine tudi stroški za vzdrževanje sta- 
novanj in stroški, ki se nanašajo na ogrevanje, 
odvoz smeti, razsvetljavo skupnih delov hiše, 
čiščenje, nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča ter drugi stroški, ki so v zvezi z 
uporabo hiše in niso vključeni v stanarino. Te 
stroške plačujejo imetniki stanovanjske pravi- 
ce v višini dejanskih stroškov skupnostim sta- 
novalcev ali neposredno organizacijam zdru- 
ženega dela, ki opravljajo te storitve. 

58. člen 
Skupnost stanovalcev vodi za stanovanja 

oziroma stanovanjske hiše, s katerimi go- 
spodari, pregled o sredstvih stanarine in pri- 
spevkih lastnikov posameznih delov stano- 
vanjske hiše. 

59. člen 
Sredstva za vzdrževanje stanovanjskih hiš ~ 

se oblikujejo in uporabljajo na podlagi letnih 
planskih aktov, ki temeljijo na srednjeročnih 
in dolgoročnih pianih vzdrževanja stanovanj 
in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini. 

Vzajemno združena sredstva za vzdrževa- 
nje stanovanj in stanovanjskih hiš se razpore- 
dijo na posamezne hiše v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o.temeljih plana stano- 
vanjske skupnosti in programov vzdrževanja. 

60. člen 
Sredstva za upravljanje stanovanjskih hiš 

ter skupnih delov in naprav se uporabljajo za 
stroške zborov stanovalcev, hišnih svetov, 
stanovanjskih skupnosti in njihovih enot ter 
za opravljanje nalog in opravil pri upravljanju 
s stanovanji in stanovanjskimi hišami v druž- 
beni lastnini. 

Sredstva za pokrivanje funkcionalnih stro- 
škov se uporabljajo za zavarovalne premije, 
za provizije, bančne storitve in stroške, ki so 
potrebni za Smotrno gospodarjenje s stano- 
vanjskimi hišami, kot so dimnikarske storitve, 
deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija in 
stroški za hišnike, če ti opravljajo naloge in 
opravila, ki so potrebna za gospodarjenje s 
hišo. 

O sredstvih za upravljanje in pokrivanje 
funkcionalnih stroškov odločajo na osnovi 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
stanovanjske skupnosti stanovalci v skupno- 
sti stanovalcev. 

61. člen 
Osnova za določanje stanarine posamezne- 

ga stanovanja je nabavna vrednost oziroma 
revalorizirana vrednost stanovanja, določena 
po tem zakonu ter po družbenih dogovorih in 
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OPOMBE: samoupravnih sporazumih o oblikovanju cen 
stanovanj. 

V primerih, ko se v stanovanju ali stano- 
vanjski hiši izvede prenova ali druga izboljša- 
va oziroma poveča stanovanjska površina in s 
tem poveča vrednost stanovanja oziroma sta- 
novanjske hiše, se temu primerno poveča tudi 
stanarina na podlagi metodologije za določa- 
nje stanarine. Če so bila navedena dela izve- 
dena s sredstvi imetnika stanovanjske pravice 
se ob določ itvi stanarine oziroma njenega po- 
večanja dogovorijo tudi nač ini in pogoji vra- 
čanja teh sredstev. 

Če se vrednost stanovanja zmanjša brez 
krivde imetnika stanovanjske pravice za več  
kot 20%, lahko imetnik stanovanjske pravice 
zahteva ponovno določ itev stanarine. 

62. člen 
Višino stanarine posameznega stanovanja 

ugotovi delovna skupnost stanovanjske skup- 
nosti ali organizacija združenega dela, ki jo za 
to pooblasti stanovanjska skupnost, na pod- 
lagi določb tega zakona in samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana stanovanjske 
skupnosti. Tako se določ i tudi stanarina za 
stnovanja v lasti občanov in civilnopravnih 
oseb, če so ta oddana na podlagi odločbe o 
oddaji stanovanja. 

Če samoupravni sporazum o temeljih pla- 
na stanovanjske skupnosti ne bi bil podpi- 
san, lahko občinska skupščina sprejme od- 
lok o začasni ureditvi oblikovanja in plače- 
vanja stanarin. 

Stanarina se plačuje skupnosti stanovalcev. 
Skupnost stanovalcev lahko poveri zbiranje 
stanarine delovni skupnosti stanovanjske 
skupnosti ali organizaciji združenega dela. 

Stanarina se plačuje mesečno vnaprej. 

63. č len 
Imetnik stanovanjske pravice lahko vloži 

zahtevo za presojo določene stanarine pri po- 
sebnem organu stanovanjske skupnosti. Če 
se imetnik stanovanjske pravice s presojo in 
odloč itvijo ne strinja, lahko vloži zahtevo za 
ponovno presojo določene stanarine pri po- 
sebnem sodišču združenega dela v roku tri- 
desetih dni od prejema odločbe posebnega 
organa stanovanjske skupnosti. 

Zahteva iz prejšnjega odstavka ne zadrži 
obveznosti plačevanja stanarine, določene po 
prvem odstavku prejšnjega člena. 

64. člen 
Če imetnik stanovanjske pravice ne plačuje 

stanarine redno lahko stanovanjska skupnost 
na zahtevo skupnosti stanovalcev izda odloč- 
bo s katero ugotovi višino zneska, ki ga je 
dolžan plačati ter mu naloži, da v roku petnaj- 
stih dni v

plača za°stalo stanarino. Ta odločba ima izvršilni naslov v smislu predpisov o izvr- 
šilnem postopku. 

65. člen 
Stanodajalec ali imetnik stanovanjske pra- 

vice je dolžan plačevati stanarino, dokler sta- 
novanja ne odda oziroma ne vrne. 

66. člen 
S samoupravnim sporazumom o temeljih 

plana stanovanjske skupnosti se določ i od- 
stotek stanarine, ki ga je dolžan prispevati 
vsak imetnik stanovanjske pravice glede na 
družinski dohodek. Ta odstotek ne sme biti 
manjši od 20% stanarine, določene za stano- 
vanje, ki ga ima v uporabi. 

67. člen 
Pravico do delne nadomestitve stanarine 

ima^ vsak imetnik stanovanjske pravice na 
družbenem stanovanju ali stanovanju v lasti 
občanov ali civilnih pravnih oseb, če izpolnju- 
je dogovorjena merila. 

Pravico do delne nadomestitve stanarine 
uveljavlja imetnik stanovanjske pravice z za- 
htevo, ki jo vloži pri stanovanjski skupnosti 
občine v kateri ima stalno bivališče. 

Delno nadomestitev stanarine lahko imet- 
nik stanovanjske pravice dobi le za stanova- 
nje, ki mu po dogovorjenem standardu stano- 
vanj v obč ini pripada. 

Delna nadomestitev stanarine se določ i za 
koledarsko leto, šteto od prvega dne vnasled- 
njem mesecu, ko je bila vložena zahteva. 

68. č len 
O pravici do delne nadomestitve stanarine 

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

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. 

III. SAMOUPRAVNA 
ORGANIZIRANOST 
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA 

69. člen 
Da bi skupno in enakopravno odločali o 

pogojih in nač inu opravljanja dejavnosti in o 
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 preko organizacij združenega de- 
la in delovnih skupnosti in drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti; 

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

- delovni ljudje, občani in stanovalci preko 
krajevnih skupnosti; 
- delavci, zaposleni pri delovnih ljudeh, ki 

samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom s sredstvi v lasti občanov, preko osnov- 
nih organizacij sindikata; 
- delovni ljudje, ki samostojno opravljajo 

dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti 

10 poročevalec 



občanov ter delavni ljudje, ki samostojno kot 
poklic opravljajo umetniško ali drugo dejav- 
nost, preko obč inskih, obrtnih in drugih zdru- 
ženj; 

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

- delovni ljudje in občani, ki pri* bankah 
namensko varčujejo za reševanje svojega sta- 
novanjskega vprašanja, preko zbora stano- 
vanjskih varčevalcev pri banki; 

- člani stanovanjskih zadrug preko stano- 
vanjske zadruge; 

- delavci v organizaciji združenega dela in 
delovnih skupnosti, ki sodelujejo kot izvajalci 
v stanovanjskem gospodarstvu pri programi- 
ranju, urbanističnem načrtu, projektiranju, 
graditvi, urejanju stavbnih zemljišč , vzdrževa- 
nju, prenovi ali opravljanju drugih del in opra- 
vil za potrebe gospodarjenja s stanovanji in 
stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini pre- 
ko teh organizacij združenega dela in delov- 
nih 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 pa se stanovanjska skupnost ustanovi 
za območje več  obč in, pa občinske skupščine 
tistih občin, za območje katerih se ustanovi 
stanovanjska skupnost. 

70. člen 
Delavci, delovni ljudje in občani, organizi- 

rani v stanovanjskih skupnostih, skupaj z de- 
lavci, delovnimi ljudmi in občani, organizira- 
nimi v drugih samoupravnih interesnih skup- 
nostih, ki opravljajo naloge na področ ju so- 
cialnega varstva usklajujejo v skupnostih so- 
cialnega varstva zlasti standarde za stanova- 
nja občanov s posebnimi potrebami ter osno- 
ve in merila za dodelitev stanovanj, zgrajenih 
s sredstvi za solidarnost in za uveljavljanje 
pravic občanov do delnega nadomeščanja 
stanarin. 

71. 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; 

- se dogovarjajo o osnovah in merilih za 
združevanje sredstev za financiranje družbe- 
no usmerjene gradnje in o združevanju sred- 
stev iz stanarine za vzdrževanje in prenovo 
stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni last- 
nini; 

- določajo politiko in sprejemajo osnove in 
merila za gospodarjenje s stanovanji in stano- 
vanjskimi hišami v družbeni lastnini; 

- skrbijo, da ima vsaka stanovanjska hiša 
posebej pregled sredstev stanarin, najemnin 

in stroškov in sicer po posameznih elementih OPOMBE: 
stanarine, najemnine in stroškpv; 

- skrbijo, da so hišni sveti najmanj vsakih 
šest mesecev seznanjeni o stanju in porabi 
sredstev, ki pripadajo stanovanjski hiši; 

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

- skrbijo za izvajanje ukrepovtivilne zašč i- 
te oziroma zaščitnih ukrepov in reševalnih 
akcij v stanovanjskih hišah ob naravnih ali 
drugih hudih nesrečah, v vojni in drugih izre- 
dnih razmerah; 

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

- dajejo pobudo za ustanavljanje poslov- 
nih skupnosti za stanovanjsko gradnjo; 

- določajo izvajalce investitorskih del za 
družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo; 

- ustanovijo poseben organ za sporazu- 
mno odpravo sporov s področja stanovanj- 
skega gospodarstva. 

72. člen 
Stanovalci uresničujejo pravice in dolžnosti 

pri gospodarjenju s stanovanji in stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastnini v skupnosti 
stanovalcev in v stanovanjski skupnosti. 

Skupnost stanovalcev ustanovijo stanovalci 
na zboru stanovalcev. 

73. 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. 

74. č len 
Organa skupnosti stanovalcev sta zbor sta- 

novalcev, ki ga sestavljajo delegati vsakega 
stanovanja in poslovnega prostora v stano- 
vanjski hiši in hišni svet. Zbor stanovalcev 
vodi predsednik hišnega sveta. 

75. člen 
Zbor stanovalcev opravlja zlasti naslednje 

naloge: 
- sprejema statut skupnosti stanovalcev; 
- izvoli hišni svet, predsednika hišnega 

sveta, njegovega namestnika, blagajnika in 
druge organe; 

- voli delegate v svet stanovalcev pri kra- 
jevni skupnosti; 

- voli delegate v zbor uporabnikov enote 
stanovanjske skupnosti za gospodarjenje s 
stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbe- 
ni lastnini, če je ta ustanovljena; 

- sprejama planske akte na področ ju go- 
spodarjenja s stanovanjsko hišo; 

- sprejema program vzdrževanja, prenove, 
upravljanja in obratovanja stanovanjske hiše; 
- sprejema samoupravne splošne akte o 

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

- sprejema samoupravni sporazum o te- 

poročevaEec 11 



OPOMBE: meljih plana stanovanjske skupnosti in druge 
akte stanovanjske skupnosti, ki se nanašajo 
na gospodarjenje s stanovanji in stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastnini; 

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

- sprejema program izvajanja nalog sploš- 
ne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
v stanovanjski hiši. 

76. člen 
Hišni svet opravlja zlasti naslednje naloge: 
- skrbi za smotrno gospodarjenje s stano- 

vanji in stanovanjsko hišo; 
- 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; 
- vodi poslovne knjige za skupnost stano- 

valcev; 
- sklepa pogodbe o oddaji nalog in opravil 

v zvezi z gospodarjenjem s stanovanjskimi 
hišami organizacijam združenega dela oziro- 
ma delovnim skupnostim in delovnim ljudem, 
ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom s sredstvi v lasti občanov; 

- skrbi za varstvo bivalnega okolja; 
- pripravlja osnutek statuta in drugih 

splošnih aktov, programov finančnih načrtov, 
zaključnih računov in drugih aktov, ki jih 
sprejema zbor stanovalcev in jih daje stano- 
valcem v razpravo; 

- sklepa pogodbe o začasni oddaji stano- 
vanja, ki je namenjeno hišniku, snažilki ali 
drugim delavcem pri obratovanju stanovanj- 
ske hiše; 

- daje mnenje za preureditev podstrešnih, 
kletnih ali drugih skupnih prostorov v stano- 
vanje oziroma v poslovne prostore; 

- 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; 

- skrbi za izvajanje hišnega reda. 

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

nalog, prenese stanovanjska skupnost po 
lastni pobudi ali po predlogu pristojnega or- 
gana 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 in obrato- 
vanje stanovanjske hiše opravlja nujne naloge 
hišnega sveta. 

Če stanovanjska skupnost ne izda ukrepe iz 
prejšnjega odstavka 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 krajevne skupnosti za iz- 
dajo takega ukrepa, sprejme tak ukrep z od- 
ločbo občinski upravni organ, pristojen za 
stanovanjske zadeve. Tak ukrep sprejme ob- 
činski upravni organ, pristojen za stanovanj- 

ske zadeve, tudi v primeru, če hišni svet ne 
opravlja svojih nalog, pa bi zato utegnila na- 
stati občutnejša škoda na stanovanjskih hišah 
v družbeni lastnini, stanovanjska skupnost pa 
ni pravočasno ukrepala. 

Hišni svet, če pa hišni svet ni izvoljen, lahko 
vsak stanovalec, ki z odloč itvijo stanovanjske 
skupnosti po prvem odstavku ni zadovoljen, 
sproži postopek pri posebnem organu stano- 
vanjske skupnosti za sporazumno odpravo 
spora. Dokler postopek ni končan, opravlja 
zadeve tekočega vzdrževanja skupnih delov 
in naprav in obratovanja stanovanjske hiše 
organizacija iz prvega odstavka. 

Dokler hišni svet ni izvoljen, opravlja naloge 
hišnega sveta organizacija iz prvega od- 
stavka. 

78. č len 
Pravilnost dela zbora stanovalcev in hišne- 

ga sveta nadzoruje organ samoupravne de- 
lavske kontrole, ki ga izvaiizbor stanovalcev. 

Zakonitost dela zborov stanovalcev in hiš- 
nih svetov nadzoruje obč inski upravni organ, 
pristojen za stanovanjske zadeve. 

79. č len 
Skupščino stanovanjske skupnosti njene 

enote sestavljata zbor uporabnikov in zbor 
izvajalcev. 

Delegate v zbor uporabnikov stanovanjske 
skupnosti oziroma enote delegirajo delegaci- 
je temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti, skupnosti stanovalcev 
prek krajevnih skupnosti ter drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti, ustanovite- 
ljev stanovanjske 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 stano- 
vanjske skupnosti in enote stanovanjske 
skupnosti; 

- o organiziranju in izvajanju družbeno 
usmerjene stanovanjske gradnje; 

- o planskih aktih stanovanjske skupnosti; 
- o politiki in ciljih na področju oblikovanja 

in uporabe stanarin in najemnin; 
- o organiziranju de! pri gospodarjenju s 

stanovanji in stanovannjskimi hišami v druž- 
beni 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 zaščite; 
- o racionalizaciji in industrializaciji na po- 

droč ju stanovanjske gradnje in vzdrževanju 
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stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni last- 
nini; 

- o oblikovanju cen, o rokih in drugih po- 
gojih družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje, o vzdrževanju in prenovi stanovanj in 
stanovanjskih hiš; 

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

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 stanovanjskih hiš; 

- o solidarnosti v stanovanjskem gospo- 
darstvu; 

- o splošnih aktih, o dodeljevanju solidar- 
nosti stanovanj posameznim upravičencem; 

- o splošnih aktih o dodeljevanju stano- 
vanj, s katerimi razpolaga stanovanjska skup- 
nost. 

Zbor izvajalcev samostojno obravnava in 
odloča zlasti o naslednjih zadevah: 

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

- o tehnologiji gradnje stanovanj in tipiza- 
ciji gradbenih elementov; 

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

80. č len 
Če med zboroma zaradi različnih stališč ni 

doseženo soglasje, se izvede usklajevalni po- 
stopek, ki je določen s statutom stanovanjske 
skupnosti. Če tudi po usklajevainem 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 občine na predlog izvršnega sveta 
skupščine občine, začasno uredi to vpraša- 
nje. 

81. č len 
Stanovanjska skupnost je pravna oseba in 

ima svoj statut. 
Statut in drugi samoupravni splošni akti 

stanovanjske skupnosti podrobneje urejajo 
pravice, obveznosti in odgovornosti udele- 
žencev samoupravnega sporazuma o usta- 
novitvi stanovanjske skupnosti, natančneje 
določ ijo organiziranost stanovanjske skupno- 
sti in njenih enot ter tudi naloge in pooblastila 
delavcev, ki zanjo opravljajo strokovna dela. 

