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12. novembra 1981
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor Skupščine SR Slovenije
so na sejah 12. novembra
1981 sprejeli:

- ugotovitve, predloge in
sklepe ob obravnavi poročila o
uresničevanju
družbene
usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju sredstev za

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI:
Zbor združenega dela:
Andrej Verbič, Ferdo Prezelj_, Pavla Glavač, Ervin Košir,
Božo Vugrinec, Mujaga Haskič, Živko Pregl, Boris Kralj, Draga
Žagar, Iztok VVinkler, Rajko Orešnik, Boris Grgič, Vinko
Strgar, Imre Varju, Bogomir Arzenšek, Jože Florjančič, Stane
Kolar, Romana Krevh, Francka Herga, Franc Hočevar, Nada
Miklič-Bulc, Milan Možina, Drago Uzar, Mitja Gala, Marjan
Grabnar, Franc Steiner, Zdravko Gruden, Marija Masnec, dr. Marjan Premik, Ljubica Jugovič, Kari Ožir, Bogdan Podpečan, Željko Bošnjak, Sonja Hribernik, dr. Rajko Novak, Mirko
Jamar, Franc Huber, Tomo Tadelj, Peter Bekeš, Viljem Pahor,
Branko Baje, Rado Roter, Niko Vojnovič,
Zbor občin:
Lojze Fortuna, Henrik Pušnik, Anton Bolko, Tomaž Šavnik,
Alenka Bonajo, Uroš Gulič, Janez Sedej, Peter Suvorov, Peter
Toš, Franček Kavčič, Ignac Sedmak, Tatjana Kosovel, Mojmir
Pustoslemšek, Marija Rus, Nada Mihajlovič, Olga Mešič, Anka
Tominšek, dr.Tone Florjančič, dr, Mitja Mrgole, Franc Hervol,
Erik Vrenko, Zvonimir Volfand, Ivan Rau, Viktor Mravljak.
Družbenopolitični zbor:
Peter Bekeš, Ludvik Golob, Miro Gošnik, Janko Ževart, Vito
Habjan, Marko Bule, Miloš Prosenc, Lojze Ude, Štefanija
Žagmeister, Vlado Janžič, Tone Krašovec, Jože Globačnik,
Ciril Zlobec, Tina Tomlje, Milan Krajnik, Tilka Blaha, Angelca
Vrbnjak, Stane Gavez, Vukašin Lutovac, Emil Šuštar, Peter
Toš.
- ugotovitve in predloge ob osebne dohodke (po periodičobravnavi poročila o samou- nem obračunu za I. polletje
pravnem sporazumevanju in 1981).
(Družbenopolitični zbor je
dohodkovnem povezovanju na
ključnih področjih družbene sprejel stališča in predloge);
- predlog za izdajo zakona o
reprodukcije
(Družbenopolitični zbor je postopku obveznega sporazumevanja in o zadevah posebsprejel stališča in prodloge);

nega družbenega pomena na
področju računalništva z
osnutkom zakona
(Družbenopolitični zbor je
sprejel stališča in predloge);
- predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o volitvah in odpoklicu
Predsedstva Socialistične republike Slovenije z osnutkom
zakona;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor
združenega dela Skupščine
SR Slovenije.
Zbor združenega dela in Zbor
občin sta sprejela še:
- sklep ob obravnavi poročila o aktivnostih za odpravljanje
vzrokov stagnacije proizvodnje s predlogi ukrepov;
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- sklep ob obravnavi poročila o uresničevanju socialne
politike in sprejetih ukrepih v
letu 1981;
»sklep ob obravnavi informacije o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji.
Zbor združenega dela pa je
sprejel še:
- sklep ob obravnavi poročila o uresničevanju kreditnomonetarne politike;
- mnenje ob obravnavi poročila delegatov iz SR Slovenije v
Zveznem zboru o uveljavljenih
pripombah, predlogih in stališčih v predlogu zakona o spremombah in dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih
sredstev temeljnih organizacij
združenega dela in drugih
uporabnikov družbenih sredstev.

SKLIC SEJE SKUPŠČINE KULTURNE
SKUPNOSTI SLOVENIJE
4. decembra 1981
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije bo na seji, ki je
sklicana za petek, 4. decembra 1981, enakopravno s pristojnimi zbori Skupščine SR
Slovenije obravnavala:
- predlog zakona o Prešernovih nagradah.
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije bo na seji med
drugim obravnavala tudi poročilo o delu izvršnega odbora;
osnutek samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne
skupnosti Slovenije; osnutek
samoupravnega sporazuma o
štipendiranju kadrov v kulturnih dejavnostih; družbeni dogovor o organizaciji in izvedbi

ter načinu financiranja Tedna
domačega filma v Celju s stališči odbora za film; dodatek k
dogovoru o spremembah in
dopolnitvah družbenega dogovora o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivana
Cankarja na Trgu revolucije v
Ljubljani; osnutek finančnega
načrta Kulturne skupnosti Slovenije za leto 1982 s predlogom določitve prispevne stopnje; nekatera vprašanja nadaljnjega razvoja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Sloveniji;
analizo sistema informiranja v
Kulturni skupnosti Slovenije;
delegatska vprašanja in odgo-

PRILOGA:
OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih
(ESA-361)

SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV
SKUPŠČINE ZDRAVSTVENE
SKUPNOSTI SLOVENIJE
23. decembra 1981
Skupščina
Zdravstvene
skupnosti Slovenije bo na
skupni seji zborov, ki je skli-

cana za sredo, 23. decembra
1981, enakopravno s pristojnimi zbori Skupščine SR Slo-

venije obravnavala:
- predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 v letu 1982;
- informacijo o uresničevaliju zdravstvenega varstva v SR
Sloveniji ter sklepne ugotovitve in program aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na področju zdravstvenega varstva.

Skupščina
Zdravstvene
skupnosti Slovenije bo na
skupni seji med drugim obravnavala tudi samoupravni sporazurri o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije; statut
Zdravstvene skupnosti Slovenije; obračlin solidarnostnih
sredstev za uresničevanje zagotovljenega programa zdravstvenega varstva za leto 1981.

v
1mD BI_AS K Uipš Cl NIS KI HIIr EL ES
UGOTOVITVE, PREDLOGI IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju družbene usmeritve
razporejanja dohodka pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke (po periodičnem
obračunu za I. polletje 1981)
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila o uresničevanju družbene
usmeritve razporejanja dohodka pri
oblikovanju sredttev za osebne dohodke (po periodičnem obračunu za I. polletje 1981) na sejah Zbora združenega
dela in Zbora občin ter ob sodelovanju
Družbenopolitičnega zbora kot zainteresiranega zbora dne 12. novembra
1981 sprejela tele
UGOTOVITVE, PREDLOGE IN
SKLEPE:
l.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
je poročilo pripravljeno na njeno zahtevo
iz stališč in sklepov z dne 28. 7. 1981, s
katerimi je med drugim naložila odboru
podpisnikov dogovora o uresničevanju
družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1981, da ji poroča o uresničevanju sprejete politike delitve sredstev za
osebne dohodke na podlagi dogovora o
skupnih osnovah in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo in o spoštovanju 5odstotnega zaostajanja rasti sredstev za
osebne dohodke za rastjo dohodka, o
kršilcih dogovora in o razvijanju in uveljavljanju sistema nagrajevanja po delu.
Poročilo odbora ni usmerjeno na razdelavo usmeritev družbenega dogovora
o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo in zato ne daje analitičnih
osnov za oceno uresničevanja sistema
delitve sredstev za osebne dohodke po
delu in rezultatih dela, Ena od bistvenih
pomanjkljivosti izvajanja letošnjega dogovora je samo enostransko primerjanje
rasti sredstev za osebne dohodke z rastjo
dohodka ob dejstvu, da je rast dohodka v
preveč primerih le posledica zvišanja
cen, ne pa uveljavljanja kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja, ki so sicer v dogovoru vsebovani, v poročilu pa njihov vpliv
ni obravnavan.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
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se sredstva za osebne dohodke oblikujejo skladno z usmeritvami resolucije, kar
je bistveni cilj in naloga udeležencev tega dogovora. V poročilu tudi niso navedeni konkretni kršilci dogovora v preteklem letu in ni razvidno, ali so v skladu z
obveznostmi po dogovoru poračunali
preveč izplačane osebne dohodke. Prav
tako niso navedeni prekoračitelji dogovorjenih usmeritev v prvem polletju 1981.
Ugotavlja pa, da se letošnji dogovor in
omejitve rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka globalno v celoti
uresničujejo celo na nižji ravni od možne
po dogovoru za leto 1981, čeprav se je
Skupščina SR Slovenije že ob sprejemanju družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985 zavzela, da je potrebno preprečiti nadaljnje zmanjševanje
realnih osebnih dohodkov.
Skupščina SR Slovenije zato poudarja,
da morajo udeleženci obeh dogovorov
izhajati iz dejstva, da je predpogoj za
zaustavitev nadaljnjega zmanjševanja
(realnih) osebnih dohodkov povečevanje
dohodka z učinkovitejšim vključevanjem
v mednarodno menjavo in povečevanjem
izvoza, z boljšim izkoristkom zmogljivosti, zvišanjem produktivnosti in' uveljavljanjem drugih kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja. To je obenem tudi pogoj, da
bo lahko ustrezneje vrednoteno zahtevno proizvodno delo, delo v težjih pogojih
ih ustvarjalno delo. Iz poročila pa izhaja,
da so bile te usmeritve pri izvajanju letošnjega dogovora premalo upoštevane in
da se ta vprašanja prevečkrat razrešujejo
z raznimi dodatki, kar pa zaradi zajemanja podatkov v določenih obdobjih ne
odraža dejanskih gibanj višine čistih
osebnih dohodkov.
II.
Skupščina SR Slovenije na podlagi
teh ugotovitev predlaga:
- delavcem, organom upravljanja v organizacijah združenega dela in osnovnim organizacijam Zveze sindikatov Slovenije, zlasti kršiteljev in prekoračiteljev,

da ocenijo, kako je v samoupravnih
splošnih aktih urejena delitev po delu in
rezultatih dela, kakšna so odstopanja od
družbeno dogovorjenih osnov in meril,
kateri so vzroki in odgovornost zanje. Pri
tem morajo izhajati iz spoznanja, da je
povečevanje osebnih dohodkov možno
zagotoviti le s povečanjem dohodka, ki
bo dosežen z boljšim delom, boljšo izrabo zmogljivosti, večjo produktivnostjo,
boljšo kvaliteto proizvodov in storitev in
drugih kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja. Posebnega pomena pa je zagotavljanje ustreznih pogojev za pridobivanje
dohodka vseh tistih organizacij združenega dela, ki povečujejo izvoz na konvertibilno področje;
- udeležencem dogovora za 1981. leto. še posebej pa izvršnim svetom občinskih skupščin, da zborom združenega
dela čimprej poročajo o svojih aktivnostih in ukrepih za izpolnjevanje dogovorjenih usmeritev pri oblikovanju in razpolaganju sredstev za osebne dohodke' in
skupno porabo, zlasti glede uveljavljanja
soodvisnosti rasti osebnih dohodkov od
povečevanja dohodka z uresničevanjem
kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja;
opredeljenih v letošnjem dogovoru in od
povečevanja dohodka s povečanim izvozom, kar naj upoštevajo zlasti v letu 1982
v skladu z resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana v letu 1982;
- udeležencem družbenega dogovora
o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, da do konca leta pripravijo
strokovne podlage kot osnovo za hitrejšo
uveljavitev načela delitve po delu in rezultatih dela, pri čemer morajo izhajati
tudi iz politike, ki jo je Skupščina SR
Slovenije določila na sejah dne 28. oktobra 1981 glede osebnih dohodkov v
TOZD, ki poslujejo z izgubo.
III.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
pri nadaljnjih aktivnostih na tem področju in pri pripravi izvedbenih planskih akporočevalec

tov za leto 1982 izhaja iz teh ugotovitev m
predlogov ter pri tem upošteva mnenja in
predloge skupine delegatov za proučitev
poročila o uresničevanju politike delitve
sredstev za osebne dohodke in politike
skupne ter splošne porabe, razvidne iz
njenega poročila z dne 4. 11 1981, in

razpravo delegatov na seji zborov.
Skupščina SR Slovenije nalaga izvršnemu svetu, da skupaj z drugimi udeleženci obeh dogovorov po zaključnih računih za leto 1981 pripravi celovito poročilo zlasti z vidika uveljavljanja soodvisnosti osebnih dohodkov od ustvarjene-

ga dohodka in kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja v skladu z načelom delitve
po delu in rezultatih dela. Temu poročilu
naj bo priložen pregled organizacij združenega dela, ki so kršile dogovor za leto
1981 s predlogi ukrepov izvršnih svetov
skupščin občin.

UGOTOVITVE IN PREDLOGI
.
Skupščine SR Slovenije oh obravnavi poročila Gospodarske zbornice Slovenija o
samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju na nekaterih Ključnih področjih družbene reprodukcije
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila Gospodarske zbornice
Slovenije o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju na
nekaterih ključnih področjih družbene
reprodukcije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in ob sodelovanju
Družbenopolitičnega zbora kot zainteresiranega zbora dne 12. novembra
1981 sprejela tele
Ugotovitve in predloge
i.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
je poročilo pripravljeno v skladu z njenimi stališči in sklepi z dne 28. 7. 1981.
Vzroki zaostajanja in problemi, ki nastajajo pri sklepanju samoupravnih sporazumov so številni in različne narave, vendar so v poročilu premalo razčlenjeni
glede na način, ki bi omogočal učinkovito izbiro ustreznih ukrepov in aktivnosti
za pospešitev samoupravnega sporazumevanja in dohodkovnega povezovanja.
Iz poročila je razvidno, da so bili storjeni
določeni napori, da se realizirajo naloge,
ki izhajajo iz dogovora o temeljih plana
SR Slovenije, vendar niso doseženi pomembnejši premiki na tem področju.
Skupščina ugotavlja, da je eden od
vzrokov za zaostajanje in neučinkovitost
samoupravnega sporazumevanja tudi
kasnitev pri izdelavi strokovnih podlag za
sklepanje samoupravnih sporazumov, in
dogovorov o temeljih planov in prepočasno usklajevanje ter pripravljanje materialnih bilanc; prešibko seznanjanje udeležencev sporazumevanja, ki naj bi sprejeli konkretne odločitve in obveznosti;
nejasne ali presplošno opredeljene odgovornosti za pripravo strokovnih nalog;
nejasno opredeljeni subjekti sporazumevanja.
Skupščina ugotavlja, da so nastopile
večje objektivne in subjektivne ovire pri
samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju organizacij
združenega dela, vendar odgovarjajoči
dejavniki kljub temu niso predlagali
ustreznih sprememb in dopolnitev dogovorov o temeljih planov, niti niso sprožili
pobude, da bi družbenopolitične skupnosti naložile obvezen postopek samoupravnega sporazumevanja posameznim
samoupravnim organizacijam in skupno' s tim.
Na posameznih ključnih področjih
družbene reprodukcije so vzroki za zastoj; v avtomobilski industriji v nejasnem
poročevalec

razvojnem konceptu te industrije v jugoslovanskem merilu; v računalništvu- v
neuresničeni pobudi Republiškega družbenega sveta za gospodarski razvoj in
ekonomsko politiko z dne 18. januarja
1979; v črni in barvni metalurgiji v vprašljivi realnosti in nedogovorjeni prioriteti
projektov; klavniškopredelovalni industriji v predvidenih novih vlaganjih, ki niso skladna z dogovorom o temeljih plana
SR Slovenije; v proizvodnih in trgovinskih organizacijah, kjer še niso dovolj
izraženi ekonomski interesi in še ni ekonomske nuje za povezovanje, saj zaprto
domače tržišče in visoke cene omogočajo njihovo nepovezanost.
V tem letu je bilo v obravnavah o ključnih problemih družbene reprodukcije že
večkrat ugotovljeno, da se kaže kot posledica neučinkovitega samoupravnega
sporazumevanja in dohodkovnega povezovanja prepočasno vključevanje organizacij združenega dela v mednarodno delitev dela po načelu skupno ustvarjenega
deviznega prihodka, prepočasno odpravljanje vzrokov izgub v organizacijah
združenega dela na trajnejših osnovah,
neučinkovito odpravljanje problemov na
področju cen in neskladna investicijska
politika.
Do teh vprašanj se je Skupščina SR
Slovenije že opredelila in sprejela konkretna stališča, predloge in sklepe o obveznostih posameznih dejavnikov za uresničevanje nalog na teh področjih.
II.
Izhajajoč iz nujnosti ekonomske politike stabilizacije in aktivne izvozne usmeritve gospodarstva, se Skupščina SR Slovenije zavzema, da se na vseh ravneh
oceni realnost začrtanih nalog, opredeljenih v samoupravnih sporazumih in planih, zlasti pa uskladitev dela porabe, kije
vezan na nove naložbe iz lastnih in iz
združenih sredstev. Posebej pa je potrebno kritično oceniti samoupravne
sporazume, ki pomenijo ustreznejšo in
učinkovitejšo delitev dela v slovenskem
in jugoslovanskem gospodarskem prostoru. Pri tem Skupščina SR Slovenije
nalaga Gospodarski zbornici Slovenije,
da pospeši ustrezne aktivnosti v Gospodarski zbornici Jugoslavije in njenih
splošnih združenjih za hitrejše uresničevanje dogovorjenih nalog pri samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem
povezovanju. Prav tako naj na podlagi
materialnih bilanc da pobudo za organizirano in enotno nastopanje združenega

dela iz SR Slovenije pri dohodkovnem
povezovanju z organizacijami združenega dela iz drugih republik in pokrajin za
zagotavljanje dobav pomembnih surovin
in repromateriala. Na podlagi analize
uresničevanja samoupravnih sporazumov o temeljih planov pa je potrebno
oceniti ali spremenjene razmere narekujejo tudi ustrezne spremembe dogovora
o temeljih družbenega plana SR Slovenije.
Skupščina poudarja, da je za uresničitev dogovorjenih nalog potrebno dosledneje in odločneje uveljaviti in zaostriti
odgovornost delavskih svetov vseh udeležencev sporazumevanja in dogovarjanja o temeljih planov, ki morajo oceniti,
kje so razlogi za zaostajanje v samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju; zaostriti je potrebno
odgovornost za pripravo strokovnih podlag za samoupravno sporazumevanje in
dohodkovno povezovanje, o katerih bi se
morali izreči predvsem tisti subjekti samoi 'pravnega sporazumevanja, ki prevzemajo določene obveznosti; čim hitreje
se je potrebno dogovoriti, katere aktivnosti so potrebne za uresničitev v planskih
dokumentih dogovorjenih nalog. Gospodarska zbornica in njena splošna združenja morajo dovolj jasno in konkretno
opredeliti vse subjekte sporazumevanja,
pripraviti programe aktivnosti za pospešitev samoupravnega sporazumevanja in
dohodkovnega povezovanja in jih sprejeti sočasno s sprejemom resolucije za leto
1982
Skupščina SR Slovenije poudarja, da
bi morali vsi subjekti samoupravnega
sporazumevanja, tako delavski sveti v samoupravnih organizacijah in skupnostih
kot organi v splošnih združenjih in Gospodarski zbornici ter organi družbenopolitičnih skupnosti, tekoče spremljati
postopek samoupravnega sporazumevanja in dohodkovnega povezovanja in
predlagati ustrezne aktivnosti za razrešitev nastalih ovir. Prav tako bi morali oceniti ali so v planskih aktih dogovorjene
naloge uresničljive z vidika stabilizacijskih prizadevanj in spremenjenih pogojev gospodarjenja in ali so dohodkovno
pokrite in ali jih je potrebno časovno
premakniti ozirc >a sprožiti postopek za
spremembo planskih aktov. Vselej pa, ko
subjekti samoupravnega sporazumevanja ocenijo, da se v postopkih samoupravnega sporazumevanja zatika zaradi
subjetkivnih slabosti in so bile izčrpane
vse druge možnosti za samoupravno razreševanje problemov, morajo sprožiti v
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družbenopolitični skupnosti pobudo za
obvezni postopek samoupravnega sporazumevanja med posameznimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, v
skladu s stališči in sklepi Skupščine z

dne 28. 7 1981.
Skupščina SR Slovenije ponovno nalaga Izvršnemu svetu, da sproti poroča,
kako se uresničujejo naloge, ki jih je
Skupščina sprejela z dogovori o temeljih

plana Jugoslavije ter kaj je bilo storjeno
in kaj je Izvršni svet ukrenil da se v predvidenih rokih uresničijo naloge, opredeljene v tretjem delu družbenega plana
Jugoslavije.

SKLEP
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Gospodarske zbornice Slovenije o
aktivnosti za odpravo vzrokov stagnacije proizvodnje s predlogi ukrepov
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila Gospodarske zbornice
Slovenije o aktivnostih za odpravo vzrokov. stagnacije proizvodnje s predlogi
ukrepov nasejah Zbora združenega dela in Zbora občin dne 12. novembra
sprejela tale:
Sklep
1 Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da je poročilo pripravljeno na podlagi
njene zahteve iz stališč in sklepov z dne
28. 8. 1981, s katerimi je naložila Gospodarski zbornici Slovenije in splošnim
združenjem, da poročajo o svojih aktivnostih za odpravljanje vzrokov stagnacije
proizvodnje in da predlagajo ukrepe, ki
jih je za pospešitev proizvodnje potrebno
sprejeti v organih republike in federacije.
Hkrati ugotavlja, da še vedno in uresničena naloga iz navedenih stališč in sklepov. da naj Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združenja skupaj z Zavodom SR Slovenije za družbeno planiranje
poročajo, zakaj se pripravljene, čeprav še
ne do konca usklajene materialne bilance ne upoštevajo kot strokovne osnove
za trajnejše dohodkovno povezovanje
združenega dela in za ponovno vzpostavitev reprodukcijskih povezav.
2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da je eden od ključnih razlogov za stagnacijo proizvodnje neučinkovito samoupravno sporazumevanje in dohodkovno
povezovanje ter neuveljavljanje načel
skupnega planiranja in skupnega ustvarjanja dohodka, nemalo težav pa izhaja
tudi iz premalo učinkovitega vključevanja združenega dela v ekonomske odnose s tujino, prepočasnega razreševanja
nakopičenih problemov na področju
izvajanja sistema in politike cen. neupoštevanja kriterijev investiranja in pomanjkanja trajnejših usmeritev za odpravljanje vzrokov izgub.

Zato poudarja, da je potrebno z dohodkovnim povezovanjem v skupnem planiranju in ž uveljavljanjem načel skupnega
ustvarjanja dohodka zagotoviti nemoteno proizvdnjo in uresničitev ključnih nalog iz dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije, zlasti glede odločnejše preusmeritve gospodarstva v izvoz,
kar mora zagotoviti večjo konkurenčno
sposobnost naših organizacij združenega dela na tujem trgu. Ob tem pa poudarja. da je pri odpravljanju ugotovljenih
vzrokov stagnacije proizvodnje potrebno
izhajati tudi iz doslej sprejetih ugotovitev. predlogov in sklepov, ki jih je skupščina sprejela ob obravnavi uresničevanja nalog na področju ekonomskih
odnosov s tujino, kmetijstva in gozdarstva. investiranja, odpravljanja vzrokov
izgub, politike cen in dohodkovnega povezovanja na ključnih področjih družbene reprodukcije.
3. Skupščina SR Slovenije opozarja,
da so v zadnjem času vse bolj pogosti
pojavi trganja reprodukcijskih povezav
zaradi nespoštovanja s sklenjenimi samoupravnimi sporazumi prevzetih obveznosti in odgovornosti in zarad> različnih oblik izsiljevanj in pogojevanj dobav
surovin tudi z deviznim plačilom, z višjimi
interno dogovorjenimi cenami in z zahtevami za investicijska sovlaganja.
Zato skupščina glede na to. da ta vprašanja v poročilu niso ustrezno obravnavana, predlaga:
- delavcem in delavskim svetom v
TOZD. da ocenijo, v kolikšni meri si s
sklenjenimi samoupravnimi sporazumi
zagotavljajo nemoteno oskrbo s surovinami in repromaterialom na enotnem jugoslovanskem trgu in s tem nemoteno
proizvodnjo, dosledno izpolnjevanje
planskih prioritetnih nalog in povečevanje izvoza, s tem pa tudi povečevanje
dohodka:
- Gospodarski zbornici Slovenije in

splošnim združenjem, da skupaj s SlSEOT. skupnostmi za cene in izvršnim
svetom, sproti spremljajo tekoče gospodarjenje in ocenjujejo vzroke za trganje
reprodukcijskih povezav, nosilce takšnih
ravnanj in njihovo odgovornost ter da na
tej podlagi predlagajo potrebne aktivnosti in ukrepe za učinkovitejše odpravljanje vzrokov za prepočasno dohodkovno.
povezovanje in vzpostavljanje reprodukcijskih verig na» enotnem jugoslovanskem trgu in da pravočasno dajejo pobude za trajno povezovanje v reprocelote
tistim subjektom družbenega planiranja,
ki so soodvisni, poslovno oziroma organizacijsko povezani in imajo glede na
družbeno delitev dela tudi druge skupne
interese i/ procesih družbene reprodukcije:
- Gospodarski zbornici Slovenije in
splošnim združenjem naj v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije in njenih
splošnih zduženj pospešijo pripravo in
sprejem materialnih bilanc kot analitičnih osnov in strokovnih podlag za trajnejše dohodkovno povezovanje organizacij združenega dela in za vzpostavitev
reprodukcijskih povezav na enotnem jugoslovanskem trgu:
- splošnemu združenju za gozdarstvo,
splošnemu združenju za lesarstvo in
splošnemu združenju celulozne, papirne
in papirno obdelovalne industrije, da do
konca februarja 1982 posebej poročajo,
zakaj se povečujejo težavb pri oskrbi z
lesom in lesnimi proizvodi ob dejstvu, da
ne uresničujemo načrtovanega poseka
lesa in da moramo zato uvažati znaten
del lesne surovine.
4. Izvršni svet naj pri nadaljnjih aktivnostih na tem področju in pri pripravi
resolucije za leto 1982 s spremljajočimi
akti izhaja iz tega sklepa ter upošteva
mnenja in predloge skupine delegatov,
razvidne iz njenega poročila z dne 30. 10.
1981 in razpravo delegatov na seji zbora.