Statut enakopravno sprejemata oba zbora 
stanovanjske skupnosti. 

82. 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 stanovanjskih 
skupnosti Slovenije (v nadaljnem besedilu: 
Zveza). Temeljna razmerja med stanovanjski- 
mi skupnostmi in Zvezo se določ ijo s samou- 
pravnim sporazumom o ustanovitvi Zveze. 

Skupščino Zveze sestavljata zbor uporabni- OPOMBE: 
kovin zbor izvajalcev. 

Skupščina Zveze sprejme statut Zveze. 
S statutom se določajo zlasti notranja orga- 

nizacija Zveze, postopek za sprejemanje od- 
loč itev, pristojnosti njenih organov in nač in 
financiranja njene dejavnosti. 

83. čien 
Za neposredno uresničevanje samouprav- 

nih pravic, posebnih interesov in posebnih 
potreb pri gradnji, prenovf in gospodarjenju s 
stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbe- 
ni lastnini ter za reševanje drugih vprašanj iz 
stanovanjskega gospodarstva, lahko uporab- 
niki in izvajalci v skladu s samoupravnim spo- 
razumom o ustanovitvi stanovanjske skupno- 
sti in njenim statutom ustanovijo enote stano- 
vanjske skupnosti. 

84. č len 
Enota stanovanjske skupnosti se ustanovi s 

samoupravnim sporazumom, s katerim se 
opredelijo naloge, postopki sprejemanja 
splošnih aktov, samoupravna organiziranost, 
nač in zagotavljanja sredstev za njeno delova- 
nje in druga pomembna vprašanja za delova- 
nje enote. 

Enota stanovanjske skupnosti je pravna 
oseba in ima svoj statut. 

Statut mora biti v skladu s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi stanovanjske 
skupnosti in njenim statutom. 

85. č len 
Samoupravni sporazum o ustanovitvi enote 

stanovanjske skupnosti in njen statut potrdi 
skupščina stanovanjske skupnosti. 

Pravilnost dela organov stanovanjske skup- 
nosti oziroma njenih enot nadzoruje njena 
samoupravna delavska kontrola. 

IV. UGOTAVLJANJE VREDNOST! 
STANOVANJ iN STANOVANJSKIH HIŠ, 
DOLOČANJE REVALORIZACIJE EN 
AMORTIZACIJE 

86. č len 
Pri določanju vrednosti stanovanj in stano- 

vanjskih hiš se upoštevajo: 
- 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- 
ženi zrak in okolica ter druge motnje); 

87. č len 
Vrednost stanovanja se ugotovi za stanova- 

nje kot gradbeno celoto ne glede na število 
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OPOMBE: uporabnikov stanovanja. 
Vrednost stanovanja se ugotovi z ovredno- 

tenjem elementov iz prejšnjega člena na pod- 
lagi točkovanja. 

88. č len 
Vrednost stanovanja je odvisna od uporab- 

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

Za uporabno površino stanovanja po prejš- 
njem odstavku se šteje čista tlorisna površina 
sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, 
kopalnice, shrambe in drugih prostorov ki 
spadajo k stanovanju, kot so balkoni, odprte 
in pokrite terase, lože, kleti, drvarnice, garaže 
v stanovanjski hiši in drugi prostori. 

89. č len 
Pristojni organ stanovanjske skupnosti do- 

loč i vsako leto vrednost točke tako, da pov- 
prečno ceno kvadratnega metra novozgraje- 
nih stanovanj v obč ini v prejšnjem letu deli s 
povprečnim številom točk novo zgrajenih sta- 
novanj. 

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

V primeru, da v prejšnjem letu na območju 
občine ni bilo zgrajeno nobeno družbeno sta- 
novanje ali indeks povišanja cen kvadratne- 
ga metra stanovanjske površine na območju 
občine presega 20% indeksa cen kvadratne- 
ga metra površine stanovanj v SR Sloveniji 
za prejšnje leto, se določ i vrednost točke na 
nač in iz prejšnjega odstavka na podlagi in- 
deksa gibanja cen stanovanj za SR Sloveni- 
jo za prejšnje leto. 

90. č len 
Vrednost stanovanjske hiše se ugotovi ta- 

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

91. č len 
Vrednost stanovanj v družbeni lastnini, vre- 

dnost stanovanj v lasti občanov, kot posa- 
meznih delov stanovanjske hiše v družbeni 
lastnini in vrednost stanovanj v stanovanjskih 
hišah v lasti občanov, ki jih lastniki sami ne 
uporabljajo, ugotavlja delovna skupnost sta- 
novanjske skupnosti oziroma organizacija 
združenega dela, ki jo pooblasti stanovanjska 
skupnost. 

92. č len 
Za ugotavljanje vrednosti stanovanj in sta- 

novanjskih hiš v lasti občanov, ki jih uporab- 
ljajo njihovi lastniki, se uporabljajo enaka me- 
rila kot veljajo za stanovanja in stanovanjske 
hiše v družbeni lastnini. 

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

93. člen 
Merila in nač in za ugotavljanje vrednosti 

stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem toč- 

kovanja predpiše Republiški komite za var- 
stvo okolja in urejanje prostora v roku treh 
mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

94. člen 
Organizacija združenega dela ali delovna 

skupnost, ki jo pooblasti stanovanjska skup- 
nost, opravi revalorizacijo stanovanj in stano- 
vanjskih hiš v družbeni lastnini vsako leto ob 
koncu leta in jo uveljavi 1. aprila v naslednjem 
letu. 

95. člen 
Revalorizacija stanovanj in stanovanjskih 

hiš se ugotovi na podlagi dokumentacije o 
ugotovitvi njihove vrednosti. 

96. člen 
Stanovanja in stanovanjske hiše, stara sto 

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

97. člen 
Revalorizirano vrednost stanovanj in stano- 

vanjskih hiš izkažejo skupnosti stanovalcev v 
svojih poslovnih knjigah. 

98. člen 
Amortizacija stanovanj in stanovanjskih hiš 

znaša najmanj 1% revalorizirane vrednosti 
stanovanja in stanovanjske hiše. 

Amortizacija stanovanj in stanovanjskih hiš 
se obračunava šestmesečno. 

O uporabi amortizacije odločajo stanoval- 
ci v skupnosti stanovalcev in vlagatelji v 
skladu s samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana in planom stanovanjske skupnosti. 

99. č len 
Določbe o amortizaciji po tem zakonu se 

uporabljajo tudi za bivalne prostore v domo- 
vih upokojencev. 

100. č len 
Določbe o revalorizaciji se uporabljajo tudi 

za stanovanja kot posamezne dele stanovanj- 
ske hiše in za stanovanja v družinskih stano- 
vanjskih hišah v lasti občanov, ki so oddana 
na podlagi odločbe. 

101. člen 
Republiški komite za varstvo okolja in ure- 

janje prostora predpiše način ugotavljanja, 
izkazovanja in razporejanja rezultatov oprav- 
ljene revalorizacije ter način zbiranja podat- 
kov pri Službi družbenega knjigovodstva za 
družbeno evidenco o izvajanju revalorizacije 
v roku treh mesecev po uveljavitvi tega za- 
kona. 
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V. STANOVANJSKE ZADRUGE 

102. člen 
Delovni ljudje in občani lahko ustanovijo s 

samoupravnim sporazumom stanovanjsko 
zadrugo (v nadaljnem besedilu: zadruga). 

103. 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 svojimi stano- 
vanji. Zadruga ima lahko svoje samoupravne 
enote. 

104. člen 
Zadruga skrbi za gradnjo, pridobivanje in 

prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš za 
svoje člane ter gospodari z njimi na nač in in 
ob pogojih, ki so določeni s samoupravnim 
sporazumom o njeni ustanovitvi in njenim 
statutom in s tem zakonom. 

Pri uresničevanju svojih nalog se zadruga 
povezuje s stanovanjsko skupnostjo, komu- 
nalno skupnostjo, stavbno zemljško skup- 
nostjo, enotami stanovanjske skupnosti, kra- 
jevnimi skupnostmi in organizacijami združe- 
nega dela, ki opravljajo strokovne naloge in 
opravila pri gospodarjenju s stanovanji in sta- 
novanjskimi hišami v družbeni lastnini. 

105. č len 
Zadruga je pravna oseba. 
Zadruga posluje s tretjimi osebami v svojem 

imenu in za svoj račun, kot tudi v svojem 
imenu in za račun svojih članov. 

106. č len 
Zadruga s svojim poslovanjem ne ustvarja 

dohodka. 

107. člen 
Za obveznosti zadruge odgovarjajo njeni 

člani v mejah jamstva v skladu s samupravnim 
sporazumom o ustanovitvi zadruge, z njenim 
statutom in tem zakonom. 

108. člen 
Zadrugo lahko ustanovi najmanj trideset 

delovnih ljudi in občanov. 
Sredstva za ustanovitev in začetek dela za- 
druge zagotovijo ustanovitelji v obliki denar- 
nih deležev. 

109. č len 
Ustanovitelji ustanovijo zadrugo na ustavni 

skupščini, na kateri sprejmejo samoupravni 
sporazum o ustanovitvi, statut in druge samo- 
upravne akte ter izvolijo organe zadruge. 

110. č len 
Samoupravni sporazum o ustanovitvi za- 

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

dnem, ko je najmanj trideset članov zadruge 

podpisalo samoupravni sporazum o njeni OPOMBE: 
ustanovitvi in ko ga potrdi izvršni svet skup- 
šč ine občine po predhodnem soglasju stano- 
vanjske skupnosti. 

111. člen 
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 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 ali stavbne zemljiške 
skupnosti; 

- 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 in uporabe 
sredstev za pridobitev zemljišč , urejanje zem- 
ljišč , nakup, prenovo in gospodarjenje s sta- 
novanji in stanovanjskimi hišami; 

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

- pogoje za oddajo strokovnih nalog in 
opravil organizacijam združenega dela, de- 
lovnim skupnostim oziroma delovnim ljudem, 
ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom s sredstvi v lasti občanov. 

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

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

Statut zadruge potrjuje izvršni svet skupšč i- 
ne občine, na območju katere ima zadruga 
svoj sedež. 

113. člen 
Dejavnost zadruge je lahko: 

- združevanje sredstev za graditev, nakup 
in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš ter 
za gospodarjenje s stanovanji in stanovanj- 
skimi hišami v lasti č lanov zadruge; 

- organiziranje različnih oblik stanovanj- 
skega varčevanja in pridobivanja kreditov za 
zadrugo oziroma za člane zadruge: 

- organiziranje graditve stanovanj in sta- 
novanjskih hiš; 

- pridobivanje stavbnih zemljišč , potrebnih 
za graditev stanovanj in stanovanjskih hiš; 

- organizacija vzdrževanja in prenove sta- 
novanj in stanovanjskih hiš; 

- organizacija gradnje spremljajoč ih ob- 
jektov v stanovanjskih naseljih, ki se gradijo v 
okviru zadruge; 

- opravljanje investitorskih del, nadzorstvo 
pri gradnji, prenovi stanovanj in stanovanj- 
skih hiš za svoje člane; 
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OPOMBE: - organizacija nakupa gradbenega in dru- 
gega materiala ter stavbnih elementov, ki so 
potrebni za graditev, prenovo ali vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš svojih članov. 

Opravljanje navedenih dejavnosti lahko za- 
druga poveri na podlagi pogodbe usposoblje- 
nim strokovnim organizacijam združenega 
dela in delovnim skupnostim oziroma delov- 
nim ljudem, ki samostojno z osebnim delom 
opravljajo dejavnost s sredstvi v lasti obča- 
nov. 

114. člen 
Stanovanjska zadruga sprejema za uresni- 

čevanje nalog na področ ju graditve in gospo- 
darjenja s stanovanji in stanovanjskimi hišami 
temelje plana stanovanjske zadruge in plan 
stanovanjske zadruge. Planski akti stanovanj- 
ske zadruge morajo biti usklajeni s planskimi 
akti stanovanjske skupnosti. 

115. člen 
Plan stanovanjske zadruge vsebuje zlasti: 
- obseg graditve stanovanj in stanovanj- 

skih hiš po posameznih letih; 
- prostorske rešitve in gradbena zemljišča 

za gradnjo planiranega števila stanovanj in 
stanovanjskih hiš glede na dinamiko gradnje; 

- združevanje in zagotavljanje sredstev, 
namen, pogoje in nač in 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 stanovanj in stanovanjskih hiš; 

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

116. člen 
Članstvo v zadrugi je prostovoljno in oseb- 

no. č lani zadruge so lahko delovni ljudje in 
občani, ki sprejmejo samoupravni sporazum 
o ustanovitvi zadruge, statut in druge samo- 
upravne akte zadruge. 

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

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

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

117. člen 
Članstvo v zadrugi preneha z izstopom, z 

izključ itvijo, s smrtjo člana in s prenehanjem 
zadruge. Samoupravni sporazum o usta- 
novitvi zadruge določa odpovedni rok za iz- 
stop in pogoje za izključ itev. 

Član, ki je bil izključen iz Članstva zadruge, 
lahko v roku tridesetih dni po sprejemu skle- 

pa o izključ itvi vloži zahtevo, da o tem odloč i 
posebno sodišče združenega dela. 

113. člen 
Zadruga ima skupšč ino. 
Skupščino sestavljajo vsi člani zadruge. V 

zadrugi, ki ima več kot sto članov, je skupšči- 
na lahko sestavljena iz delegatov v skladu s 
samoupravnim sporazumom in statutom. 

119. člen 
Skupščina zadruge voli praviloma skupno 

delegacijo za stanovanjsko, komunalno in 
stavbno-zemljiško skupnost, njihove enote in 
za druge interesne skupnosti ter njihove eno- 
te, ki so udeležene pri graditvi naselij, ki se 
gradijo v okviru zadruge, za zbore varčeval- 
cev pri temeljnih bankah v okviru zadruge 
oziroma posebnih enotah poslovnih bank in 
za krajevno skupnost. 

120. člen 
Materialno osnovo zadruge sestavljajo na- 

slednja sredstva: 
- sredstva članov zadruge za njeno usta- 

novitev in začetek dela, ki jih zagotove usta- 
novitelji zadruge; 
- 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 katerih ima zadru- 
ga pravico uporabe; 

- bančna namenska kreditna sredstva; 
- druga sredstva. 

121. 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- 
č ijo s samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi zadruge. 

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 vračila teh sredstev članu 
zadruge, ki je izstopil ali ki je bil izkijučen, ali 
dedičem umrlega člana zadruge. 

122. člen 
Člani zadruge lahko na podlagi pogodbe 

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

Vrednost vloženega dela, stavbnega zemlji- 
šča in gradbenega ter drugega materiala je 
vračunana v vlogo člana zadruge na nač in, ki 
ga določa samoupravni sporazum o usta- 
novitvi zadruge. 
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123. člen 130. člen OPOMBE: 
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 razširjati, izključ iti ali omejiti pravfc članov 
zadruge, ki izvirajo iz samoupravnega spora- 
zuma in statuta zadruge. 

124. člen 
Če pogodba ni v skladu 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 pogodb, če je bila ta 
ob sklenitvi v skladu s samoupravnim spora- 
zumom ali statutom, ki je veljal v času skleni- 
tve pogodbe. 

125. čien 
Član zadruge, ki je pridobil lastninsko pra- 

vico na stanovanju ali stanovanjski hiši, pa te 
stanovanjske enote ni v celoti odplačal, lahko 
izstopi iz zadruge in prenese svoje pravice na 
driigega občana, ki izpolnjuje pogoje za spre- 
jem v članstvo zadruge, ko izpolni do zadruge 
vse obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. 

126. 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. Če 
ta občan izpolnjuje pogoje, ga je zadruga 
dolžna sprejeti za člana. Isto velja tudi za 
dediča člana zadruge. 

127. člen 
Zadruga preneha v dveh letih potem, ko je 

skupščina soglasno sklenila, da zadruga pre- 
neha ali če se je število njenih članov zmanj- 
šalo pod dvajset. 

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

128. člen 
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. 

129. člen 
Premoženje, ki ostane po prenehanju za- 

druge, se razdeli med člane zadruge v skladu 
s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
zadruge, razen premoženja, ki je bilo pridob- 
ljeno z družbenimi sredstvi in premomoženja, 
ki ga ni bilo mogoče razdeliti med člane za- 
druge. To premoženje se izroč i stanovanjski 
skupnosti občine, kjer je sedež zadruge. 

Nadzor nad zakonitostjo dela zadruge 
opravlja občinski upravni organ, pristojen za 
stanovanjske zadeve. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

131. čien 
Za reševanje stanovanjskih vprašanj upo- 

kojencev in invalidov ter za gradnjo domov za 
upokojence se bodo do leta 1985 zagotavljala 
sredstva po dosedanjih predpisih. 

132. člen 
Sredstva, ki so na dan uveljavitve taga za- 

kona na posebnem računu sredstev solidar- 
nosti stanovanjske skupnosti, kakor tudi 
anuitete oddanih posojil iz teh sredstev, se 
uporabljajo tudi vnaprej za solidarnost po do- 
ločbah tega zakona. 

Sredstva, pridobljena s prodajo solidar- 
nostnih stanov/anj, so namenska sredstva in 
se uporabljajo za solidarnostno gradnjo sta- 
novanj. 