STALIŠČA IN PREDLOGI
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o zadevah posebnega
družbenega pomena na področju računalništva, z osnutkom zakona
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 12. novembra
1981 obravnaval predlog za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o zadevah posebnega družbenega pomena na področju računalništva, z osnutkom zakona in na podlagi 88.
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člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel ta-le
Stališča in predloge
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da intencije predlaganega zakona ustrezajo težnji, da se glede na neustrezne

rezultate dosedanjega samoupravnega
sporazumevanja in dogovarjanja na področju računalništva, zaradi česar ni bila
uresničena obveznost, ki izhaja iz 28. člena dogovora o temeljih plana SR Slovenije ter so zato ogroženi cilji, opredeljeni
v družbenem planu, z zakonom naloži
poročevalec

temeljnim organizacijam združenega dela, ki se ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo in trženjem računalniških sistemov
dolžnost, da izvedejo postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma.
2 Družbenopolitični zbor meni. da je
izhajajoč iz ustavne določbe, ki daje
možnost, da se neka dejavnost opredeli
kot dejavnost posebnega družbenega
pomena, razvoj strojne in programske računalniške opreme take narave, da je
mogoče le z opredelitvijo te dejavnosti
kot dejavnosti posebnega družbenega
pomena zagotoviti njen enoten in usklajen razvoj.
3. Eden od pomembnih vzrokov za zastoj v samoupravnem povezovanju na
področju računalništva je v tem. da so se
dosedanje razprave preveč ukvarjale> s
tehničnimi in formalno pravnimi vprašanji. za obravnavo katerih je kvalificiran le
ozek krog strokovnjakov in da te razprave niso vselej prispevale k razčiščevanju
nekaterih odprtih vprašanj. Vse premalo
pa so bili vključeni v te razprave delavci v
■delovnih in temeljnih organizacijah združenega dela. ki so nosilci proizvodnje,
razvoja in prodaje računalniške opreme;

prav tako ni bilo ustreznih strokovno
ekonomskih podlag in informacij, na
osnovi katerih bi lahko aelavci odločali o
dolgoročnih ekonomskih interesih in se
širše povezovali.
4 Družbenopolitični zbor predlaga
pristojnima zboroma, da zavežeta predlagatelja. da po poteku roka za izpeljavo
postopka za sklenitev samoupravnega
sporazuma poroča Skupščini SR Slovenije o poteku samoupravnega sporazumevanja in če je vsebina samoupravnega
sporazuma takšna, da bo z njim resnično
zagotovljen enoten razvoj računalništva.
5 Glede na to, da razvoj računalništva
v Jugoslaviji še vedno ni usklajen, predlaga Družbenopolitični zbor pristojnima
zboroma, da zavežeta Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da skupaj z delegati
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije
sproži na osnovi strokovnih podlag, pripravljenih v Gospodarski zbornici Jugoslavije. pospešeno dogovarjanje in usklajevanje o razvoju računalništva v Jugoslaviji. Usklajevanje in dogovarjanje v okviru Jugoslavije bo učinkovitejše, če se
enoten in usklajen razvoj doseže v SR

Sloveniji, predlagane zakonske rešitve
pa že sicer odpirajo možnost za povezovanje vseh zainteresiranih organizacij
združenega dela v Jugoslaviji.
6. Družbenopolitični zbor opozarja, da
so rešitve enotnega sistema računalništva tesno povezane z rešitvami zakona o
temeljih družbenega sistema informiranja in je zato potrebno ta vidik posebej
poudariti ob obravnavi navedenega zakona.
. .
7. Družbenopolitični zbor se strinja s
predlogi zakonodajnopravne komisije
Skupščine SR Slovenije, zlasti z njihovimi predlogi k 6., 8. in 9. členu zakona.
8. Družbenopolitični zbor predlaga,
naj predlagatelj do priprave predloga zakona ponovno prouči pristojnosti predstavnikov družbenopolitičnih skupnosti s
ciljem zagotavljanja učinkovitejšega
družbenega vpliva pri odločanju o zadevah posebnega družbenega pomena na
tem področju
9. Družbenopolitični zbor predlaga
pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog za izdajo zakona skupaj z osnutkom,
upoštevaje stališča in predloge zakona

Zbora združenega dele in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja m o zad^'^
posebnega družbenega pomena na področju računalništva, z osnutkom zakona
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 68. seji dne 12.
novembra 1981 obravnaval poročilo o
uresničevanju socialne politike in sprejetih ukrepih v letu 1981 in na podlagi
244. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji
Sklep
1 Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije ugotavlja, da se sprejeti
ukrepi za zagotavljanje socialne varnosti
v letu 1981 uresničujejo v skladu z opredelitvami samoupravnega sporazuma o
skupnih izhodiščih za zagotavljanje socialne varnosti v obdobju 1981-1985 ter
meni. da socialnih korektivov ni treba
spreminjati, temveč je treba odločanje o
njih čimbolj demokratizirati in še hitreje
odpravljati avtomatizem. Ob tem zbor
poudarja, da morajo biti tudi v prihodnje
vsi ukrepi socialne politike naravnani tako. da bodo spodbujali interes delavcev
za boljše delo ter povečevanje produktivnosti dela in tako omogočali ustvarjenje
večjega družbenega dohodka kot edine
realne osnove za nadaljnje povečevanje
družbenega in osebnega standarda.
2 Glede na zaostrene gospodarske
razmere in upoštevaje usmeritve resolucije o politiki izvajanja družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v le-

poročevalec

tu 1982 v zvezi s politiko zaposlovanja in
nagrajevanja po delu bo prihodnje leto
ob relativno manjšem obsegu sredstev za
zagotavljanje raznih oblik socialne varnosti potrebno še bolj izostriti kriterije,
odpravljati avtomatizem in uporabljati
selektiven pristop pri odločanju o vseh
oblikah pomoči, s tem pa racionalizirati
porabo sredstev, tako da bi prejemali pomoč posamezniki in družine, ki jo resnično potrebujejo, kar je mogoče opraviti le
v neposrednem vsakodnevnem reševanju socialnih vprašanj v skupnostih, kjer
človek dela in živi.
3. Ob tem pa zbor ugotavlja, da kljub
pomembnim premikom na tem področju
uresničevanje nalog na ravni občin, pa
tudi v krajevnih skupnostih in temeljnih
organizacijah združenega dela še ni zadovoljivo steklo. Zato je potrebna maksimalna aktivnost vseh subjektov na ravni
občin, da bi občinske skupnosti socialnega varstva čimprej začele uresničevati
naloge in prevzemati odločilno vlogo pri
usklajevanju socialno-varstvenih vidikov
ter integralnem planiranju socialno-varstvenih ciljev
Enako naj tudi delavci v organizacijah
združenega dela in občani v krajevnih
skupnostih hitreje prevzemajo vlogo temeljnih nosilcev ukrepov za zagotavljanje socialne varnosti, le-te pa naj obrav-

navajo kot sestavino družbenoekonomskih odnosov.
4. Za uspešno uresničevanje nalog v
zvezi z odločanjem o družbenih pomočeh pa je potrebna med drugim tudi čimprejšnja uvedba enotne evidence prejemnikov teh pomoči, ki bi omogočala pregled nad upravičenci in nenehno kritično
presojanje učinkov sistema socialno-varstvenih pomoči ter njegovega izpopolnjevanja. po drugi strani pa tudi sprejemanje ekonomskih in drugih ukrepov, da
bi z delom nadomestili potrebo po socialnih dajatvah.
5. Glede na nekatera aktualna vprašanja v zvezi z zaposlovanjem in štipendiranjem naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v sodelovanju z Zvezo skupnosti
za zaposlovanje SR Slovenije, skupščino
delegatov podpisnikov samoupravnega
sporazuma o štipendiranju na ravni republike ter Gospodarske zbornice Slovenije
predloži Skupščini SR Slovenije oceno, v
kateri naj opredeli, koliko je kadrovska
politika usklajena z razvojnimi usmeritvami SR Slovenije ter koliko je usmerjeno izobraževanje in.štipendijska politika
v skladu z razvojnimi usmeritvami ter kadrovskimi potrebami združenega dela.
Ob predložitvi te ocene naj predlagatelj v
skladu z razpravo na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije odgovori tudi na konkretno zastavljena vprašanja in predloge delegatov
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SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
informacije o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na svojih
sejah dne 12. novembra 1981 obravnavala predlog za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o zadevah posebnega družbenega pomena
na področju računalništva z osnutkom
zakona in na podlagi drugega odstavka
261. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejela naslednji
sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o zade-

vah posebnega družbenega pomena na
področju računalništva z osnutkom zakona se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije upošteva
predloge in stališča Družbenopolitičnega
zbora in prouči ter ustrezno upošteva
pripombe, mnenja in stališča delovnih
teles zbora in skupščine ter predloge in
pripombe, dane na seji zbora.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj po poteku roka za izpeljavo postopka

za sklenitev samoupravnega sporazuma
poroča Skupščini SR Slovenije o poteku
samoupravnega sporazumevanja in če je
vsebina samoupravnega sporazuma
takšna, da bo z njim resnično zagotovljen
enoten razvoj računalništva.
4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj skupaj z delegati Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije sproži na osnovi
strokovnih podlag, pripravljenih v Gospodarski zbornici Jugoslavije, pospešeno dogovarjanje in usklajevanje o razvoju računalništva v Jugoslaviji.

SKLEPA
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
poročila o uresničevanju socialne politike in sprejetih ukrepih v letu 1981
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na svojih
sejah dne 12. novembra 1981 obravnavala informacijo o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji in na
podlagi 244. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji
sklep
1. Razprava o informaciji o uresničevanju zdravstvenega varstva se ne zaključi, ker odprti problemi na področju
zdravstva narekujejo širšo in poglobljeno
Zbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 64. seji dne 12. novembra 1981
obravnaval poročilo o uresničevanju
socialne politike in sprejetih ukrepih v
letu 1981 in na podlagi 244. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel
naslednji
sklep:
1. Zbor ugotavlja, da se sprejeti ukrepi
za zagotavljanje socialne varnosti v letu
1981 uresničujejo v skladu z opredelitvami samoupravnega sporazuma o skupnih
izhodiščih za zagotavljanje socialne varnosti v obdobju 1981-1985 ter meni, da
socialnih korektivov ni treba spreminjati,
temveč je treba odločanje o njih čimbolj
demokratizirati in še hitreje odpravljati
avtomatizem Ob tem zbor poudarja, da
morajo biti tudi v prihodnje vsi ukrepi
socialne politike naravnani tako,-da bodo
spodbujali interes delavcev za boljše delo ter povečevanje produktivnosti dela in
tako omogočali ustvarjanje večjega družbenega dohodka kot edine realne osnove
za nadaljnje povečevanje družbenega in
osebnega standarda.
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razpravo ter pripravo celovitega programa aktivnosti - s konkretno opredeljenimi nalogami, roki in nosilci vse od republike do občin in zdravstvenih organizacij - ki naj bo trdna podlaga za nadaljnje
učinkovitejše uresničevanje nalog na
tem področju.
2. Glede na to. ker so bili številni aktualni problemi s tega področja v enem
delu podrobneje opredeljeni šele v teku
razprave o informaciji, in sicer v sklepnih
ugotovitvah in programu aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter v
dodatnem gradivu Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, v
drugem delu pa bodo opredeljeni v gra-

divu Zdravstvene skupnosti Slovenije, v
katerem bodo konkretizirane tudi naloge
zdravstvenih skupnosti, naj poteka zlasti
o dopolnjenem gradivu in o akcijskem
programu, do januarja 1982 usklajena
širša razprava, ki bo zajela družbenopolitične organizacije, zlasti Socialistično
zvezo delovnega ljudstva Slovenije in
sindikate, občinske skupščine, zdravstvene skupnosti, zdravstvene delovne
organizacije in druge zainteresirane organe in organizacije.
Zbora se bosta z aktualizirano informacijo in z dopolnjenim programom aktivnosti ponovno seznanila po končani širši
razpravi.

2. Glede na zaostrene gospodarske razmere in upoštevaje usmeritve iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1982 v zvezi s politiko zaposlovanja in
nagrajevanja po delu, bo prihodnje leto
ob relativno manjšem obsegu sredstev za
zagotavljanje raznih oblik socialne varnosti potrebno še bolj zaostriti kriterije,
odpravljati avtomatizem in uporabljati
selektiven pristop pri odločanju o vseh
oblikah pomoči, s tem pa racionalizirati
porabo sredstev, tako da bi prejemali pomoč posamezniki in družine, ki jo resnično potrebujejo, kar je mogoče opraviti le
v neposrednem vsakodnevnem reševanju socialnih vprašanj v skupnostih, kjer
človek dela in živi.
3 Ob tem pa zbor ugotavlja, da kljub
pomembnim premikom na tem področju
uresničevanje nalog na ravni občin, pa
tudi v krajevnih skupnostih in temeljnih
organizacijah združenega dela še ni zadovoljivo steklo. Zato je potrebna maksimalna aktivnost vseh subjektov na ravni
občin, da bi občinske skupnosti socialnega varstva čimprej začele uresničevati
naloge in prevzemati odločilno vlogo pri
usklajevanju socialno-varstvenih vidikov

ter integralnem planiranju socialno-varstvenih ciljev.
Enako naj tudi delavci o organizacijah
združenega dela in občani v krajevnih
skupnostih hitreje in bolj odgovorno
prevzemajo vlogo temeljnih nosilcev
ukrepov za zagotavljanje socialne varnosti, le-te pa naj obravnavajo kot sestavino
družbenoekonomskih odnosov.
4. Za uspešno uresničevanje nalog v
zvezi z odločanjem o družbenih pomočeh pa je potrebna med drugim tudi čimprejšnja uvedba enotne evidence prejemnikov teh pomoči, ki bi omogočala pregled nad upravičenci in nenehno kritično
presojanje učinkov sistema socialno-varstvenih pomoči ter njegovega izpopolnjevanja in racionalizacijo opravil pri izplačevanju socialnih pomoči, po drugi
strani pa tudi sprejemanje ekonomskih in
drugih ukrepov, da bi z delom nadomestili potrebo po socialnih dajatvah.
5. Glede na nekatera aktualna vprašanja v zvezi z zaposlovanjem in štipendiranjem naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v Obdelovanju z Zvezo skupnosti
za zaposlovanje SR Slovenije, skupščino
delegatov podpisnikov samoupravnega
poročevalec

sporazuma o štipendiranju na ravni republike ter Gospodarsko zbornico Slovenije predloži Skupščini SR Slovenije oceno, v kateri naj opredeli, koliko je kadrovska politika usklajena z razvojnimi usmeritvami SR Slovenije ter koliko je usmer-

jeno izobraževanje in štipendijska politika v skladu z razvojnimi ter kadrovskimi
potrebami združenega dela. Ob tem bi
bilo treba oceniti tudi dosedanje rezultate solidarnostnega združevanja sredstev
za štipendiranje.

6. Glede na še vedno odprta vprašanja
na področju varstva ter usposabljanja in
zaposlovanja invalidnih oseb naj Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije ponovno
prouči ustreznost sedanje zakonodaje na
tem področju.

Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavanju poročila o
uresničevanju kreditnomonetarne politike
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 68. seji dne 12.
novembra 1981 obravnaval poročilo o
uresničevanju kreditnomonetarne politike in na podlagi 244. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije ugotavlja, da je Narodna banka
Slovenije predložila poročilo o uresničevanju skupne emisijske, denarne in devizne politike, ki jo je določila Skupščina
SR Slovenije ter o ugotovitvah kontrole
denarno-kreditnega in deviznega poslovanja bank in zunanjetrgovinskega poslovanja organizacij združenega dela v
obdobju januar-september 1981 na podlagi 9. člena zakona o Narodni banki Slovenije. Pri tem zbor ugotavlja, da predloženo poročilo ne daje celovitega odgovora na zahteve iz stališč in sklepov
Skupščine SR Slovenije z dne 28. julija
1981, saj v njem ni dovolj kritično opredeljena aktivnost in odgovornost Narodne banke Slovenije, temeljnih bank in
združenja bank Slovenije v razčlenjevanju pojavov in delovanju instrumentov

emisijske, denarno-kreditne in devizne
politike.
2. Zbor nadalje ugotavlja, da se številni
problemi s kreditno-monetarnega področja razrešujejo mimo delegatskih
skupščin in da se ne izvaja politika, ki jo
skupščine določajo. To se nanaša tako
na pristojne organe v federaciji, kot na
Narodno banko Slovenije, ki je tudi pri
strokovnem sodelovanju v opredeljevanju politike preveč odsotna. Pri tem zbor
ugotavlja, da poročilo vsebuje številne
podatke, ki kažejo na to. da delegatske
skupščine ob vseh teh zapletenih postopkih nimajo bistvenega vpliva na odločanje. To je bilo večkrat ugotovljeno pri
obravnavah zveznih resolucij in spremljajočih dokumentov, pa tudi ob obravnavi zakonskih ali drugih ukrepov, ki naj
nadomestijo poprej sprejete odločitve n.
p. glede odlaganj kreditov iz primarne
emisije. Zato zbor poudarja, da je za preseganje navedenega ravnanja potrebno
določiti takšen postopek odločanja v narodnih bankah, ki bo omogočal tudi demokratizacijo pripravljanja izhodišč in
smernic za opredeljevanje organov Narodne banke Slovenije v organih Narodne
banke Jugoslavije.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije

in Narodna banka Slovenije naj pri nadaljnjih aktivnostih upoštevata usmeritve
in ukrepe, razvidne iz poročila Odbora za
finance in Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela
Skupščine SR Slovenije.
Delegacija Skupščine SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFR Jugoslavije naj ob obravnavi planskih aktov v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFR Jugoslavije uveljavlja
predloge, mnenja, stališča in ukrepe, ki
jih predlagata Odbora za finance in družbenoekonomske odnose, Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije in Narodna banka Slovenije v svojih gradivih.
4. Narodna banka Slovenije naj skupaj
z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije ob predložitvi zaključnega računa za
leto 1981 predloži celovito poročilo o
uresničevanju skupne emisijske, denarne in devizne politike ter skupnih osnov
kreditne politike, pri čemer naj izhaja iz
usmeritev, stališč in ukrepov, navedenih
v poročilu Odborov za finance in za družbenoekonomske odnose ter predlogov
ukrepov Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in Narodne banke Slovenije o
uresničevanju dogovorjene kreditno-denarne politike.

Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih
mest za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 68. seji dne 12.
novembra 1981 obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših
za Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije in na podlagi drugega odstavka 266. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji

sklep
1. Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o določitvi okolišev
in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije upošteva
mnenja in ugotovitve Sveta za družbeno-

politični sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije, prouči in
ustrezno upošteva tudi pripombe, mnenja in stališča delovnih teles skupščine,
ter predloge in pripombe, dane na seji
zbora. Ob predlogu zakona naj Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije poda usmeritev za nadaljnjo razrešitev problematike
glede okolišev in števila delegatskih mest
po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije.

MNENJE
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o
uveljavljenih pripombah, predlogih in stališčih v predlogu zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij
združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 68. seji dne 12.
poročevalec

novembra 1981 obravnaval poročilo o
uveljavljenih pripombah, predlogih m

stališ
bah m dopolnitvah zakona
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ji osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev in na podlagi
244. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednje
mnenje
1 Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije podpira predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih
organizacij združenega dela in drugih
uporabnikov družbenih sredstev in sprejema poročilo delegatov iz SR Slovenije v
Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije o uveljaljenih pripombah, predlogih
in stališčih k temu zakonu.
2. Zbor združenega dela ugotavlja, da
je predlagatelj v predlogu zakona upošteval nekatere pripombe, predloge in
stališča Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga
za izdajo tega zakona, z osnutkom. Glede
na to, da v predlogu zakona niso upoštevane i/se pripombe, dane k predlogu za
izdajo zakona z osnutkom, Zbor združenega dela predlaga delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR
Jugoslavije, da naj pri obravnavi predloga zakona v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ uveljavljajo naslednje
amandmaje:
K 8. členu:
V prvem odstavku se besede »po tem
zakonu se obračunava amortizacija in
popravlja vrednost tudi za osnovna sredstva, ki tvorijo:« nadomestijo z besedami
»za stvari, ki tvorijo osnovna sredstva za
katera se obračunava amortizacija, če z
republiškim oziroma pokrajinskim zakonom ni drugače določeno, se štejejo po
tem zakonu".
Za 3. točko se doda nova 3.a točka, ki
se glasi
■■komunalni objekti skupne porabe«
Utemeljitev:
Za uvajanje obveznega obračunavanja
amortizacije za objekte, navedene v 1. do
4. točki bi bilo potrebno združevanje dodatnih sredstev porabnikov v posameznih in infrastrukturnih dejavnostih, zato
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predložena določba ni sprejemljiva. V
skladu s 3 točko 281. člena ustave SFRJ,
ki določa, da federacija ureja temeljne
pravice in obveznosti na področjih in dejavnostih materialne proizvodnje, za katere se ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti, je potrebno v zakonu predvideti možnost, da lahko tudi republike
in pokrajini v okviru svojih pristojnosti z
zakoni urejajo vprašanja amortizacije
osnovnih sredstev na navedenih področjih. S tem se na teh področjih omogoča
tudi ustrezno samoupravno urejanje v
samoupravnih interesnih skupnostih po
načelih svobodne menjave dela.
V določbi je potrebno poleg že navedenih objektov v posameznih dejavnostih
materialne proizvodnje opredeliti tudi
določene objekte na področju komunalnih dejavnosti posebnega družbenega
pomena.
K 8.a členu:
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se
glasi:
»Uporabniki družbenih sredstev iz dejavnosti izobraževanja, znanosti, kulture
in informacij ter zdravstva in socialnega
varstva obračunavajo amortizacijo za
gradbene objekte, ki tvorijo njihova
osnovna sredstva po določbah tega zakona, če z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom ni drugače določeno.«
Utemeljitev:
Amortizacijske stroške v temeljnih organizacijah, ki opravljajo družbene dejavnosti je potrebno skladno z določbo
107. člena zakona o združenem delu
ugotavljati v skladu z naravo teh dejavnosti pod pogoji in na. način, kot je tc določeno v samoupravnem sporazumu in zakonu.
K 40. členu:
V prvem odstavku se besede -1. januarja 1981- nadomestijo z besedami »1
januarja 1982«
Utemeljitev
Uporabi stopenj za amortizacijo in popravka vrednosti od 1. 1. 1981 je Zbor
združenega dela Skupščine SR Slovenije
nasprotoval že ob obravnavi osnutka za-

kona. Predlagatelj zakona namreč ni
ocenil posledic v zakonu določenih povečanih amortizacijskih stopenj, ki bi
uveljavljene za leto 1981 znatno zmanjšale dohodek, s tem pa tudi obračunske
osnove za davek iz dohodka TOZD, prispevek za usmerjeno izobraževanje, prispevek za raziskovalno dejavnost in prispevek solidarnosti iz dohodka za odpravljanje posledic naravnih nesreč.
Predlagana uveljavitev zakona bi imela
za posledico vrnitev razlike med letom
vplačane in obračunane obveznosti po
zaključnem računu vplačnikom glede na
to, da so bila ta sredstva že porabljena in
določena s planskimi akti za leto 1981.
Poteg tega bi se zaradi povečanja amortizacijskih stroškov zmanjšala sredstva čistega dohodka za obveznosti iz sredstev
za akumulacijo, ki se akontativno poravnavajo med letom. Prav tako bi se zmanjšala sredstva za širitev in razvoj materialne osnove dela, ki se obračunava iz doseženega čistega dohodka za sklade
(energetika, železnice, ceste, luka). Ker je
dohodek merilo za oblikovanje vseh vrst
porabe bi njegovo zmanjševanje, zaradi
uveljavitve zakona oziroma povečanih
amortizacijskih stopenj za leto 1981 neposredno vplivalo na spremembo vseh
delitvenih razmerij v temeljnih organizacijah združenega dela. Tudi nekateri
ukrepi tekoče ekonomske politike sprejeti v SR Sloveniji, vplivajo na spremembo strukturnih razmerij med celotnim prihodkom, materialnimi stroški in dohodkom. Poleg navedenih argumentov, obstajajo še drugi, po teži nič manjši, ki ne
govorijo v prid uveljavitve zakona za leto
1981 in ki jih v svojih poročilih navajajo
Komisija Skupščine SR Slovenije za
spremljanje izvajanja zakona o združenem deiu, Odbor za finance Zbora združenega dela in Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije.
3. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem
zboru Skupščine SFR Jugoslavije naj na
podlagi pooblastila Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije pri uveljavljanju predlaganih amandmajev upoštevajo tudi utemeljitve, ki jih za predlagane
rešitve navajajo v poročilih delovna telesa skupščine in Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije v svojem mnenju in delegati
v razpravi na seji Zbora združenega dela.

poročevalec

Iz

NOVI

Skupščine

PREDPISI

Proračunska poraba mora biti
političnimi

stališči

usklajena s

o ekonomski

stabilizaciji
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ v obravnavo in
sprejem dokumente s katerimi
je predlagana določitev bilance prihodkov in izdatkov proračuna federacije v prihodnjem letu, kot tudi način oblikovanja in razporejanja sredstev za izvrševanje temeljnih
funkcij federacije v letu 1982.
Gre za zakone iz pristojnosti
Zveznega zbora - Osnutek
proračuna federacije za leto
1982 (AS 480) in Osnutek zakona o izvrševanju proračuna
federacije v letu 1982 (AS 479),
V delovnih telesih tega Zbora
bo delegatska razprava o
osnutku teh aktov, pred dokončnim sprejetjem, ki naj bi
bilo konec leta.
Proračun federacije v prihodnjem letu naj bi znašal kot
je predloženo 203,8 milijarde
dinarjev. Iz izvirnih prihodkov
federacije (carine in druge
uvozne dajatve ter pripadajoči
del temeljnega prometnega
davka), naj bi po predvidevanjih zagotovili 117 milijard in
549 milijonov dinarjev in bi bilo s temi sredstvi pokritih 57,7
odstotka vseh finančnih obveznosti federacije. Ostanek
manjkajočih sredstev v vrednosti 86 milijard in 325 milijonov dinarjev pa bi zagotovili iz
prispevkov repulik in pokrajin
za zvezni proračun. V prihodnjem letu ni mogoče računati z
uporabo primarne emisije ali z
emisijo obveznic federacije za
te namene
Predloženi proračun federacije za leto 1982 je od odobrenega proračuna za letošnje leto (rebalansiranega) večji za
22,9 odstotka, kar je v skladu z
opredelitvijo v Osnutku resoluporočevalec

da se bo še naprej
cije o rasti te vrste splošne po- sredstev proračuna federacije tovljeno,
v letu 1982 srečevali s težava- zmanjševal delež proračuna
rabe v prihodnjem letu.
mi glede izvrševanja svojih ob- federacije v nominalnem družveznosti
in nalog, ki jih dolo- benem proizvodu gospodarNOV PRISTOP K
čajo Ustava SFRJ in zakoni, je stva Jugoslavije. Zvezni proraPRORAČUNSKIM
poudarjeno v obrazložitvi teh čun je bil na primer leta 1976
IZDATKOM
dokumentov. Vendar pa bodo udeležen z 10,7 odstotka v nodružbenem proizvoKo je Zvezni izvršni svet o zmanjšanju posameznih iz- minalnem
razpravljali uporabniki du, letos z 8,7 prihodnje leto
predlagal ta dokument, ga je datkov
bo s 7,8 odstotka. Vendar to
vodila politična opredelitev, da proračunskih sredstev - v Sve- pa
ne bo bistven prispevek k polimora biti proračun federacije v tu za ljudsko obrambo, bor- tiki
stabilizacije,
funkciji uresničevanja politike čevskih organizacijah in drugi če seekonomske
ne bodo precej zmanjšali
Usklajevanje rasti proračunekonomske stabilizacije in da
izdatki za splošno in
morajo biti izdatki usklajeni z ske porabe s planirano stopnjo skupni
porabo na vseh ravneh
gibanjem nominalnega druž- rasti nominalnega družbenega skupno
za vse namene, to je dokler
benega proizvoda v državi. Od proizvoda je pokazalo potre- in
ne
bo zagotovljeno usklajevabo,
da
v
predloženih
dokutod tudi nov pristop k probleobsega pravic končnih pomom pri izdelavi proračuna in mentih niso predvidena sred- nje
vseh proračunskih
delna zavrnitev avtomatizma stva za pokritje obveznosti rabnikov
družbe z materialnimi
pri oblikovanju finančnih ob- proračuna iz prejšnjih let. Gre sredstev
veznosti federacije do uporab- za sredstva s katerimi naj bi možnostmi družbe
nikov družbenih sredstev. Na reševali nekatera vprašanja
ta način je tudi odpravljena varnosti v SAP Kosovu in za TEMELJNA NAČELA
možnost čezmerne rasti prora- nepokrite obveznosti Proraču- ZA IZDELAVO
čunske porabe v federaciji nad na federacije iz leta 1980 v zve- PRORAČUNA
rastjo družbenega proizvoda. zi s financiranjem hitrejšega
Sicer pa če bi bil Osnutek razvoja družbenih in drugih FEDERACIJE
proračuna federacije narejen z služb v SAP Kosovu, nadalje
Poleg potrebe za zmanjšauporabo stare metode, na do Sklada, pokojninskega in nje proračunske porabe v okpodlagi kazalcev gospodar- invalidskega zavarovanja SR vire realnih možnosti družbe je
skega razvoja za leto 1982 ter Črne Gore in Borčevsko-inva- eno osnovnih načel, da poteka
zakonov in dogovorov, bi sku- lidskega varstva. Če bi upošte- financiranje vseh funkcij in popen obseg izdatkov federacije vali še te obveznosti pri izdela- treb federacije, ki jih predvidev prihodnjem letu znašal še vi osnutkov teh dokumentov, vajo Ustava SFRJ in zvezni zaprecej več - prek 227 milijard bi bila stopnja rasti proračun- koni, prek proračuna federacidinarjev ali za 37 odstotkov ske porabe za prihodnje leto je, kot enotnega instrumenta
več od rebalansiranega letoš- precej nad dogovorjenimi ok- financiranja, da pa se neproraviri
njega proračuna federacije.
V obrazložitvi Osnutka pro- čunsko financiranje zagotavlja
Oberpm pa je zmanjšanje
računa
je poudarjeno, da je s samo s sredstvi za pospeševarasti proračunske porabe v te
tako
zasnovanim
predlogom nje zunanjetrgovinske meokvire odprlo nekatera vprašaza
proračunsko
porabo
zago- njave.
nja, da se ponovno preučijo in
spremenijo zakonski predpisi, .»/JOCOMCOCOOCCCOOOOS«
dogovori in drugi akti, ne podlagi katerih se konstituirajo |
obveznosti proračuna federa- 8 OSNUTKA ZAKONOV O PRORAČUNU FEDERACIJE ZA
cije Če teh predpisov ne bi jj LETO 1982 - AS 479 IN 480
spremenili, obenem pa bi se
zmanjševala sredstva, bi se
/MOOCCOCC «ocosoo«ii
lahko posamezni uporabniki l
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Funkcije federacije se bodo
financirale v prihodnjem letu iz
izvirnih prihodkov (carine in
druge uvozne davščine ter del
temeljnega prometnega davka) in iz prispevkov republik in
pokrajin, v znesku razlike med
skupnim obsegom proračunskih izdatkov in planiranih
izvirnih prihodkov. Posamezni
zneski prispevkov republik in
pokrajin v proračunu federacije se določijo na podlagi deleža v doseženem nominalnem
družbenem proizvodu celotnega gospodarstva Jugoslavije.
Novost v teh dokumentih je
predlog, da se proračun federacije izvršuje do 31. decembra 1982, v podaljšanem proračunskem letu pa do 31. januarja 1983 pa se izjemoma
izvršujejo izdatki za financiranje JLA, diplomatsko konzularnih predstavništev, dopolnilna sredstva gospodarsko
manj razvitim republikam in
SAP Kosovu in sredstva za varstvo invalidov in borcev. Novost je prav tako tudi predlog,
da se v stalno proračunsko rezervo prihodnje leto izločajo
sredstva pod minimalno določenim odstotkom 1 odstotek,
da bi s tem prispevali k zmanjšanju proračunskih izdatkov.
Obseg proračuna federacije
je tudi za prihodnje leto predvsem pogojen z obsegom njihovih izdatkov. Vendar so izdatki
največje obveznosti, ki so vnaprej kvantitativno opredeljene
z Družbenim planom ter sistemskimi in drugimi zakoni.
To so: financiranje JLA, dopolnilna sredstva gospodarsko
manj razvitim republikam in
SAP Kosovu, namenska dopolnilna sredstva za financiranje
družbenih in drugih služb v
SAP Kosovu ter sredstva za
varstvo invalidov in borcev. Te
temeljne proračunske postavke bodo prihodnje leto angažirale 88,7 odstotka proračunskih sredstev, če pa ocenjujejo
v daljšem časovnem obdobju
pa se njihov delež v proračunu
federacije neprestano povečuje.
V Osnutku proračuna federacije za leto 1982 so predvidena sredstva v višini 121 milijard
in 594 milijonov dinarjev (5,19
odstotka narodnega dohodka), to je v skladu z rastjo nominalnega družbenega proizvoda. Ta sredstva bi bila precej večja (za več kot 14 milijard
dinarjev), če bi se izračunavala
z uporabo stopnje 5,8 odstotka
planiranega nominalnega narodnega dohodka za leto 1982
Zaradi tega je v Osnutku resolucije predviden preizkus
predpisov s katerimi so dolo10

čene pravice posameznih uporabnikov proračuna federacije.
Če bo sprejet predloženi način zagotavljanja sredstev v
proračunu za financiranje JLA,
bi bilo treba v letu 1982 preizkusiti program financiranja razvoja in modernizacije JLA, ki
je narejen na podlagi višine finančnih sredstev iz naslova
5,8 odstotka narodnega dohodka in ki ga z zmanjšanim
obsegom predvidenih sredstev
ne bo mogoče popolnoma
uresničiti.
Tudi stopnja rasti dopolnilnih sredstev gospodarsko
manj razvitim republikam in
SAP Kosova je določena v
skladu s stopnjo nominalnega
družbenega proizvoda in se ne
bo oblikovala z avtomatično
uporabo dogovorjenega odstotka izločanja 0,85 odstotka.
Ta sredstva naj bi znašala, kot
je v Osnutku proračuna predvideno, 19 milijard in 653 milijonov dinarjev ali za 2 milijardi
in 58 milijonov manj kot če bi
obračunavali po Družbenem
planu Jugoslavije.
Poleg tega je tudi predlog,
da se zagotovijo sredstva za
SAP Kosovo na račun neporavnanih obveznosti iz leta
1981 za financiranje hitrejšega
razvoja družbenih in drugih
služb v tej pokrajini v vrednosti
1.180 milijonov dinarjev.
V Osnutku proračuna federacije za prihodnje leto je za
financiranje varstva borcev in
invalidov predvideno 27 milijard in 291 milijonov dinarjev,
ali 23 odstotkov več kot letos.
Ta znesek je predložen v skladu z zahtevo za zmanjšanje
splošne porabe v federaciji v
okvire možnosti družbe in je
predvideno precejšnje zmanjšanje sredstev za te namene
(za 5 milijard in 425 milijonov
dinarjev).
Iz teh sredstev bo treba zagotoviti redne obveznosti federacije za varstvo borcev in
invalidov, ki so določene z
Ustavo in zakoni, kakor tudi
obveznosti iz leta 1980 za pokojnine borcev v vrednosti 2,1
milijarde dinarjev.

stalnih blagovnih rezerv fedej
racije. Predlogi proračuna
sredstev za njihovo delo so bili
zmanjšani ob izdelavi teh dokumentov za 5 milijard in 275
milijonov dinarjev, najbolj pa
so se zmanjšale postavke za
negospodarske investicije, reprezentanco, službena potovanja v državi in tujini, nabavo
opreme in pisarniškega materiala
Sredstva za osebne dohodke delavcev v zveznih organih
in organizacijah naj bi, kot je
predloženo, bila za 12 odstotkov večja kot letos, vendar je'
poudarjeno, da zaostajanje
osebnih dohodkov te kategorije zaposlenih v primerjavi na
gibanja osebnih dohodkov v
gospodarstvu znaša 32,8 odstotka.
Za negospodarske investicije v letu 1982 je predviden znesek 1.735 milijonov dinarjev
oziroma 23 odstotkov več kot
letos. Ti izdatki iz proračuna
federacije bodo predstavljali
0,85 odstotka skupnih proračunskih izdatkov - precej manj
kot prejšnja leta. Tako planirana sredstva ne morejo pokriti
obveznosti proračuna samo za
negospodarske investicije federacije, ki so določene s posebnimi zakoni, kot so: program modernizacije Tanjug,
program tretje etape regulacije Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje,
program graditve in modernizacije tehnične baze Radia Jugoslavije in objektov radio-relejnega sistema Jugoslavije.
Zaradi tega bo treba prihodnje leto določiti prednostne
objekte in zagotoviti povsem
restriktiven in selektiven pristop pri izplačevanju sredstev.
Prednost bodo imele obveznosti iz prejšnjih let pri objektih,
kjer se je začela graditev ali
naročena oprema, ki je posebnega pomena za uresničevanje funkcij federacije.

Za poravnavo obveznosti federacije iz prejšnjih let so v
Osnutku proračuna za leto
1982 predvidena sredstva 3
milijarde in 168 milijonov dinarjev. Ta sredstva bodo namenjena predvsem za odplačilo zunanjih kreditov, ki jih je
NEGOSPODARSKE
federacija črpala pri Narodni
INVESTICIJE
banki Jugoslavije, za kritje tečajnih razlik, za obveznosti, ki
FEDERACIJE
izvirajo iz posebnih zveznih
Za delo zveznih upravnih or- zakonov
ter za mednarodne
ganov in zveznih organizacij je članske vloge.
v Osnutku proračuna za leto
1982 predviden znesek 16 miliV Osnutku proračuna fedejard in 558 milijonov dinarjev, racije so planirana tudi sredkar je za 20 odstotkov več kot stva za delo družbenopolitičletos. V ta znesek so vračuna- nih organizacij v federaciji v
na tudi sredstva za obnavljanje prihodnjem letu v skupnem

znesku 751 milijonov dinarjev
(12,7 odstotka več kot letos) in
plačilo Službi družbenega
knjigovodstva Jugoslavije 234
milijonov dinarjev, kar je 23
odstotkov več kot letos.
Za stalno proračunsko rezervo v letu 1982 bo izločeno
344 milijonov dinarjev, za tekočo proračunsko rezervo pa
438,9 milijonov dinarjev.
PRIHODKI
PRORAČUNA
FEDERACIJE
Po osnutkih teh dokumentov se bo proračun federacije
za prihodnje leto financiral iz
izvirnih prihodkov federacije
in iz prispevkov republik in pokrajin. Ocenjeno je, da bi z
izvirnimi prihodki pokrili 117
milijard in 549 milijonov dinarjev. Prihodki od carin in drugih
uvoznih davščin naj bi v prihodnjem letu znašali 71 milijard in 226 milijonov dinarjev.
Od teh sredstev bo Interesni
skupnosti za ekonomske
odnose s tujino odstopljeno 46
milijard in 500 milijonov dinarjev, proračunu federacije pa bi
ostalo 24 milijard in 726 milijonov dinarjev. Drugi pomemben
vir sredstev za proračun federacije je del temeljnega davka
od prometa proizvodov. Prihodki proračuna na tej podlagi
naj bi v prihodnjem letu, pod
določenimi predpostavkami,
znašali 88 milijard in 933 milijonov dinarjev. Po načrtih naj
bi prihodek od zveznih taks
prihodnje leto znašal 230 milijonov dinarjev, organi in organizacije v federaciji pa naj bi
ustvarile prihodek 2 milijardi in
736 milijonov dinarjev.
Prispevki republik in pokrajin v zvezni proračun prihodnje
leto, kot je predloženo, naj bi
zanašali 86 milijard in 325 milijonov dinarjev, kar je za 17 odstotkov več kot lani, upoštevajoč pri tem rebalans letošnjega
Proračuna federacije, ki je bil
izvršen na tak način, da so bila
manjkajoča sredstva zagotovljena na isti način kot se oblikujejo tudi prispevki republik.
Razpored prispevkov na posamezne republike in pokrajini
za prihodnje leto bo izvršen na
podlagi kazalcev o ustvarjenem družbenem proizvodu za
leto 1980.
S takšnim predlogom posameznih proračunskih postavk
tako na prihodkovni kot tudi
na izdatkovni strani proračuna
za leto 1982 bi bilo zagotovljeno, da se 57,9 odstotka proračunskih izdatkov pokrije iz
izvirnih prihodkov federacije,
ostanek pa iz prispevkov republik in pokrajin.
poročevalec
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Temelj delovanja Zveznega zbora v prihodnjem letu bo, da
bo s svojo dejavnostjo prispeval k pomembnim spremembam
na ekonomskem področju in vsej družbeni dejavnosti, kar naj
pomaga premagati sedanje težave. Vsa dejavnost bo potekala
v skladu z zahtevami pisma in sklepov Predsedstva SFRJ o
neposrednih nalogah pri uresničevanju politike ekonomske
stabilizacije. Zbor bo posebno pozornost namenil konkretizaciji in nadaljnjemu razčlenjevanju stališč Tretjega kongresa
samoupravljalcev Jugoslavije in uresničevanja stališč ZKJ o
nujnosti prerazporeditve narodnega dohodka v prid krepitve
akumulacijske sposobnosti gospodarstva in vsestranskega
ter kakovostnega vključevanja v mednarodno delitev dela.
Bistvena vprašanja
družbenega razvoja
Zvezni zbor bo še naprej določal politiko o ključnih vprašanjih našega družbenega razvoja, predvsem s sprejemanjem
preostafih sistemskih rešitev, ki bodo dale nove temelje in
možnosti združevanja dela in sredstev. Zbor si bo prizadeval,
da v okviru svojih pristojnosti prispeva k odpravljanju vseh
teženj, ki porajajo avtarkijo (od temeljnih organizacij prek
občin, republik in avtonomnih pokrajin do gospodarstva v
celoti) 4n otežujejo hitrejše vključevanje v mednarodno delitev
dela. To pa zahteva odpravljanje tistih dejavnikov med pogoji
gospodarjenja, ki onemogočajo oziroma otežujejo združevanje dela in sredstev, kakor tudi zagotavljanje vseh pogojev
(ekonomskih, pravnih, političnih in podobno), ki morajo
spodbujati procese integracije jugoslovanskega gospodarstva na dohodkovnih temeljih.
Pri realizaciji politike ekonomske stabilizacije in nadaljnjem
pospeševanju razvoja dohodkovnih socialističnih samoupravnih in družbenoekonomskih odnosov, si bo Zbor še naprej
prizadeval, da bo narejena analiza s čimpopolnejšim pregledom delovanja sistema oblikovanja sredstev za razširjeno
reprodukcijo. Pokazati mora tudi njihovo mobilnost ter
usmerjanje na samoupravnih temeljih, združevanje dela in
sredstev v skladu s skupnimi interesi in cilji družbenoekonomskega razvoja, delovanje sistema razširjene reprodukcije,
opredeljevanje odprtih vprašanj in smeri njihovega reševanja
v skladu s cilji družbenega in ekonomskega razvoja.
Mimo tega bo Zbor še naprej spremljal izvajanje dogovorjene politike in zveznih zakonov, da bi tako čimbolj celovito
uresničevali to politiko in preverjali, kako zakonske sistemske
rešitve izvaja praksa, saj to neposredno vpliva na uresničevanje razvojne in stabilizacijske politike ter na nadaljnji razvoj
dohodkovnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov.
Zbor bo sprejel vse tiste ukrepe, ki bodo zagotovili nujne
pogoje za njihovo celovito, dosledno in učinkovito izvajanje.
Prav tako si bo prizadeval, da bi v čimvečji meri opuščali
prakso sprejemanja intervencijskih zakonov, pri čemer bo
predvsem zagotavljal pogoje, da združeno delo samo, in sicer
na samoupravnih temeljih, uredi ta vprašanja.
Prihodnje leto bo Zbor še posebno pozornost namenil gibanjem in problemom na področju investicijske in proračunske
porabe v vseh družbenopolitičnih skupnostih, tako da bo v
skladu z rastjo dohodka. Vplival bo tudi na zaviranje prevelike
rasti splošne in skupne porabe, kar bistveno vpliva tudi na
uresničevanje stabilizacijskega programa. Zaradi tega je
nujno potrebno najprej preučiti vse proračunske odhodke, od
občine do federacije, po drugi strani pa tudi oceniti, če je
celotna družbena organiziranost smotrna in če upravičeno
obstajajo številne institucije. Posebej pa se bo Zbor lotil tudi
obravnave teženj za povečevanje neproizvodnih institucij in
neproizvodnega dela, tako v temeljnih organizacijah kot tudi
na vseh drugih ravneh.
Na področju financiranja funkcij federacije se bo Zbor še
posebej zavzel za nadaljnje razvijanje financiranja funkcij
poročevalec

na ekonomskem

federacije, spremljanja izvajanja in sistema kontrole porabe
proračunskih sredstev, in sicer v skladu s sklepi Zbora. Hkrati
s tem bo potekalo usklajevanje proračunskih odhodkov v
federaciji z rastjo družbenega proizvoda in prilagajanje proračunske in skupne porabe materialnim možnostim družbe.
Posebno pozornost bo Zbor namenil razvijanju in nadaljnji
graditvi politike na področju zaposlovanja mladine in njenega
usmerjanja v proizvodne poklice.
Skladno s svojo ustavno vlogo bo Zvezni zbor prihodnje
leto spremljal uresničevanje in delovanje delegatskega skupščinskega sistema, da bi ga čimbolj dogradili in usposobili za
čimuspešnejše delovanje. Zvezni zbor kot del tega sistema bo
razvijal organizacijo in metode svojega dela (dopolnjevanje
stališč in smernic za delo in odločanje delegatov, skladno s
tem pa tudi določanje tudi skupnih smernic za delo delegatov
v Zveznem zboru, koordinacija programov in planov dela
skupščin, vloga in naloge izvršnih organov ter uprave). Prihodnje leto bo to še toliko bolj pomembno, ker se izteče
mandat delegatom tega sklica. Zaradi tega mora Zbor, ko bo
zbral dosežene rezultate in kritično ocenil svoje delo in delovanje delegatskega sistema, prispevati k nadaljnjemu razvoju
delegatskega sistema in uspešnejšemu delu delegatov tretjega mandata.
Z vidika uresničevanja Ustave SFRJ in Zakona o združenem
delu v funkciji razvoja socialističnih samoupravnih odnosov,
je treba spremljati in analizirati uresničevanje in razvoj določenih družbenoekonomskih, političnih, socialno-ekonomskih
in osebnih pravic in svoboščin, nadalje prakso varstva ustavnih pravic in svoboščin, kakor tudi mednarodno dejavnost na
področju uresničevanja in varstva pravic državljanov
Temeljno izhodišče pri spremljanju in analiziranju te kompleksne teme oziroma temeljna predpostavka celovitega uresničevanja in nadaljnjega širjenja individualnih samoupravnih
odnosov, je dosledno uresničevanje pravice do samoupravljanja kakor tudi odločen boj proti vsem možnim zlorabam.
Osrednje vprašanje analize mora biti uresničevanje in razvoj
pravic človeka do sredstev za proizvodnjo in njegove pravice
na področju upravljanja s pogoji in rezultati dela ter neposrednega odločanja o vseh družbenih zadevah. Primerna pozornost bo namenjena tudi uresničevanju pravic in dolžnosti
delovnega človeka in občana pri upravnih organih ter v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, v krajevnih
skupnostih in drugih samoupravnh organizacijah ter skupnostih, ki imajo javna pooblastila.
Mesto in vloga delavskega razreda v združenem delu in
našem političnem sistemu socialističnega samoupravljanja,
mora v prihodnjem obdobju zagotoviti zakonske možnosti, da
bodo delovni ljudje v združenem delu oblikovali samoupravna
sodišča, ki bodo reševala spore iz družbenoekonomskih in
drugih samoupravnih odnosov. Na ta način bo dosledno uresničeno ustavno načelo, da delovni ljudje, v okviru pristojnosti sodišč združenega dela, na samoupraven način opravljajo
sodno funkcijo. Zbor bo poleg tega obravnaval tudi druga
vprašanja, pomembna za nadaljnje razvijanje dela pravosodnih organov.
Na temelju analize položaja in problemov izvajanja zveznih
zakonov, drugih zveznih predpisov in mednarodnih pogodb,
po analizi razmerij med zvezno zakonodajo in republiško ter
pokajinsko zakonodajo, kakor tudi po samoupravnem pravu,
bo Zbor skrbel za dograjevanje sistema samoupravnega spoh
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razumevanja in družbenega dogovarjanja kot novi obliki urejanja družbenih odnosov.
Da bi osebna in kolektivna odgovornost vseh samoupravnih
in družbenih subjektov v našem družbenopolitičnem sistemu
postala sestavni del celotne družbene dejavnosti pri uresničevanju politike ekonomske stabilizacije in graditvi političnega
sistema samoupravljanja, je treba pregledati zakone, druge
predpise in splošne akte, ki urejajo pooblastila, obveznosti in
odgovornosti organov oblasti in samoupravnih ter drugih
nosilcev javnih in družbenih funkcij, kakor tudi samoupravne
splošne akte samoupravnih organizacij in skupnosti, in sicer z
vidika določanja vrste, pogojev in postopkov uresničevanja
odgovornosti vseh nosilcev družbenih funkcij.
Osrednja dejavnost Zveznega Zbora na področju splošne
ljudske obrambe in družbene samozaščite bo namenjena
nadaljnjemu razčlenjevanju koncepcije splošne ljudske
obrambe in zagotavljanju vseh nujnih pogojev za krepitev
obrambe moči države. Hkrati si bo Zbor prizadeval, da bosta
varnost in varstvo ustavne ureditve nenehna skrb delovnih
ljudi in občanov krajevnih skupnosti, organizacij in skupnosti,
delegatskih skupščin, družbenopolitičnih skupnosti in drugih
družbenih subjektov.
Na področju zunanje politike se bo Zvezni zbor še posebej
angažiral pri spremljanju izvajanja programov in ukrepov na
področju uresničevanja sklepov VI. konferenco, na dejavnost
pri gaditvi nove mednarodne ekonomske urediteve, nadaljnjem razvoju vsestranskih bilateralnih odnosov in sodelovanja z drugimi državami, posebej z neuvrščenimi in sosednimi
državami ter doslednejšem zagotavljanju varstva državljanov
SFRJ na začasnem delu v tujini. Zbor bo tudi preveril izvajanje
svojih sklepov, ki jih je sprejel o razvijanju ekonomskega
sodelovanja z državami v razvoju in s sosednimi državami.
Več pozornosii bo Zbor namenil vlogi in nalogam izvršnih
organov in upravnih organov prek izvajanja političnega nadzorstva nad njihovim delom in usmerjanjem njihove dejavnosti. K preučitvi in oceni položaja na tem področju bo prispevala tudi obravnava poročila o delu ZIS in zveznih upravnih
organov v minulem obdobju. Več pozornosti kot doslej bo
Zbor namenil tudi obravnavi posebnih analiz, ki bodo zajemale aktualna vprašanja izvajanja dogovorjene politike in
sprejetih zakonov. Pri tem pa bo še posebej razpravljal o
predlaganih ukrepih za odpravljanje vzrokov, ki onemogočajo
izvajanje sprejetih zakonov. Posebej bo tudi opredelil prednostne naloge na področju politike izvajanja sprejetih aktov.
Po volitvah v Zvezni zbor in Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, bo posebna naloga skupščinskih zborov
tudi konstituiranje nove Skupščine SFRJ in njenih zborov,
izvolitev Zveznega izvršnega sveta ter drugih funkcionarjev v
zveznih upravnih organih, v pravosodnih in drugih organih ter
organizacijah federacije.
Razprava o Osnutku programa v delegatski
bazi
Program dela je orientacijski. Odprt je za zahteve in pobude
neposredne družbene prakse, delegatov, delegatske baze,
družbenopolitičnih organizacij in drugih samoupravnih ter
družbenopolitičnih dejavnikov. Ob upoštevanju zahtevnih nalog pri izvajanju stabilizacijske politike, bi program, na predlog delegatov, delovnih teles Zbora in Zveznega izvršnega
sveta, med letom dopolnjevali v skladu z aktualnostjo vprašanj, ki jih bo ponudila družbena praksa.
Delo Komisije zveznih družbenih svetov za problem ekonomske stabilizacije bo gotovo terjalo dopolnjevanje delovnega programa, saj je že sedaj jasno, da bo treba dopolniti
nekatere sistemske zakone, gotovo pa bo treba sprejeti tudi
nekatere nove.
Zbor se bo s svojo dejavnostjo vključil v neposredne priprave na XII. kongres ZKJ. Stališča tega Kongresa bodo opredelila naloge, ki bodo terjale določene dopolnitve delovnega
programa, delegati novega sklica pa bodo po konstituiranju
Zbora gotovo tudi predlagali dopolnjevanje programa.
Zbor bo obravnaval tudi nekatera vprašanja in posamezne
zakonske projekte iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin,
da bo dal svoja mnenja. To predvsem velja za tiste dokumente. ki sodijo k realiziranju srednjeročnega razvojnega
plana in tekoče ekonomske stabilizacijske politike, kakor tudi
ukrepe, ki bodo prispevali h krepitvi materialnih temeljev
združenega dela.
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DRUŽBENOEKONOMSKA UREDITEV
Analiza delovanja enotnega jugoslovanskega
tržišča
O nujnosti razvijanja enotnega jugoslovanskega tržišča so.
sprejeta stališča v mnogih političnih dokumentih in skupščinskih aktih. Za uresničevanje razvojne politike in politike ekonomske stabilizacije, predvsem skladnejših blagovno denarnih odnosov in boljšo preskrbljenost tržišča, pa je nujno treba
sprejeti nadaljnje ukrepe za odpravljanje vzrokov, ki ovirajo
delovanje jugoslovanskega tržišča. Zaradi tega mora Zvezni
izvršni svet pripraviti in predložiti Skupščini SFRJ kompleksno analizo delovanja enotnega jugoslovanskega tržišča s
predlogi za nadaljnji razvoj na tem področju.
Delovanje sistema blagovnih rezerv
Za krepitev obrambne sposobnosti države in zaradi drugih
izjemnih dogodkov, bo razčlenjen sistem delovanja in financiranja materialnih rezerv v federaciji, republikah in avtonomnih pokrajinah, mestih in občinah oziroma v večjih potrošniških Centrih. Federacija, republike in avtonomni pokrajini,
občine in organizacije združenega dela bodo zagotavljale
pogoje za večjo vlogo materialnih rezerv pri odpravljanju
motenj med ponudbo in povpraševanjem in stabiliziranju
odnosov na enotnem jugoslovanskem tržišču.
Mimo tega tretji del srednjeročnega plana tudi zahteva
sklenitev dogovorov, ki bodo zagotovili trajnejše in stabilnejše vire sredstev za financiranje blagovnih rezerv in graditev skladišč. Zaradi pomena tega področja in učinkovitega
delovanja sistema blagovnih rezerv, mora ZIS predložiti Skupščini SFRJ posebno poročilo o uresničevanju dogovorjenih
stališč in sprejetih obveznosti.
Združevanje dela in sredstev med
proizvodnimi in prometnimi organizacijami
združenega dela
Resolucija III. Kongresa samoupravljalcev Jugoslavije poudarja nujnost združevanja dela in sredstev in določa tudi
naloge samoupravnih in drugih organov in organizacij pri
pospeševanju teh procesov.
Analizirati je treba dosedanje rezultate in probleme na področju združevanja dela in sredstev in uresničevanju dogovorjenih stališč, sprejetih obveznosti in izvajanju sprejetih
zakonskih predpisov ter o tem poročati Skupščini SFRJ.
Delovanje in nadaljnji razvoj
kreditnomonetarnega in bančnega sistema
Resolucija XI. kongresa ZKJ poudarja nujnost odločnejšega
angažiranja pri temeljitem samoupravnem družbenoekonomskem preoblikovanju bank in odločnem nadaljevanju akcije
ustanavljanja internih bank v združenem delu povsod tam,
kjer so družbenoekonomski pogoji za njihovo delo.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o temeljih
kreditnega in bančnega sistema odpravlja dosedanje motnje
pri delu internih bank. Vendar je potrebna še nadaljnja dejavnost za preobrazbo kreditnomonetarnega in bančnega sistema, verjetno pa bo treba tudi dopolniti Zakon o temeljih
kreditnega in bančnega sistema.
Poročilo o izvajanju Dogovora o usklajevanju
in usmerjanju tokov družbene reprodukcije
Zvezni izvršni svet, izvršni sveti republik in avtonomnih
pokrajin, Gospodarska zbornica Jugoslavije in Svet Zveze
sindikatov Jugoslavije so sklenili Dogovor o temeljih Družbenega piana Jugoslavije za obdobje od 1981 do 1985 o usklajevanju in usmerjanju tokov družbene reprodukcije.
Pomembnost tega Dogovora in njegove vsebine, posebej
tistih določb, za katere je posebej zainteresiran Zvezni zbor,
terjajo, da ZIS poroča Zboru, kako se ta Dogovor uresničuje.
Analiza o vplivu obračunskega sistema na
uresničevanje politike ekonomske stabilizacije
V sklepih Predsedstva SFRJ in Zveznega zbora Skupščine
poročevalec