133. člen 
Anuitete združenih sredstev ter na dan uve- 

ljavitve tega zakona neporabljena sredstva iz 
13. člena zakona o programiranju in financi- 
ranju graditve stanovanj (IJr. list SRS, št. 5/72, 
54/72, 24/73, 15/76 in 13/77) se uporabljajo 
za vzajemno graditev stanovanj in se združu- 
jejo v stanovanjski skupnosti. 

134. člen 
Ne glede na določbe 36. člena tega zakona 

se lahko sredstva solidarnosti na podlagi sa- 
moupravnega sporazuma o temeljih plana 
stanovanjske skupnosti uporabljajo do 31. 
decembra 1985 tudi za reševanje stanovanj- 
skih vprašanj učencev in študentov. 

135. člen 
Ne glede na določbe 98. člena tega zakona 

je stopnja amortizacije stanovanj in Stano- 
vanjskih hiš v družbeni lastnini do 31. decem- 
bra 1984 lahko nižja od 1% revalorizirane 
vrednosti, s tem dado tega roka ne more biti 
manjša od 0,60% revalorizirane vrednosti sta- 
novanj oziroma stanovanjskih hiš. 

Stopnjo amortizacije iz prejšnjega odstavka 
določa stanovanjska skupnost s soglasjem 
občinske skupščine. 

136. člen 
Podrobnejšo metodologijo za oblikovanje 

elementov za samoupravne sporazume o te- 
meljih plana stanovanjske skupnosti sprejme 
Zveza v roku treh mesecev po uveljavitvi tega 
zakona. 

137. č len 
Stanovanjske skupnosti in Zveza uskladijo 

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

poročevalec 17 



OPOMBE: 138. člen 
Organizacije združenega dela, ki nastopajo 

kot izvajalci in investitorji v družbeno usmer- 
jeni stanovanjski gradnji, morajo svoje poslo- 
vanje v zvezi z družbeno usmerjeno stano- 
vanjsko gradnjo uskladiti s tem zakonom v 
roku enega leta. 

139. člen 
Stanovanjske zadruge uskladijo v roku ene- 

ga leta po uveljavitvi tega zakona svojo orga- 
niziranost in poslovanje z določbami tega za- 
kona. 

140. čien 
Raziskave in študije na področ ju stanovanj- 

skega gospodarstva se v obdobju 1981-1985 
v skladu s programom, sprejetim v skupščini 
Zveze, financirajo iz sredstev anuitet odprav- 
ljenega republiškega stanovanjskega sklada. 

141. člen 
Stanovanja in stanovanjske hiše v družbeni 

lastnini, s katerimi gospodari stanovanjska 
skupnost, se v enem letu po uveljavitvi tega 
zakona prenesejo v gospodarjenje skupnosti 
stanovalcev. 

142. člen 
Stanovanjske skupnosti ustanovijo v skla- 

du z zakonom posebna sodišča združenega 
dela najkasneje do 1. januarja 1983. 

Postopki, ki so do ustanovitve posebnih 
sodišč  združenega dela začeti pri rednih sodi- 
šč ih, se zaključ ijo pri teh sodiščih. 

143. 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 in 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). 

144. čien 
Ta zakon začne veljati trideseti dan po obja- 

vi v Uradnem listu SR Slovenije, uporablja pa 
se od 1. 1. 1981. 

OBRAZLOŽITEV 
Zbori Skupšč ine SR Slovenije so na sejah dne 25. junija 1980 

obravnavali osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Družbe- 
nopolitični zbor je sprejel stališče, da pristojna zbora sprejmeta osnu- 
tek zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ob upoštevanju stališč  
tega zbora. Zbor združenega dela in zbor občin pa sta sprejela sklep, 
da se sklepanje o osnutku zakona odloži, Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije pa sta naložila, da pripravi stališča do odprtih vprašanj, ki 
izhajajo iz poroč il delovnih teles skupščine iz zborov in jih predloži 
pristojnima zboroma Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v skladu z navedenim sklepom 
prouč il pripombe in predloge, ki so se izoblikovali v javni razpravi o 
osnutku zakona, posebno pa tiste, ki so jih dala delovna telesa skup- 
ščine in zborov ter razprava delegatov na sejah zborov. Skupščini SR 
Slovenije je posredoval dve gradivi, in sicer stališča Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora in stališče Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije do odprtih vprašanj in pripomb na 
osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Zbor združenega dela in zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na 
sejah dne 30. septembra 1980 ponovno obravnavala osnutek zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu ter ga skupno s stališč i Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in Republiškega komiteja za varstvo okolja in 
urejanje prostora do odprtih vprašanj in pripomb na osnutek zakona, 
sprejela. Zbora sta naložila Izvršnemu svetu Skupšč ine SR Slovenije, 
da pripravi predlog zakona in pri tem upošteva pripombe in stališča 
delovnih teles skupščine in zborov ter pripombe, dane v razpravi na 
sejah zborov. 

Mnenja, pripombe in predloge k osnutku zakona so posredovali 
zbori Skupščine SR Slovenije: družbenopolitični zbor in njegov odbor 
za družbenoekonomske odnose, zbor združenega dela ter njegovi 
odbori za stanovanjskokomunalna vprašanja in varstvo okolja, odbor 
za družbenoekonomske odnose in odbor za finance, Zbor občin ter 
njegova odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in odbor za 
urbanizem, stanovanjsko komunalna vprašanja in varstvo okolja, zako- 
nodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije in komisija za vpra- 
šanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije. Svoje predloge In pri- 
pombe je posredovala Republiška konferenca SZDL, pripombe je 
posredovala tudi Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, Skupnost 
socialnega varstva Slovenije in 31 občinskih skupšč in, Gospodarska 
zbornica Slovenije - splošno združenje stanovanjskega in komunal- 
nega gospodarstva ter številne stanovanjske skupnosti in druge orga- 
nizaciie. 

I. 
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona o stanovanjskem gospo- 

darstvu prouč il vse pripombe, predloge, mnenja in stališča iz razprave. 

Smiselno ali dobesedno so v določbah predloga zakona vključena 
stališča, pripombe in predlogi delegatov posameznih organizacij in 
skupnosti, kar je omogočilo bistvene vsebinske dograditve zakonskih 
rešitev in prispevalo k jasnejšim opredelitvam posameznih določb. 
Predlagatelj pa ni upošteval tistih pripomb in predlogov, ki po svoji 
vsebini niso bili skladni s sprejetimi stališč i Izvršnega sveta, ki so jih 
zbori skupščine sprejeli kot osnovo za oblikovanje posameznih določb 
zakona, zlasti pa ni upošteval tistih, ki niso v skladu z ustavo, zakonom 
o združenem delu, zakonom o sistemu družbenega planiranja oziroma, 
ki so v nasprotju za zakonodajno politiko Socialistične republike 
Slovenije. 

Tudi številnih sicer koristnih pobud In predlogov, ki po svoji vsebini 
ne sodijo v sistemski zakon predlagatelj ni mogel upoštevati, nekatere 
od njih pa bo možno upoštevati pri oblikovanju družbenega dogovora 
o skupnih osnovah za usmerjanje in uresničevanje družbenoekonom- 
skih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji 
in drugih podzakonskih aktov in samoupravnih splošnih aktov. 

Vsebinske dopolnitve so terjale tudi razširitev besedila posameznih 
poglavij, vnašanje nekaterih novih členov ali njihovo smiselno zame- 
njavo in dopolnjevanje ali spremembe členov iz osnutka zakona. 

Osnovna zgradba iz osnutka zakona je ostala nespremenjena, če- 
prav je v posameznih poglavjih terjala vsebinska sprememba tudi 
spremenjeno zaporedje posameznih določb in vrstni red posameznih 
členov. 

Skladno s koncepcijo osnutka zakona ter temeljnimi usmeritvami, 
ter sprejetimi stališč i, ki so bila podprta v široki javni razpravi je v 
predlogu zakona obravnavana celovitost stanovanjskega gospodar- 
stva in družbenoekonomskih odnosov na tem področ ju. V predlogu 
zakona je skušal predlagatelj spoštovati načelo, da se ne povzema 
določb ustave, zakona o združenem delu, zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela, zakona o sistemu družbenega planiranja in 
drugih zakonov, temveč so razdelane določbe, ki so specifične za 
področje stanovanjskega gospodarstva in ki so v drugih zakonih le 
načelno opredeljene. 

II. 
Predlog zakona ima 6 poglavij In 143 členov. 
V prvem poglavju so zajete temeljne in splošne določbe. V teh 

dopolnjenih določbah so upoštevane pripombe in predlogi v zvezi z 
opredelitvijo interesov in obveznosti stanovalcev za gospodarjenje s 
stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini (1. č len). Skladno s pripom- 
bami je na novo oblikovan 4. č len kjer so opredeljene vse samoupravne 
oblike, v katerih se odvijajo samoupravni in družbenoekonomski od- 
nosi v stanovanjskem gospodarstvu. To so skupnosti stanovalcev, 
samoupravne stanovanjske skupnosti in njene enote. Poleg ostalega je 
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v tem členu, skladno s predlogi določeno, da delavci, delovni ljudje in 
občani zagotavljajo v stanovanjski skupnosti poleg solidarnosti tudi 
vzajemnost z združevanjem sredstev za stanovanjsko gradnjo. Med 
načelne oziroma temeljne določbe je bilo potrebno prenesti tudi člen, 
ki določa obvezo za sprejetje republiškega družbenega dogovora o 
skupnih osnovah za usmerjanje in uresničevanje družbenoekonom- 
skih odnosov na področ ju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji 
(6. č len predloga). V 5. členu je bil sprejet predlog iz razprave, da se 
med dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki jo opravljajo te- 
meljne organizacije združenega dela šteje tudi#iadomeščanje oziroma 
prenova stanovanj ali nadomestna gradnja dotrajanih stanovanj. Pri- 
pombe, da bi tudi graditev stanovanj opredelili kot dejavnost poseb- 
nega družbenega pomena ni bilo mogoče upoštevati, ker ni smotrno, 
da bi celotno gradbeno operativo vključno z vsemi podizvajalci zak- 
ljučnih del in projektantske organizacije obravnavali kot dejavnost 
posebnega družbenega pomena. Enako se je do tega vprašanja opre- 
delil tudi Republiški svet za vprašanja družbene ureditve. 

Predlog, da bi v 7. členu osnutka opredelili višino najnižje lastne 
udeležbe se ne sprejme. Predlagatelj meni in predlaga, da se višina 
lastne udeležbe uredi z družbenim dogovorom na nivoju republike. 
Pripombe glede opredelitve kriterijev in meril za zagotavljanje solidar- 
nosti in vzajemnosti so smiselno upoštevane v II. poglavju zakona v 
točki 1 in 2, kjer so opredeljeni družbenoekonomski odnosi in zagotav- 
ljanje sredstev. Natančnejša merila in kriterije bo opredeljeval družbeni 
dogovor v skladu s tem zakonom. Sprejeta je bila pripomba, da se v 11. 
členu doda besedilo »ki zagotavlja enostavno in razširjeno reproduk- 
cijo stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini«. Smiselno so 
bile upoštevane pripombe na 14. člen osnutka tako, da se poleg 
Jugoslovanske ljudske armade izvzamejo iz določb tega zakona tudi 
stanovanjske hiše in stanovanja določenih državnih organov. V 17. 
členu predloga se med udeležence za sprejemanje samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana vključ ijo tudi stanovanjske zadruge ozi- 
roma njihovi člani. Skladno z načelnimi pripombami in opredelitvami 
se v 18. člen predloga vnesejo določbe, ki se nanašajo na elemente 
samoupravnih sporazumov glede vzajemnega razreševanja stanovanj- 
skih vprašanj. Sprejet je bil tudi predlog, da se v 17. člen osnutka vnese 
tudi rok za sprejetje metodologije za oblikovanje elementov za samo- 
upravne sporazume, in sicer tri mesece po uveljavitvi tega zakona (136. 
člen predloga). Glede na načelno opredelitev, da v zakonu ne bi 
ponavljali določb drugih sistemskih zakonov je predlagatelj smiselno 
upošteval pripombe na 17. člen osnutka ter jih vgradil v 18. člen 
predloga kjer se opredeljujejo elementi za samoupravne sporazume. K 
19. členu osnutka je bila sprejeta pripomba, da se sklepanje samou- 
pravnih sporazumov o usklajevanju planov določ i kot obvezno za vse 
udeležence pri stanovanjski gradnji. Glede pripomb na varianto k 21. 
členu osnutka se sprejmejo tisti predlogi, ki terjajo, da se varianto črta 
ter da se do 31. decembra 1985 lahko sredstva solidarnosti uporabljajo 
za gradnjo dijaških in študentskih domov. To določbo se vnese med 
končne in prehodne določbe. Glede pripomb na 22. člen osnutka je 
predlagatelj upošteval tiste pripombe, ki podpirajo obvezno sprejema- 
nje programov za izgradnjo in prenovo stanovanj in za uresničevanje s 
planskimi akti sprejetih obveznosti. 

Zagotavljanje sredstev (financiranje) stanovanjskega gospodarstva 
je bilo v razpravah o osnutku zakona deležno največje pozornosti kar 
j_e izraženo v številnih pripombah, predlogih In mnenjih, ki so si bila 
često tudi v nasprotjih. Zaradi tega je predlagatelj temeljito prouč il vsa 
vprašanja in dileme ter se o njih v predlogu zakona opredelil skladno s 
sprejetimi stališč i v zborih skupščine SR Slovenije. 

Predlagatelj je sprejel stališče, da je treba določ iti obvezno namenja- 
nje sredstev za stanovanjsko graditev in ne le kot možnost (23. člen 
predloga). Predlagatelj je prouč il tudi predlog, da se kot vir sredstev za 
stanovanjsko graditev upoštevajo tudi sredstva za stanovanjske po- 
trebe invalidov in upokojencev, ki se združujejo pri Skupnosti invalid- 
skega in pokojninskega zavarovanja in se v skladu s stališč i te skupno- 
sti odloč il, da se to uredi v prehodnih in končnih določbah tako da se 
za reševanje stanovanjskih vprašanj upokojencev in invalidov ter za 
gradnjo domov zanje zagotavljajo sredstva do leta 1985 po dosedanjih 
predpisih. Odnosi glede namenske uporabe teh sredstev se uredijo s 
samoupravnim sporazumom med skupnostmi invalidskega In pokoj- 
ninskega zavarovanja in stanovanjskimi skupnostmi v občinah. V 
skladu s sprejetimi stališč i v zborih republiške skupščine je predlaga- 
telj ustrezno upošteval in vgradil v poglavje financiranje sprejete pred- 
loge v nanovo oblikovane določbe. V 25. do31. č lenu predloga zakona 
je opredeljena skladno z 89. členom ustave in 159. č lenom zakona o 
združenem delu vzajemnost pri razreševanju stanovanjskih vprašanj 
delavcev, delovnih ljudi in občanov v organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih, ki začasno ne morejo zagotoviti dovolj čistega 
dohodka, da bi oblikovali tudi sredstva za planirani obseg stanovanj- 
ske graditve, ki je določen s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana stanovanjske skupnosti. Predlagatelj je v skladu s sprejetimi 
stališč i do načelnih pripomb glede lastne udeležbe upošteval in jih 
vgradil v 32. č len predloga zakona. Upoštevaje predloge in stališča, da 
ne kaže glede na obstoječ i sistem stanovanjske gradnje v SR Sloveniji 
in njenega financiranja, uvajati idealnega lastništva na delu stanovanja 
oziroma stanovanjske hiše, je predlagatelj to določbo črtal iz zakona. 
Predlagatelj je v skladu s pripombami na 28. člen osnutka zakona 
jasneje opredelil združevanje sredstev za solidarno graditev stanovanj 
in delno nadomeščanje stanarin z dohodka organizacije združenega 
dela, delovnih skupnosti in drugih zavezancev za združevanje sredstev 

solidarnosti. Ni pa mogel upoštevati pripomb, ki so terjale, da se 
vključ ijo v solidarno razreševanje stanovanjskih vprašanj tudi samski 
domovi za delavce. Pripombe glede na solidarnost po domicilnem 
principu predlagatelj ni sprejel. Solidarnost na področju stanovanj- 
skega gospodarstva uresničujejo delavci v tisti občini, v kateri so 
temeljne organizacije združenega dela, v katerih združujejo delo in ne 
delavci, ki v tej občini stanujejo. V smislu pripomb na določbe 30. in 31. 
člena osnutka zakona je predlagatelj smiselno dogradil ustrezne č lene, 
ki se nanašajo na združevanje sredstev za solidarnost pri graditvi in 
uporabi stanovanj. Bistveno je dopolnjen 32. člen osnutka zakona (36. 
člen predloga) v tem, da se poleg upravičencev do solidarnostnih 
stanovanj kot so bili navedeni v tem členu dodajo še delovni ljudje in 
občani z nižjimi dohodki in kmeti, borci NOV, ki bi v skladu s kriteriji in 
merili lahko do leta 1985 dobivali kredite iz solidarnostnih sredstev. 
Opredeljena je tudi osnova t. j. bruto osebni dohodki za določanje 
višine prispevka za solidarnost. Glede na sprejeta stališča pa predlaga- 
telj ni sprejel pripombe, da bi iz solidarnostnih sredstev še naprej 
gradili stanovanja za mlade družine, razen v primerih, če mlada dru- 
žina izpolnjuje pogoje za pridobitev solidarnostnega stanovanja tako 
kot ostale kategorije upravičencev do solidarnostnih stanovanj. Pred- 
logi, da naj se z zakonom uredi možnost akontiranja sredstev za 
stanovanjsko gradnjo med letom iz dohodka in čistega dohodka ter za 
tekoče zagotavljanje in izločanje sredstev dogovorjenih za družbeno 
pomoč pri uporabi stanovanja, je ustrezno vgrajeno tako za zagotavlja- 
nje sredstev za solidarnost kot tudi za vzajemnost. Predloge, ki so se 
nanašali na širjenje obsega solidarnosti izven že dogovorjenega ob- 
sega v osnutku zakona predlagatelj ni sprejel. 

V skladu s pripombami na 34. člen osnutka je bil ta dopolnjen tako, 
da gospodarjenje s stanovanjskimi hišami, stanovanji in poslovnimi 
prostori v družbeni lastnini obsega tudi prenovo In nadomeščanje 
stanovanj tako, da se zagotovi njihova nezmanjšana uporabna vre- 
dnost (37. člen predloga). Smiselno predlogom iz razprave je bil 
dopolnjen tudi 35. č len osnutka (38. č len predloga) tako, da je dan več ji 
poudarek odgovornosti za vzajemno gospodarjenje s stanovanjskimi 
hišami in stanovanji v družbeni lastnini stanovalcem v skupnostih 
stanovalcev skupaj z delavci v organizacijah združenega dela, delov- 
nimi ljudmi in občani v stanovanjski skupnosti. Skladno s predlogi in 
stališč i iz razprave je bil dopolnjen tudi 37. člen osnutka (40. člen 
predloga). Konkretni predlogi in pripombe so bili dani na 39. č len 
osnutka zakona glede natančnejše opredelitve obveznosti lastnikov 
posameznih delov stanovanjske hiše. Predlagatelj je smiselno vgradil 
predloge v 41. in 42. člen predloga zakona. V teh členih so tudi 
upoštevane pripombe na 40. in 41. č len osnutka zakona. 

V zvezi s 44. členom osnutka zakona so bili dani predlogi, da je 
potrebno omogočiti opravljanje nalog in opravil pri gospodarjenju s 
stanovanjskimi hišami poveriti tudi stanovalcem preko hišnega sveta 
ter strokovnim službam stanovanjske skupnosti, šele če ti ne bi bili 
spodobni opravljati teh nalog, naj bi se dela zaupala posebnim organi- 
zacijam združenega dela. Zakon daje v ustreznih členih možnost, da 
lahko stanovalci samo opravljajo zadeve in naloge pri gospodarjenju s 
stanovanjsko hišo, določene zadeve pa bodo v zvezi z upravljanjem s 
stanovanjsko hišo opravljale tudi delovne skupnosti stanovanjske 
skupnosti. Smiselno je bila sprejeta tudi pripomba na 45. č len osnutka 
zakona, da se tudi stanovalci v skupnostih stanovalcev preko svojih 
delegatov vključujejo kot uporabniki pri uveljavljanju družbenega inte- 
resa v samoupravnih organih organizacij združenega dela, ki oprav- 
ljajo naloge in opravila pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini. Predlagatelj je upošteval pripombe na 46. člen 
osnutka zakona in ga ustrezno dogradil (47. člen predloga) in ga 
združil s 47. členom osnutka Minimalpe tehnične in druge normative 
bo po določbah zakona predpisal R^ubliški komite za varstvo okolja 
in urejanje prostora. 

Sprejeta je bila tudi pripomba na 48. Člen osnutka zakona v tem 
smislu, da so se opredelila sredstva za odpravo poškodb v stanovanjski 
hiši, na katere stanovalci niso mogli vplivati. V te namene se bodo 
lahko uporabljala vzajemna združena sredstva za gospodarjenje s 
stanovanjskimi hišami. Skladno s pripombami je bil dograjen tudi 49. 
člen osnutka zakona (49. člen predloga), po katerem ima pravice 
odločanja glede posegov v skupne dele in naprave stanovanjske hiše 
njen hišni svet. Predlagatelj je prouč il pripombe na 50. č len osnutka 
zakona, vendar je ugotovil, da je dosledna uporaba te določbe lahko 
uč inkovita pod pogojem, da vsakdo tekoče opravlja svoje dolžnosti 
tako skupnosti stanovalcev kakor tudi ustrezna sodišča. Pripombe in 
predlogi na določbe 51. člena osnutka so smiselno upoštevani pri 
dopolnitvi 47. člena (47. člena predloga). Predlogi in pripombe na 53. 
in 54. člen osnutka so bile smiselno upoštevane pri oblikovanju novega 
53. č lena predloga zakona, kjer so podrobneje opredeljena sredstva za 
prenovo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. 

Za uspešno gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini je pomembno kako se oblikuje stanarina, kdo jo 
določa, kdo jo pobira, kdo odloča o njeni uporabi in kako se zagotavlja 
evidenca o njej. Vsa ta problematika kakor tudi obvezno združevanje 
stanarine za več ja vzdrževalna dela na starejših stanovanjskih hišah je 
smiselno opredeljena v posameznih č lenih zakona. Pristojnost odloča- 
nja o uporabi amortizacije stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni 
lastnini je iz zbora stanovalcev prenešena na stanovalce v skupnosti 
stanovalcev in vlagateljev. V 60. č lenu so ločeno po vrstah in namenih 
opredeljeni stroški za upravljanje stanovanjskih hiš ter skupnih delov 
in naprav in za pokrivanje funkcionalnih stroškov. 
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Z namenom, da se tudi na področ ju gospodarjenja s stanovanji in 
stanovanjskimi hišami v čim več ji meri angažirajo lastna sredstva v 
skladu s programom revitalizacije in prenove in samoupravnim spora- 
zumom o temeljih plana stanovanjske skupnosti se vlaganje lastnih 
sredstev ne upošteva pri povečanju stanarine, vendar se istočasno 
določ ijo tudi nač ini in pogoji vračanja teh sredstev. Smiselno se tako 
izenač i lastna udeležba ob pridobitvi stanovanjske pravice in vlaganjih 
za dogovorjene izboljšave v stanovanjih. 

Višino stanarine posameznega stanovanja določ i delovna skupnost 
stanovanjske skupnosti ali organizacija združenega dela (62. člen). 
Stanarina se plačuje skupnosti stanovalcev, ki lahko poveri zbiranje 
stanarine delovni skupnosti stanovanjske skupnosti ali organizaciji 
združenega dela. V primerih, ko se nosilec stanovanjske pravice ne 
strinja z višino določene stanarine lahko vloži zahtevo (63. člen) za 
presojo pri posebnem organu stanovanjske skupnosti (poravnalni 
svet), za ponovno presojo pa pri sodišču združenega dela v roku 30 dni 
od prejema odločbe posebnega organa stanovanjske skupnosti. 

V dosedanji praksi so pri izterjavi nerednih plačnikov stanarine 
nastopale težave, saj je bila izterjava stanarine preko sodišč  zamudna, 
po nepotrebnem pa se je s postopkom obremenjevalo sodišča in 
stanodajalce. V predlog zakona so vnešene dopolnitve (64. člen), po 
katerih lahko na zahtevo skupnosti stanovalcev izda stanovanjska 
skupnost odločbo, s katero ugotovi višino zaostale stanarine, ki gaje 
dolžan plačati imetnik stanovanjske pravice in mu naloži plač ilo v roku 
15 dni. Pomembna novost je tudi v tem, da ima ta odločba izvršilni 
naslov v smislu predpisa o izvršilnem postopku. Tekst 67. člena 
osnutka je v skladu s stališč i iz razprave smiselno preoblikovan ter 
izpuščena varianta. 

Pripombo, da se v 68. člen osnutka vnese tudi delna nadomestitev 
stanarine za oskrbovance v splošnih socialnih zavodih predlagatelj ne 
sprejme. Splošni in socialni zavodi oziroma oskrbovanci v njih spadajo 
v sistem financiranja skupnosti socialnega skrbstva. Stroški bivanja so 
sestavni del stroškov oskrbnega dne. Ti so iz različnih razlogov dokaj 
različni zato bi to imelo za posledico prelivanja sredstev solidarnosti za 
delno vzdrževanje teh socialnih zavodov. V 70. členu osnutka se 
varianta črta. 

III. 
Naloge, ki jih v stanovanjski skupnosti opravljajo delavci, delovni 

ljudje in občani po 74. členu osnutka, so podrobneje opredeljene v 
skladu s stališč i iz razprave. Med ostalimi je 71. členu predloga vtem 
členu predvideno dogovarjanje o združevanju sredstev za financiranje 
družbeno usmerjene gradnje in združevanje sredstev iz stanarine za 
vzdrževanje in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni 
lastnini, evidenca sredstev stanarin, najemnin in stroškov po posamez- 
nih elementih stanarine, najemnine in stroški za vsako stanovanjsko 
hišo, obveznost, da je hišni svet najmanj vsakih šest mesecev sezna- 
njen o stanju in porabi sredstev, ki pripadajo stanovanjski hiši, dajanje 
pobud za ustanavljanje poslovnih skupnosti za stanovanjsko gradnjo 
in določanje izvajalcev investitorskih del za družbenousmerjeno stano- 
vanjsko gradnjo. 

Upoštevaje pripombe iz javne razprave je predlagatelj v 69. členu 
predloga zakona predvidel poleg navedenih ustanoviteljev v 72. členu 
osnutka tudi stanovalce v skupnosti stanovalcev in varčevalce preko 
zbora stanovanjskih varčevalcev pri banki. 

Samoupravna organiziranost je v osnutku zakona izhajala od zborov 
uporabnikov in zborov izvajalcev oziroma od skupščine stanovanjske 
skupnosti do skupnosti stanovalcev. Predlagatelj meni, da je ustrez- 
nejša opredelitev samoupravne organiziranosti v obratni smeri in sicer 
od stanovalcev, skupnosti stanovalcev kot osnovne samoupravne ce- 
lice do Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

V predlogu zakona je določeno, da skupnost stanovalcev ustanovijo 
stanovalci na zboru stanovalcev, ki ga sestavljajo delegati vsakega 
stanovanja in poslovnega prostora v stanovanjskih hiši (74. č len pred- 
loga). Pristojnosti med zborom stanovalcev in hišnim svetom so ra- 
zmejene tako, da je zagotovljeno samoupravno odločanje v vseh zade- 
vah iz pristojnosti skupnosti stanovalcev ob tem pa omogočeno, da 
opertivno izvajanje nalog in tekoče organizacijske ter strokovne na- 
loge in opravila za stanovanjsko hišo izvaja hišni svet ali pa te posle s 
pogodbo prenese na delovno skupnost stanovanjske skupnosti ozi- 
roma organizacijo združenega dela (75. in 76. člen predloga). Pri 
nalogah zbora stanovalcev je določeno, da zbor stanovalcev sprejema 
tudi statut skupnosti stanovalcev, izvoli organe hišne samouprave, 
delegate v svet stanovalcev v krajevni skupnosti, v zbor uporabnikov 
enote stanovanjske skupnosti za gospodarjenje s stanovanji in stano- 
vanjskimi hišami, če je ta ustanovljena, sprejema program vzdrževanja, 
prenove, upravljanja in obratovanja stanovanjske hiše predvsem pa 
sprejema samoupravni sporazum o temeljih plana stanovanjske skup- 
nosti in druge akte stanovanjske skupnosti, ki se nanašajo na gospo- 
darjenje s stanovanji in stanovnjskimi hišami v družbeni lastnini. 

V pristojnost hišnega sveta so na novo uvrščene naloge v zvezi z 
vodenjem poslovnih knjig za skupnost stanovalcev, sklepanje pogodb 
o oddaji nalog in opravil v zvezi z gospodarjenjem s stanovnjskimi 
hišami organizacij združenega dela oziroma delovnih skupnosti in 
občanov, ki samostojno opravljajo dejavnosti z osebnim delom z 
delovnimi sredstvi v lasti občanov, priprava osnutka splošnih aktov, 
programov, finančnih načrtov, zaključnega računa in drugih aktov, ki 
jih sprejema zbor stanovalcev, sklepanje pogodb o začasni oddaji 
stanovanj, ki so namenjena hišniku, snažilki ali drugim delavcem pri 
obratovanju stanovanjske hiše, izdaja mnenj za preureditev podstreš- 
nih, kletnih in drugih skupnih prostorov v stanovanja oziroma v po- 
slovne prostore in skrb za izvajanje hišnega reda (76. č len predloga). 

Pravilnost dela zbora stanovlcev in hišnega sveta nadzoruje organ 
samoupravne delavske kontrole, zakonitost dela pa občinski upravni 
organ pristojen za stanovanjske zadeve (78. člen predloga). 

Samoupravna organiziranost stanovanjske skupnosti in njene enote 
je bila že opredeljena v osnutku zakona. V predlogu so podrobneje 
opredeljena vprašanja, o katerih odločata oba zbora skupaj kakor tudi 
vprašanja, o katerih odloča posamezni zbor ločeno. (79. člen pred- 
loga). Upoštevan je prdlog iz razprave in v 77. členu osnutka črtan 
zadnji odstavek (81. č len predloga). 

Organizacija posebnih sodišč  združenega dela (74^ člen osnutka) ali 
skupnih posebnih sodišč  združenega dela je opredelejana v prehodnih 
določbah predloga zakona (141. č len predloga). 

IV. 
Predlagatelj ni sprejel pripomb, ki se nanašajo na spremembo meril 

na podlagi katerih se ugotavlja vrednost stanovanj (89. člen osnutka). 
V tem členu so našteta le poglavitna merila, ki so strokovno ovredno- 
tena in bodo osnova za pripravo predpisa o merilih in načinu za 
ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovnjskih hiš ter sistem točko- 
vanja. Iz besedila člena je bila tudi izpuščena zadnja alineja ter se 
oprema stanovanj ne bo več vgrajevala in tudi ne več vrednotila. 
Pripomba na 90. člen osnutka glede preciziranja za kakšno stanovanje 
se uporablja točkovanje se ne sprejme ker sistem točkovanja velja tako 
za nova kot stara stanovanja. Predlagatelj je upošteval pripombe k 92. 
členu osnutka zakona in sicer tako, da vrednost točke, določ i pristojni 
organ stanovanjske skupnosti. Opredeljen je tudi primer določanja 
vrednosti točke, če v preteklem letu na območju občine ni bilo zgra- 
jeno nobeno družbeno stanovanje. Dopolnjen je bil tudi 94. člen 
osnutka tako, da vrednost stanovanj v družbeni lastnini oziroma naje- 
mnih stanovanj ugotavlja delovna skupnost stanovanjske skupnosti. 
Skladno s predlogi iz razprave je bila varianta v 96. členu osnutka 
črtana. Pripombe na 98. č len osnutka se ne sprejmejo, ker hiše stare 
nad 100 let, ki niso bile temeljito prenovljene v večini primerov niso 
primerne za bivanje in se tudi stanarina v teh hišah naj ne bi poviševala 
na osnovi revalorizirane vrednosti. Predlagatelj je sprejel pripombo k 
100. členu osnutka in opredelil, da se amortizacijo stanovnj in sta- 
novnjskih hiš obračunava šestmesečno (98. člen predloga). 

V. 
Predlagatelj je na pripombo glede nejasnosti določbe 103. člena 

osnutka zakona, ki se nanaša na ustanavljanje stanovanjske zadruge ta 
člen ustrezno preoblikoval. Pripombe na 109. č len osnutka predlaga-, 
telj ni sprejel, ker meni, da je predlagana rešitev glede na dosedanjo 
prakso ustreznejša in ne bi bilo smotrno zmanjševati minimalnega 
števila ustanoviteljev stanovanjske zadruge. Sprejet je bil predlog, da 
se v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi zadruge opredeli mož- 
nost oddajanja strokovnih naiog in opravil tudi občanom, ki samo- 
stojno opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi v lasti občanov. Spre- 
jeta je bila pripomba, da se tudi varianta v 114. členu osnutka vključ i v 
tekst,kjer se opredeljuje dejavnost zadruge. Pripombe na 121. člen 
osnutka so bile smiselno upoštevane v 120. č lenu predloga. Pri banč- 
nih kreditnih sredstvih gre za namenska sredstva splošnih hranilnih 
vlog za kreditiranje stanovanjske graditve kot kredite na privarčevana 
sredstva občanov. Sprejeta in ustrezno vključena je tudi pripomba na 
122.č len osnutka, da se beseda »naslednikom« nadomesti z besedo: 
»dedič i«. (121. člen predloga). Pripomba na 123. člen osnutka se ne 
sprejme, ker so sredstva članov zadruge in vrednost vloženega dela 
zajeta že v določbah drugih členov. Predlagatelj ie sprejel pripombo, 
da se s pogodbo med članom zadruge in zadrugo ne morejo razširjati 
ali omejevati pravice članov zadruge, ki izvirajo iz samoupravnega 
sporazuma in statuta zadruge. Pripomba na 127. členu osnutka glede 
obveščanja posojilodajalce se ne sprejme, ker je to zadeva drugih 
predpisov. Pripombe na 130. č len osnutka je predlagatelj prouč il in jih 
smiselno vgradil v novo oblikovani 129. člen predloga zakona. 