SFRJ o uresničevanju politike ekonomske stabilizacije so
poudarjene naloge na področju gibanja splošne in skupne
porabe. Zato so bili sprejeti intervencijski zakoni, ki bodo
veljali tudi prihodnje leto.
Vse pa kaže, da bo potrebno koreniteje spremeniti sedanji
obračunski sistem prek sprememb in dopolnitev sistemskih
zakonov in podzakonskih predpisov, kakor tudi predpisov
republik in pokrajin.
Zaradi tega mora ZIS pripraviti in poslati Zveznemu zboru
konkretne predloge dograjevanja obračunskega sistema.
Treba je spremeniti predpise in instrumente, s katerimi se
prek pogojev ugotavljanja celotnega prihodka in dohodka
omogoča anticipirano in deficitarno financiranje porabe.
Treba je zagotoviti, da se razporeja in troši ustvarjeni, ne pa
planirani dohodek.
Poročilo o delu Službe družbenega
knjigovodstva v letu 1981
Služba družbenega knjigovodstva mora, v skladu z zakonsko obveznostjo, Skupščini SFRJ poročati o svojem delu.
Poleg poročanja o svojem delovanju v letu 1981, mora poročilo posebej poudarjati tudi aktivnost Službe na področju
uresničevanja politike ekonomske stabilizacije in razvojne
politike. Služba mora opozoriti na probleme in težave pri
opravljanju ustavnih in zakonskih pooblastil ter na temelju
izkušenj opozoriti ha pomanjkljivosti ter potrebnost spreminjanja in dopolnjevanja sprejetih zakonov in podzakonskih
predpisov.
Poročila in informacije o uresničevanju
dogovorjene politike na področjih
investicijske, spiošne in skupne porabe ter o
izvajanju intervencijskih zakonov.
Glede gibanja investicijske, splošne in skupne porabe ter
posebej o rezultatih in učinkih intervencijskih zakonov bodo
ZIS, pristojni upravni organi in SDK Jugoslavije redno obveščali Skuščino SFRJ.
Poročilo o izvajanju Zakona o sanaciji in
prenehanju dela organizacij združenega dela
in problemih izgub
Zvezni izvršni svet bo predložil Zveznemu zboru Poročilo o
izvajanju Zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela in o izgubah v letu 1981 (predvsem o vzrokih izgub
in ukrepih za njihovo odpravo).
Poročilo o izvajanju zakonov o amortizaciji in
ravaiorizaciji osnovnih sredstev
S sprejetjem sprememb in dopolnitev Zakona o amortizaciji
osnovnih sredstev in Zakona o revalorizaciji nastajajo pomembnejše spremembe pri delitvi celotnega prihodka (povečana amortizacija bo vplivala na obseg dohodka, s tem pa tudi
čistega dohodka in na odnose pri njuni delitvi). Zaradi pomena omenjenih sprememb je treba spremljati in analizirati
njihov vpliv in o tem poročati Skupščini SFRJ.
Prav tako so predvidena poročila o izvajanju Zakona o
standardizaciji, o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in zaščitnih znakov ter informacija o izvajanju Zakona o združenem delu.
Skupščina načrtuje tudi obravnavo poročil o uresničevanju
Dogovora o strategiji tehnološkega razvoja Jugoslavije in o
realizaciji programov statističnih raziskovanj v letu 1981 in
programa statističnih raziskovanj, pomembnih za vso državo
v letu 1982.
Analiza o položaju in aktualnih problemih
izvajanja borčevsko-invaiidskega varstva
V omenjeni analizi bodo razčlenjena predvsem naslednja
vprašanja: izvajanje sklepov Skupščine SFRJ, dosledno izvajanje, in spoštovanje predpisov, zagotavljanje zakonitosti pri
uporabi sredstev za varstvo borcev in invalidov, vloga in
pomen družbenih subjektov pri razvoju in uresničevanju borčevsko-invaiidskega varstva, pomen spremljajočih predpisov
poročevalec

in učinkovitost pri uresničevanju pravic, preučevanje odnosov delovanja sistema temeljnega varstva borcev in invalidov
(razmerja med prejemki, nadzor nad zakonitostjo, odgovornost organov za položaj na tem področju) in podobno.
Analiza o zaposlovanju mladih s posebnim
poudarkom na zaposlovanje pripravnikov
Ob upoštevanju aktualnosti zaposlovanja mladih, bo, poleg
pregleda o izvajanju zakonov in drugih predpisov o zaposlovanju pripravnikov, posebej obdelano tudi vprašanje uresničevanja politike pri prekvalifikcijah in dokvalifikacijah mladih
kadrov in notranjih migracijah.
Informacija o dejavnostih pri razvijanju
družbenih dogovorov o razporejanju dohodka,
čistega dohodka in delitvi sredstev za osebne
dohodke
Informacija bo obravnavala aktivnosti in ukrepe republik in
pokrajin pri razvijanju in izpopolnjevanju osnov in meril razporejanja čistega dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke in usklajevanje na ravni države o minimumu skupnih
osnov glede načel in vsebine družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov.
Informacija o izvajanju in uresničevanju
Zakona o zaščiti državljanov SFRJ na
začasnem delu v tujini
•Informacija namerava prikazati, kako se glede pravic iz dela
in socialnega zavarovanja uresničuje in izvaja Zakon o zaščiti
državljanov SFRJ na začasnem delu v tujini. Posebej bo
prikazala do kod smo prišli pri podrobnejšem urejanju vprašanj, ki so pomembna za zaščito naših državljanov na začasnem delu v tujini pri zagotavljanju pravic iz socialnega zavarovanja.
Poročilo o izvajanju sklepov o razvoju zdravil
To poročilo mora prikazati izpolnjevanje in izvajanje Sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ o položaju na tem področju, Zakona o prometu z zdravili, kakor tudi delo Komisije
za zdravila. Poročilo bo posebej analiziralo vprašanje usposobljenosti industrije za proizvodnjo zdravil in drugih sanitetnih materialov sredstev za potrebe zdravstva v vojni, kakor
tudi usposobljenost bazične kemične industrije (surovine,
repromaterial, substitucije) za prehod na vojno proizvodnjo in
podobno.
★ ★ ★
V okviru te tematske skupine so predvidene tudi analize o
uresničevanju stanovanjske politike v SFRJ v letu 1981 in prvi
polovici leta 1982 s posebnim poudarkom na financiranju
stanovanjske graditve letos in problemih, problematiki učinkovitosti pri delu in sinhronizaciji dela SDK Jugoslavije, proračunske inšpekcije, deviznega inšpektorata in drugih kontrolnih služb v organih federacije, s predlogi ustreznih rešitev
o preventivni kontroli finančnega in materialnega poslovanja
zveznih organov in organizacij.
DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM
Uresničevanje in nadaljnji razvoj delegatskega
skupščinskega sistema
Spremljanje uresničevanja delegatskega skupščinskega sistema, ki naj bi zagotovilo njegovo nadaljnjo graditev in
usposabljanje za čim uspešnejše delovanje je stalna obveznost in naloga Zveznega zbora. Zaradi tega bo Zbor med
drugim posvetil posebno pozornost naslednjim vprašanjem:
kako uresničujejo svojo funkcijo in naloge delegacije samoupravnih organizacij in skupnosti; na kakšen način in v kakšnem obsegu se povezujejo delegacije pri opravljanju njihove
funkcije prek konferenc in drugih oblik; kako so delegati
povezani z delegatsko bazo in koliko njihove pobude in opredelitve izražajo interese in stališča delegacij in delegatske
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baze v celoti; na kakšen način se določajo temeljna stališča
delegacij oziroma njihova skupna stališča za delo in odločanje delegatov v Zveznem zboru; kako poteka proces oblikovanja odločitev v Zveznem zboru od izražanja avtentičnih interesov samoupravnih organizacij in skupnosti v delegatski bazi,
, njihovega usklajevanja in določanja skupnih stališč v republiki ali avtonomni pokrajini do usklajevanja teh interesov in
stališč v Zveznem zboru, kjer se odločitev sprejema.
Prav tako je potrebno preučiti, kako je mogoče premagati
nekatere slabosti pri delu in angažiranju delegatov, ko opravljajo svojo funkcijo. Tu gre predvsem za nujnost, da izražajo
avtentične interese, stališča in predioge samoupravnih organizacij in skupnosti in njihovih delegacij pri predlaganju politike in aktov, da celoviteje preučijo skupne in splošne družbene interese ter da se bolj neposredno angažirajo pri izvajanju dogovorjene politike in sprejetih aktov. Ne nazadnje je
treba tudi obravnavati načine, 'ki bodo dali možnosti za nadaljnje razvijanje notranje organizacije in metod dela Zbora.
Uresničevanje in varstvo ustavnih pravic,
svoboščin, dolžnosti šn odgovornosti delovnih
ljudi in občanov
Spremljati in analizirati je treba uresničevanje in varstvo
ustavnih pravic, svoboščin, dolžnosti in odgovornosti delovnih ljudi in občanov z vidika njihovega učinkovitega, zakonitega, ekonomičnega in smotrnega uresničevanja in varstva,
kakor tudi razvoj, pri tem pa je treba to ocenjevati z vidika
učinkovitosti dela in odgovornosti institucij političnega sistema socialističnega samoupravljanja pri teh pomembnih
nalogah.
V sklopu te kompleksne analize ustreznih predpisov in
prakse, vendar ob upoštevanju političnih stališč in intencij
družbenopolitičnega sistema, bi obdelali omenjene pravice,
svoboščine, dolžnosti in odgovornosti v združenem delu, krajevnih in samoupravnih interesnih skupnostih, v občinah in
širših družbenopolitičnih skupnostih ter njihovih organih. Posebej pa bi upoštevali tudi mednarodni vidik teh odnosov.
Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta v
preteklem letu
Zvezni izvršni svet bo predložil poročilo zboroma SkupščineSFRJ o svojem delu, izvajanju politike, ki jo je določila
Skupščina SFRJ o izvajanju zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ter sklepov, ki jih je sprejela Skupščina
SFRJ o stanju na vseh področjih družbenega življenja, kakor
tudi o drugih vprašanjih iz svojega delokroga. Ker se bo tudi
Zlo prihodnje leto iztekel mandat, bo njegovo poročilo celovito prikazalo delo v minulem štiriletnem obdobju.
Nekatera vprašanja uresničevanja ustavne
koncepcije pri odnosih v federaciji
Spremljati in analizirati je treba nekatera vprašanja uresničevanja ustavne koncepcije pri odnosih v federaciji. Posebej
je treba preučiti zakonodajno politiko federacije ter vprašanja
uresničevanja izvršne in upravne funkcije, ki jo opravljajo
Zvezni izvršni svet, zvezni upravni organi in zvezne organizacije, posebej z vidika sodelovanja republik in avtonomnih
pokrajin pri uresničevanju te politike ter konstituiranju in
delovanju Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih organov.
Uresničevanje odgovornosti nosilcev
samoupravnih, javnih in drugih družbenih
funkcij
Da bi osebna in kolektivna odgovornost vseh samoupravnih
in družbenih subjektov v našem družbenopolitičnem sistemu
postala sestavni del celotne družbene akcije pri uresničevanju politike ekonomske stabilizacije, je treba preučiti zakone
druge predpise in splošne akte, ki urejajo vprašanja pooblastil, obveznosti in odgovornosti od organov oblasti in samoupravnih ter drugih nosilcev javnih in družbenih funkcij, samoupravne splošne akte samoupravnih organizacij in skupnosti, z vidika določanja vrste, pogojev in postopkov uresničevanja odgovornosti vseh nosilcev družbenih funkcij, kakor
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tudi prakso, ki nastaja po teh aktih. Posebej bi pri tem analizirali, kako je normirana odgovornost v zveznih upravnih organih, zveznih organizacijah,"strokovnih in drugih službah izvršnega sveta in v drugih organih in organizacijah, ki jih nadzoruje ZIS. Predvsem je treba preveriti, kako se vse te norme
uresničujejo v praksi.
Uresničevanje ustavne koncepcije v občini
Spremembe v družbenoekonomskem in družbenopolitičnem sistemu in pomembni procesi v družbeni praksi terjajo
tudi vsestransko preučitev ustavne koncepcije občine kot
temeljne družbenopolitične in samoupravne skupnosti, kakor
tudi ukrepe, ki jih je treba sprejeti za njeno realizacijo v praksi.
V okviru te teme je treba obravnavati naslednja ključna vprašanja graditve in uresničevanja komunalnega sistema: temeljne družbenoekonomske odnose v občini, posebej oblike
organiziranja delovnih ljudi v občini in uresničevanje koncepcije združenega dela, svobodne menjave dela, zadovoljevanja
skupnih potreb in družbenega planiranja; teritorialno organiziranje in delovanje komunalnega sistema; odnose občine do
širših družbenopolitičnih skupnosti proces uresničevanja komune kot samoupravne socialistične skupnosti in oblike
transformiranja države in njenega odmiranja; uresničevanje
družbenopolitičnih odnosov in delovanje politične oblasti v
komuni.
Analiza o uresničevanju temeljev sistema
državne uprave
Zvezni zbor bo obravnaval tudi analizo uresničevanja temeljev sistema državne uprave, določenih z Ustavo SFRJ, ustavami republik in pokrajin, Zakonom o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih in republiških ter pokrajinskih zakonih o državni
upravi. Z njo naj bi ugotovili stopnjo uresničenosti omenjenih
stališč in tudi sprejeli ustrezne ukrepe na tem področju.
Uresničevanje družbenoekonomskega
položaja delavcev v delovnih skupnostih
zveznih upravnih organov
Skladno s spremljanjem izvajanja politike in izvajanja Zakona o temeljih sistema državne uprave in o ZIS ter zveznih
upravnih organih, naj bi analizirali najaktualnejša vprašanja
družbenoekonomskega položaja delavcev v delovnih skupnostih zveznih upravnih organov ter v skupnostih, ki za te
organe opravljajo določene naloge. Obdelali naj bi tudi vprašanje pridobivanja in delitve dohodka delovnih skupnosti.
Mimo tega so predvidena poročila in informacije o stanju in
pojavih glede sredstev v družbeni lasti, ki jih uporabljajo
zvezni organi, o stanju in aktualnih problemih ter družbenem
pomenu sodelovanja delovnih ljudi in občanov pri opravljanju
sodne funkcije kot sodniki porotniki glede na institut porote,
kakor tudi o stanju in aktualnih problemih, pomenu in vlogi
poravnalnih svetov v jugoslovanskem pravosodnem sistemu.
Posebej pa bodo pripravili poročila tudi Zvezno sodišče,
zvezni javni tožilec in zvezni javni pravobranilec.
Osnutek programa zajema tudi informacijo o stanju in problemih varnosti vseh vrst prometa, kakor tudi poročilo o
izvajanju Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa.
Analiza uresničevanja sklepov zborov
Skupščine SFRJ o informiranju delegacij in
delegatov v Skupščini SFRJ
Na temelju analize položaja in problemov pri uresničevanju
sklepov zborov o informiranju delegatov in delegacij v Skupščini SFRJ bodo predloženi ustrezni ukrepi za nadaljnje
izboljševanje informiranja delegacij in delegatov v Skupščini
SFRJ.
Informiranje javnosti o aktivnostih Skupščine
SFRJ na področju uresničevanja politike
ekonomske stabilizacije
Namen obravnave te teme je ocenjevanje uspehov uresničevanja stališč in sklepov iz razprav, ki so bile v zvezi s temi
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vprašanji v letu 1981 v Komisiji Skupščine SFRJ za informiranje in na posvetovanju z glavnimi uredniki sredstev javnega
Obveščanja. Na podlagi tega bi predložili ustrezne ukrepe na
nadaljnji napredek sodelovanja Skupščine SFRJ s sredstvi
informiranja.
★ ★ ★
Prav tako so predvidene analize o obveščenosti občanov na
začasnem delu v tujini o razvoju naše države in o izgradnji
sistema informiranja v funkciji uresničevanja koncepta
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite in o informativno-propagandni dejavnosti s tujino in problemih financiranja te dejavnosti.
Predvideno je tudi poročilo o delu Odbora za Nagrado
AVNOJ v letu 1981.
ZUNANJA POLITIKA
Politika neuvrščenosti
V okviru stalnih aktivnosti v zvezi s spremljanjem aktualnih
vprašanj politike neuvrščenosti bo Zbor obravnaval kako se
uresničujejo njegovi sklepi o izvajanju sklepov VI. konference
neuvrščenih v Havani, nato platformo SFRJ za VII. konferenco, kot tudi poročilo o rezultatih dela te konference.
Nova mednarodna ekonomska ureditev
Zbor bo spremljal mednarodne aktivnosti SFRJ v zvezi z
novo mednarodno ekonomsko ureditvijo, posebej tiste, ki
potekajo za začetek globalnih razgovorov v okviru OZN o
mednarodnih ekonomskih vprašanjih.
'
Sodelovanje z državami v razvoju
V skladu s sklepi, da najmanj enkrat na leto obravnava
problematiko ekonomskih odnosov Jugoslavije z državami v
razvoju, bo zbor v prihodnjem letu posebej obravnaval aktivnosti SFRJ na tem področju v zvezi z izvajanjem sprejetih
sklepov o ekonomskem sodelovanju SFRJ z državami v razvoju, kot tudi o pripravah za sodelovanje naše države na
mednarodnih konferencah držav v razvoju ali v okviru gibanja
neuvrščenih.
Odnosi SFRJ s sosednjimi državami
V okviru obravnav bilateralnih odnosov SFRJ z drugimi
državami, bo posebna pozornost posvečena obravnavanju
odnosov s sosednjimi državami. V zvezi s tem bo poudarek na
sprejetju dolgoročnih programov sodelovanja s sosednjimi
državami (posebej dolgoročnemu medsebojnemu ekonomskemu sodelovanju), razvoju obmejnega sodelovanja in
izboljšanju položaja jugoslovanskih narodnostnih manjšin v
sosednjih državah, kakor tudi uresničevanju v praksi koordinacije, usmerjanja in dogovarjanja vseh udeležencev v sodelovanju s sosednjimi državami.
Ekonomski odnosi SFRJ s tujino
Čeprav so ekonomski odnosi SFRJ s tujino v pristojnosti
zbora republik in pokrajin, bo zvezni zbor spremljal tokove
ekonomskih odnosov s tujino, ker predstavljajo integralni del
mednarodnega položaja o zunanjepolitični aktivnosti SFRJ in
pomembno komponento bilateralnih odnosov z drugimi državami. Posebna pozornost bo posvečena pospeševanju ekonomske funkcije in krepitvi ekonomskih aktivnosti diplomatsko-konzularnih predstavništev SFRJ v tujini, kot tudi transformaciji zunanjetrgovinske mreže v tujini.
Aktualna vprašanja položaja in varstva
državljanov SFRJ na začasnem delu v tujini
Ta problematika bo spremljana predvsem v luči odnosov
SFRJ z državami v katerih so naši državljani na začasnem
delu. Za izboljšanje položaja naših delavcev, si bo treba prizadevati, da bodo stiki s parlamenti drugih držav in mednarodnimi parlamentarnimi organizacijami prispevali k temu (posebej v Evropskem parlamentu in Parlamentarni skupščini
Evropskega sveta).
poročevalec

SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA
IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA
Stanje in problemi obmejnih področij s stališča
splošne ljudske obrambe
Zbor bo celovito obravnaval stanje in probleme, ki se nanašajo na varnost meja in zavarovanja obmejnih področih s
stališča splošne ljudske obrambe.
Analiza uporabe zakona o vojaških šolah in
znanstveno raziskovalnih ustanovah JLA
Analizirala naj bi se usklajenost vzgojno-izobraževalnega
dela s spremembami v sistemu vzgoje in izobraževanja v
družbi, dograditev sistema vojaških šol, dolžina trajanja šolanja in možnosti racionalizacije mreže šol, razširjanje učnih
načrtov in programov, izobraževanje in izpopolnjevanje ob
delu in iz dela, razvoj vojaških šol in šolskih centrov kot
znanstvenih in znanstveno-raziskovalnih ustanov in znanstveno-raziskovalno delo v njih.
Stanje varnosti in usposobljenosti organov
za notranje zadeve
Pripravil naj bi celovit prikaz dejavnosti organov za notranje
zadeve za preprečevanje sovražne in druge kriminalne aktivnosti, s poudarkom na aktualna vprašanja varnosti naše
družbe in način reševanja, kot tudi na ukrepe usposobljenosti
organov za notranje zadeve.
informacija o protipožarni varnosti
Glede na velike materialne škode, ki jih v naši državi vsako
leto povzročajo požari, bi morala informacija vsebovati podatke o gibanju požarov, sistemu varstva pred požari v celoti,
o sistemu preventivnega varstva, organizaciji služb, tehnični
opremljenosti in strokovnosti kadrov, ki neposredno skrbijo
za varstvo pred požari.
Inforamcija o stanju in gibanju kriminalitete
v letu 1981
Problem kriminalitete postaja vse izrazitejši. Število kaznivih dejanj se je v letu 1980 povečalo za 5,6 odstotka v primerjavi z letom 1979, po predhodnih statističnih podatkih pa se ta
tendenca nadaljuje v letu 1981.
Čeprav je učinkovitost organov za notranje zadeve pri odkrivanju kaznivih dejanj večja, je nujno potrebno še širše
angažiranje ostalih dejavnikov družbene samozaščite, posebej na področju prevencije kriminalitete.
ZAKONODAJNI DEL
SISTEM SOCIALISTIČNIH
SAMOUPRAVNIH
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV
Zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu
Z zakonom določene osnove za urejanje in uresničevanje
odnosov v gospodarjenju s sredstvi za pospeševanje in razširjanje materialne osnove dela v organizacijah združenega dela
in v skupnem gospodarjenju, kot tudi osnove za urejanje in
uresničevanje pravic delavcev do deleža osebnega dohodka
na podlagi minulega dela in osnove za delitev sredstev za
osebne dohodke na podlagi minulega dela.
Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja
Z zakonom bodo urejene temeljne pravice iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, kot sestavnega dela združenega
dela, ki jih predstavljajo dohodkovni odnosi in načela vzajemnosti, solidarnosti in minulega dela.
Zakon o jedrski energiji
Z zakonom bi bili v celoti določeni odnosi na področju
jedrske energije, modificirani sprejeti predpisi s tega po15

dročja, predpisani pogoji za razvoj in uporabo jedrske energije, jedrskih objektov in materialov v mirnodobske namene,
reguliral pa bi se tudi statut Komisije za jedrsko energijo,
njene naloge in pooblastila.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o temeljih kreditnega in bančnega sistema
S spremembami in dopolnitvami zakona bi izvršili dograditev sistemov rešitev na tem področju v skladu z novimi družbenoekonomskimi odnosi, ki so nastali v obdobju od sprejetja
zakona do zdaj, kot tudi v skladu s stališči, ki jih bodo sprejeli
zvezni družbeni sveti, zvezni izvršni svet in skupščina SFRJ.
Spremembe in dopolnitve bi opravili v določbah Zakona, ki
se nanašajo na regulativo kreditnega, bančnega in denarnega
sistema (depoziti in krediti, oblikovanje in delitev prihodka
banke, skladi, poslovna politika in likvidnost in podobno).
* * *
Osnutek programa predvideva, da bodo sprejete spremembe in dopolnitve v naslednjih zakonih: o Službi družbenega knjigovodstva; o statistiki; o prometu strupov; o varstvu
rastlin pred boleznimi in škodami, ki ogrožajo vso državo; o
evidenci na področju dela; o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju vojaških zavarovancev; o zdravstvenem zavarovanju vojaških zavarovancev; o varstvu otrok vojaških zavarovancev; o uporabi predpisov in o reševanju kolizije republiških oziroma pokrajinskih zakonov na področju davkov, prispevkov in taks.
Prav tako je predvideno, da bo sprejet zakon o postopku
vpisa določenih družbenih pravnih oseb v sodni register.
TEMELJI POLITIČNEGA SISTEMA
Zakon o temeljih sistema javnega informiranja
S tem zakonom bodo urejeni temelji sistema javnega informiranja, s katerimi se zagotavlja enotnost družbenopolitičnega sistema na področju javnega informiranja, določene
bodo pravice delovnih ljudi in občanov, da bodo obveščeni o
dogodkih v državi in v svetu, ter pravice in obveznosti subjektov informiranja, kakor tudi druga vprašanja, ki so pomembna
za javno informiranje.
Zakon o Svetu Predsedstva SFRJ za varstvo
ustavne ureditve
S tem zakonom bo v skladu z Zakonom o temeljih družbenih svetov in o zveznih družbenih svetih urejena organizacija
dela sveta za varstvo ustavne ureditve, kot tudi njegova razmerja z drugimi organi.
Zakon o splošni ljudski obrambi
Z novim zakonom o splošni ljudski obrambi bodo izražene
pomembnejše spremembe v sistemu organiziranja splošne
ljudske obrambe posebej glede trdnejšega povezovanja z
družbeno samozaščito, zagotavljanja neposrednejše in popolnejše usmerjajoče vloge ZKJ v splošni ljudski obrambi,
nadalje podružbljanje osnov obrambe z neposrednejšim in
aktivnejšim sodelovanjem delovnih ljudi in občanov, samoupravnih organizacij in skupnosti in delegacij Skupščine v teh
zadevah, kot tudi vodenje splošne ljudske obrambe v kriznih
situacijah.
V Osnutek programa so uvrščeni tudi zakoni o spremembah
in dopolnitvah zakonov o službi v oboroženih silah in o
sredstvih in financiranju JLA.
Resolucija, priporoči!© ali sklep
o uresničevanju družbene samozaščite
v sistemu socialističnega samoupravljanja
Zvezni zbor bo obravnaval Poročilo o uresničevanju druž-

bene samozaščite v sistemu socialističnega samoupravljanja
in če sprejme, da se sprejme ustrezen akt, bi se lotil izdelave
tega dokumenta, ki bi moral delovati spodbudno za napredek
družbene samozaščite.
Prav tako Osnutek programa predvideva sprejetje odloka o
posebnih merilih za predlaganje in izbiro kandidatov za določene funkcije v zveznih organih in zveznih organizacijah
nosilce katerih voli ali imenuje Skupščina SFRJ.
★ ★ ★
Prav tako so predvidene spremembe in dopolnitve v naslednjih zakonih: o temeljih sistema zvez; o zračni plovbi; o
varstvu znaka in imena Rdeči križ; pomorski notranji plovbi; o
Zveznem zavodu za zdravstveno varstvo; o temeljih sistema
državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter o zveznih
upravnih organih in o Carinski službi. Nato še spremembe
Zakona o Svetu federacije in sprejetje zakona o pogojih
zamenjavanja in prenašanja delov človeškega telesa, ki so
vzeti zaradi presajanja z namenom zdravljenja, kakor'tudi o
varstvu arhivskega gradiva federacije.
Predvideno je tudi sprejetje zakona o temeljih varnosti
transporta z naftovodi in plinovodi; zakon o Zveznem deviznem inšpektoratu; o opravljanju hidrometeoroloških zadev, ki
so pomembne za vso državo; o uporabi lika in imena Josipa
Broza Tita; o razglasitvi splošne ljudske žalosti in o reševanju
kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih odnosih.
Delovni načrt predvideva tudi spremembe in dopolnitve v
naslednjih zakonih: o Interesni skupnosti za stanovanjsko
graditev in upravljanje s stanovanji za potrebe delavcev in
funkcionarjev zveznih organov; o sodiščih združenega dela; o
Zveznem sodišču; o Zveznem javnem tožilstvu; o družbenem
pravobranilcu samoupravljanja; o zveznem družbenem pravobranilcu samoupravljanja; o Zveznem javnem pravobranilstvu; o vojaških sodiščih; o prekrških s katerimi se kršijo
zvezni predpisi; o vnašanju in razdeljevanju tujih sredstev
množičnega komuniciranja in o tuji informativni dejavnosti v
Jugoslaviji ter o novinarski agenciji Tanjug.
PRORAČUN FEDERACIJE IN
ORGANIZACIJ FEDERACIJE
Zaključni račun Proračuna
federacije za leto 1981
Predlog zaključnega računa Proračuna federacije bo poslan Skupščini SFRJ s poročilom Zveznega izvršnega sveta o
obravnavanju in določitvi Predloga zaključnega računa Proračuna federacije, kakor tudi o obravnavanju predloga zaključnih računov zveznih direkcij za rezerve industrijskih proizvodov in rezerve živilskih proizvodov.
Obenem bodo obravnavana tudi poročila posameznih organov in organizacij o končni izvršitvi programov in porabi
sredstev, ki so bila odobrena za razvoj in modernizacijo
službe v obdobju od leta 1976 do 1981.
Proračun federacije za leto 1983
V postopku sprejemanja Proračuna federacije za leto 1983
bo Zbor obravnaval Osnutek proračuna z aneksi (finančnimi
načrti zveznih direkcij za rezerve živilskih in industrijskih
proizvodov za leto 1983).
Piav tako je predvideno sprejetje zakona o izvršitvi proračuna federacije za leto 1983, odloka o organizaciji in delu
služb Skupščine SFRJ ter spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine SFRJ in Zveznega zbora.
V Osnutku delovnega programa Zbora niso vnešeni zakoni,
ki se nanašajo na nepredvidene investicije, ker je v postopku
dogovarjanja o tem, katere nepredvidene investicije se bodo
financirale iz Proračuna federacije v obdobju od leta 1981 do
1985 kot tudi dinamika izvrševanja.
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OSNUTEK ZAKONA
o spremembah
stanovanjskih

in

dopolnitvah zakona

razmerjih

POVZETEK
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
stanovanjskih razmerjih so drugič obravnavali zbori Skupščine SR Slovenije dne 1. 7. 1981 in sprejeli sklep, da se
sklepanje o osnutku zakona odloži in predlagatelju, Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naloži, naj pripravi
dopolnjen osnutek sprememp in dopolnitev zakona ter
zakon predloži v integralnem besedilu.
Predloženi osnutek zakona ne predlaga novega besedila zakona, temveč le spremembe in dopolnitve, ki so
potrebne, da se dosedanji zakon uskladi z 206. členom
ustave SR Slovenije in zakonom o združenem delu ter z
družbenoekonomskimi odnosi, ki jih je uvedel zakon o
stanovanjskem gospodarstvu. Po ustavi je občanu zajamčeno, da pridobi stanovanjsko pravico na stanovanju, ki je
družbena lastnina; s to pravico se mu zagotavlja, da pod
pogoji, ki jih določa zakon trajno uporablja to stanovanje
za zadovoljevanje osebnih in družinskih stanovanjskih potreb. Po zakonu o združenem delu izhaja stanovanjska
pravica iz pravice dela z družbenimi sredstvi, vzajemnosti
in solidarnosti.
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona temeljijo
na naslednjih načelnih izhodiščih:
Osnutek zagotavlja enotne temelje stanovanjskih razmerij, v okviru enotnega sistema pa organizacije združenega dela, delovne skupnosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti podrobneje urejajo s svojimi akti ta
razmerja, glede na različne pogoje in specifične potrebe.
V skladu z ustavo osnutek razmejuje stanovanjsko pravico na stanovanju v družbeni lastnini od pravice do uporabe stanovanja, na katerem ima kdo lastninsko pravico.
Naravi stanovanjske pravice ne ustreza več klasična
stanovanjska pogodba, ker ne gre za civilno pravno razmerje. Razpolaganje s stanovanji v družbeni lastnini je
eden od elementov samoupravnega položaja delacev v
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih,
civilnopravno razmerje pa še vedno obstoja med lastnikom družinske stanovanjske hiše ali stanovanja kot posameznega dela stavbe in imetnikom pravice do uporabe
stanovanja.
O pravicah in obveznostih imetnika stanovanjske pravice pri uporabi stanovanj in o dodeljevanju stanovanj v
družbeni lastnini odločajo delavci v organizacijah zd. uženega dela in delovnih skupnostih ter delovni ljudje, občani
in stanovalci v stanovanjskih skupnostih v skladu s samoupravnimi splošnimi akti, ob pogojih, ki jih določa
zakon.
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Spore iz razmerij med stanodajalcem in imetnikom stanovanjske pravice ne rešujejo redna sodišča, temveč posebna sodišča združenega dela. Za spore iz razmerij med
lastnikom stanovanjske hiše oziroma stanovanja kot posameznega dela stavbe v lasti občana in imetnikom pravice
do uporabe tega stanovanja pa ostanejo pristojna redna
sodišča.
Stanovanjsko razmerje med občanom, ki je pridobil
stanovanjsko pravico na stanovanju v družbeni lastnini, in
stanodajalcem, skupnostjo stanovalcev in stanovanjsko
skupnostjo nastane z dnem, ko se vseli v stanovanje.
Stanovanjsko razmerje med občanom, ki je pridobil
pravico do uporabe stanovanja v družinski stanovanjski
hiši oziroma na stanovanju kot posameznem delu stavbe v
lasti občana in lastnikom stanovanja, nastane z dnem
vselitve v stanovanje na podlagi stanovanjske pogodbe.
Izjema od pravila, da je stanovanjska pravica trajna
pravica na določenem stanovanju v družbeni lasti, je določba o stanovanjih, zgrajenih s pomočjo sredstev za
solidarnostno graditev stanovanj. Na teh stanovanjih se
pridobi stanovanjsko pravico za določen čas v skladu s
samoupravnim splošnim aktom stanovanjske skupnosti.
Nov institut je pravica do začasne uporabe stanovanja,
namenjenega osebi, ki opravlja družbeno funkcijo, službeno dolžnost oziroma dela v hiši, v kateri je stanovanje.
Pogodba o uporabi stanovanja za doiočen čas se lahko
sklene tudi v primeru, ko je razlastitveni upravičenec dolžan priskrbeti lastniku drugo stanovanje, ki gradi ali kupuje stanovanjsko hišo ali stanovanje, v primeru, ko je
pristojni organ odločil, da je treba stavbo podreti kakor
tudi v primeru, če imetnik stanovanjske pravice v dogovoru s stanodajalcem uporablja stanovanje, dokler mu
stanodajalec ne preskrbi dogovorjenega stanovanja.
Osnutek ohranja dosedanje določbe o odpovedi stanovanjskega razmerja s tem, da jih prilagaja zakonu o stanovanjskem gospodarstvu.
Poglavje o podstanovalskih razmerjih je dopolnjeno
glede na neurejenost odnosov na tem področju in izkoriščanje podstanovalcev s tem, da se podstanovalsko razmerje lahko sklene samo za posamezne stanovanjske
prostore, da način in pogoje za oddajanje prostorov podstanovalcem predpiše občinska skupščina in da se poostri
nadzor nad podstanovalskimi razmerji,
Uveljavljen je predlog ustavnega sodišča, da se zoži
krog uporabnikov stanovanja, ki po smrti imetnika stanovanjske pravice ali ko ta trajno neha uporabljati stanovanje, obdržijo pravico do nadaljnje uporabe stanovanja.
V kazenskih določbah so odpadle kazni za kazniva dejanja, ker te vsebuje kazenski zakonik. Prehodne določbe
zagotavljajo pravno varnost in usklajen prehod na izvajanje zakona.
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OPOMBE:

Zakon o stanovanjskih razmerjih
(Uradni list SRS, št. 18/74 in 10/76) se
spremeni in dopolni tako, da se
njegovo prečiščeno besedilo glasi:
ZAKON O STANOVANJSKIH
RAZMERJIH
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Delavci, delovni ljudje in občani na podlagi sredstev lastne udeležbe ter na podlagi
pravice dela z združenimi sredstvi ter vzajemnosti in solidarnosti, pridobijo stanovanjsko
pravico na stanovanju, ki je družbena lastnina.
(2) Stanovanjska pravica zagotavlja delovnim ljudem in občanom, da pod pogoji, ki jih
določa ta zakon, trajno uporabljajo stanovanje v družbeni lastnini za zadovoljevanje
osebnih in družinskih potreb.
(3) Stanovanjska pravica lahko preneha samo v primerih in na način, kot to določa
zakon.
2. člen
(1) Pravice občanov in njihove obveznosti
ki jih imajo kot imetniki stanovanjske pravice
na stanovanju v družbeni lastnini in imetniki
pravice do začasne uporabe takega stanovanja, do družbene skupnosti, se določajo z
zakonom, s predpisi izdanimi na njegovi podlagi in s samoupravnimi splošnimi akti samoupravnih organizacij in skupnosti.
(2) Pravico občana do uporabe stanovanja,
na katerem ima kdo lastninsko pravico določa ta zakon.
(3) Pravico občana, uporabljati stanovanje,
na katerem ima lastninsko pravico, določa ta
zakon.
3. člen
(1) Delavci v organizacijah združenega dela
in delovnih skupnostih, delavci, delovni ljudje, občani in stanovalci v samoupravnih interesnih stanovanjskih skupnostih (v nadaljnem
besedilu: stanovanjske skupnosti), družbenopolitične skupnosti, druge samoupravne organizacije in skupnosti ter druge družbenopravne osebe, ki so kot investitorji zgradili
stanovanjsko hišo ali stanovanje ali na njem
pridobili pravico, da z njim razpolagajo, odločbo o dodeljevanju stanovanj (stanodajalci)
(2) Ob pogojih iz prejšnjega odstavka imajo
pravico dajati v uporabo stanovanje, na katerem imajo lastninsko pravico, občani, društva
in druge civilne pravne osebe.
4. člen
(1) Za stanovanje po tem zakonu se šteje
skupina prostorov namenjenih za stanovanje
ki so praviloma gradbena celota in imajo posebej vhod.
(2) Za stanovanje po tem zakonu se ne
štejejo:
1. prostori za začasno prebivanje (začasna
delavska stanovanja na stavbiščih in F
podobno);

2. prostori v stavbi, zgrajeni za nastanitev
posameznikov (samski domovi, dijaški in študentski domovi, domovi za ostarele občane,
domovi za telesno prizadete osebe in podobno):
3. prostori, ki se v sezoni ali od časa do časa
uporabljajo za počitek ali oddih,
5. člen
(1) Za uporabnike stanovanja se štejejo po
tem zakonu imetnik stanovanjske pravice (10.
člen tega zakona) in naslednje osebe, ki z
njim stalno stanujejo: zakonec ali oseba, katere dalj časa trajajoča življenska skupnost z
imetnikom stanovanjske pravice ima po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, v
določenih primerih, enake pravne posledice
kot zakonska zveza, njuni otroci, posvojenci
in starši, stari starši, bratje in sestre, tisti, ki jih
je imetnik stanovanjske pravice dolžan'vzdrževati po zakonu in tisti, ki so po zakonu
dolžni vzdrževati imetnika stanovanjske pravice,
(2) Za stanovatee se štejejo po tem zakonu
poleg uporabnikov stanovanja tudi druge
osebe, ki stalno stanujejo z imetnikom stanovanjske pravice, podstanovalci in člani njihovega družinskega gospodinjstva, ki z njimi
stanujejo, ter najemniki poslovnih prostorov v
stanovanjski hiši, imetniki pravice uporabe
poslovnih prostorov ter lastniki poslovnih
prostorov, če te prostore uporabljajo.
6. člen
(1) Če se morajo uporabniki stanovanja izseliti iz stanovanja iz razlogov, ki niso nastali
po njihovi krivdi, se smejo prisilno izseliti samo, če jim je zagotovljeno drugo primerno
stanovanje, razen, če ni s tem zakonom drugače določeno.
P®
morajo uporabniki stanovanja izseliti iz stanovanja iz razlogov, ki so nastali po
njihovi krivdi, se smejo prisilno izseliti, samo
če so jim zagotovljeni najpotrebnejši prostori,
razen če ni s tem zakonom drugače določeno.'
7. člen
(1) Za primerno stanovanje se šteje po tem
zakonu stanovanje, ki ne pomeni bistvenega
poslabšanja razmer uporabnikov stanovanja.
Pri tem se upošteva tlorisno površino stanovanja, funkcionalnost razporeditve prostorov,
lego stanovanja, način ogrevanja, oddaljenost stanovanja od kraja zaposlitve, možnost
ukvarjati se z dovoljeno dejavnostjo, zdravstveno stanje uporabnikov in višino stanarine.
(2) Za najpotrebnejše prostore se štejejo po
tem zakonu prostori, ki varujejo stanovalce
pred vremenskimi neprilikami, njihovo pohištvo pa pred znatnejšo škodo.
(3) Na najpotrebnejših prostorih ni mogoče
pridobiti stanovanjske pravice, uporabniki takih prostorov pa uživajo varstvo, kot ga imaio
imetniki stanovanjske pravice.
8. člen
(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na
stanodajalca in na imetnika stanovanjske prapriloga poročevalca

'

vice, se smiselno uporabljajo tudi na lastnika
družinske stanovanjske hiše oziroma stanovanja kot posameznega dela stavbe in imetniIka pravice do uporabe stanovanja, če ni vtem
Izakonu drugače določeno.
1 (2) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na
.stanovanja v družbeni lastnini, se smiselno
V/porabljajo tudi za stanovanja v družinskih
stanovanjskih hišah in za stanovanja kot posameznih delov stavb v lasti občanov, če ni v
tem zakonu drugače določeno.
9. člen
(1) Za reševanje sporov iz razmerij, ki jih
ureja ta zakon so pristojna posebna sodišča
združenega dela; temeljna.sodišča pa so pristojna, če gre za reševanje sporov v zvezi z
[oddajanjem družinskih stanovanjskih hiš in
I stanovanj kot posameznih delov stavb v last' nini občanov in v drugih primerih, določenih z
zakonom.
;
(2) Postopki za,reševanje sporov iz razmerij,
ki jih ureja ta zakon veljajo za nujne.
II. STANOVANJSKA PRAVICA iN
PRAVICA DO UPORABE STANOVANJA
I. Pridobitev stanovanjske pravice
10. člen
(1) Občan pridobi stanovanjsko pravico na
stanovanju v družbeni lastnini na podlagi
pravnomočne odločbe o dodelitvi stanovanja
in ko podpiše izjavo, da bo uporabljal stanovanje v družbeni lastnini v skladu s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti stanovalcev, če ni v tem zakonu drugače določeno.
(2) Pred vročitvijo odločbe o dodelitvi stanovanja vplača stanodajalcu sredstva lastne
udeležbe po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu.
(3) Preden podpiše občan izjavo, da bo
uporabljal stanovanje v družbeni lastnini v
skladu s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti stanovalcev, se mu mora vročiti te samoupravne splošne akte. Če izjave ne podpiše v tridesetih dneh, ko je prejel odločbo o
dodelitvi stanovanja izgubi pravico do tega
stanovanja.
(4) Če se skupnost stanovalcev še ni konstituirala in ni sprejela samoupravnih splošnih
aktov iz prvega odstavka tega člena, podpiše
občan izjavo takrat ko so sprejeti. Če izjave ne
podpiše, je to razlog za odpoved stanovanjskega razmerja.
11. člen
(1) Stanovanjska pravica se ne sme prenašati na druge osebe, razen v primerih, ki jih
določa ta zakon.
(2) Prenos stanovanjske pravice v nasprotju
z določbami tega zakona nima pravnega
učinka.
12. čien
(1) Občan sme imeti stanovanjsko pravico
le na enem stanovanju.

(2) Uporabnik stanovanja ne more biti hkrati tudi imetnik stanovanjske pravice na drugem stanovanju, če ni v tem zakonu drugače
določeno.
(3) Razen v primerih, določenih s tem zakonom, je prepovedana uporaba dveh ali več
stanovanj.
13. člen
(1) Kdor uporablja več stanovanj mora v
tridesetih dneh, odkar je pridobil stanovanjsko pravico oziroma začel uporabljati več stanovanj, sporočiti za stanovanjske zadeve pristojnemu občinskemu upravnemu organu (v
nadaljnjem besedilu: stanovanjski organ), na
katerem stanovanju bo obdržal stanovanjsko
pravico oziroma katero stanovanje bo uporabljal.
(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka ne sporoči, na katerem stanovanju bo obdržala stanovanjsko pravico, oziroma katero stanovanje bo uporabljala, odloči o tem stanovanjski
organ, ki hkrati tudi določi rok, v katerem
mora ta oseba izprazniti druga stanovanja.
(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov
sme lastnik v primeru iz prvega odstavka tega
člena zahtevati pri stanovanjskem organu izpraznitev stanovanja, na katerem ima lastninsko pravico, če mu je to potrebno, da bi se
lahko sam ali pa člani njegove družine vselili.
(4) Zahtevo po izpraznitvi stanovanja v smislu drugega odstavka tega člena lahk poda pri
stanovanjskem organu krajevna in stanovanjska skupnost in vsakdo, ki ima na taki izpraznitvi pravni interes.
14. člen
(1) Če skleneta zakonsko zvezo dva imetnika stanovanjske pravice, odločata zakonca
sporazumno, na katerem stanovanju bo eden
od njiju obdržal oziroma pridobil stanovanjsko pravico; to svojo.odločitev morata zakonca sporočiti stanovanjskemu organu v roku
tridesetih dni po sklenitvi zakonske zveze.
Oba zakonca pa lahko obdržita stanovanjsko
pravico na svojih stanovanjih, če sta obe stanovanji neprimerni za njuno skupno prebiva.nje.
(2) Če sta zakonca pred sklenitvijo zakonske zveze uporabljala stanovanje skupaj z
drugimi uporabniki, pridobi stanovanjsko
pravico na stanovanju, za katero sta se zakonca sporazumela, da ga ne bosta obdržala,
uporabnik po določbah 19. člena tega zakona.
(3) Če je katero izmed stanovanj iz prvega
odstavka tega člena v lasti občana, sme lastnik, ne glede na voljo zakoncev, zahtevati pri
stanovanjskem organu izpraznitev stanovanja, na katerem ima lastninsko pravico, da bi
se lahko sam aH člani njegove družine vselili.
15. člen
(1) Imetnik stanovanjske pravice na istem
stanovanju more biti le ena oseba.
Varianta: Doda se drugi odstavek,
(2) V primeru, da sta oba zakonca v delovnem razmerju pri isti organizaciji združenega

priloga poročevalca
-i,,'.
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dela ali delovni skupnosti oziroma, če sta v
delovnem razmerju pri različnih organizacijah
združenega dela ali delovnih skupnostih, pa
te organizacije ali skupnosti združijo ta sredstva za stanovanjsko izgradnjo, lahko pridobita stanovanjsko pravico v skladu s samoupravnimi splošnimi akti teh organizacij oziroma skupnosti oba zakonca. To velja tudi za
moškega in žensko, katerih dalj časa trajajoča
življenjska skupnost ima po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, v določenih
primerih, enake pravne posledice kot zakonska zveza.
16. člen
Če imetnik stanovanjske pravice umre ali
trajno neha uporabljati stanovanje, pridobi
njegov zakonec stanovanjsko pravico na stanovanju, ki ga je souporabljal. To velja tudi za
moškega in žensko, katerih dalj časa trajajoča
življenjska skupnost z imetnikom stanovanjske pravice ima enake pravne posledice kot
zakonske zveze po zakonu o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih v določenih primerih.
17. člen
(1) Če se zakonska zveza razveže, se lahko
prejšnja zakonca sporazumeta, kdo od njiju
obdrži oziroma pridobi stanovanjsko pravico
na stanovanju, za katero je bil imetnik stanovanjske pravice eden od njiju.
(2) Če se prejšnja zakonca ne moreta sporazumeti o stanovanjski pravici, odloči o tem na
zahtevo enega od njiju v nepravdnem postopku temeljno sodišče, na čigar območju je stanovanje, sodišče upošteva pri tem stanovanjske potrebe prejšnjih zakoncev, njunih otrok
in drugih oseb, ki skupaj z njimi stanujejo in
druge okoliščine primera.
(3) Prejšnji zakonec, ki po sodni odločbi ne
obdrži oziroma ne pridobi stanovanjske pravice, se mora izseliti iz stanovanja.
(4) Zakoncu, ki se je dolžan po prejšnjem
odstavku izseliti iz stanovanja, je treba preskrbeti najpotrebnejše prostore.
(5) Določbe prejšnjh odstavkov veljajo tudi
v primeru, ko razpade dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki ima
po zakonti o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, v določenih primerih, enake pravne
posledice kot zakonska zveza.
18. člen
(1) Uporabniki, ki skupaj z imetnikom stanovanjske pravice stanujejo v stanovanju,
imajo pravico, ob pogojih iz tega zakona'
neovirano osebno uporabljati to stanovanje.
Uporabniki stanovanja imajo pravico iz
prejšnjega odstavka tudi po smrti imetnika
stanovanjske pravice.
(3) če uporabniki stanovanja uporabljaio
stanovanje tudi po smrti imetnika stanovanjske pravice, pa ni pogojev za prenos stanovanjske pravice po določbah 16. člena tega
zakona, določi imetnika stanovanjske pravice
stanodajalec na predlog uporabnikov.
(4) Ce uporabniki ne predlagajo imetnika
stanovanjske pravice v tridesetih dneh po
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smrti imetnika stanovanjske pravice, določi
stanodajalec izmed njih imetnika stanovanjske pravice potem, ko dobi mnenje za zadeve
socialnega varstva pristojnega občinskega
upravnega organa.
(5) Če stanodajalec meni. da nihče od tistih,
ki so ostali v stanovanju, ko je imetnik stanovanjske pravice umrl, ne izpolnjuje pogojev za
pridobitev stanovanjske pravice, lahko zahteva v roku enega leta po smrti imetnika stanovanjske pravice s predlogom pri posebnem
sodišču združenega dela izselitev vseh, ki so
ostali v stanovanju
19. člen
(1) Imetnik stanovanjske pravice, ki trajno
neha uporabljati stanovanje, izgubi stanovanjsko pravico. Šteje se, da je imetnik stanovanjske pravice trajno nehal uporabljati stanovanje, če ga ne uporablja več kot šest mesecev.
(2) Uporabniki stanovanja, ki so najmanj
dve leti živeli z imetnikom stanovanjske pravice, preden je nehal uporabljati stanovanje,
obdržijo pravico uporabljati stanovanje. Rok
dveh let se ne nanaša na mladoletne uporabnike stanovanja.
(3) Za določitev novega imetnika stanovanjske pravice veljajo v primerih iz prejšnjega
odstavka določbe tretjega, četrtega in petega
odstavka prejšnjega člena.
(4) Določbe drugega odstavka tega člena
ne veljajo v primeru, če je imetnik stanovanjske pravice trajno nehal uporabljati stanovanje na podlagi odpovedi stanovanjskega razmerja ali na podlagi pogodbe o zamenjavi
stanovanja, kakor tudi v primeru, če je bilo
imetniku stanovanjske pravice v skladu s samoupravnimi splošnimi akti stanodajalca dodeljeno drugo primerno stanovanje zanj in
druge uporabnike in v primeru, če je imetnik
stanovanjske pravice zgradil ali kupil družinsko stanovanjsko hišo ali stanovanje in se
vanj vselil, če je to stanovanje primerno zanj
in za druge uporabnike.
2. Pravice imetnika stanovanjske
pravice
20. člen
Brez dovoljenja imetnika stanovanjske pravice se nihče ne sme vseliti v stanovanje ki aa
on uporablja.
21. člen
(1) Imetnik stanovanjske pravice sme iz
upravičenih razlogov zahtevati od vsakega
uporabnika, razen od svojih mladoletnih
otrok in svojega zakonca, izselitev iz stanovanja in mu dati za izselitev primeren rok ki ne
sme biti krajši od trideset dni.
. ^ ^.e.se uPorabnik stanovanja na zahtevo
iz prejšnjega odstavka ne izseli v določenem
roku, lahko zahteva imetnik stanovanjske pravice s tožbo pri temeljnem sodišču njegovo
a
izselitev.
22. člen
(1) Imetnik stanovanjske pravice lahko zapriloga poročevalca

menja svoje stanovanje za stanovanje drugeqa imetnika stanovanjske pravice.
12) Z zamenjavo pridobi imetnik stanovanjske pravice na stanovanju, ki ga je dobil v
zamenjavo, stanovanjsko pravico.
(3) Zamenjava stanovanj ni dovoljena:
1 če je katero od stanovanj, ki se naj zamenja, v hiši, ki se mora po odločbi pristojnega
organa podreti;
, , .
2. če je tako stanovanje v hiši, za katero je
vložena zahteva za razlastitev;
3. če je imetniku stanovanjske pravice od
povedano stanovanjsko razmerje, dokler ni
odpoved umaknjena ali pa zavrnjena s pravnomočno sodno odločbo;
4. če gre za navidezno zamenjavo.
(4) Uporabniki stanovanj lahko nasprotujejo zamenjavi, če bi saz njo bistveno poslabšale njihove stanovanjske razmere.
(5) Za navidezno zamenjavo stanovanj se
šteje zlasti, če eden izmed imetnikov stanovanjske pravice dejansko ne izvrši zamenjave,
če po izvršeni zamenjavi brez opravičenih razlogov ne uporablja stanovanja najmanj eno
leto, če eden izmed imetnikov stanovanjske
pravice, ki zamenjuje to stanovanje gradi hišo
ali ima sklenjeno kupno pogodbo za stanovanje.

na v nasprotju z določbami tega zakona, lanko pogodbo o zamenjavi izpodbija s predlogom pri posebnem sodišču združenega dela
oziroma s tožbo pri temeljnem sodišču'
25. člen
Imetnik stanovanjske pravice lahko uporablja v skladu z določbami tega zakona in samoupravnimi splošnimi akti stanodajalca posamezne prostore v stanovanju za opravljanje
dovoljene dejavnosti, lahko pa jih odda komu
drugemu kot podstanovalcu za prebivanje ali
za opravljanje dovoljene dejavnosti.