VI. 
Predlagatelj je prouč il vse pripombe, ki so bile dane na prehodne in 

konč ne določbe. Pripomba na 133. člen osnutka zakona se ne sprejme, 
ker se vprašanje sredstev po 13. členu zakona o programiranju in 
financiranju v bodoče ureja s tem zakonom (133. člen predloga). 
Predlogi k 134. členu osnutka so se upoštevali v tem smislu, da se 
varianto črta in določ i rok 31. december 1985, kot skrajni rok za 
uporabo sredstev solidarnosti za razreševanje stanovanjskih vprašanj 
učencev in študentov (134. člen predloga). Glede na različne predloge 
za spremembo oziroma dopolnitev 135. člena osnutka zakona se je 
predlagatelj odloč il za novo besedilo, ki smiselno upošteva večinske 
predloge tako, da se kot minimalno stopnjo amortizacije določ i, da do 
1984 leta ne more biti manjša od 0,60 % revalorizirane vrednosti in da 
znaša v letu 1985 1 % revalorizirane vrednosti. Sprejet je bil tudi 
predlog k 140. č lenu osnutka, da se rok za prenos stanovanjskih hiš in 
stanovanj v gospodarjenje skupnostim stanovalcev podaljša na eno 
leto po uveljavitvi tega zakona. Predlagatelj je tudi upošteval pripombo 
na 144. č len osnutka zakona glede določ itve roka, do katerega naj bi 
stanovanjske skupnosti ustanovile posebno sodišče združenega dela 
in v predlogu zakona določ il nov rok, in sicer najkasneje do 1. januarja 
1983. Določeno je tudi, da se postopki, ki so do ustanovitve posebnih 
sodišč združenega dela začeti pri rednih sodiščih zaključ ijo pri teh 
sodišč ih (142. člen predloga). Ostale prehodne določbe, ki so se 
nanašale na roke za sprejem podzakonskih aktov je predlagatelj smi- 
selno vgradil v posamezne člene predloga zakona. 

Dopolnjen je tudi 146. č len osnutka zakona z določbo, da se zakon 
uporablja s 1. 1. 1981. 



OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o skupnih osnovah za zagotavljanje 

in usklajevanje samoupravnih 

družbenoekonomskih odnosov 

na področju stanovanjskega 

gospodarstva v SR Sloveniji 

Na podlagi 6. člena zakona o stanovanjskem go- 
spodarstvu (Ur. list SRS, št. ) s k I e n e j o 

REPUBLIŠKA KONFERENCA SZDL 
SLOVENIJE 
REPUBLIŠKI SVET ZVEZE 
SINDIKATOV SLOVENIJE 
REPUBLIŠKA KONFERENCA ZVEZE 
SOCIALISTIČNE MLADINE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
GOSPODARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE 
ZVEZA STANOVANJSKIH SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 
ZVEZA KOMUNALNIH SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 
SKUPNOST SOCIALNEGA VARSTVA 
SLOVENIJE 
SKUPNOST POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V SR 
SLOVENIJI 
SKUPŠČINE OBČIN V SR SLOVENIJI 
OBČINSKE SKUPNOSTI SOCIALNEGA 
VARSTVA 
SAMOUPRAVNE STANOVANJSKE 
SKUPNOSTI 
SAMOUPRAVNE KOMUNALNE 
SKUPNOSTI 
STAVBNO-ZEMUIŠKE SKUPNOSTI 
TEMELJNE BANKE 

družben; dogovor 
O SKUPNIH OSNOVAH ZA 
ZAGOTAVLJANJE IN 
USKLAJEVANJE 
SAMOUPRAVNIH 
DRUŽBENOEKONOMSKIH 
ODNOSOV NA PODROČJU 
STANOVANJSKEGA 
GOSPODARSTVA V SR 
SLOVENIJI 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. č !en 
Z družbenim dogovorom o skupnih osno- 

vah za zagotavljanje in usklajevanje samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov na 
področ ju stanovanjskega gospodarstva v SR 
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: družbeni do- 
govor) se udeleženci družbenega dogovora (v 
nadaljnjem besedilu: udeleženci) zavezujejo' 
uveljaviti samoupravne družbenoekonomske 
odnose na področju stanovanjskega gospo- 
darstva, opredeljene v Stališč ih, sklepih in 
priporoč ilih za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu v SR Sloveniji (Ur. list 
SRS, št. 35/79) ter v zakonu o stanovanjskem 
gospodarstvu upoštevaje načela, da-so te- 
meljni nosilci vseh odloč itev v stanovanjskem 
gospodarstvu delavci v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in delovnih skupnostih (v 
nadaljnjem besedilu: delavci) in delovni ljudje 
in občani v krajevnih skupnostih (v nadalj- 
njem besedilu: občani) in da je stanovanje 
ekonomska dobrina dolgoročne porabe s po- 
sebnimi socialnimi značilnostmi, stanovanj- 
sko gospodarstvo pa je del družbene repro- 
dukcije, o kateri celovito odločajo in z njo 
gospodarijo delavci. 

2. č len 
Udeleženci se zavezujejo uveljaviti načela 

ter osnove in merila, opredeljene s tem dogo- 
vorom tudi pri nadaljnjem usmerjanju in ure- 
sničevanju samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov na področ ju komunalnega ter 
stavbno-zemljiškega gospodarstva s ciljem 
zagotoviti ter pospešiti izvajanje skupnih na- 
log na področ ju družbeno usmerjene stano- 
vanjske gradnje. 

3. č len 
Udeleženci bodo usklajevali svojo dejav- 

nost zlasti pri: 
- združevanju sredstev, 
- namenih porabe sredstev, 
- vzajemnosti ter solidarnosti pri razreše- 

vanju stanovanjskih vprašanj, 
- lastni udeležbi, 

OPOMBE: 
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OPOMBE: - stanovanjskih standardih, 
- osnovah in merilih za dodeljevanje druž- 

benih najemnih stanovanj in stanovanjskih 
posojil iz sredstev vzajemnosti, 

- osnovah in merilih za dodeljevanje soli- 
darnostnih stanovanj, 

- osnovah in merilih za delno nadomešča- 
nje stanarin, 

- vzdrževanju, nadomeščanju in prenovi 
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni last- 
nini, 

~ stanovanjskem kreditiranju, pravilnikih 
ter evidenci stanovanjskih posojil, 

- oblikovanju temeljnih stanovanjsko-ko- 
munalnih bank oziroma poslovnih enot za 
kreditiranje stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva v temeljnih bankah, 

- virih sredstev in namenih kreditiranja. 
- financiranju izgradnje celovitih stano- 

vanjskih naselij ter družbenem investitorstvu. 
Vsak izmed udeležencev opredeljuje tudi 

svoje naloge, potrebne za izvajanje družbene- 
ga dogovora. 

II. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV 

4. č len 
Udeleženci se zavezujejo, da se bodo zav- 

zemali, da bodo temeljne organizacije zdru- 
ženega dela in delovne skupnosti združevale 
v stanovanjski skupnosti vsa sredstva, obliko- 
vana na osnovi samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana, namenjena zadovoljevanju so- 
lidarnosti in vzajemnosti v stanovanjskem go- 
spodarstvu. 

5. č len 
Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo 

delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih v svojih samou- 
pravnih splošnih aktih določ ili način in obseg 
akontiranja sredstev iz čistega dohodka, ki jih 
med letom izločajo v sklad skupne porabe ter 
za potrebe vzajemnosti v skladu s samouprav- 
nim sporazumom o temeljih plana stanovanj- 
ske skupnosti. 

6. č len 
Del sredstev za solidarnost, ki bo namenjen 

za gradnjo domov za učence in študente, bo- 
do stanovanjske skupnosti odvajale v skladu s 
programom in dinamiko gradnje dijaških in 
študentskih domov Izobraževalni skupnosti 
Slovenije. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja bo v obdobju 1981-1985 zago- 
tavljala sredstva po dosedanjih predpisih in 
jih namenjala za gradnjo domov za starejše 
občane in upokojence ter za stanovanja, na- 
menjena za razreševanje stanovanjskih vpra- 
šanj upokojencev, borcev NOV in invalidov. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja se bo dogovarjala s stanovanjski- 
mi skupnostmi za uč inkovito uporabo teh 
sredstev. 

7. č len 
Stanovanjske skupnosti obč in, kjer je večja 

dnevna migracija delavcev, bodo obvezno 

sklenile samoupravne sporazume o izgradnji 
stanovanj v kraju stalnega bivališča delavcev, 
ki se dnevno prevažajo na delo v drugo ob^ 
čino. 

Samoupravni sporazum med zainteresira- 
nimi interesnimi skupnostmi bo obsegal tudi 
načela in konkretne rešitve združevanja, ozi- 
roma prelivanja potrebnih sredstev za komu- 
nalne objekte, objekte družbenega standarda 
in druge objekte infrastrukture. 

III. NAMENI PORABE SREDSTEV, 
NAMENJENIH ZA STANOVANJSKO 
GRADITEV 

8. č len 
Udeleženci bodo pri uporabi sredstev, na- 

menjenih za stanovanjsko graditev izhajali iz 
izhodišč , da se sredstva namenjajo: 

8. 1 za gradnjo, nakup in prenovo družbe- 
nih in zasebnih stanovanj in stanovanjskih 
hiš 

- sredstva vzajemnosti temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delovnih skupnosti; 

- del investicijskih sredstev temeljnih or- 
ganizacij združenega dela, ki so namenjena 
za rešitev stanovanjskih vprašanj novo zapo- 
slenih delavcev, katera nastajajo pri razširitvi 
materialne osnove združenega dela; 

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

- sredstva delovnih ljudi, ki samostojno 
opravljajo dejavnost z osebnim delom z de- 
lovnimi sredstvi v lasti občanov in sredstva pri 
njih zaposlenih delavcev ter delavcev, ki sa- 
mostojno kot poklic opravljajo umetniško ali 
drugo kulturno dejavnost; 

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

- lastna sredstva delavcev in občanov; 
- sredstva bank. 
8. 2 za solidarnostno graditev stanovanj 
- sredstva solidarnosti temeljnih organiza- 

cij združenega dela in delovnih skupnosti iz 
dohodka; 

- sredstva delovnih ljudi, ki samostojno 
opravljajo dejavnost z osebnim delom z de- 
lovnimi sredstvi v lasti občanov in sredstva pri 
njih zaposlenih delavcev ter delavcev, ki sa- 
mostojno kot poklic opravljajo umetniško ali 
kako drugo kulturno dejavnost; 

- sredstva lastne udeležbe upravičencev 
do stanovanj, zgrajenih iz sredstev za solidar- 
nost; 

- sredstva Skupnosti pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja; 

- prosta sredstva opravljenih občinskih 
stanovanjskih skladov. 

8. 3 za gradnjo stanovanj, namenjenih ra- 
zreševanju stanovanjskih vprašanj borcev 
NOV ter kmetov-borcev NOV 

- sredstva solidarnosti organizacij združe- 
nega deia in delovnih skupnosti iz dohodka; 

- sredstva lastne udeležbe upravičencev 
do stanovanj zgrajenih iz teh sredstev; 

- sredstva odplačanih anuitet od kreditov, 
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ki so bili dani za razreševanje stanovanjskih 
vprašanj borcev NOV; 

- sredstva Skupnosti pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja; 

- sredstva bank. 
8. 4 za gradnjo domov za starejše občane 

in upokojence 
- sredstva solidarnosti temeljnih organiza- 

cij združenega dela in delovnih skupnosti iz 
dohodka; 

- sredstva Skupnosti pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja; 

- sredstva bank. 
8. 5 za gradnjo samskih domov za delavce 
- sredstva temeljnih organizacij združene- 

ga dela in delovnih skupnosti iz čistega do- 
hodka; 
- del investicijskih sredstev tmeljnih orga- 

nizacij združenega dela, ki so namenjena za 
rešitev stanovanjskih vprašanj novo zaposle- 
nih delavcev, katera nastaiaio pri razširitvi 
materialne osnove združenega dela; 

- sredstva vzajemnosti; 
- sredstva bank. 
8. 6 za gradnjo stanovanj, namenjenih ra- 

zreševanju stanovanjskih vprašanj kmetov 
kooperantov 

- lastna sredstva kmetov; 
- sredstva kmetov in drugih delovnih ljudi, 

ki združujejo delo in sredstva v kmetijskih 
zadrugah in drugih oblikah združevanja kme- 
tov; 

- sredstva vzajemnosti stanovanjske skup- 
nosti; 

- posojila iz sredstev, ki jih po načelu vza- 
jemnosti temeljne organizacije združenega 
dela in delovne skupnosti združujejo v temelj- 
nih bankah in so namenjene za kreditiranje 
delavcev; 

- posojila na privarčevana sredstva kme- 
tov; 

- sredstva HKS in sredstva bank. 
8. 7 za gradnjo družbenih stanovanj, na- 

menjenih kadrom v manj razvitih in manj 
razvitih obmejnih območjih 

- sredstva temeljnih organizacij združene- 
ga dela in delovnih skupnosti iz čistega do- 
hodka, združena na podlagi samoupravnega 
sporazuma med stanovanjskimi skupnostmi v 
SR Sloveniji; 

- sredstva bank, namenjena za razvoj manj 
razvitih in manj razvitih obmejnih območij. 

8. 8 za gradnjo domov za učence in štu- 
dente za obdobje 1981-1985 

- sredstva temeljnih organizacij združene- 
ga dela in delovnih skupnosti iz dohodka, 
združena na podlagi samoupravnega spora- 
zuma med stanovanjskimi skupnostmi v SR 
Sloveniji; 

- sredstva stavbno-zemljiške oziroma ko- 
munalne skupnosti občine, kjer se gradijo 
domovi, namenjena za komunalno opremlja- 
nje stavbnega zemljišča. 

8. 9 za ureditev bivalnih pogojev udele- 
žencev MDA 

- del sredstev anuitet odpravljenega repu- 
bliškega stanovanjskega sklada; 

- sredstva temeljnih organizacij združene- 
ga dela in delovnih skupnosti iz dohodka, 

združena na podlagi samoupravnega spora- 
zuma med stanovanjskimi skupnostmi v SR 
Sloveniji. 
Banke določ ijo v svojih planskih aktih v skla- 
du s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana namen in obseg sredstev za kreditiranje 
namenov iz 8. č lena. 

IV. VZAJEMNOST PRI RAZREŠEVANJU 
STANOVANJSKIH VPRAŠANJ 

9. člen 
Stanovanjske skupnosti bodo s samouprav- 

nimi sporazumi o temeljih plana stanovanjske 
skupnosti, plani in svojimi splošnimi akti do- 
loč ile podrobnejše pogoje in merila za prido- 
bivanje posojil iz združenih sredstev vzaje- 
mnosti, do katerih so upravičene temeljne 
organizacije združenega dela, delovne skup- 
nosti ter delavci. 

10. č len 
Udeleženci si bodo prizadevali uveljaviti pri 

kreditiranju stanovanjske gradnje iz sredstev 
vzajemnosti ugodnejše pogoje za kreditiranje 
etažne in zadružne stanovanjske gradnje v 
odnosu na gradnjo stanovanjskih hiš v zaseb- 
ni lasti, razen na območjih, kjer je planirana 
predvsem gradnja stanovanjskih hiš v zasebni 
lasti. 

11. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo 

temeljne organizacije združenega dela in de- 
lovne skupnosti opredelile v svojih samou- 
pravnih splošnih aktih obveznost namenske- 
ga dolgoročnega varčevanja delavcev za pri- 
dobitev posojil iz sredstev vzajemnosti. 

V. SOLIDARNOST PRI 
RAZREŠEVANJU STANOVANJSKIH 
VPRAŠANJ 

Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo 
temeljne organizacije združenega dela in 
delovne skupnosti ter delovni ljudje, ki sa- 
mostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov in 
pri njih zaposleni delavci ter občani, ki sa- 
mostojno kot poklic opravljajo umetniško ali 
drugo dejavnost, združevali sredstva za soli- 
darnost v stanovanjski skupnosti skladno s 
samoupravnim sporazumom o temeljih pla- 
na stanovanjske skupnosti in da ta sredstva 
ne bi znašala manj kot 1% na bruto osebne 
dohodke. 

VI. LASTNA UDELEŽBA 

13. člen 

Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo 
delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnosti vnesli v samo- 
upravne splošne akte določ ilo, da lastne ude- 
ležbe za pridobitev stanovanjske pravice na 
družbenem stanovanju ni dolžan prispevati 
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OPOMBE: tisti, ki je te obveze oproščen na podlagi za- 
kona in tisti, ki se preseli v manjše oziroma 
manj vredno stanovanje. 

14. člen 
Za lastno udeležbo naj se šteje; 
- lastna denarna sredstva, 
- namensko privarčevana sredstva v banki, 
- posojilo na podlagi namensko privarčeva- 

nih sredstev občana, 
- posojilo v višini vezanih sredstev občana 

na podlagi namenske vezave sredstev. 
Za lastno udeležbo se pri gradnji stanovanj- 

ske hiše v zasebni lasti ali pri preureditvi (mo- 
dernizaciji) skupnih prostorov v družbeni last- 
nini ter pri zadružni gradnji šteje poleg sred- 
stev iz 17. člena družbenega dogovora tudi: 

- lastno delo, 
- lastni gradbeni material, 
- vrednost izboljšav v stanovanju, opravlje- 

na v lastni režiji. 
Ugotovitev višine lastne udeležbe po tem 

členu urejajo samoupravni splošni akti stano- 
vanjskih skupnosti ter temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti. 

15. člen 
Višino lastne udeležbe se določ i glede na 

poprečni mesečni dohodek na družinskega 
člana gospodinjstva v letu pred vselitvijo v 
družbeno stanovanje ali pred odobritvijo po- 
sojila za standardno stanovanje. 

V osnovo za izračun dohodka se štejejo vsi 
dokazljivi dohodki, ki po veljavnih predpisih 
predstavljajo osnovo za obdavčitev skupnega 
dohodka občanov. V posebnih primerih, zlasti 
ko se ocenjuje, da družina živi v težjih razme- 
rah, kot to izkazujejo dokazila o dohodku 
družinskih članov, se pred določ itvijo višine 
lastne udeležbe pridobi mnenje, oziroma oce- 
na občinske skupnosti socialnega varstva. 

Skupnost socialnega varstva lahko predla- 
ga tudi popolno oprostitev lastne udeležbe v 
izredno težkih socialnih primerih (socialni 
podpiranci, dolgotrajna težja bolezen ipd.). 

16. člen 
Konkretno višino in pogoje lastne udeležbe 

ter rok vrač ila določ ijo delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih na podlagi samoupravnega spo- 
razuma o temeljih plana stanovanjske skup- 
nosti v samoupravnih splošnih aktih temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih 
skupnostih. 

Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo 
delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih vnesli v samo- 
upravne splošne akte določ ila, da se lastna 
udeležba vrne po desetih letih v enkratnem 
znesku z dvo % obrestno mero; kredite za 
lastno udeležbo odobri banka za največ pet 
let. 

17. člen 
Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo pri 

dodelitvi družbenega stanovanja temeljne or- 
ganizacije združenega dela in delovne skup- 
nosti upoštevale naslednjo minimalno višino 
lastne udeležbe: 

skupni mesečni dohodek na 
družinskega člana v % na 
poprečni osebni dohodek 

vSRS 

% udeležbe 
občana na 
nabavno 
vrednost 

stanovanja 
za družine 

z dvema 
in več  delavci 

za samske 
delavce 

nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 101 
nad 111 
nad 121 
nad 131 
nad 141 
nad 151 
nad 161 
nad 171 
nad 181 
nad 191 

20- 
26- 
31 - 
36- 
41 - 
51 - 
61 - 
71 - 
81 - 
91 - 

25 nad 
30 nad 
35 nad 
40 nad 
50 nad 
60 nad 
70 nad 
80 nad 
90 nad 

100 nad 
-110 nad 
-120 nad 
-130 nad 
-140 nad 
-150 nad 
-160 nad 
-170 nad 
-180 nad 
-190 

30- 50 
51 - 55 
56- 60 
61 - 65 
66- 70 
71 - 80 
81 - 90 
91-100 

101-110 
111-120 
121-130 
131-140 
141-150 
151 -160 
161-170 
171-180 
181-190 
191 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

18. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da bo pri 

nakupu etažnega stanovanja maksimalna 
vsota kreditov 80%, pri zadružni stanovanjski 
gradnji 75%, pri gradnji stanovanjske hiše v 
zasebni lasti izven zadružne gradnje pa 60% 
od predračunske vrednosti oziroma končne 
cene po kupoprodajni pogodbi, upoštevaje 
standardno stanovanjsko površino za etažno 
stanovanje in za stanovanjsko hišo v zasebni 
lasti. 

Pri blokovni zadružni gradnji velja enaka 
maksimalna stopnja kreditov kot pri nakupu 
etažnega stanovanja; delež kreditov pri re- 
kohstrukciji in prenovi znaša lahko največ  
70% vrednosti. 

19. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo 

delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih opredelil v svojih 
samoupravnih splošnih aktih, da vsakdo, ki 
pridobi stanovanjsko pravico na stanovanju v 
družbeni lastnini, oziroma se preseli v več je 
ali večvredno stanovanje, plača lastno ude- 
ležbo pred vselitvijo oziroma preselitvijo. 

Imetniki stanovanjske pravice na družbe- 
nem stanovanju vplačajo denarna sredstva 
lastne udeležbe v sklad skupne porabe te- 
meljne organizacije združenega dela ali de- 
lovne skupnosti, ki jim je stanovanje dodelila, 
imetniki stanovanjske pravice na stanovanju 
zgrajenem iz sredstev solidarnosti in iz sred- 
stev SPIZ ter na stanovanju, nad katerim ima 
razpolagalno pravico stanovanjska skupnost, 
pa vplačajo denarna sredstva lastne udeležbe 
na poseben račun sredstev solidarnosti sta- 
novanjske skupnosti. Ta načela se smiselno 
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uporabljajo tudi v vseh drugih primerih, ko se 
zahteva, lastna udeležba. 

Lastna udeležba se vrača iz skladov skupne 
porabe TOZD oziroma delovne skupnosti in iz 
združenih sredstev lastne udeležbe pri stano- 
vanjski skupnosti. 

20. člen 
Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo ob- 

čani in družine v težkem gmotnem položaju in 
tiste mlade družine, ki na podlagi dogovorje- 
nih kriterijev ne morejo plačati lastne udelež- 
be pred vselitvijo, vplačale lastno udeležbo po 
vselitvi v stanovanje, s tem, da se zavežejo 
namensko varčevati pri banki za lastno ude- 
ležbo, za kar dovolijo tudi administrativno 
prepoved na osebni dohodek. 

Podrobnejše pogoje, marila in kriterije ter 
postopke za določ itev lastne udeležbe in za 
vrač ilo lastne udeležbe opredeljujejo pravilni- 
ki temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti ter stanovanjskih skupno- 
sti. 
VII. STANOVANJSKI STANDARDI 

21. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da se v sa- 

moupravnih splošnih aktih temeljnih organi- 
zacij dela in delovnih skupnosti, stanovanj- 
skih skupnosti ter bank uveljavijo stanovanj- 
ski standardi, opredeljeni s tem družbenim 
dogovorom. 

Stanovanjski standardi, opredeljeni s tem 
družbenim dogovorom se upoštevajo tudi pri 
oblikovanju samoupravnih sporazumov o te- 
meljih plana stanovanjskih skupnosti ter za 
izračune višine sredstev čistega dohodka in 
dohodka, namenjenih razreševanju stano- 
vanjskih vprašanj delavcev v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela in delovnih skup- 
nostih ter za združevanje sredstev vzajemno- 
sti in združevanje sredstev solidarnosti. 

22. člen 
Temeljne organizacije združenega dela in 

delovne skupnosti ter stanovanjske skupnosti 
upoštevajo pri dodeljevanju družbenih stano- 
vanj naslednje standarde: 
število družinskih članov 

pripadajoča stanovanjska površina 
1 do 32 m2 

2 do 45 m2 

3 do 58 m2 

4 do 70 m2 

Za vsakega nadaljnega družinskega člana 
se pripadajoča stanovanjska površina poveča 
Za15m2 23. člen 

Udeleženci dogovora se bodo zavzemali, da 
bodo temeljne organizacije združenega dela-, 
delovne skupnosti in banke kreditirale vre- 
dnost stanovanja samo do 90 m2 in individual- 
nih hiš do 120 m2. 

24. člen 
Prav tako se bodo udeleženci zavzemali, da 

posojilojemalcu pripada stanovanjsko posoji- 
lo za standardno stanovanjsko površino za 4- 
člansko družino tudi v primeru, če družina 
šteje manj kot 4 člane oziroma če je posojilo- 
jemalec sam, kolikor zanj zaprosi. 

25. člen 
Stanovanjska skupnost določ i v skladu z 

družbenim dogovorom ob blikovanju cen v 
stanovanjski gradnji najmanj enkrat letno ce- 
no m2 stanovanja v individualni gradnji, ki se 
upošteva za izračun obračunske vrednosti pri 
dodelitvi kreditov. 
VIII. OSNOVE IN MERILA ZA 
DODELJEVANJE DRUŽBENIH 
STANOVANJ IN STANOVANJSKIH 
POSOJIL IZ SREDSTEV VZAJEMNOSTI 

26. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da se v sa- 

moupravnih splošnih aktih temeljnih organi- 
zacij združenega dela in delovnih skupnosti 
in pri kreditiranju iz sredstev vzajemnosti uve- 
ljavi za dodeljevanje družbenih stanovanj in 
stanovanjskih posojil zlasti naslednje osnove 
in merila: 

- ocena stanovanjskih razmer, v katerih ži- 
vi delavec in njegova družina kot prevladujoč i 
kriterij; 

skupna in posebna delovna doba delavca; 
- delovni prispevek; 
- socialno ekonomski položaj delavca; 
- udeležba v NOV. 
V aktih TOZD in delovnih skupnostih bodo 

delavci posebej opredelili posebne kadrovske 
potrebe in posamezne profile kadrov, ki bodo 
imeli pravico pridobivati stanovanja v skladu s 
to opredelitvijo. V ta namen bodo s srednje- 
ročnimi in letnimi piani predvidena potrebna 
sredstva čistega dohodka in konkretni pogoji 
pridobivanja stanovanj za posebne kadrovske 
potrebe. 

IX. OSNOVE IN MERILA ZA 
DODELJEVANJE SOLIDARNOSTNIH 
STANOVANJ 

27. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da se v sta- 

novanjih skupnostih pri dodeljevanju solidar- 
nostnih stanovanj uveljavi zlasti naslednje 
osnove in merila: 

- ocena stanovanjskih razmer, v katerih ži- 
vi občan in njegova družina, kot prevladujoč i 
kriterij; 

- socialno ekonomski položaj občana in 
njegove družine, upoštevaje skupni dohodek 
delavca in njegove družine, ki naj ne presega 
na člana gospodinjstva mesečno 40% (za 
samske delavce 70%) poprečnega osebnega 
dohodka na zaposlenega v SR Sloveniji v letu 
pred vložitvijo vloge za dodelitev solidarnost- 
nega stanovanja. 

Upokojeni občani in invalidi lahko pridobijo 
solidarnostno stanovanje, če poleg splošnih 
pogojev skupni dohodek na člana družine ne 
presega 70% poprečnega osebnega dohodka 
na zaposlenega v SR Sloveniji v letu pred 
vložitvijo vloge za dodelitev solidarnostnega 
stanovanja. Ta omejitev ne velja za upokojen- 
ce in invalide, ki pridobivajo stanovanja iz 
sredstev SPIZ, ki so namenjena za stanovanj- 
sko gradnjo. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: X. OSNOVE IN MERILA ZA DELNO 
NADOMEŠČANJE STANARIN 

28. člen 
Imetnik stanovanjske pravice je v skladu z določ- 

bami zakona o stanovanjskem gospodarstvu upra- 
vičen do delne nadomestitve stanarine v skladu z 
merili določenimi v samoupravnem sporazumu o 
temeljih plana in drugih splošnih aktih stanovanj- 
ske skupnosti z omejitvijo, da dohodek na družin- 
skega člana ne presega 40% poprečnega dohodka 
v SR Sloveniji v preteklem letu. 

Imetnik stanovanjske pravice pa kljub določ ilom 
prvega odstavka tega člena ni upravičen do delne 
nadomestitve stanarine v naslednjih primerih: 

- če oddaja stanovanje ali del stanovanja v po- 
dnajem; 

- če uporablja stanovanje ali del stanovanja za 
poslovne prostore ali obrtno dejavnost; 

- če je lastnik vseljivega stanovanja, stanovanj- 
ske hiše ali vikenda. 

Podrobnejše kriterije, ki izključujejo pravi- 
co do delne nadomestitve stanarine, določa 
pravilnik stanovanjske skupnosti o delnem 
nadomeščanju stanarine. 

29. č len 
Pri odločanju o delni nadomestitvi stanari- 

ne se ta pravica lahko priznava tudi občanu 
ali družbi, ki ne izpolnjuje kriterijev glede do- 
hodka, živi pa v težkem gmotnem položaju 
(na primer: bolezen, invalidnost, otroci z mot- 
njami v telesnem ali duševnem razvoju, druge 
težje obremenitve družine, ki so tudi material- 
nega značaja) oziroma pravica zavrne občanu 
ali družini, ki formalno izpolnjuje pogoje za 
delno nadomestitev stanarine, živi pa v izre- 
dno dobrem gmotnem položaju. 

S pravilnikom stanovanjske skupnosti se 
opredeli organ, ki presoja in odloča o pravici 
do oprostitve oziroma zavrnitvi pravice do 
delne nadomestitve stanarine. 
XI. VZDRŽEVANJE NADOMEŠČANJE 
IN PRENOVA DRUŽBENIH 
STANOVANJ IN STANOVANJSKIH HIŠ 

30. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da za nado- 

meščanje in prenovo družbenih stanovanj in 
stanovanjskih hiš namenjajo temeljne organi- 
zacije združenega dela in delovne skupnosti 
tudi del sredstev čistega dohodka in del do- 
hodka, kolikor se za prenovo dogovorijo s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
stanovanjske skupnosti. 

V prenovo se lahko vključujejo tudi občani 
z lastnimi sredstvi in stanovanjske skupnosti s 
sredstvi solidarnosti, če se na tak nač in rešu- 
jejo stanovanjski problemi solidarnostnih 
upravičencev. 

31. člen 
Pri vlaganju za obnovo ali prenovo se upo- 

števa načelo smotrnosti, ki dovoljuje porabo 
sredstev za taka dela le takrat, ko se prenov- 
ljene ali nadomeščene stanovanjske površine 
pridobijo s sredstvi, ki niso višja od sredstev 
za novogradnjo. 

32. č len 
Udeleženci si bodo prizadevali, da se pri 

obnovitvenih ali prenovitvenih delih na objek- 

tih, ki so del kulturnozgodovinske dediščine 
stanovanjska sredstva porabljajo le do višine 
cene za ustrezno novo stanovanjsko površi- 
no, medtem ko se preostala sredstva zagotav- 
ljajo iz drugih virov, kot so: 
- sredstva lastnikov stanovanj; 
- namensko združena sredstva TOZD in 

delovnih skupnosti iz čistega dohodka; 
- sredstva družbenopolitičnih skupnosti; 
- sredstva mestne rente; 
- sredstva kulturnih interesnih skupnosti. 

XII. STANOVANJSKO KREDITIRANJE, 
PRAVILNIKI IN EVIDENCA 
STANOVANJSKIH POSOJIL 

33. č len 
Udeleženci družbenega dogovora soglaša- 

jo, da se za kreditiranje stanovanjskega in 
komunalnega gospodarstva namenja del vpo- 
glednih sredstev prebivalstva in to najmanj v 
višini 30%. 

Udeleženci družbenega dogovora tudi so- 
glašajo, da se razlika med obrestno mero za 
dolgoročne kredite in med ceno teh sredstev 
pokriva solidarnostno na račun celotnega 
bančnega poslovanja. 

34. č len 
Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo de- 

lavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih, stanovanjskih 
skupnostih ter bankah uveljavili kot enotne 
osnove in merila za stanovanjsko kreditiranje 
zlasti: 

- najdaljšo dobo vračanja kredita 20 let; 
- najnižjo obrestno mero 4%; 
- najkrajšo dobo varčevanja 24 mesecev. 
Podrobnejše pogoje, namene in nač ine ko- 

riščenja stanovanjskega kreditiranja določajo 
pravilniki temeljnih stanovanjsko komunalnih 
bank oziroma poslovnih enot temeljnih bank 
in se uporabljajo tudi za kredite iz sredstev 
vzajemnosti, združenih v stanovanjskih skup- 
nostih in bankah in za kreditiranje iz sredstev 
temeljnih organizacij združenega dela in de- 
lovnih skupnosti po načelih vzajemnosti. 

35. člen 
Udeleženci družbenega dogovora so spora- 

zumni, da se pri temeljnih bankah vzpostavi 
enotna evidenca vseh stanovanjskih posojil 
občanov po stanovanjih. 

36. č len 
Temeljne banke oziroma poslovne enote 

sklepajo s stanovanjskimi skupnostmi in 
TOZD oziroma delovnimi skupnostmi pogod- 
be o opravljanju vseh poslov stanovanjskega 
kreditiranja. 
XIII. ORGANIZIRANJE TEMELJNIH 
STANOVANJSKO KOMUNALNIH BANK 
OZIROMA POSLOVNIH ENOT ZA 
KREDITIRANJE STANOVANJSKEGA IN 
KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA V 
TEMELJNIH BANKAH 

37. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da se za 

kreditiranje stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva in opravljanje finančnih poslov 
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vseh dejavnikov na področ ju stanovanjskega 
in komunalnega gospodarstva ustanovijo te- 
meljne stanovanjsko komunalne banke oziro- 
ma poslovne enote za kreditiranje stanovanj- 
skega in komunalnega gospodarstva v temelj- 
nih bankah za območje ene ali več občin. 

38. člen 
Temeljne stanovanjsko komunalne banke, 

oziroma poslovne enote sklepajo s stanovanj- 
skimi skupnostmi samoupravne sporazume o 
združevanju sredstev za določen namen v 
skladu s samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana stanovanjske skupnosti. 

Njihova osnovna naloga je, da si prizadeva- 
jo za tekoče financiranje in kreditiranje druž- 
beno usmerjene stanovanjske gradnje. V ta 
namen so tudi podpisniki samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana stanovanjske 
skupnosti. Poleg tega pa opravljajo za stano- 
vanjske skupnosti, njihove enote in skupnosti 
stanovalcev strokovna opravila v zvezi s fi- 
nančnim poslovanjem po načelih svobodne 
menjave dela. 

39. č len 
Temeljne stanovanjsko komunalne banke 

in poslovne enote opravljajo in razvijajo vse 
druge bančne dejavnosti, ki vplivajo na zbira- 
nje sredstev za stanovanjsko komunalno go- 
spodarstvo. 

XIV. VIRI SREDSTEV IN NAMENI 
KREDITIRANJA TEMELJNIH 
STANOVANJSKO KOMUNALNIH BANK 
OZIROMA POSLOVNIH ENOT ZA 
KREDITIRANJE STANOVANJSKEGA IN 
KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA V 
TEMELJNIH BANKAH 

40. č len 
Dolgoročni viri sredstev za kreditiranje v 

bankah naj so: 
- privarčevana sredstva občanov na podla- 

gi namenskega stanovanjskega varčevanja; 
- dolgoročni depoziti občanov za pridobi- 

tev stanovanjskega posojila; 
- dolgoročni depoziti temeljnih organizacij 

združenega dela in delovnih skupnosti za pri- 
dobitev stanovanjskih posojil; 

- vpogledna sredstva prebivalstva ža kredi- 
tiranje stanovanjskega in komunalnega go- 
spodarstva; 

- dolgoročni krediti narodne banke in dru- 
gih bank; 

- vsa sredstva, zbrana po 13. členu zakona 
o programiranju in financiranju graditve sta- 
novanj; 

- deli skladov bank; 
- druga dolgoročna sredstva. 