3. Obveznosti imetnika stanovanjske
pravice
26. člen
(1) Imetnik stanovanjske pravice mora ravnati pri uporabi stanovanja skrbno in stanovanje varovati pred okvarami in poškodbami.
(2) Imetnik stanovanjske pravice mora uporabljati stanovanje na tak način, da drugih
imetnikov stanovanjske pravice ne ovira v
mirni uporabi njihovih stanovanjskih prostorov in skupnih prostorov.

23. člen

27. člen

(1) Pogodba o zamenjavi stanovanj mora
biti sklenjena v pisni obliki.
(2) Pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki,
nima pravnega učinka.
(3) Imetnika stanovanjske pravice morata
dostaviti po en izvod pogodbe o zamenjavi
stanovanj stanodajalcema in stanovanjski
skupnosti, ter skupnosti stanovalcev, ce je
katero izmed stanovanj v družbeni lastnini
oziroma, če je stanovanje kot posamezni del
stavbe v družbeni lastnini v lasti občana.

(1) Posamezne prostore v stanovanju sme
imetnik stanovanjske pravice uporabljati za
opravljanje dejavnosti iz 25. člena tega zakona samo z dovoljenjem stanovanjskega organa; ta zahteva poprej mnenje stanodajalca in
hišnega sveta.
(2) Dovoljenje ni potrebno, ce uporablja
uporabnik stanovanja posamezne prostore v
stanovanju za umetniško dejavnost v skladu z
določbami drugega odstavka prejšnjega
člena.

24. člen

28. člen

(1) Za zamenjavo stanovanj je potrebno soalasje obeh stanodajalcev; to soglasje morata
imetnika stanovanjske pravice pridobiti preden skleneta pogodbo o zamenjavi stanovanj.
(2) Stanovajalec zavrne soglasje za zamenjavo stanovanj v družbeni lastnini, če je stanovanje namenjeno le za osebe, določene s
splošnim aktom o dodeljevanju stanovanj,
imetnik stanovanjske pravice, ki naj bi se z
zamenjavo v to stanovanje vselil, pa ne spada
med take osebe.
,
(3) Soglasje za zamenjavo stanovanj ali zavrnitev soglasja mora biti pisma; zavrnitev
soglasja za zamenjavo stanovanja v družbeni
lastnini mora biti obrazložena.
(4) Tisti, kateremu stanodajalec v tridesetih
dneh od dneva, ko mu je bila predložena
zahteva za soglasje, ne izda soglasja ali ga
zavrne, lahko zahteva v petnajstih dneh od
poteka roka za izdajo soglasja oziroma od
dneva zavrnitve pri posebnem sodiscu združenega dela, oziroma pri temeljnem sodiscu,
naj ugotovi, da ima predlagatelj pravico do
zamenjave stanovanja.
.
..
(5) Tisti, ki misli, da je prizadet v svojih
pravicah, ker je zamenjava stanovanj sklenjepriloga poročevalca

(1) Imetnik stanovanjske pravice ne sme
izvrševati sprememb na stanovanjskih prostorih ter opremi in napravah v stanovanju, ki so
sestavni del stanovanja, brez poprejšnjega
soglasja stanodajalca in hišnega sveta.
(2) Brez soglasja lastnika tudi ni mogoče
izvrševati sprememb iz prvega odstavka v stanovanjih, ki so v lasti občanov.
29. člen
Imetnik stanovanjske pravice je dolžan dopustiti, da se izvršijo v njegovem stanovanju
dela, ki so potrebna, da se v hiši popravijo ali
izvršijo koristne izboljšave, pa jih drugje ni
mogoče izvršiti ali pa le z nesorazmernimi
stroški. Zavezanec pa mora popravila oziroma
izboljšave izvršiti v najkrajšem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo stanovalce.
30. člen
Imetnik stanovanjske pravice mora plačevati stanarino in druge obveznosti po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu od dneva,
ko je prevzel stanovanje
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(1) Imetnik stanovanjske pravice trpi stroške za popravila v stanovanju ali na drugih
delih hiše, ki jih povzroči po svoji krivdi.
(2) Za škodo, ki jo povzročijo stanovalci po
svoji krivdi, je odgovoren imetnik stanovanjske pravice solidarno s stanovalci.
32. člen
(1) Po prenehanju stanovanjskega razmerja
mora imetnik stanovanjske pravice izročiti
stanovanje hišnemu svetu oziroma lastniku
stanovanja v takem stanju v kakršnem ga je
prevzel; pri tem se upoštevajo spremembe, do
katerih je prišlo zaradi normalne rabe stanovanja ter izboljšave in spremembe v stanovanju, ki jih je imetnik stanovanjske pravice izvršil na svoje stroške v soglasju s skupnostjo
stanovalcev.
(2) Predsednik hišnega sveta in imetnik stanovanjske pravice skupaj pismeno ugotovita
v kakšnem stanju je stanovanje ob izročitvi.
Če imetnik stanovanjske pravice ne sodeluje
pri pismeni ugotovitvi stanja stanovanja ob
izročitvi, ugotovi to stanje hišni svet.
4. Pravica do uporabe stanovanja
33. člen
(1) Občan pridobi pravico do uporabe stanovanja v družinski stanovanjski hiši, oz. na
stanovanju kot posameznem delu stavbe v
lasti občana na podlagi stanovanjske pogodbe, ki jo sklene z lastnikom družinske stanovanjske hiše oziroma stanovanja kot posameznega dela stavbe.
(2) Stanovanjska pogodba se sklene za določen ali nedoločen čas.
(3) Stanovanjska pogodb, mora biti sklenjena v pismeni obliki. Stanovanjska pogodba, ki ni sklenjena v pismeni obliki, nima pravnega učinka.

III. DODELJEVANJE STANOVANJ
34. člen
(1) Stanovanja v družbeni lasti se dodeljujejo občanom z odločbo o dodelitvi stanovanja,
ki jo izda pooblaščeni organ stanodajalca v
skladu s samoupravnim splošnim aktom o
dodelitvi stanovanj.
(2) Odločba o dodelitvi stanovanja mora biti
obrazložena in objavljena na način, kot to
določa samoupravni splošni akt o dodelitvi
stanovanj.
35. člen
(1) Stanodajalec je dolžan sprejeti samoupravni splošni akt o dodelitvi stanovanj.
(2) Stanodajalci s samoupravnim sporazumom določijo osnove in merila za oblikovanje
samoupravnega splošnega akta o dodelitvi
stanovanj. Pri tem zlasti določijo osnove in
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merila za prednostni red, po katerem se dodelijo stanovanja, upoštevajoč stanovanjske potrebe, število družinskih članov ter socialno in
premoženjsko stanje pričakovalcev stanovanj, kadrovske potrebe stanodajalcev in podobno.
(3) Stanodajalec je dolžan sprejeti vsako
leto prednostni vrstni red upravičencev za
dodelitev stanovanj in ga objaviti. Postopek
za sprejem prednostnega vrstnega reda določi stanodajalec s samoupravnim splošnim aktom o dodelitvi stanovanj.
36. člen
(1) Zoper odločbo o dodelitvi stanovanja in
zoper prednostni red lahko vloži v petnajstih
dneh od dneva, ko je bila vročena odločba o
dodelitvi stanovanja, oziroma ko je bil objavljen prednosti vrstni red, ugovor na pristojni
organ stanodajalca vsak kdor meni,da je
kršen njegov interes in da po samoupravnem
splošnem aktu o dodelitvi stanovanj lahko
dobi stanovanje.
(2) Sklep o ugovoru zoper prednostni vrstni
red mora biti obrazložen.
(3) Odločba o ugovoru zoper odločbo o
dodelitvi stanovanja mora biti obrazložena.
37. člen
(1) Tisti, ki z ugovorom iz prejšnjega člena
ni uspel, lahko vloži v petnajstih dneh predlog
za odpravo sklepa oziroma odločbe pri posebnem sodišču združenega dela.
(2) Vložitev predloga za odpravo sklepa oziroma odločbe zadrži izvršitev sklepa oziroma
odločbe.
38. čien
Nosilcu družbene funkcije se lahko dodeli v
začasno uporabo stanovanje v drugem kraju
za čas, dokler opravlja to funkcijo, v skladu s
predpisi, ki urejajo dodeljevanje stanovanj za
nosilce družbenih funkcij.
39. člen
(1) Pravico do začasne uporabe stanovanja,
namenjenega osebi,ki opravlja službeno dolžnost (stanovanje v kazensko-poboljševalnih
zavodih in v objektih organov za notranje
zadeve, v vojašnicah in drugih vojaških objektih, na letališčih, na železniških postajah in
drugih objektih železniške trasportne organizacije, v cestnih čuvajnicah, šolskih poslopjih, zdravstvenih zavodih in podobno) lahko
pridobi le oseba, ki opravlja službeno dolžnost zvezano s stavbo, v kateri je stanovanje.
(2) Pravico do začasne uporabe stanovanja,
namenjenega za hišnika, kurjača ali podobno,
lahko pridobi le oseba, ki opravlja takšna dela
v hiši, v kateri je stanovanje.
(3) Pravico do začasne uporabe stanovanja
pridobi oseba iz prvega in drugega odstavka
tega člena, ko sklene s stanodajalcem pogodbo 0 uporabi stanovanja za določen čas.
(4) Pravico dodeliti stanovanje v stavbah iz
prvega odstavka tega člena imajo delavci v
organizacijah združenega dela in delovnih
skupnostih v skladu s samoupravnimi splošnimi akti.
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(5) Pravico oddati stanovanje iz drugega
odstavka tega člena ima hišni svet.
40. člen
(1) Na stanovanju, ki je zgrajeno s pomočjo
sredstev za solidarnostno graditev stanovanj,
pridobijo stanovanjsko pravico občani, ki izpolnjujejo pogoje po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu.
(2) S samoupravnim splošnim aktom stanovanjske skupnosti se urejajo medsebojna
razmerja med občanom, ki je pridobil stanovanjsko pravico na stanovanju iz prejšnjega
odstavka, delavci v organizacijah združenega
dela, delovnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter drugimi ustanovitelji stanovanjske skupnosti in
stanovanjsko skupnostjo.
41. člen
V primerih, ko je razlastitveni upravičenec
po predpisih o razlastitvi dolžan priskrbeti
drugo stanovanje prejšnjemu lastniku, ki gradi ali kupuje stanovanjsko hišo ali stanovanje,
se sklene pogodba o uporabi stanovanja za
določen čas, ki ne sme biti daljši od petih let.
42. člen
Za stanovanje v stavbi, za katero je pristojni
organ odločil, da jo je treba podreti, je mogoče skleniti pogodbo o začasni uporabi stanovnja za čas od poteka roka, ko naj se začne
stavba podirati.
43. člen
(1) Če imetnik stanovanjske pravice po dogovoru s stanodajalcem ali lastnikom začasno uporablja stanovnje, dokler mu stanodajalec ali lastnik ne priskrbi dogovorjenega
stanovanja, se sklene pogodba o uporabi stanovanja za določen čas.
(2) Razen v primerih, ko je po določbah
tega zakona imetniku stanovanjske pravice
mogoče odpovedati za nedoločen čas sklenjeno stanovanjsko razmerje, se imetnik stanovanjske pravice iz prejšnjega člena in
prejšnjega odstavka ni dolžan izseliti, dokler
mu stanodajalec ali lastnik ne omogoči vselitev v dogovorjeno stanovanje.
44. člen
(1) Stanodajalec je dolžan dodeliti prazno
stanovanje.
(2) Hišni svet obvesti o izpraznitvi stanovanja pristojni organ stanodajalca.
(3) Če stanodajalec ne dodeli praznega
stanovnja niti v treh mesecih, ko se je stanovanje zgradilo ali izpraznilo, je sam dolžan
plačati stanarino in druge obveznosti po
predpisih o stanovanjskem gospodarstvu za
prazno stanovanje,
(4) Določbi prvega in tretjega odstavka tega
člena veljata tudi za stanovanja v družinskih
stanovanjskih hišah in za stanovanja kot posameznih delov stavbe, ki so v lasti občanov.
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45. člen
Določbe 34., 36. in 37. člena tega zakona
veljajo tudi za prenos stanovanjske pravice na
zasedenem stanovanju na drugo osebo.
IV. STANOVANJSKO RAZMERJE
1. Nastanek stanovanjskega
razmerja
46. člen
(1) Stanovanjsko razmerje med občanom,
ki je pridobil stanovanjsko pravico na stanovanju v družbeni lastnini in stanodajalcem,
skupnostjo stanovalcev in stanovanjsko
skupnostjo nastane z dnem, ko se vseli v
stanovanje.
(2) Stanovanjsko razmerje med občanom,
ki je pridobil pravico do uporabe stanovanja v
družinski stanovanjski hiši oziroma na stanovanju kot posameznem delu stavbe v lasti
občana in lastnikom hiše oziroma stanovanja,
nastane z dnem vselitve na podlagi stanovanjske pogodbe.
2. Vselitev v stanovanje
47. člen
(1) Potem, ko občan pridobi stanovanjsko
pravico (10. člen tega zakona) oziroma pravico do uporabe stanovanja (33. člen tega zakona) mu skupnost stanovalcev oziroma lastnik
stanovanjske hiše ali lastnik stanovanja kot
posameznega dela stavbe, izroči v petnajstih
dneh stanovanje.
(2) Ob izročitvi stanovanja se z zapisnikom
ugotovi njegovo stanje oziroma pomanjkljivosti v njem. Zapisnik podpišeta obe stranki, če
se stanje stanovanja oziroma pomanjkljivosti
v njem ne ugotovijo z zapisnikom ob izročitvi,
se domneva, da je bilo stanovanje izročeno v
redu.
48. člen
(1) Če se občan, ki mu je bilo stanovanje
dodeljeno brez upravičenega vzroka ne vseli v
stanovanje v tridesetih dneh, ko je pridobil
stanovanjsko pravico, izgubi stanovanjsko
pravico na tem stanovanju.
(2) V rok iz prejšnjega odstavka se ne šteje
čas, ki je potreben imetniku stanovanjske pravice, da pripravi stanovanje za vselitev; ta čas
pa ne more trajati dglj kot šestdeset dni.
49. člen
(1) Če se kdo vseli v stanovanje v nasprotju
z določbami 10. oziroma 33. člena tega zakona, izda stanovanjski organ po uradni, dolžnosti ali na zahtevo prizadetega odločbo o izpraznitvi stanovanja.
(2) Zoper odločbo o izpraznitvi stanovanja
je v treh dneh od njene vročitve dovoljena
pritožba. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve
odločbe.
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(3) Odločbo iz prvega odstavka tega člena
ni možno izdati, če sta pretekli dve leti od
vselitve v stanovanje.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka
lahko stanodajalec oziroma prizadeti zahteva
v roku iz prejšnjega odstavka s predlogom pri
posebnem sodišču združenega dela oziroma
pritožbo pri temeljnem sodišču izpraznitev
stanovanja. Predloga oziroma tožbe ne more
vložiti tisti, ki je predlagal uvedbo upravnega
postopka.
(5) Ob prisilni izvršitvi odločbe iz prvega
oziroma četrtega odstavka tega člena ne pripadajo tistemu, ki je izseljen, niti najpotrebnejši prostori.
(6) Oseba, ki se je vselila v stanovanje v
nasprotju z določbami tega zakona trpi vso
škodo in stroške, ki so bili povzročeni v zvezi
z njeno nezakonito vselitvijo.
50. člen
Če se vselitev po prvem odstavku iz prejšnjega člena pripravlja ali je v teku, so organi
milice dolžni tako vselitev preprečiti,
3. Vzdrževanje in popravilo
stanovanja.
51. člen
(1) Stanovalci v skupnosti stanovalcev so
skupaj z delavci, delovnimi ljudmi in občani
organiziranimi v stanovanjski skupnosti, odgovorni za vzdrževanje in vzajemno gospodarjenje s stanovanji v družbeni lastnini v
skladu s predpisi o stanovanjskem gospodarstvu in dogovorjenimi kriteriji in merili samoupravnega sporazuma o temeljih plana
stanovanjske skupnosti.
52. člen
(1) Če je potrebno v stanovanju za stanje, v
kakšnem ga je treba vzdrževati po predpisih v
stanovanjskem gospodarstvu, popravilo, ki ne
gre na račun imetnika stanovanjske pravice,
lahko ta zahteva od hišnega sveta oziroma od
lastnika družinske stanovanjske hiše ali lastnika stanovanja kot posameznega dela stavbe, tako popravilo.
(2) Če zavezanec iz prejšnjega odstavka ne
izvrši v primernem roku popravila, lahko izvrši
tako popravilo imetnik stanovanjske pravice
sam, če predhodno posebno sodišče združenega dela oziroma temeljno sodišče v nepravdnem postopku ugotovi potrebo po popravilu.
(3) Imetnik stanovanjske pravice mora izvršiti popravilo tudi brez ugotavljanja potrebe v
smislu prejšnjega odstavka, če je popravilo
neodložljivo, da se zavaruje življenje ali zdravje stanovalcev ali zavaruje stanovanje in oprema v njem pred večjo škodo (nevarnost podiranja konstrukcijskih elementov,stavbe, okvare vodovnih in plinskih cevi in podobno).
(4) Imetnik stanovanjske pravice je upravičen odbiti stroške za popravila iz drugega in
tretjega odstavka tega člena od stanarine, če
jih ne plača zavezanec iz prvega odstavka.

4. Spreminjanje stanovanjskih
prostorov v druge namene
53. člen
(1) Stanovanjski prostori se lahko spreminjajo v poslovne prostore ali v prostore za
drugo namembnost samo z dovoljenjem, ki
ga izda stanovanjski organ na zahtevo stanodajalca oziroma lastnika družinske stanovanjske hiše ali stanovanja kot posameznega dela
stavbe, potem ko je dobil mnenje za urbanizem pristojnega občinskega upravnega organa in skupnosti stanovalcev.
(2) Stanovanjski organ mora pred izdajo
dovoljenja iz prvega odstavka dobiti mnenje
pristojnega organa ali so izpolnjeni pogoji za
izdajo lokacijskega dovoljenja za spremembo
stanovanjskih prostorov v druge namene.
(3) Predlagatelj mora zahtevi za dovoljenje
po prvem odstavku priložiti dokaz, da bo
zgradil ali na drug način pridobil iz sredstev,
ki niso namenjena za stanovanjsko graditev^
ustrezne nove druge stanovanjske prostore v
istem kraju, oziroma dokaz, da je zagotovljena izpolnitev te obveznosti v določenem roku.
(4) Zahtevi za lokacijsko dovoljenje za spremembo stanovanjskih prostorov v druge namene mora predlagatelj priložiti dokazilo, da
je zgradil ali na.drug način pridobil nove stanovanjske prostore v smislu tretjega odstavka
tega člena in dovoljenje in prvega odstavka
tega člena.
V. PRENEHANJE STANOVANJSKEGA
RAZMERJA
54. člen
(t) Imetnik stanovanjske pravice lahko odpove stanovanjsko razmerje vselej, ne da bi
moral za to navajati razlog.
(2) Imetnik stanovanjske pravice odpove
stanovanjsko razmerje stanodajalcu pismeno
prvega v mesecu; odpovedni rok poteče zadnji dan v mesecu, v katerem je bila dana
odpoved.
55. člen
(1) Stanodajalec lahko odpove imetniku
stanovanjske pravice stanovanjsko razmerje:
- če uporablja stanovanje v nasprotju s
samoupravnimi splošnimi akti stanodajalca,
skupnosti stanovalcev in stanovanjske skupnosti ali na tak način, da se stanovanju, skupnim prostorom ali napravam po njegovi krivdi
prizadeva škoda;
- če ne plača stanarine in drugih obveznosti po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu zapored tri mesece ali tri mesece v zadnjih dveh letih, če ni dogovorjen daljši rok;
- če sam ali drug stanovalec uporablja stanovanje na tak način, da drugega stanovalca
ovira v mirni uporabi stanovanja.
(2) Iz razlogov iz prejšnjega odstavka stanodajalec lahko odpove stanovanjsko razmerje
le tedaj, če je bil predhodno poslan imetniku
stanovanjske pravice priporočeno po pošti
pismen opomin in če v tridesetih dneh imet-
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nik stanovanjske pravice ni odpravil škode
oziroma če ni prenehal z ravnanjem, zaradi
katerega se daje odpoved.
(3) Stanodajalec je dolžan odpovedatj imetniku stanovanjske pravice stanovanjsko razmerje iz razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena, če to zahteva skupnost
stanovalcev. Če stanodajalec v tridesetih
dneh po prejemu te zahteve ne odpove stanovanjskega razmerja, je sam dolžan kriti povzročeno škodo in zaostalo stanarino ter druge
obveznosti po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu.
56. člen
(1) Imetniku stanovanjske pravice ni mogoče odpovedati stanovanjskega razmerja zato,
ker ni plačal stanarine in drugih obveznosti
po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu
za tisti čas, ko je bil začano brezposeln, ali iz
kakršnega podobnega opravičenega vzroka,
če je za ta čas plačal stanarino, stroške oziroma odškodnino sorazmerno oskrbnini in drugim dohodkom.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo,
če zmorejo drugi uporabniki stanovanja plačilo stanarine.
(3) Neporavnane obveznosti iz prvega odstavka mora imetnik stanovanjske pravice poravnati, ko se zaposli, najpozneje pa v roku
trikrat daljšem od časa, kolikor je bil brez
posla.
57. člen
(1) Stanodajalec odpove stanovanjsko razmerje, če so imetnik stanovanjske pravice in
uporabniki stanovanja nehali uporabljati stanovanje in brez presledka več kot šest mesecev niso več stanovali v njem, ne glede na to
ali so bili takrat v državi ali v tujini ali če je
stanovanje v celoti oddano podstanovalcem,
ali če stanovanje uporablja oseba, ki po tem
zakonu ni uporabnik stanovanja.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ne
pripadajo tistemu, ki se mu nalaga izpraznitev
stanovanja niti najpotrebnejši prostori.
(3) Iz razlogov prvega odstavka tega člena
stanovanjsko razmerje ne preneha:
1. Če je imetnik stanovanjske pravice vpoklican v Jugoslovansko ljudsko aramdo;
2. če je imetnik stanovanjske pravice na
zdravljenju;
3. če imetnik stanovanjske pravice v skladu
s samoupravnim splošnim aktom stanodajalca odda v uporabo prazno ali delno opremljeno stanovanje drugemu za čas, dokler stanovanja sam ne uporablja;
4. če je imetnik stanovanjske pravice, ki ima
lastnost delavca v združenem delu v organizaciji združenega dela, državnem organu ali
družbenopolitični organizaciji moral zaradi
premestitve nastopiti delo v drugem kraju v
državi, dokler v tem drugem kraju ne pridobi
primernega stanovanja;
5. če imetniK stanovanjske pravice uporablja za začasno prebivanje prostore iz 2. točke
drugega odstavka 4. člena in 38. člena tega
zakona.
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58. člen
Stanodajalec odpove stanovanjsko razmerje imetniku stanovanjske pravice, ki ima v
lastnini prazno družinsko stanovanjsko hišo
ali stanovanje kot posamezen del stavbe, če je
to stanovanje primerno (7. člen tega zakona)
kakor tudi v primeru če imetnik stanovanjske
pravice ni dogradil stanovanjske hiše v roku
določenem v kreditni pogodbi, razen, če
gradnja ni bila dovršena iz razlogov, na katere
imetnik stanovanjske pravice ni mogel vplivati.
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59. člen
(1) Občan, ki ima lastnost delavca v združenem delu v organizaciji združenega dela, državnem organu ali družbenopolitični organizaciji in kot tak odhaja na delo v tujino, občan, ki odhaja v tujino na delo kot strokovnjak
s soglasjem pristojnega organa, občan, ki odhaja v tujino začasno na delo s posredovanjem službe za zaposlovanje ter občan, ki
odhaja v tujino na šolanje ali specializacijo
obdrži ne glede na določbe 57. člena tega
zakona stanovanjsko pravico, če ta odsotnost
ne traja dalj kot štiri leta. Po poteku tega roka
stanodajalec lahko odpove imetniku stanovanjske pravice stanovanjsko razmerje.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi, kadar odhajajo občani z enakim namenom
začasno v kakšen drug kraj v državi.
(3) Delovnim ljudem na delu pri diplomatskih in konzularnih predstavništvih, pri državnih misijah in predstavništvih modnarodnih
organizacij ni mogoče odpovedati stanovanjskega razmerja iz razlogov v 57. členu in
prvem odstavku tega člena.
(4) V primerih iz prejšnjih odstavkov lahko
imetnik stanovanjske pravice odda stanovanje ali del stanovanja s poprejšnjim soglasjem
stanodajalca; v takem primeru se sklene s tem
stanovalcem pogodba o uporabi stanovanja
za določen čas, ki ne sme biti daljši kot je čas
določen v prvem odstavku.
(5) Če imetnik stanovanjske pravice odda
stanovanje ali det stanovanja v nasprotju z
določbo prejšnjega odstavka, lahko stanodajalec zahteva izselitev novega stanovalca po
določbah 49. člena zakona.
60. člen
(1) Če je dobil imetnik stanovanjske pravice
stanovanje od organizacije združenega dela
kot stanodajalca, mu stanodajalec lahko odpove stanovanjsko razmerje tudi tedaj, kadar
mu preneha lastnost delavca v združenem
delu po lastni izjavi (razen v primerih upokojitve), ali pa zaradi obsodbe za kaznivo dejanje
na kazen, ki ima po samem zakonu posledico
izgubo lastnosti delavca v združenem delu ali
zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti, ki
ima za posledico izgubo lastnosti delavca v
združenem delu.
(2) Stanodajalec lahko odpove v primerih iz
prejšnjega odstavka imetniku stanovanjske
pravice stanovanjsko razmerje le v treh mesecih po prenehanju lastnosti delavca v združenem delu.
9

OPOMBE:

(3) Določba prvega odstavka ne velja za
imetnika stanovanjske pravice, ki je dopolnil
deset let delovne dobe ali krajšo delovno dobo določeno s samoupravnim splošnim aktom stanodajalca.
61. člen
(1) Osebi, ki je pridobila pravico do začasne
uporabe stanovanja v drugem kraju po 38.
členu tega zakona, preneha ta pravica, ko
preneha opravljati družbeno funkcijo. Ob prisilni izselitvi ne pripadajo tej osebi niti najpotrebnejši prostori.
(2) Osebi, ki je pridobila pravico do začasne
uporabe stanovanja po 39. členu tega zakona
preneha ta pravica tedaj, kadar iz razlogov, ki
jih je sama povzroči, neha opravljati službeno
dolžnost oziroma dela v hiši v kateri je stanovanje. Ob izselitvi je treba preskrbeti tej osebi
primerno stanovanje le v primeru, če je prenehala opravljati službeno dolžnost oziroma dela v hiši iz razlogov, ki jih ni povzročila ali če je
opravljala službeno dolžnost oziroma dela v
hiši do upokojitve.
(3) Osebi, ki je pridobila pravico, do začasne uporabe stanovanja po 41., 42. in 43.
členu tega zakona, preneha ta pravica s potekom časa za katerega je bila sklenjena pogodba o uporabi stanovanja oziroma v primerih iz 42. in 43. člena tega zakona, koji stanodajalec omogoči vselitev v dogovorjeno stanovanje.
62. člen
Imetniku stanovanjske pravice, ki se je nastanil v domu za ostarele oziroma v domu za
telesno prizadete osebe lahko odpove stanodajalec stanovanjsko razmerje v primeru, če
je iz okoliščin razvidno, da se je imetnik stanovanjske pravice nastanil v domu z namenom stalnega bivanja.
63. člen
(1) Stanovanjsko razmerje, sklenjeno med
imetnikom stanovanjske pravice in stanodajalcem na stanovanju v družbeni lastnini, se v
primeru spora odpoveduje imetniku stanovanjske pravice s predlogom pri posebnem
sodišču združenega dela.
(2) Stanovanjsko razmerje, sklenjeno med
lastnikom družinske stanovanjske hiše oziroma stanovanja kot posameznega dela stavbe
in imetnikom pravice do uporabe stanovanja,
se v primeru spora odpoveduje imetniku pravice do uporabe stanovanja. S tožbo, ki se
vloži pri temeljnem sodišču.
64. člen
(1) Odločbe oziroma sodbe, s katero se
ugodi odpovedi stanovanjskega razmerja, ni
mo
9?5e 'zvršiti, dokler ne preteče rok, ki ga
sodišče določi za prostovoljno izvršitev; ta
rok ne sme
,
biti krajši kot petnajst dni in ne
daljši kot trideset dni, računano od dneva, ko
je imetniku stanovanjske pravice oziroma
imetniku pravice do uporabe stanovanja vročena odločba oziroma sodba.
(2) Odločbe oziroma sodbe, s katero se
imetniku stanovanjske pravice nalaga izpraz-
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nitev stanovanja, ni mogoče izvršiti, preden
mu izvršilni upravičenec ne preskrbi primerno
stanovanje ali najpotrebnejše prostore, če je k
temu zavezan po tem zakonu, samoupravnemu splošnemu aktu stanodajalca ali po stanovanjski pogodbi.
(3) Qe gre za prisilno izselitev imetnika stanovanjske pravice v najpotrebnejše prostore,
odločbe oziroma sodbe ni mogoče izvršiti, če
je med uporabniki stanovanja kakšna oseba,
katere življenje ali zdravje bi bilo ogroženo s
takšno preselitvijo. Preden sodišče v takem
primeru odloči o izvršitvi odločbe oziroma
sodbe, mora zahtevati tudi mnenje organa,
pristojnega za socialno varstvo.
(4) Predlogu za dovolitev prisilne izselitve v
najpotrebnejše prostore je treba predložiti
overjeno izjavo stanodajalca, da daje na voljo
najpotrebnejše prostore.
65. člen
(1) Stanovanjsko razmerje preneha, če je
treba hišo ali del hiše, v kateri je stanovanje,
po odločbi pristojnega organa podreti ali če
je treba na podlagi take odločbe izseliti stanovalce iz stanovanja, ker stanovanje ne ustreza
higienskim pogojem, ker stavba ni več stabilna in ogroža življenje in varnost stanovalcev
ali iz drugih podobnih utemeljenih razlogov.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ni treba imetniku stanovanjske pravice odpovedati
stanovanjskega razmerja; imetnik stanovanjske pravice in uporabniki stanovanja se izselijo na podlagi odločbe stanovanjskega organa.
(3) Če z zakonom ni drugače določeno, se
izselitev iz razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena, lahko izvrši šele, ko je
zagotovljeno drugo primerno, stanovanje.
(4) Pritožba zoper odločbo pristojnega organa iz prvega odstavka tega člena, ki je izdana zaradi varstva življenja in varnosti stanovalcev, ne zadrži izvršitve odločbe.
66. člen
(1) Imetniki stanovanjske pravice se ne morejo upirati preureditvam podstrešni ali drugih skupnih prostorov v stavbi, za katere je
dal soglasje hišni svet oziroma lastnik družinske stanovanjske hiše, če se z njimi znatno ne
poslabšajo njihove stanovanjske razmere.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka imajo
imetniki stanovanjske pravice pravico do povrnitve škode, ki jim je povzročena v zvezi s
preureditvijo ali v zvezi z izgubo pravice do
souporabe skupnih prostorov.
67. člen
(1) Če je stanovanjska pogodba sklenjena
za določen čas, preneha stanovanjsko razmerje s potekom časa, za katerega je bila
sklenjena.
(2) Če po preteku časa, za katerega je bila
sklenjena stanovanjska pogodba, stanovanje
ni izpraznjeno in izročeno, lahko vloži stanodajalec v šestdesetih dneh tožbo pri temeljnem sodišču za izpraznitev stanovanja. Če
tožba ni vložena v tem roku, se šteje, da je
priioga poročevalca
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stanovanjsko razmerje obnovljeno za nedoločen čas.
(3) Ob prisilni izselitvi ne pripadajo imetniku pravice do uporabe stanovanja niti najpotrebnejši prostori. Prisilne izselitve pa ni mogoče izvršiti v primerih iz tretjega odstavka
64. člena tega zakona.
68. člen
Obveznosti imetnika stanovanjske pravice,
da se mora izseliti iz stanovanja, velja tudi za
druge stanovalce, če ni s tem zakonom drugače določeno.
VI. PODSTANOVALSKA RAZMERJA
69. čien
(1) Podstanovalsko razmerje nastane s pogodbo med imetnikom stanovanjske pravice
in podstanovalcem.
(2) Preden sklene imetnik stanovanjske
pravice podstanovalsko pogodbo, mora pridobiti soglasje stanodajalca.
(3) Pogodba se lahko sklene za določen
čas ali za nedoločen čas in mora biti pismena;
pogodba, ki ni sklenjena v pismeni obliki,
nima pravnega učinka.
Varianta: Drugi odstavek se črta.
70. člen
Podstanovalec ne more oddati drugi osebi
niti v celoti niti delno stanovanjskih prostorov, ki jih uporablja na podlagi podstanovalske pogodbe.

(2) Za podstanovalca, ki ostane v stanovanju po izselitvi imetnika stanovanjske pravice,
se šteje, da nezakonito zasede te prostore;
zoper takega podstanovalca se lahko uvede
postopek po 49. členu tega zakona.
75. člen
(1) Podstanovalsko razmerje se lahko sklene samo za posamezne stanovanjske prostore, pri čemer mora imetnik stanovanjske pravice podstanovalcu zagotoviti ustrezne higienske in druge življenjske pogoje.
(2) Občinska skupščina predpiše z odlokom način in pogoje za oddajanje posameznih stanovanjskih prostorov podstanovalcem;
najvišjo raven podstanarine, ki jo imetnik stanovanjske pravice lahko dogovori za uporabo
posameznih stanovanjskih prostorov; najvišje
zneske plačil za storitve in za uporabo pohištva ter način evidence podstanovalskih razmerij.
76. člen
Hišni svet oziroma lastnik stanovanja je dolžan prijaviti stanovanjskemu organu oziroma
občinskemu inšpekcijskemu organu podstanovalska razmerja, ki niso v skladu z določbami tega zakona in občinskimi predpisi.
VII. PRAVICA LASTNIKA DO VSELITVE
V LASTNO STANOVANJE
77. člen

73. člen
Podstanovalska pogodba, sklenjena za nedoločen čas, se odpove drugi stranki neposredno, ustno ali pismeno po pošti ali po
sodišču.

(1) Lastnik družinske stanovanjske hiše ima
pravico vseliti se v prazno stanovanje v svoji
hiši.
(2) To pravico ima lastnik ne glede na to ali
uporablja stanovanje v tej hiši ali v kakšni
drugi hiši in ne glede na to ali bo stanovanje s_
tem, da bo v njem stanoval, smotrno izkoriščeno.
(3) Lastnik nima pravice do vselitve, če naj
sel/ prazno stanovanje vseli drug imetnik
pravice do uporabe stanovanja po pogodbi o
zamenjavi stanovanj s prejšnjim imetnikom
pravice do uporabe stanovanja na tem stanovanju.
(4) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi
za lastnika stanovanja kot posameznega dela
stavbe.
78. čien
Če se namerava solastnik ali več solastnikov hkrati vseliti v prazno stanovanje v solastniški družinski hiši ali v prazno solastniško
stanovanje kot posamezni del stavbe in nastane o tem spor, odloči o sporu temeljno sodišče v nepravdnem postopku; pri tem upošteva sodišče upravičenost razlogov za vselitev
posameznih solastnikov, velikost solastniških
delov in druge okoliščine.

74. člen
(1) Pravica podstanovalca, da po podstanovalski pogodbi uporablja stanovanjske prostore, preneha tudi, če preneha pravica imetnika stanovanjske pravice, da uporablja stanovanje, v katerem so ti prostori.

79. člen
(1) Lastnik družinske stanovanjske hiše ali
stanovanja kot posameznega dela stavbe ima
pravico do vselitve v svoje stanovanje ne glede na čas, za katerega je sklenjena stanovanjska pogodba, če ponudi v zameno imetniku

71. člen
(1) Podstanovalska pogodba, sklenjena za
nedoločen čas, preneha z odpovedjo. Za odpoved podstanovalske pogodbe ni treba navesti razloga odpovedi.
(2) Če ni v pogodbi drugače dogovorjeno,
je odpovedni rok trideset dni.
72. člen
(1) Podstanovalska pogodba, sklenjena za
določen čas, preneha s pretekom tega časa.
(2) Za podstanovalsko pogodbo, sklenjeno
za določen čas, se šteje, da je molče obnovljena za nedoločen čas, če podstanovalec v
petnajstih dneh po preteku časa, za katerega
je bila pogodba sklenjena, še naprej uporablja stanovanjske prostore, imetnik stanovanjske pravice pa temu ne nasprotuje.

priloga poročevalca
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pravice do uporabo stanovanja drugo primerno stanovanje.
(2) Lastnik ima pravico do vselitve v svoje
stanovanje tudi v primeru, če ponudi imetniku
pravice do uporabe stanovanja, ki oddaja del
stanovanja podstanovalcem ali ga oddaja za
opravljanje poslovne dejavnosti, v zameno
drugo stanovanje, ki po velikosti in opremljenosti ustreza sorazmernemu delu stanovanja,
ki ga dejansko uporablja imetnik pravice do
uporabe stanovanja z drugimi uporabniki.
(3) Pravico do vselitve po prvem in drugem
odstavku ima lastnik ne glede na to, ali bo
stanovanje s tem, da bo v njem stanoval, smotrno izkoriščeno.
(4) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi
v primeru, če lastnik vseli v svoje stanovanje
polnoletnega otroka ali starše.
(5) Če imetnik pravice do uporabe stanovanja ne pristane na izselitev, lahko lastnik uveljavlja svoje pravice s tožbo pri temeljnem
sodišču.
80. člen
(1) V primeru smrti imetnika pravice do
uporabe stanovanja, ki je sklenil stanovanjsko
pogodbo z lastnikom družinske stanovanjske
hiše ali stanovanja kot posameznega dela
stavbe za nedoločen čas, kakor tudi v primeru, da ta trajno ne uporablja stanovanja, obdržijo pravice do uporabe stanovanja njegov
zakonec, mladoletni otroci in starši obeh zakoncev.
(2) Če lastnik družinske stanovanjske hiše
ali stanovanja kot posameznega dela stavbe
meni, da nihče od tistih, ki so ostali v stanovanju, ko je imetnik pravice do uporabe stanovanja umrl ali trajno nebal uporabljati stanovanje, nima pravice do nadaljnje uporabe stanovanja, lahko zahteva v roku enega leta po
smrti imetnika pravice do uporabe stanovanja, ali ko ta trajno neha uporabljati stanovanje, s tožbo pri temeljnem sodišču izselitev
vseh, ki so ostali v stanovanju.
81. člen
(1) Če so stanovanjske razmere lastnika^*
družinske stanovanjske hiše ali stanovanja
kot posameznega dela stavbe težke, mora
stanodajalec na njegovo zahtevo uvrstiti imetnika pravice do uporabe lastnikovega stanovanja med prednostne pričakovalce stanovanj.
(2) O težkih stanovanjskih razmerah lastnika morajo dati mnenje pristojni organi za socialno varstvo in krajevna skupnost.
82. člen
Določbe tega zakona o pravici do vselitve
lastnika v lastno stanovanje se smiselno uporabljajo tudi za tiste, ki imajo služnostno pravico na stanovanju, upoštevajoč pri tem obseg pravice.
VIII. SOSTANOVALSKA RAZMERJA
83. člen
(1) Sostanovalska razmerja, ki so obstojala
na dan, ko je začel veljati ta zakon, ostanejo v
veljavi.
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(2) Potem ko začne veljati ta zakon, se sme
oddati prazno stanovanje le enemu imetniku
stanovanjske pravice.
(3) Nova sostanovalska razmerja se tudi v
zasedenih stanovanjih ne smejo ustanavljati
in to niti na podlagi sporazuma, razen v primerih iz četrtega odstavka 86. člena teqa zakona.
(4) Akt. s katerim se ustanovi sostanovalsko
razmerje v nasprotju z določbami prejšnjih
odstavkov, nima pravnega učinka.
84. člen
Sostanovalec je imetnik stanovanjske pravice glede tistih stanovanjskih prostorov ki
jih uporablja kot sostanovalec.
85. člen
(1) Stanodajalec sme v skladu z veljavnimi
predpisi prezidati stanovanje, da se s tem
ločijo sostanovalski deli ali doseže smotrnejša uporaba stanovanjskih prostorov.
(2) Sostanovalci se ne morejo upirati prezidavam v stanovanju, če se z njimi ne poslab-,
šajo njihove stanovanjske razmere.
86. člen
(1) Če se stanovalec izseli, stanodajalec ne
sme oddati novemu sostanovalcu prostorov,
ki jih je uporabljal sostanovalec, ki se je izselil. V takem primeru je dolžan oddati stanodajalec izpraznjene stanovanjske prostore sostanovalcu, ki je ostal v stanovanju.
(2) Če z oddajo stanovanjskih prostorov po
prejšnjem odstavku stanovanje ne bi bilo
smotrno izkoriščeno, sme stanodajalec sostanovalcu odpovedati stanovanjsko razmerje,
če mu preskrbi drugo stanovanje, primerno
tistemu delu stanovanja, ki ga je uporabljal
kot sostanovalec.
(3) Če ostane po izselitvi enega sostanovalca v stanovanju dvoje ali več sostanovalcev,
odloči stanodajalec, kako se razdelijo izpraznjeni prostori, upoštevajoč pri tem stanovanjske potrebe posameznih sostanovalcev, če se
o tem niso sporazumeli sostanovalci sami.
(4) Lastnik družinske stanovanjske hiše ali
lastnik stanovanja kot posameznega dela
stavbe, ki ni imetnik stanovanjske pravice na
drugem stanovanju, ima pravico vseliti se v
prostore, ki so ostali prazni z izselitvijo sostanovalca ali več sostanovalcev.
87. člen
Stanodajalec sme odpovedati stanovanjsko
razmerje vsem sostanovalcem, če jim zagotovi primerna stanovanja.
88. člen
(1) Sostanovalec plačuje stanarino in druge
stroške po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu, ustrezno stanovanjski površini, ki jo
sam uporablja.
(2) Stanarino in druge stroške po predpisih
o stanovanjskem gospodarstvu za stanovanjske prostore, ki jih uporablja skupaj z drugimi
sostanovalci, plačuje sostanovalec v sorapriloga poročevalca

zmerju med številom stanovalcev, ki skupaj z
njim uporabljajo te prostore, nasproti skupnemu številu oseb, ki uporabljajo te prostore.
(3) Pri določanju, kolikšen del stanarine in
drugih stroškov po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu bodo plačevali posamezni sostanovalci, je treba upoštevati tudi razlike, ki so med posameznimi sostanovalci glede uporabe pomožnih prostorov (kopalnice,
shramba in podobno).
89. člen
(1) Sostanovalec ima pravico v soglasju s
stanodajalcem zamenjati z drugim stanovanjske prostore, ki jih uporablja kot sostanovalec.
(2) Stanodajalec sme zavrniti soglasje za
zamenjavo, če drug sostanovlec nasprotuje
zamenjavi zato, ker bi se njegove stanovanjske razmere z ozirom na število oseb, ki naj bi
se na podlagi zamenjave vselile, ali z ozirom
na druge okoliščine občutno poslabšale, ali
pa zato, ker boleha kdo od tistih, ki naj bi se
vselili, za kronično nalezljivo boleznijo.
(3) Določbe 23. in 24. člena tega zakona
veljajo smiselno tudi za zamenjavo stanovanjskih prostorov med sostanovalci.
90. čien
(1) Sostanovalec ne sme brez privolitve
drugih sostanovalcev oddati prostor v svojem
delu stanovanja podstanovalcu oziroma sprejeti v ta del stanovanja nikogar drugega, razen
zakonca ali tistega, ki ga je po zakonu dolžan
vzdrževati.
(2) Če sprejme sostanovalec v nasprotju z
določbami prejšnjega odstavka podstanovalca, sme drugi sostanovalec v tridesetih dneh
od dneva, ko zve za njegovo vselitev, zahtevati njegovo izselitev s tožbo pri temeljnem sodišču.
91. člen
(1) Sostanovalec lahko zahteva, da se izseli
iz stanovanja drug sostanovalec, ki ga ovira v
mirni uporabi stanovanja.
(2) Za zahtevo iz prejšnjega odstavka veljajo smiselno določbe tega zakona o odpovedi
stanovanjskega razmerja iz razloga, ker imetnik stanovanjske pravice ovira drugega stanovalca v mirni uporabi stanovanja.
92. člen
(1) Sostanovalec lahko zahteva, da se iz
stanovnja izselijo osebe, ki so ostale v stanovanju po smrti sostanovalca ali v primeru ko
je sostanovalec trajno nehal uporabljati stanovanje, če misli, da nobena od teh oseb
nima po določbah tega zakona pravice, da
nadaljuje z uporabo tega dela stanovanja (16.
in 18. členk
(2) Sostanovalec ne more zahtevati izselitve po ^eafpiem odstavku, če bi z dodelitvijo
SJSO.rnegii
stanovanja temu sostanovalcu
- 1
bilo smotrno izkoriščeno.
S&v
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93. člen
(1) Z denarno kaznijo do 100.000 dinarjev
se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela in druga pravna oseba:
1. ki dodeli prazno stanovanje dvema ali
več imetnikom stanovanjske pravice (15. člen
in drugi odstavek 83. člena);
2. ki ne dodeli praznega stanovanja (prvi
odstavek 44. člena);
3. ki spremeni stanovanjske prostore v poslovne prostore ali v prostore z drugo namembnostjo brez dovoljenja stanovanjskega
organa (prvi odstevek 53. člena);
4. ki z oddajo dela zasedenega stanovanja
ustanovi novo sostanovalsko razmerje v nasprotju z določbami tretjega odstavka 83. člena ali prvega odstavka 86. člena
(2) Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe
94. člen
Z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek imetnik stanovanjske
pravice:
1. za dejanje iz 4. točke prvega odstavka
prejšnjega člena;
2. ki po sklenitvi zakonske zveze ne sporoči stanovanjskemu organu odločitve zakoncev, na katerem stanovanju bo eden od njiju
zadržal oziroma pridobil stanovanjsko pravico (prvi odstavek 14. člena);
3. ki zamenja stanovanje v nasprotju z določbami tretjega odstavka 22. člena;
4. ki sklene pogodbo o zamenjavi stanovanja brez soglasja obeh stanodajalcev (prvi
odstavek 24. člena);
5. ki uporablja stanovanje v nasprotju z določbami 26. člena;
6. ki uporablja ali odda brez predpisanega
dovoljenji stanovanje ali posamezne prostore
v stanovanju za opravljanje dejavnosti
(27. člen);
7. ki izvrši brez predpisanega soglasja
spremembe na stanovanjskih prostorih, opremi ali napravah v stanovanju (28. člen);
8. ki ne dopusti, da se izvršijo v njegovem
stanovanju potrebna dela (29. člen);
9. ki po prenehanju 'stanovanjskega razmerja ne izroči stanovanja hišnemu svetu
oziroma lastniku (prvi odstavek 32. člena);
10. ki kot lastnik stanovanja v družinski stanovanjski hiši ali stanovanju kot posameznega dela stavbe ne odda praznega stanovnja(44. člena);
11. ki odda drugi osebi stanovanjske prostore, ki jih uporablja na podlagi podstanovalske
pogodbe (70. člen);
X. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
95. člen
če sta na dan, ko začne veljati ta zakon
imetnika stanovanjske pravice na istem stanovanju oba zakonca (drugi odstavek 18. člena zakona o stanovanjskih razmerjih. Uradni
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list SFRJ, št. 11-149/66 in 32-411/68) ostane
imetnik stanovanjske pravice na tem stanovanju tisti izmed zakoncev, ki mu je stanodajalec oddal stanovanje v uporabo.
96. člen
Tistemu, ki je do dneva, ko je začel veljati ta
zakon, pridobil status zaščitenega podstanovalca (prvi odstavek 104. člena zakona o stanovanjskih razmerjih, Uradni list SFRJ,
št. 11-149/66 in 32-411/66), se prizna svojstvo sostanovelca skladno z določbami 83. in
91. člena tega zakona.
97. čien
(1) Obostoječe stanovanjske pogodbe,
sklenjene do dneva, ko začne veljati ta zakon,
ostanejo v veljavi, vendar pa se bodo za pravice in obveznosti, ki izvirajo iz njih, uporabljale
določbe tega zakona.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za podstanovalske pogodbe, sklenjene do
dneva, ko je začel veljati ta zakon.
(3) Ne glede na določbe drugega odstavka
lahko lastnik družinske stanovanjske hiše ali
lastnik stanovanja kot posmeznega dela stavbe zahteva, da se v stanovanjski pogodbi iz
prvega odstavka določi prepoved oddajanja
delov stanovanja (25. člen tega zakona).
(4) Obstoječe stanovanjske pogodbe za
stanovanja ali dele stanovanj iz 16. člena zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list
SRS, št. 18/74 in 10/76) prenehajo veljati z
dnem, ko začne veljati ta zakon. Za nadaljnjo
uporabo stanovnja ali dela stanovanja veljajo
določbe 39. člena tega zakona.
98. člen
Stanovanje ali del stanovnja, ki se na dan
uveljavitve tega zakona uporablja v poslovne
ali druge stanovanjske namene na podlagi
veljavnega pravnega naslova, se sme, ko se
izprazni, oddati v uporabo samo za stanova-

nje, za druge namene pa le izjemoma v skladu
z določbami tega zakona.
99. člen
(1) Če se je začel upravni postopek po dosedanjih predpisih o stanovanjskih razmerjih,
pa do uveljavitve tega zakona ni bi| pravnomočno končan, se nadaljuje po določbah tega zakona.
(2) V primerih, v katerih na dan, ko začne
veljati ta zakon, še ni izdana dokončna odločba v upravnem postopku, odstopi upravni organ zadevo sodišču, če je to pristojno za
rešitev zadeve po določbah tega zakona.
100. člen
Pravdni oziroma nepravdni postopek, ki se
je začel pred sodiščem po dosedanjih predpisih o stanovanjskih razmerjih pa do uveljavitve tega zakona ni bil pravnomočno končan,
se nadaljuje po določbah tega zakona.
101. člen
Postopki, ki so do ustanovitve posebnih
sodišč združenega dela začeti pri rednih sodiščih, se zaključijo pri teh sodiščih.
102. člen
Občinske skupščine so dolžne v šestih mesecih, ko začne veljati ta zakon, izdati svoje
predpise za izvajanje tega zakona.
103. člen
Za občane, ki so z odločbo pridobili stanovanjsko pravico na stanovanju v družinski stanovnjski hiši ali stanovnju kot posameznem
delu stavbe, veljajo določbe 79. in 80. člena
tega zakona.
104. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po odjavi v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
i.
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
stanovanjskih razmerjih so drugič obravnavali zbori skupščine SR Slovenije dne 1. 7. 1981 in sprejeli sklep, da se
sklepanje o osnutku zakona odloži in predlagatelju, Izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije, naloži, naj pripravi dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zakona ter zakon
predloži v integralnem besedilu.
Pri izdelavi novega osnutka naj predlagatelj zlasti opredeli
temeljna načela za urejanje stanovanjskih razmerij in pri tem v
celoti upošteva samoupravne družbeno ekonomske odnose,
opredeljene v zakonu o stanovanjskem gospodarstvu glede
pridobitve stanovanjske pravice, dodelitve in uporabe stanovanja ter sklenitve in prenehanja stanovanjskega razmerja.
Zakon naj zagotovi prevladujoč vpliv delavcev v samoupravnih organih in skupnostih, ki združujejo sredstva za stanovanjsko izgradnjo, pri razpolaganju s temi sredstvi in stanovanji v družbeni lastnini. Pri tem naj opredeli le temelje, na
podlagi katerih je potrebno sprejemati samoupravne odločitve ter tista vprašanja, ki so pomembna z vidika uresničevanja
stanovanjske pravice kot ustavne pravice občana, ter njenega
varstva.
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Predlagatelju je bilo naloženo, da oceni aH kaže zakonsko
zaostrili pogoje za pridobitev in ohranitev stanovanjske pravice in razčisti določena vprašanja v zvezi s pridobitvijo stanovanjske pravice, problematiko prostorov, ki se uporabljajo za
počitek ali oddih ter vprašanja v zvezi s prenehanjem stanovanjskega razmerja oseb, ki so se nastanile v domovih za
ostarele in podobno, z namenom stalnega bivanja.
Pri pripravi novega osnutka zakona je predlagatelj upošteval poleg stališč zborov tudi pripombe, predloge in stališča
odborov in komisij Skupščine, delegatov v odborih in komisijah Skupščine, Ustavnega sodišča SRS, občinskih skupščin,
Skupnosti socialnega varstva in Republiškega družbenega
pra vobranilca samo up ra vijanja.
II.
Predloženi osnutek zakona ne predlaga novega besedila
zakona, temveč le spremembe in dopolnitve, ki so potrebne,
da se dosedanji zakon vskladi z 206. členom ustave SR Slovenije in zakonom o združenem delu ter z družbenoekonomskimi odnosi, ki jih je uvedel zakon o stanovanjskem gospodarstvu. Po ustavi je občanu zajamčeno, da pridobi stanovanjsko pravico na stanovanju, ki je družbena lastnina; s to
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pravico se mu zagotavlja da pod pogoji, ki jih določa zakon
trajno uporablja to stanovanje za zadovoljevanje osebnih in
družinskih stanovanjskih potreb. Po zakonu o združenem
delu izhaja stanovanjska pravica iz pravice dela z družbenimi
sredstvi, vzajemnosti in solidarnosti.
Zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št.
3/81) je pri urejanju spleta odnosov, ki nastajajo v stanovanjskem gospodarstvu, med katere štejemo deloma tudi stanovanjska razmerja, uveljavil namesto do sedaj pretežno zakonskega urejanja, samoupravno odločanje.
V veljavnem zakonu o stanovanjskih razmerjih je treba zato
spremeniti splošne določbe in določbe o dodeljevanju stanovanj, v katerih je treba združiti vse določbe, ki opredeljujejo
razpolagalno pravico glede družbenih stanovanj in drugih
prostorov, ki ne štejejo za stanovanja pa glede njihove uporabe odločajo delavci v organizacijah združenega dela in v
delovnih skupnostih. Določbe o sklenitvi stanovanjskega razmerja, je treba dosledneje uskladiti z 38. - 68. členom zakona
o stanovanjskem gospodarstvu, zlasti z vidika pravic, dolžnosti in odgovornosti, ki jih imajo stanovalci pri vzdrževanju in
upravljanju s stanovanji, ter v poglavju o prenehanju stanovanjskega razmerja izhajati iz osnovne določbe, da stanovanjska razmerja sklepajo in odpovedujejo delavci v organizacijah
združenega dela in delovnih skupnostih v skladu s samoupravnim splošnim aktom, ob pogojih, ki jih določa zakon.
V skladu z danimi pripombami, predlogi in izhodišči je bilo
treba v osnutku razmejiti stanovanjsko pravico od pravice do
začasne uporabe stanovanja nosilcev družbene funkcije in
pravice do začasne uporabe stanovanja namenjenega osebi,
ki opravlja službeno dolžnost, oziroma dela v hiši, v kateri je
stanovanje. Vse te pravice se lahko pridobijo samo na stanovanju v družbeni lastnini. Na stanovanju v družinski stanovanjski hiši aH stanovanju kot posameznemu delu stavbe v
lasti občana pa se lahko pridobi le pravica do uporabe stanovanja na podlagi stanovanjske pogodbe, ki se sklene za določen aH nedoločen čas. V zakonu je treba tudi določiti razmerja
med občanom, ki izpolnjuje pogoj za pridobitev stanovanjske
pravice na stanovanju, zgrajenem s pomočjo sredstev za
solidarnostno gradnjo stanovanj ter delavci v organizaciji
združenega dela, delovnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter drugimi ustanovitelji stanovanjske skupnosti in stanovanjsko skupnostjo.
Predlagatelj je tudi povzel stališče Ustavnega sodišča SR
Slovenije, ki je opozorilo na določbo dosedanjega zakona po
kateri je stanovanjska pravica vezana na določeno delovno
dobo delavca pri stanodajalcu. Ta določba uveljavlja odvisnost delavca od konkretne organizacije združenega dela in
na določen način omejuje stanovanjsko pravico kot pravico
pridobljeno iz dela. Ustavno sodišče SR Slovenije je poleg
tega opozorilo še na probleme, ki izhajajo iz sedanje zakonske ureditve o pravicah občanov, lastnikov stanovanj, katerih
stanovanja so zasedena in v katerih imajo občani stanovanjsko pravico. Sedanja ureditev po mnenju Ustavnega sodišča v
tolikšni meri omejuje lastnike stanovanj, da imajo le majhno
možnost, da bi se vselili v svoja stanovanja, razen tega pa tudi
ni v celoti skladna z določbami ustave, o svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana.
Na navedenih načelnih izhodiščih temeljijo naslednje spremembe in dopolnitve zakona:
1. Naravi stanovanjske pravice ne ustreza več klasična stanovanjska pogodba, ker ne gre za civilno pravno razmerje.
Razpolaganje s stanovanji v družbeni lastnini je eden od
elementov samoupravnega položaja delavcev v organizacijah
združenega dela in delovnih skupnosti, civilnopravno razmerje pa še vedno obstoja med lastnikom družinske stanovanjske hiše ali stanovanja kot posameznega dela stavbe in
imetnikom pravice do uporabe stanovanja.
2. Osnutek zagotavlja enotne temelje stanovanjskih razmerij, v okviru enotnega sistema pa organizacije združenega
dela, delovne skupnosti in druge samoupravne organizacije
in skupnosti podrobneje urejajo s svojimi akti ta razmerja
glede na različne pogoje in specifične potrebe.
3. Razmejena je stanovanjska pravica na stanovanju v
družbeni lastnini, od pravice do uporabe stanovanja, na katerem ima kdo lastninsko pravico.
4. Spore iz razmerij med stanodajalcem in imetnikom stanovanjske pravice ne rešujejo redna sodišča, temveč posebna
sodišča združenega dela. Za spore iz razmerij med lastnikom