41. člen 
Kratkoročni viri sredstev za kreditiranje v 

bankah naj so: 
- vpogledna sredstva družbeno-pravnih 

oseb na računih stanovanjskega dela sklada 
skupne porabe; 

- vpogledna sredstva skupnosti stanoval- 
cev zbrana iz stanarin ter vsa druga vpogle- 
dna sredstva stanovanjskih skupnosti; 

- vpogledna sredstva komunalnih organi- 

zacij združenega dela, temeljnih organizacij OPOMBE: 
združenega dela za vzdrževanje stanovanjke- 
ga sklada ter izvajalcev stanovanjske gradi- 
tve; 

- druga vpogledna sredstva družbeno- 
pravnih oseb, ki združujejo svoja sredstva za 
kreditiranje kratkoročnih in dolgoročnih po- 
treb stanovanjskega in komunalnega gospo- 
darstva; 

- sredstva samoprispevka, namenjena za 
komunalno infrastrukturo; 

- kratkoročni krediti Narodne banke in 
drugih bank; 

- druga kratkoročna sredstva. 
42. člen 

Dolgoročno kreditiranje stanovanjskega 
gospodarstva naj obsega: 

- kreditiranje družbeno-pravnih oseb in 
delovnih skupnosti ter občanov za nakup, ko- 
munalno opremljanje ter gradnjo, prenovo in 
nakup stanovanj in stanovanjskih hiš; 

- kreditiranje občanov za plač ilo lastne 
udeležbe za pridobitev družbenega stanova- 
nja; 

- kreditiranje izgradnje samskih domov; 
- kreditiranje komunalnih organizacij 

združenega dela oziroma komunalnih in 
stavbno-zemljiških skupnosti za gradnjo ob- 
jektov in naprave individualne in kolektivne 
komunalne rabe; 

- kreditiranje izgradnje poslovnih prosto- 
rov v stanovanjskih hišah za potrebe soseske 
in za delovanje krajevne samouprave; 

- drugo dolgoročno kreditiranje. 
43. člen 

Kratkoročno kreditiranje naj obsega: 
- kratkoročno kreditiranje investitorjev v 

družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo; 
- premostitveno kreditiranje občanov - 

varčevalcev; 
- kratkoročno kreditiranje stanovanjske 

skupnosti za pridobivanje vse izvedbene do- 
kumentacije za samoupravno organiziranje 
kupcev stanovanj, ki se združujejo v enoti 
samoupravne stanovanjske skupnosti ali v 
stanovanjski zadrugi, upoštevaje tudi krediti- 
ranje drugih stroškov, ki bremenijo ceno sta- 
novanja; 

- kratkoročno kreditiranje komunalnih or- 
ganizacij združenega dela oziroma komunal- 
nih skupnosti za premoščanje razlike med 
dotokom investicijskih sredstev in dejansko 
vrednostjo opravljenih del; 

- kratkoročno kreditiranje komunalnih ozi- 
roma stavbno-zemljiških skupnosti, ki prido- 
bivajo in urejajo zemljišča; 

- drugo kratkoročno kreditiranje. 
44. člen 

Viri sredstev in nameni kreditiranja, določe- 
ni v predhodnih štirih členih, sestavljajo bi- 
lanco stanovanjsko komunalnih sredstev in 
naložb v temeljnih bankah oziroma poslovnih 
enotah. 

45. člen 
Temeljne stanovanjsko komunalne banke 

oziroma poslovne enote za kreditiranje stano- 
vanjskega in komunalnega gospodarstva lan- 
ko v skladu z odloč itvami svojih članic zbirajo 
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OPOMBE: tudi druga dolgoročna in kratkoročna sred- 
stva in jih uporabljajo za dolgoročno in krat- 
koročno kreditiranje svojih članic, ki oprav- 
ljajo svojo dejavnost dohodkovno in proiz- 
vodno vezano na področje stanovanjskega in 
komunalnega gospodarstva ter dopolnjujejo 
stanovanjska naselja s potrebnimi spremljajo- 
č imi objekti in napravami. 

V skladu s svojimi planskimi dokumenti, s 
poslovno politiko in kreditno monetarnimi 
ukrepi lahko dajejo stanovanjska posojila tudi 
izven določ il tega družbenega dogovora iz 
sredstev, kijih namenjajo za tako kreditiranje. 

XV. FINANCIRANJE IZGRADNJE 
CELOVITIH STANOVANJSKIH NASELIJ 
IN DRUŽBENO 1NVESTITORSTVO 

46. čien 
Udeleženci se bodo zavzemali uveljaviti v 

obč inah glede financiranja izgradnje celovitih 
stanovanjskih naselij in investitorstva družbe- 
no usmerjene stanovanjske gradnje naslednja 
načela: 

- družbeno usmerjena stanovanjska grad- 
nja je tista, ki je opredeljena s planskimi akti 
družbeno-politične skupnosti; 

- družbenopolitična skupnost obč ine na- 
roča in financira temeljno urbanistično doku- 
mentacijo, kamor spada prostorski del druž- 
benega plana občine in druga temeljna urba- 
nistična dokumentacija ter skrbi za usklajen 
potek stanovanjske graditve; 

- izvršni svet skupščine občine je predla- 
gatelj samoupravnega sporazuma o izgradnji 
celovitega Stanovanjskega naselja oziroma 
stanovanjskih hiš v družbeno usmerjeni sta- 
novanjski gradnji, usklajenega s plani krajev- 
ne skupnosti in interesnih skupnosti; 
- stanovanjska skupnost skrbi za sprejem 

samoupravnega sporazuma o usklajevanju 
planov SIS, udeležencev izgradnje celotnega 
stanovanjskega naselja, za pripravo izvedbe- 
ne urbanistične dokumentacije, tj. za idejni 
zazidalni načrt, arhitektonski del zazidalnega 
načrta in druge urbanistične študije, s tem, da 
stroški izvedbene dokumentacije bremenijo 
investitorje posameznih objektov v stanovanj- 
skem naselju; 

- stanovanjska skupnost določ i investitor- 
ja za posamezno gradnjo; 

- interesna skupnost oziroma enota intere- 
sne skupnosti, ki skrbi za urejanje stavbnih 
zemljišč v obč ini, skrbi za urejanje stavbnega 
zemljišča za izgradnjo stanovanjskega nase- 
lja oziroma stanovanjskih hiš ter za izvedbeno 
dokumentacijo za komunalno urejanje zem- 
ljišč ; 
- stanovanjska skupnost skrbi za pripravo 

ter začasno zagotavlja sredstva projektnega 
programa ter sredstva za idejne in glavne 
projekte stanovanjskega naselja oziroma sta- 
novanjskih hiš; 

- v skupnosti socialnega varstva Slovenije 
se sprejmejo kriteriji in merila za projektiranje 
in graditev prilagojenih stanovanj s posebni- 
mi potrebami; 

vsaka samoupravna interesna skup- 
nost, ki se vključuje v izgradnjo celovitega 

stanovanjskega naselja, zagotavlja sredstva 
za uresnič itev programa; 

- samoupravne interesne skupnosti ter 
zainteresirane organizacije združenega dela 
skrbijo za izdelavo projektnih programov ter 
za izdelavo glavnih projektov za spremljajoče 
objekte. 

47. č ien 
Udeleženci se bodo zavzemali, da se za 

pridobitev* in komunalno urejanje stavbnega 
zemljišča, potrebnega za planirani obseg 
družbeno usmerjene stanovanjske gradnje 
uporabljajo naslednja sredstva: 

- sredstva temeljnih organizacij združene- 
ga dela s področja komunale, PTT in elektro- 
gospodarstva, namenjena za razširjeno re- 
produkcijo; 

- sredstva stavbno-zemljiških skupnosti, 
oz. posebnih enot komunalnih skupnosti, na- 
menjena za komunalno urejanje stavbnega 
zemljišča (nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, renta); 

- sredstva za razširitev materialne osnove 
združenega dela temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, združena pri skupnosti oziroma 
enoti za urejanje stavbnih zemljišč , skladno s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
interesnih skupnosti oziroma njihovih enot; 

- sredstva investitorjev spremljajočih in 
drugih objektov v stanovanjskem naselju kot 
soudeležba za plač ilo stroškov izgradnje ko- 
munalnih naprav; 

- sredstva za razširitev materialne osnove 
temeljnih organizacij združenega dela, zdru- 
žena na podlagi samoupravnega sporazuma 
za uresničevanje specifičnih nalog; 

- proračunska sredstva družbenopolitične 
skupnosti občine (davki na nepremičnine, 
davki od prometa nepremičnin in podobni 
viri); 

- sredstva samoprispevkov; 
- sredstva bank. 

48. č len 
Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo 

temeljne organizacije združenega dela in de- 
lovne skupnosti sočasno z združevanjem 
sredstev za stanovanjsko gradnjo po načelih 
vzajemnosti in solidarnosti združevale tudi 
sredstva za potrebe skupnosti oziroma enote, 
ki pridobiva in ureja stavbno zemljišče. 

Obseg združevanja sredstev je opredeljen s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
skupnosti oziroma enote, ki ureja stavbna 
zemljišča. 

Temeljne organizacije združenega dela in 
delovne skupnosti združujejo v skupnosti ozi- 
roma enoti, ki ureja stavbna zemljišča, sred- 
stva za razširjeno reprodukcijo individualne 
komunalne rabe (voda, kanalizacija, plin, da- 
ljinsko ogrevanje, PTT in elektroomrežje), po- 
trebne za stanovanjsko gradnjo. 

49. čien 
Stanovanjska skupnost kot družbeni inve- 

stitor določ i izvajalca investitorskih del. 
Pooblaščeni investitor je dolžan zagotoviti 

investicijsko dokumentacijo ter pripraviti in- 
vesticijski program, ki ga obravnava pristojni 
organ stanovanjske skupnosti in organi dru- 
gih soinvestitorjev. 
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50. č ien 
Stanovanjska skupnost oblikuje plan stano- 

vanjskih potreb na podlagi evidentiranih sta- 
novanjskih potreb v temeijnih organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih, ban- 
kah ter v krajevnih skupnostih. 

XVII. NALOGE UDELEŽENCEV 

51. č len 
Zveza sindikatov Slovenije bo: 
- spodbujala dejavnost organov sindikatov 

na vseh ravneh za uveljavljanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov na področ ju 
stanovanjskega gospodarstva; 

- spodbujala uveljavljanje samoupravnega 
družbenega planiranja, usklajevanje planov, 
dohodkovno povezovanje, racionalnejšo 
gradnjo in gospodarjenje ter uresničevanje 
nalog splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite; 

- usmerjala člane sindikata v temeljnih or- 
ganizacijah združenega deia in delovnih 
skupnostih pri uveljavljanju sistema vzaje- 
mnosti ter solidarnosti, zagotavljanju lastne 
udeležbe za pridobitev stanovanja ter uveljav- 
ljanju ekonomske stanarine; 

- sodelovala pri izdelavi programa raziskav 
in študij. 

52. č len 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 

bo: 
- uskladila politično akcijo za uresničeva- 

nje Stališč , sklepov in priporoč il Skupščine 
SR Slovenije za nadaljnji razvoj samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu v združenem delu, 
zakonu o stanovanjskem gospodarstvu in te- 
ga družbenega dogovora; 

- vodila in usklajevala politično akcijo in 
kadrovske priprave za vzpostavitev zborov 
stanovalcev, hišnih svetov, svetov za stano- 
vanjsko dejavnost pri krajevnih skupnostih ter 
delegacij za stanovanjsko skupnost. 

53. č len 
Gospodarska zbornica Slovenije bo: 
- spodbujala uveljavljanje samoupravnega 

družbenega planiranja ter dohodkovne od- 
nose med dejavniki na področju stanovanj- 
skega gospodarstva; 

- sodelovala pri oblikovanju in ustanavlja- 
nju poslovnih skupnosti in drugih skupnosti 
združenega dela za medsebojno plansko in 
poslovno sodelovanje pri izgradnji in vzdrže- 
vanju stanovanjskih naselij; 

- sodelovala pri uveljavljanju sistema soli- 
darnosti in vzajemnosti v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in delovnih skupnostih; 

- spodbujala uveljavljanje sistema samo- 
upravnega sporazumevanja o družbeno 
usmerjeni stanovanjski gradnji ter o cenah 
stanovanjske gradnje; 

- sodelovala pri uveljavljanju racionaliza- 
cijskih ukrepov na področju stanovanjske 
gradnje; 

- pospeševala razvoj obrtnih in servisnih 
dejavnosti potrebnih za gradnjo, prenovo in 

vzdrževanje stanovanj; OPOMBE: 
- sodelovala pri oblikovanju stanovanjskih 

standardov; 
- sodelovala pri izdelavi programa raziskav 

in študij. 
54. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo: 
- spremljal uveljavljanje samoupravnega 

družbenega planiranja ter usklajevanje pia- 
nov stanovanjske graditve v SR Sloveniji; 

- spremljal in pospeševal razvoj industria- 
lizacije ter racionalizacije stanovanjske gradi- 
tve; 

- spremljal izvajanje sistemskih rešitev na 
področ ju financiranja stanovanjske gradnje; 

- spremljal izvajanje plana stanovanjske 
gradnje v SR Sloveniji; 

- spremljal uveljavljanje sistema samo- 
upravnega sporazumevanja o cenah stano- 
vanjske gradnje v SR Sloveniji; 
- sodeloval pri izdelavi programa raziskav 

in študij. 
55. člen / 

Republiška konferenca ZSMS bo: 
- spodbujala dejavnost Zveze socialistične 

miadine Slovenije v združenem delu pri uve- 
ljavljanju samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov na področ ju stanovanjskega 
gospodarstva; 

- usmerjala dejavnost Zveze socialistične 
mladine Slovenije v združenem delu pri uve- 
ljavljanju sistema vzajemnosti in solidarnosti 
na področ ju stanovanjskega gospodarstva; 

- usmerjala dejavnost Zveze socialistične 
mladine Slovenije pri uskladitvi samouprav- 
nih splošnih aktov temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti z načeli 
vzajemnosti in solidarnosti ter lastne udelež- 
be pri razreševanju stanovanjskih vprašanj. 

56. člen 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije 

bo: 
- sodelovala pri pripravi in usklajevanju 

srednjeročnega plana stanovanjske gradnje v 
SR Sloveniji; 

- sodelovala pri preobrazbi samoupravne 
organiziranosti stanovanjskih skupnosti kot 
mesta usklajevanja interesov uporabnikov in 
izvajalcev in mesta usklajevanja ciljev in na- 
log opredeljenih v samoupravnih sporazumih 
o temeljih planov stanovanjskih skupnosti; 

- sodelovala pri uveljavljanju sistema vza- 
jemnosti ter solidarnosti v stanovanjskih 
skupnostih, zagotavljanju lastne udeležbe za 
pridobitev stanovanja ter uveljavljanju eko- 
nomske stanarine; 

- pripravila samoupravni sporazum o te- 
meljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti 
Slovenije; 

- sodelovala pri sprejemanju kriterijev za 
delno nadomeščanje stanarin; 

- pripravila program raziskav in študij. 
57. člen 

Zveza komunalnih skupnosti Slovenije bo: 
- sodelovala pri pripravi in usklajevanju 

srednjeročnega plana stanovanjske gradnje v 
SR Sloveniji; 
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OPOMBE: - sodelovala pri dograjevanju sistema ko- 
munalnega in zemljiškega gospodarstva, si- 
stema financiranja, pridobivanja in komunal- 
nega opremljanja stavbnih zemljišč ; 

- sodelovala pri dograjevanju sistema fi- 
nanciranja komunalnega gospodarstva; 

- pripravila metodologijo vrednotenja in 
ugotavljanja cen pri komunalnem opremlja- 
nju stavbnih zemljišč ; . 

- sodelovala pri izdelavi programa raziskav 
in študij. 

58. č len 
Skupnost socialnega varstva Slovenije 

bo: 
- usklajevala in spodbujala izvajanje so- 

cialno varstvenih ukrepov kot bistvene sesta- 
vine samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu; 
- sodelovala pri uveljavljanju sistema vza- 

jemnosti ter solidarnosti v stanovanjskem go- 
spodarstvu; 

- sodelovala pri oblikovanju osnov in meril 
za delno nadomestitev stanarine, pri obliko- 
vanju minimalnih standardov za stanovanja, 
namenjena delavcem z nižjimi dohodki, bor- 
cem, invalidom in upokojencem; 

- sodelovala pri oblikovanju meril za prido- 
bitev stanovanj zgrajenih s sredstvi solidarno- 
sti; 

- sprejela merila in kriterije za projektira- 
nje in graditev prilagojenih stanovanj s po- 
sebnimi potrebami. 

59. č len 
Skupnost pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja v SR Sloveniji bo: 
- sodelovala pri uveljavljanju sistema vza- 

jemnosti in solidarnosti v stanovanjskem go- 
spodarstvu; 

- sodelovala pri oblikovanju standardov za 
domove za ostarele občane; 

- opredeljevala potrebe pri gradnji domov 
za ostarele občane ter pri razreševanju stano- 
vanjskih vprašanj upokojencev, invalidov, 
borcev NOV in kmetov-borcev NOV; 

- sodelovala pri pripravi in usklajevanju 
srednjeročnega plana stanovanjske graditve v 
SR Sloveniji v delu, ki zadeva gradnjo domov 
za ostarele občane. 

60. č len 
Skupščine občin v SR Sloveniji bodo: 
- skrbele za usklajevanje samoupravnih 

sporazumov o temeljih planov stanovanjskih 
skupnosti z drugimi interesnimi skupnostmi; 

- skrbele za izdelavo in sprejemanje urba- 
nistične dokumentacije v skladu z družbenim 
planom obč ine; 

- sodelovale pri uveljavljanju družbeno 
usmerjene stanovanjske gradnje ter indu- 
strializacije in racionalizacije stanovanjske 
gradnje; 

- podpirale družbeno usmerjeno zadružno 
gradnjo; 

- pospeševale razvoj temeljnih organizacij 
združenega dela - izvajalcev stanovanjske 
gradnje; 

- zagotavljale pogoje za razvoj obrtnih in 
servisnih dejavnosti potrebnih pri prenovi in 
vzdrževanju stanovanjskega sklada; 

- spremljale izvajanje planov stanovanjske 
gradnje; 

- zagotavljale davčne olajšave pri zame- 
njavi in nakupu stanovanj; 

- usmerjale v svojih planih del sredstev 
prebivalstva za kreditiranje stanovanjskega in 
komunalnega gospodarstva. 

61. člen 
Samoupravne stanovanjske skupnosti v 

SR Sloveniji bodo: 
- pripravile predloge samoupravnih spora- 

zumov o temeljih plana stanovanjskih skup- 
nosti in sprejele plane stanovanjske skupno- 
sti; 

- sodelovale pri uveljavljanju sistema vza- 
jemnosti in solidarnosti v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in delovnih skupnostih 
ter pri zagotavljanju lastne udeležbe za prido- 
bitev stanovanja in uveljavljanju ekonomske 
stanarine; 

- sodelovale pri sprejemanju kriterijev za 
subvencioniranje stanarine; 

- pripravile pravilnike za razreševanje sta- 
novanjskih vprašanj iz sredstev solidarnosti v 
stanovanjskem gospodarstvu; 

- sodelovale pri oblikovanju stanovanjskih 
standardov; 

- spremljale izvajanje planov stanovanj- 
skega gospodarstva. 

62. č len 
Samoupravne komunalne skupnosti v SR 

"Sloveniji bodo: 
- sodelovale pri pripravi samoupravnih 

sporazumov o temeljih planov stanovanjskih 
skupnosti zlasti glede prostorskih rešitev za 
gradnjo planiranega števila stanovanj; 

- skrbele za komunalno urejanje zemljišč  
za potrebe stanovanjske gradnje; 

- sodelovale pri izvajanju planov stano- 
vanjske gradnje. 

63. č len 
Stavbno-zemljiške skupnosti v SR Slove- 

niji bodo: 
- sodelovale pri pripravi samoupravnih 

sporazumov o temeljih plana stanovanjske 
skupnosti zlasti glede pridobivanja in komu- 
nalnega urejanja stavbnih zemljišč ; 

- skrbele za pridobivanje stavbnih zemljišč  
za potrebe stanovanjske gradnje; 

- sodelovale pri izvajanju planov stano- 
vanjske gradnje. 

64. člen 
Občinske skupnosti socialnega varstva 

bodo: 

- sodelovale pri uveljavljanju sistema vza- 
jemnosti ter solidarnosti v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in delovnih skupnostih 
ter pri zagotavljanju lastne udeležbe za prido- 
bitev stanovanja in uveljavljanju ekonomske 
stanarine, 

- sodelovale pri pripravi samoupravnih 
splošnih aktov stanovanjske skupnosti za del- 
no nadomeščanje stanarine, 
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- sodelovale pri pripravi samoupravnih 
splošnih aktov stanovanjske skupnosti za do- 
deljevanje stanovanj, zgrajenih s sredstvi soli- 
darnosti, 

- usklajevale minimalne standarde za sta- 
novanja, zgrajena s sredstvi solidarnosti. 

65. č len 

Temeljne banke v SR Sloveniji bodo: 
- oblikovale temeljne stanovanjsko komu- 

nalne banke oziroma poslovne enote za kre- 
ditiranje stanovanjskega in komunalnega go- 
spodarstva; 

- prilagodile svoje poslovanje in notranjo 
organiziranost potrebam nadaljnjega razvoja 
samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu; 
- sodelovale pri uveljavljanju sistema vza- 

jemnosti in solidarnosti v stanovanjskem go- 
spodarstvu, 

- sodelovale pri pripravi samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov stanovanjskih 
skupnosti, 

- stimulirale namensko stanovanjsko var- 
čevanje, 

- spremljale in sodelovale pri izvajanju pla- 
nov stanovanjske gradnje, 

- medsebojno usklajevale svoje pravilnike 
za kreditiranje, s tem, da bodo strukturo in 

■namene usklajevale s svojimi letnimi načrti in 
kreditnimi bilancami. 

68. č ien ' 
Udeleženci družbenega dogovora so spora- 

zumni, da izvajanje tega dogovora spremlja 
odbor udeležencev, ki ima sedež pri Zvezi 
stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

V odbor udeleženci imenujejo: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije; 

enega člana in enega namestnika, 
Zveza sindikatov Slovenije; enega člana in 

enega namestnika, 
Republiška konferenca ZSMS; enega člana 

in enega namestnika, 
Gospodarska zbornica Slovenije; enega 

člana in enega namestnika, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije; enega 

člana in enega namestnika, 
Skupnost socialnega varstva Slovenije; 

enega člana in enega namestnika, 
Skupnost pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja; enega člana in enega namest- 
nika, 

Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije; 
enega člana in enega namestnika, 

Zveza komunalnih skupnosti Slovenije; 
enega člana in enega namestnika, 

Skupščine občin v SR Sloveniji; enega čla- 
na in enega namestnika, 

Temeljne banke v SR Sloveniji; enega člana 
in enega namestnika. 

Vsak udeleženec nosi sorazmerni del stro- 
škov, potrebnih za delo odbora udeležencev, 
skladno s programom dela in finančnim načr- 
tom, ki ga potrjuje odbor udeležencev. 

XVIII. PREHODNE IN KONČNE OPOMBE: 
DOLOČBE 

67. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo 

sredstva, združena po 13. členu zakona o 
programiranju in financiranju graditve stano- 
vanj (Ur. list SRS, št. 5/72 in 13/77), ki jih 
banke vodijo kot dolgoročne depozite zdru- 
ževalcev po območjih posameznih stanovanj- 
skih skupnosti in jih bodo vrnile združeval- 
cem sredstev v rokih, določenih v samouprav- 
nih sporazumih oziroma pogodbah. 

Združena sredstva služijo za kritje posojil, 
ki so bili dani po natečajih samoupravnih sta- 
novanjskih skupnosti. Prosta sredstva kot ra- 
zlika med združenimi sredstvi in danimi poso- 
jili, ki nastajajo z odplač ili posojil naj se 
usmerjajo za kreditiranje stanovanjskega in 
komunalnega gospodarstva v skladu s plani 
stanovanjske in komunalne gradnje po odlo- 
č itvah stanovanjskih skupnosti. 

68. č len 
Prihodke in odhodke s poslovanjem sred- 

stev po 13. členu zakona o programiranju in 
financiranju graditve stanovanj ugotavljajo 
banke v imenu in za račun združevalcev sred- 
stev. Prihodki so obresti od posojil, odhodki 
pa so zlasti: 

- plač ilo obresti na vezana sredstva zdru- 
ževalcem teh sredstev, 
- nadomestilo za opravljeno delo bank, 
- nadomestilo za opravljeno delo stano- 

vanjskih skupnosti v zvezi z delom s temi 
sredstvi, 

-odpisi neizterljivih posojil. 
Zaruževalci sredstev se dogovorijo s po- 

sebnim sporazumom o delitvi oziroma o po- 
krivanju razlike med prihodki in odhodki. 

69. člen 
Sredstva, združena po 13. členu zakona o 

programiranju in financiranju graditve stano- 
vanj bodo banke vrnile po poteku dobe veza- 
ve temeljnim organizacijam združenega dela 
in delovnim skupnostim. 

70. člen 
Depoziti, ki jih imajo temeljne organizacije 

združenega dela in delovne skupnosti za pri- 
dobitev stanovanjskih posojil v bankah, vrne- 
jo banke po končani dobi vezave združeval- 
cem sredstev v sklad skupne porabe. 

Vrnjeni depoziti se uporabljajo v skladu s 
planom razreševanja stanovanjskih potreb. 

71. člen 
Stanovanjske skupnosti uporabljajo vrnje- 

ne depozite po končani dobi vezave v skladu s 
planom stanovanjske skupnosti. 

72. čien 
Udeleženci si bodo prizadevali, da se bodo 

načela, kriteriji, merila in usmeritve, oprede- 
ljene v tem družbenem dogovoru uveljavila v 
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temeljnih organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih, stanovanjskih skupno- 
stih in bankah najkasneje v roku 6 mesecev 
po uveljavitvi družbenega dogovora. 

Udeleženci so družbenopolitično odgovor- 
ni, če se ne ravnajo po določbah tega dogo- 
vora. 

73. člen 
Spremembe in dopolnitve tega družbenega 

dogovora se sprejemajo na enak nač in kot ta 
družbeni dogovor. 

74. č len 
Z dnem uveljavitve tega družbenega dogo- 

vora preneha veljati družbeni dogovor o 
upravljanju in gospodarjenju s sredstvi za 
kreditiranje graditve stanovanj (Ur. list SRS, 
št. 1/74). 75. člen 

Ta družbeni dogovor je sklenjen, ko ga 
podpišejo pooblaščeni organi udeležencev; 
veljati začne osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SRS. 

Udeleženci družbenega dogovora: 

OBRAZLOZiTEV: 

Stališča, sklepi in priporočila Skupščine SR Slovenije za nadaljnji 
razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu v SR Sloveniji (Ur. list SRS, št. 35/79) zlasti pa predlog 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu vsebuje določ ila in smernice za 
nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov na celotnem stano- 
vanjskem področ ju. 

Zakonska podlaga za sklenitev družbenega dogovora je v 6. členu 
predloga zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ki določa, da se 
zainteresirane družbenopolitične skupnosti, družbenopolitične orga- 
nizacije, stanovanjske skupnosti in druge zainteresirane organizacije 
in skupnosti tsr njihove Zveze dogovorijo o skupnih osnovah za zago- 
tavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
na področ ju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji. 

Da bi doioč ila družbenega dogovora postala trajna sestavina samou- 
pravnih odloč itev, jih moramo uveljaviti v splošnih aktih temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, stanovanjskih 
skupnosti ter bank. V obrazložitvi poudarjamo najpomembnejša dolo- 
čila kakor tudi nekatere odprte dileme, ki jih bo potrebno doreč i v 
nadaljnjem dograjevanju družbenega dogovora. 

Ta družbeni dogovor naj bi vseboval kriterije ter usmeritve, pa tudi 
obveze vseh dejavnikov stanovanjskega gospodarstva, izhaja pa iz 
določ il zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Zato njegovih določ il, 
razen ko je nujno zaradi boljšega razumevanja, ne ponavlja. Tako npr. 
ne vsebuje poglavja o planiranju in vseh tistih določ il s področja 
samouprave, stanarin, stanovanjske gradnje, delnega nadomeščanja 
stanarin in slično, ki so že v samem zakonu konkretno opredeljena. 
Njegov osnovni namen je poenotiti politiko tam, kjer je to nujno, sicer 
pa opredeliti minimalne obveze ali pa usmeritve za uč inkovitejše uve- 
ljavljanje samouprave, stanovanjske gradnje, vzdrževanja stanovanj in 
zašč ite standarda občanov pri vseh udeležencih, prek njih pa v temelj- 
nih organizacijah združenega dela in delovnih skupnosti. Te uč inke 
bomo dosegli med drugim tudi z enotno in trdno samoupravno dogo- 
vorjenim sistemom zagotavljanja sredstev za stanovanjsko gradnjo in 
vzdrževanje ter smotrnim, in racionalnim koriščenjem teh sredstev. Za 
uveljavitev vseh naštetih načel v družbeni in samoupravni praksi bo 
treba v stanovanjskih skupnostih, TOZD in delovnih skupnostih spre- 
jeti samoupravne sporazume o temeljih plana in druge splošne akte. 

V I. poglavju je s 3. členom opredeljeno medsebojno usklajevanje 
dejavnosti udeležencev družbenega dogovora, ki naj zagotavlja tudi 
hitro informiranje o vsebini posameznih poglavij. 

li. poglavje obravnava načela združevanja sredstev, namenjenih za 
stanovanjsko gradnjo. Načela združevanja sredstev pa so: 

- sredstva vzajemnosti in solidarnosti se združujejo v stanovanjski 
skupnosti, 

- de! sredstev za solidarnost, namenjen za gradnjo domov za 
učence in študente, stanovanjske skupnosti odvajajo Izobraževalni 
skupnosti Sioversije, 

- Skupnost invalidskega in pokojninskega zavarovanja zagotavlja 
sredstva za gradnjo stanovanj po dosedanjih predpisih in jih namenja 
za gradnjo domov za starejše občane in upokojence ter za stanovanja 
upokojencev, borcev NOV in invalidov. 

Posebej riaj poudarimo, da je predvideno sporazumno reševanje 
stanovanjskih vprašanj delavcev med temeljno organizacijo združe- 
nega dela in delovno skupnostjo, kjer delavec združuje delo in stano- 
vanjskima skupnostima, kjer delavec biva oziroma združuje delo. 

V lil. poglavju je opredeljena obveznost udeležencev, da naj bi pri 
uporabi sredstev, namenjenih za stanovanjsko graditev, izhajali iz 
predvidenih namenov porabe sredstev, in sicer za gradnjo, nakup in 

prenovo družbenih stanovanj in zasebnih stanovanj in stanovanjskih 
hiš, za solidarnostno graditev stanovanj, za gradnjo stanovanj za borce 
NOV ter kmete-borce NOV, za gradnjo domov za starejše občane in 
upokojence, za gradnjo samskih domov za delavce, za gradnjo stano- 
vanj namenjenih razreševanju stanovanjskih vprašanj kmetov koope- 
rantov, za gradnjo družbenih stanovanj, namenjenih kadrom v manj 
razvitih in manj razvitih obmejnih območjih, za gradnjo domov za 
učence in študente ter za ureditev bivalnih pogojev udeležencev mla- 
dinskih delovnih akcij. 

V IV., V. in VI. poglavju so nekatere opredelitve in usmeritve glede 
vsebine sistema vzajemnosti, solidarnosti in lastne udeležbe, kot ga 
vzpostavljamo z zakonom o stanovnjskem gospodarstvu. 

V IV. poglavju, ki obravnava vzajemnost, je poudarjena potreba, da 
stanovanjske skupnosti predvsem s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana pa tudi s planom in pravilniki določ ijo podrobneje 
pogoje in merila za pridobivanje posojil iz združenih sredstev vzaje- 
mnosti. 

V. poglavje obravnava solidarnost, kjer je zaenkrat v 12. členu 
predlagan najmanj 1 % na bruto osebne dohodke kot najnižja stopnja 
združevanja sredstev solidarnosti. 

" VI. poglavje obravnava lastno udeležbo kot obvezen prispevek de- 
lavca za razrešitev stanovanjskega vprašanja. Lastna udeležba bo 
morala biti v prihodnje podrobno opredeljena v pravilnikih temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, bank ter stanovanj- 
skih skupnosti, procent udeležbe iz 17. č lena predstavlja predlagano 
minimalno višino lastne udeležbe občana na nabavno vrednost stano- 
vanja. Pri tem poglavju naj opozorimo na usmeritev, da se v bodoče 
stimulira preselitev občana v manjše oziroma manj vredno stanovanje. 

Tudi VII. poglavje, ki obravnava standarde, moramo obravnavati kot 
usmeritev, ki se mora uveljaviti v samoupravnih splošnih aktih temelj- 
nih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, stanovanjskih 
skupnosti ter bank. 

Poglavja VIII. do XI. vsebujejo predlagane osnove in merila za dode- 
ljevanje družbenih stanovanj in stanovanjskih posojil iz sredstev vzaje- 
mnosti, za dodeljevanje solidarnostnih stanovanj in za delno nadome- 
ščanje stanarin, konkretna razdelava osnov in meril pa bo sestavina 
samoupravnih splošnih aktov temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti, stanovanjskih skupnosti ter bank. 

XII. poglavje obravnava vzdrževanje, nadomeščanje in prenovo druž- 
benih stanovanj in stanovanjskih hiš. V tem poglavju upoštevamo 
potrebo, da so vlaganja v prenovo objektov, ki so del kulturno-zgodo- 
vinske dedišč ine ne le obveza stanovanjskih skupnosti, temveč tudi 
družbenopolitičnih skupnosti, kulturnih skupnosti in drugih dejavni- 
kov. 

V XII. poglavju so enotne osnove in merila za stanovnjsko kreditira- 
nje, zahtevajo pa vso pozornost v javni razpravi. Podrobnejši pogoji 
kreditiranja bodo opredeljeni v bančnih pravilnikih, veljavni pa naj bi 
bili tudi za stanovanjske skupnosti in temeljne organizacije združe- 
nega dela ter delovne skupnosti. 

XIII. in XIV. poglavje obravnavata načrtovano organiziranje temeljnih 
stanovanjsko-komunalnih bank oziroma poslovnih enot za kreditiranje 
stanovanjskega in komunalnega gospodarstva v temeljnih bankah, 
kakor tudi vire sredstev in namene kreditiranja v bankah. 

XV. poglavje je namenjeno financiranju izgradnje celovitih stano- 
vanjskih naselij in družbenemu investitorstvu. V 49. členu je opredeli- 
tev, da stanovanjska skupnost kot družbeni investitor določ i izvajalca 
investitorskih del. 

Za izvajanje družbenega dogovora naj bi skrbel odbor udeležencev, 
katerega sedež naj bi bil pri Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije. 
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