stanovanjske hiše oziroma stanovanja kot posameznega dela
stavbe v lasti občana in imetnikom pravice do uporabe tega
stanovanja pa ostanejo pristojna redna sodišča.
5. Stanovanjsko rar nerje med občanom, ki je pridobil stanovanjsko pravico na stanovanju v družbeni lastnini in stanodajalcem, skupnostjo stanovalcev in stanovanjsko skupnostjo
nastane z dnem, ko se vseli v stanovanje.
Stanovanjsko razmerje med občanom, ki je pridobil pravico
do uporabe stanovanja v družinski stanovanjski-hiši oziroma
na stanovanju kot posameznem delu stavbe v lasti občana in
lastnikom stanovanja, nastane z dnem vselitve v stanovanje
na podlagi stanovanjske pogodbe.
\\\.
Spremembe in dopolnitve zakona o stanovanjskih razmerjih so predložene v integralnem besedilu in je zato ohranjena
dosedanja konstrukcija zakona z določenimi spremembami.
Čeprav osnutek ohranja dosedanjo koncepcijo zakona, da
se njegove določbe, ki se nanašajo na stanovanje v družbeni
lastnini smiselno uporabljajo tudi za stanovanja v družinskih
stanovanjskih hišah in za stanovanja kot posameznih delov
stavbe v lasti občanov, vendar določno razmejuje stanovanjsko pravico, ki se pridobi te na stanovanju v družbeni lastnini
od pravice do uporabe stanovanja, ki se pridobi s sklenitvijo
stanovanjske pogodbe na stanovanju v družinski stanovanjski
hiši ali stanovanju kot posameznem delu stavbe v lasti občana. Ta razmejitev je v osnutku dosledno izvedena.
Zakon o stanovanjskem gospodarstvu določa nekatere pravice občanov do uporabe stanovanja in njihove obveznosti, ki
jih imajo kot uporabniki stanovanj do družbene skupnosti in
jih zato ta zakon ponovno ne opredeljuje.
V splošnih določbah so najprej razčlenjene ustavne določbe in določbe zakona o združenem delu o pridobitvi in
uresničevanju stanovanjske pravice na družbenem stanovanju in pravici do stanovanjske pravice na družbenem stanovanju in pravici do uporabe stanovanja, na katerem ima kdo
lastninsko pravico. Pri tem pa so upoštevane temeljne in
splošne določbe zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Stanovanjsko pravico na stanovanju v družbeni lastnini pridobijo
delavci, delovni ljudje in občani na podlagi sredstev lastne
udeležbe ter na podlagi pravice dela z družbenimi sredstvi,
vzajemnosti in solidarnosti. Opredeljeni so pojmi stanodajalec, uorabnik stanovanja in stanovalec, primerno stanovanje
in najpotrebnejši prostori. Poudarjeno je, da stanodajalci niso
organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti, temveč delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih ter delavci, delovni ljudje,
občani in stanovalci v stanovanjskih skupnostih.
Počitniška hiša se po 1. točki drugega odstavka 4. člena
dosedanjega zakona ne šteje za stanovanje. Predlagatelj je
sprejel mnenja in pripombe dane v telesih Skupščine in v
drugih razpravah ob pripravi osnutka zakona, da je sedanja
določba pomanjkljiva. Predlagatelj je pripravil več variantnih
predlogov, v razpravah o njih pa je prevladalo stališče, da naj
vprašanje, katere stavbe in prostore se šteje za stanovanjske
prostore in katere za počitek in oddih obravnava republiški
svet za vprašanja družbene ureditve. V osnutku je zato ohranjeno dosedanje besedilo.
Skupnost socialnega varstva je predlagala da se prostori v
domovih za ostarele občane štejejo za stanovanja. Mnenja v
delovnih telesih skupščine glede tega vprašanja so bila različna. Glede na stališče zakonodajno-pravne komisije in
sklep zbora združenega dela in zbora občin Skupščine SR
Slovenije, so prostori v domovih za ostarele in domovih za
telesno prizadete občane opredeljeni kot prostori, ki se ne
štejejo za stanovanja. Osnutek pa določa, da stanodajalec
lahko odpove stanovanjsko razmerje imetniku stanovanjske
pravice, ki se je nastanil v domu za ostarele oziroma telesno
prizadete občane z namenom stalnega bivanja (62. člen
osnutka).
Spremenjena je določba, kdo se šteje za uporabnika stanovanja. Črtana je določba, da so uporabniki tudi tisti, ki najmanj dve leti živijo z imetnikom stanovanjske pravice v ekonomski skupnosti, dodano pa je, da štejejo za uporabnike
stari starši ter bratje in sestre ter tisti, ki so po zakonu dolžni
vzdrževati imetnika stanovanjske pravice, če z njim stalno
stanujejo. Dosedanja določba je v praksi povzročila težave,
njeno izvajanje pa /e pomenilo kršitev načela, da delovni
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ljudje odločajo o dodelitvi stanovanj v družbeni lastnini. V
skladu z načelom, da ima dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske v določenih primerih enake pravne
posledice kot zakonsk$ zveza, ki je izvedeno v zakonu o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter v zakonu o dedovanju, se šteje za uporabnike tudi te osebe.
Razširjena je opredelitev pojma stanovalec v skladu z določbami zakona o stanovanjskem gospodarstvu.
Določbe zakona o primernem stanovanju so dopolnjene in
natančneje opredeljujejo, kaj se šteje za primerno stanovanje.
Dosedanja določba drugega odstavka 69. člena veljavnega
zakona, da postopek po tožbi za odpoved stanovanjske pogodbe velja za nujen, je prenesena med splošne določbe in
razširjena na i/se postopke za reševanje sporov iz stanovanskih razmerij.
V poglavlju stanovanjska pravica in pravica do uporabe
stanovanja je izpeljano razlikovanje med pridobitvijo in značajem stanovanjske pravice, ki se pridobi le na stanovanju v
družbeni lastnini in pridobitvijo pravice do uporabe stanovanja v družinski stanovanjski hiši oziroma stanovanju kot posameznem delu stavbe v lasti občana. Stanovanjsko pravico
pridobi občan na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi
stanovanja, ko vplača sredstva lastne udeležbe ter podpiše
izjavo, da bo uporabljal stanovanje v družbeni lastnini v
skladu s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti stanovalcev. Pravico do uporabe stanovanja pa pridobi občan, ko
sklene stanovanjsko pogodbo z lastnikom stanovanja. Pri tem
je treba opozoriti na določbo osnutka, ki opredeljuje stanovanjsko razmerje in določa, da to nastane v obeh primerih
šele, ko se občan vseli v stanovanje.
Po dosedanji ureditvi more biti imetnik stanovanjske pravice na istem stanovanju le ena oseba. Glede na predloge,
dane v delovnih telesih skupščine, je predlagana varianta, da
sta imetnik stanovanjske pravice v določenih primerih oba
zakonca oziroma moški in ženska, ki živita dalj časa v življenjski skupnosti. To velja za primer, da sta oba zakonca v
delovnem razmerju pri isti organizaciji združenega dela aH
delovni skupnosti oziroma, če sta v delovnem razmerju pri
različnih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih in te organizacije združijo sredstva za stanovanjsko izgradnjo in to omogočajo samoupravni splošni akti teh organizacij oziroma skupnosti.
Dosedanja določba, da po smrti imetnika stanovanjske pravice ali v primeru, če ta trajno neha uporabljati stanovanje
pridobi" njegov zakonec stanovanjsko pravico na stanovanju,
ki ga je souporabi jat, je razširjena tudi na moškega in žensko,
ki živita dalj časa v življenjski skupnosti.
Določba o določitvi imetnika stanovanjske pravice v primeru, da se zakonska zveza razveže, velja tudi v primeru, če
dalj časa trajajoča življenjska zveza moškega in ženske razpade.
Glede na to, da se ob razvezi zakonske zveze ne ugotavlja
krivda je v 2. odstavku 17. člena osnutka zakona izpadlo
besed i i o, da v nepravdnem postopku temeljno sodišče pri
določitvi imetnika stanovanjske pravice upošteva »razloge iz
katerih je bil zakon razvezan«. Do'sedaj je bilo treba te razloge
obvezno upoštevati, sodišča pa so predlagala, da se to besedilo črta, kar pa seveda pomeni, da sodišče pri določitvi
imetnika stanovanjske pravice poleg drugih okoliščin primera
upošteva tudi razloge iz katerih je bil zakon razvezan.
V osnutku je podaljšan rok, v katerem mora stanodajalec
zahtevati izselitev vseh, ki so po smrti imetnika stanovanjske
pravice oziroma, ko je ta trajno nehal uporabljati stanovanje,
ostali v stanovanju če stanodajalec meni, da nihče od njih
nima pravice do nadaljnje uporabe stanovanja, od šestih
mesecev na eno leto. Podaljšanje roka je v skladu z zahtevami
prakse, prav tako pa tudi skrajšanje roka, da se šteje, da je
imetnik stanovanjske pravice trajno nehal uporabljati stanovanje, če ga ne uporablja več kot šest mesecev (prej eno leto).
Dosedanja določba, da uporabniki stanovanja, ki so najmanj dve leti živeli z imetnikom stanovanjske pravice, preden
je nehal uporabljati stanovanje, obdržijo pravico uporabljati
stanovanje ne velja v primerih, če je imetnik stanovanjske
pravice nehal uporabljati stanovanje na podlagi odpovedi
stanovanjskega razmerja ali na podlagi pogodbe o zamenjavi
stanovanja. V osnutku je ta določba dopolnjena tako, da se
šteje, da je dana odpoved stanovanjskega razmerja tudi v
primeru, če je bilo imetniku stanovanjske pravice v skladu s
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samoupravnimi splošnimi akti stanodajalca dodeljeno drugo
primerno stanovanje ter v primeru, če je imetnik stanovanjske
pravice zgradil ali kupil družinsko stanovanjsko hišo ali stanovanje in se vanj vselil, če je to stanovanje primerno zanj in
za druge uporabnike. Ta določba naj bi omogočila, da hkrati z
imetnikom stanovanjske pravice izpraznijo stanovanje v družbeni lastnini tudi vsi uporabniki.
Določbe o pravicah in obveznostih imetnika stanovanjske
pravice so v bistvu ostale nespremenjene, vsklajene pa so z
določbami zakona o stanovanjskem gospodarstvu in s koncepcijo, da delavci, delovni ljudje in občani v samoupravnih
organizacijah in skupnostih podrobneje te pravice razčlenjujejo v svojih samoupravnih splošnih aktih.
Dosedanja določba, da mora imetnik stanovanjske pravice
plačevati stanarino, in druge obveznosti od dneva vselitve v
stanovanje je spremenjena v tem smislu, da mora plačevati te
obveznosti od dneva ko je prevzel stanovanje.
Osnutek zaostruje obveznost, da se ob izselitvi imetnika
stanovanjske pravice iz stanovanja pismeno ugotovi, v kakšnem stanju je stanovanje ob izročitvi.
Iz tega poglavja so glede na dosledno izpeljano koncepcijo
stanovanjske pravice izpadle določbe o stanovanjski pravici
na stanovanjih, ki so namenjene za nosilce družbene funkcije
dokler opravljajo to funkcijo in določbe o stanovanjski pravici
na stanovanjih, namenjenih osebam, ki opravljajo službeno
dolžnost ali funkcijo zvezano s sta vbo, v kateri je stanovanje.
Ker te osebe ne pridobijo stanovanjske pravice na teh stanovanjih, temveč le pravico do začasne uporabe stanovanja, so
te določbe prenesene v poglavje o dodeljevanju stanovanj.
Prav tako je iz tega poglavja prenesena v poglavje o dodeljevanju stanovanj določba o pridobitvi stanovanjske pravice
na stanovanju, zgrajenem s sredstvi za solidarnostno graditev
stanovanj in je usklajena z določbami zakona o stanovanjskem gospodarstvu.
V novem poglavju o dodeljevanju stanovanj so združene
vse določbe, ki opredeljujejo razpolagalno pravico glede
družbenih stanovanj in drugih prostorov, ki ne štejejo za
stanovanja. V poglavju je izveden koncept, da so delavci
dolžni sprejeti splošni akt o 'dodelitvi stanovanj v družbeni
lastnini, s katerim določijo zlasti osnove in merila za prednostni red po katerem se dodeljujejo stanovanja in da vsako
leto določijo prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev
stanovanj. Zoper prednostni vrstni red lahko vloži ugovor
vsak, kdor meni, da je kršen njegov interes. Na ta način se
bodo sporni primeri razreševali že pred izdajo odločbe o
dodelitvi stanovanja.
Črtana je določba, da tisti, ki z ugovorom ni uspel, lahko
predlaga sporazumno odpravo spora pri poravnalnem svetu
stanovanjske skupnosti, lahko pa vloži predlog za odpravo
sklepa ali odločbe pri posebnem sodišču združenega dela.
To poglavje obsega tudi določbo, da se pogodba o uporabi
stanovanja za določen čas sklene v primeru, ko je razlastitveni
upravičenec dolžan preskrbeti drugo stanovanje prejšnjemu
lastniku, ki gradi ali kupuje stanovanjsko hišo ali stanovanje, v
primerih ko je pristojni organ odločil, da je treba stavbo
podreti, kakor tudi v primerih, če imetnik stanovanjske pravice po dogovoru s stanodajalcem ali lastnikom začasno
uporablja stanovanje, dokler mu stanodajalec ali lastnik ne
preskrbi dogovorjenega stanovanja.
Dolžnost stanodajalca, da dodeli prazno stanovanje je
sankcionirana s tem, da je stanodajalec sam dolžan plačati
stanarina in druge obveznosti po zakonu o stanovanjskem
gospodarstvu, če stanovanja ne dodeli v treh mesecih, ko se
je zgradilo oziroma izpraznilo. Lastnika družinske stanovanjske hiše pa se kaznuje do 20.000 din, če praznega stanovanja
ne odda.
Novo je poglavje o stanovanjskem razmerju, ki nastane med
občanom, ki je pridobil stanovanjsko pravico na stanovanju v
družbeni lastnini oziroma pravico do uporabe stanovanja v
družinski stanovanjski hiši, in stanodajalcem, skupnostjo stanovalcev in stanovanjsko skupnostjo z dnem, ko se vseli v
stanovanje. V tem poglavju so določbe o pravicah, dolžnostih
in odgovornostih stanovalcev pri vzdrževanju in upravljanju s
stanovanji ter spreminjanju stanovanjskih prostorov v druge
namene usklajene z zakonom o stanovanjskem gospodarstvu.
Rok za izdajo odločbe o izpraznitvi stanovanja, ki je nezakonito vseljeno, se podaljša od enega leta na dve leti. Zaradi
učinkovitejših preprečevanj zlorab je treba stanodajalcu in
priloga poročevalca

prizadetemu dati večje možnosti v postopku za izpraznitev
stanovanj, ki so nezakonito zasedena.
Izrecno je določeno, da mora stanodajalec odpovedati stanovanjsko razmerje imetniku stanovanjske pravice na zahtevo
skupnosti stanovalcev, če imetnik stanovanjske pravice uporablja stanovanje v nasprotju s samoupravnimi splošnimi akti
stanodajalca, skupnosti stanovalcev aH stanovanjske skupnosti, če se stanovanju prizadeva ško<da, če imetnik stanovanj*
ske pravice ne plača stanarine in drugih obveznosti v določenem roku aH če uporablja stanovanje na tak način, da druge
stanovalce ovira v mirni uporabi stanovanja. Če stanodajalec
ne odpove stanovanjskega razmerja, je sam dolžan kriti povzročeno škodo.
Osnutek določa, da stanovanjsko razmerje preneha, če so
imetnik stanovanjske pravice oziroma imetnik pravice do
uporabe stanovanja in uporabniki stanovanja nehali uporabljati stanovanje in brez presledka več kot šest mesecev niso
več stanovali v njem ali če je stanovanje v celoti oddano
podstanovalcem ali če stanovanje uporablja oseba, ki po tem
zakonu ni uporabnik stanovanja. Dodano pa je, da v teh
primerih ne pripadajo tistemu, ki se mu nalaga izpraznitev
stanovanja niti najpotrebnejši prostori.
Osnutek upošteva obvestilo Ustavnega sodišča, da 67. člen
veljavnega zakona v določenem smislu omejuje stanovanjsko
pravico kot pravico pridobljeno iz dela in prepušča odločitev
o delovni dobi samoupravnim splošnim aktom stanodajalca.
Ustrezno določbam o pridobitvi pravice do začasne uporabe stanovanja (38. člen osnutka) je določeno, da osebi, ki
pridobi to pravico, ne pripadajo, ko preneha opravljati družbeno funkcijo, ob prisilni izselitvi niti najpotrebnejši prostori.
Osebi, ki opravlja službeno dolžnost oziroma dela v hiši, v
kateri je stanovanje, pa je treba preskrbeti primerno stanovanje le v primerih, kadar iz razlogov, ki jih sama ni povzročila
neha opravljati službeno dolžnost oziroma dela v hiši, kakor
tudi če je opravljala službeno dolžnost oziroma dela v hiši do
upokojitve.
Osebi, ki je pridobila pravico do začasne uporabe stanovanja po 41., 42. in 43. členu osnutka preneha ta pravica s
potekom časa za katerega je bila sklenjena pogodba o začasni uporabi stanovanja, oziroma v primeru iz 42, in 43. člena,
ko ji stanodajalec omogoči vselitev v dogovorjeno stanovanje.
Poglavje o podstanovalskih razmerjih je dopolnjeno, upoštevajoč predloge in pripombe skupščinskih teles in delegatov glede neurejenosti tega področja in izkoriščanja podstanovalcev, in sicer:
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- podstanovalsko razmerje se lahko sklene samo za posamezne stanovanjske prostore, pri čemer se morajo podstanovalcu zagotoviti ustrezni higienski in drugi življenjski pogoji;
- občinska skupščina predpiše z odlokom način in pogoje
za oddajanje posameznih stanovanjskih prostorov podstanovalcem; najvišjo raven podstanarine, ki jo imetnik stanovanjske pravice oziroma imetnik pravice do uporabe stanovanja
lahko dogovori za uporabo posameznih stanovanjskih prostorov; najvišje zneske plačil za storitve in za uporabo pohištva ter način evidence podstanovalskih razmerij;
- hišni svet oziroma lastnik stanovanja je dolžan prijaviti
stanovanjskemu oziroma občinskemu inšpekcijskemu organu podstanovalska razmerja, ki niso v skladu z določbami
tega Zakona in občinskimi predpisi.
Predlagano je, da mora imetnik stanovanjske pravice oziroma imetnik pravice do uporabe stanovanja preden sklene
podstanovalsko pogodbo, pridobiti soglasje stanodajalca. Po
varianti naj bi soglasje odpadlo.
V poglavju o pravici lastnika do vselitve v lastno stanovanje
je v skladu s predlogom Ustavnega sodišča SR Slovenije
predlagatelj zožil krog uporabnikov stanovanja, ki po smrti
imetnika stanovanjske pravice oziroma, če ta trajno neha
uporabljati stanovanje, obdržijo pravico do nadaljnje uporabe
stanovania.
Ta določba velja tudi za občane, ki so pridobili z odločbo
stanovanjsko pravico na stanovanju v družinski stanovanjski
hiši ali stanovanju kot posameznem delu stavbe:
Osnutek je obdržal dosedanje določbe o sostanovalskih
razmerjih glede na to, da ta razmerja še vedno obstojalo.
V poglavju o kazenskih določbah so odpadle kazni za
kazniva dejanja, ker te vsebuje kazenski zakonik. Določbe o
prekrških so usklajene z zakonom o prekrških in spremembami in dopolnitvami zakona.
V prehodnih določbah so povzete tiste dosedanje določbe,
ki so nujne za zagotovitev pravne varnosti in za usklajen
prehod na izvajanje zakona. Poleg tega je dodano, da se
upravni in sodni postopki končajo po določbah tega zakona.
Poleg tega je dodano, da se upravni in sodni postopki končajo po določbah tega zakona, da se do ustanovitve posebnih
sodišč združenega dela v postopku za reševanje sporov iz
njihove pristojnosti uporabljajo dosedanji predpisi in da so
občinske skupščine dolžne i/ šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona izdati predpise, ki jih zakon določa.
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BESED5L0 SPREMENJENIH iN DOPOLNJENIH
DOLOČB ZAKONA O STANOVANJSKIH RAZMERJIH
1 člen
1 Delovni ljudje in občani
pridobijo stanovanjsko pravico na podlagi svojega osebnega dohodka za razširjeno reprodukcijo stanovanj ter uspehov svojega dela in prispevkov
iz sedanjega in minulega dela
za povečanje dohodka temeljne organizacije združenega
dela in celotnega družbenega
dohodka
2 To pravico uresničujejo
delovni ljudje in občani s svojimi sredstvi ter z združevanjem
svojega dela in sredstev na temelju vzajemnosti in solidarnosti z delom in sredstvi drugih v samoupravnih stanovanjskih skupnostih,, organizacijah
združenega dela, krajevnih
skupnostih ter v občini.
3 Stanovanjska pravica zagotavlja delovnim ljudem in
občanom, da pod pogoji, ki jih
določa ta zakon, trajno uporabljajo stanovanje v družbeni
lastnini za zadovoljevanje
osebnih in družinskih potreb
4 Stanovanjska pravica lahko preneha samo v primerih in
na način, kot to določa zakon
2. člen
1 Pravice občanov do uporabe stanovanja in njihove obveznosti, ki jih imajo kot uporabniki stanovanj do družbene
skupnosti, se določajo s tem
zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ter s stanovanjsko pogodbo.
2. Pravico občana uporabljati stanovanje, na katerem
ima lastninsko pravico, določa
ta zakon

društva, civilne pravne osebe
in občani.
4. člen
1 r Za stanovanje po tem zakonu se šteje skupina prostorov,
namenjenih za stanovanje, ki
so praviloma gradbena celota
in imajo poseben vhod.
2. Za stanovanje po tem zakonu se ne štejejo:
1. prostori, ki se v sezoni ali
od časa do časa uporabljajo za
počitek ali oddih;
2. prostori za začasno prebivanje (začasna delavska stanovanja na stavbiščih in podobno);
3. prostori v stavbi, zgrajeni
za nastanitev posameznikov
(samski domovi, domovi upokojencev in podobno).
5. člen
1. Za uporabnike stanovanja
se štejejo po tem zakonu imetnik stanovanjske pravice (10.
člen) in naslednje osebe, ki z
njim stalno stanujejo: zakonec, otroci, posvojenci, starši
imetnika stanovanjske pravice
in njegovega zakonca, tisti, ki
jih je imetnik stanovanjske
pravice dolžan vzdrževati po
zakonu in tisti, ki najmanj dve
leti živijo z imetnikom stanovanjske pravice v ekonomski
skupnosti.
2. Za stanovalce se štejejo
po tem zakonu poleg uporabnikov stanovanja tudi druge
osebe, ki stalno stanujejo z
imetnikom stanovanjske pravice, podstanovalci in člani njihovega družinskega gospodinjstva, ki z njimi stanujejo,
ter najemniki poslovnih prostorov v stanovanjski hiši.

se nanašajo na stanodajalca in
na imetnika stanovanjske pravice, se smiselno uporabljajo
tudi za lastnika družinske stanovanjske hiše in za lastnika
stanovanja kot posameznega
dela stavbe, če ni v tem zakonu
drugače določeno.
2. Določbe tega zakona, ki
se nanašajo na stanovanja v
družbeni lastnini, se smiselno
uporabljajo tudi za stanovanja
v družinskih stanovanjskih hišah in za stanovanja kot posameznih delov stavb v lasti občanov, če ni v tem zakonu drugače določeno.
9. člen
O spornih vprašanjih, ki izvirajo iz razmerij po tem zakonu,
odloča sodišče, če ni v zakonu
drugače določeno.
Naslov II. poglavja: »Stanovanjska pravica«
10. člen
Občan pridobi stanovanjsko
pravico z dnem zakonite vselitve v stanovanje na podlagi
stanovanjske pogodbe, če ni v
tem zakonu drugače določeno.
15. člen (39. člen osnutka)
(1) Če je komu zaradi opravljanja nalog iz medsebojnega
razmerja v združenem delu ali
zaradi opravljanja funkcije javnega pomena nujno potrebno,
da stanuje tudi v drugem kraju,
sme izjemoma uporabljati stanovanje tudi v tem kraju, dokler tako medsebojno razmerje traja ali dokler opravlja
funkcije javnega pomena.
(2) Stanodajalec sme oddati
uporabniku stanovanje v drugem kraju za določen čas samo, če se uporabnik izkaže s
potrdilom organizacije združenega dela, pri kateri je v medsebojnem razmerju v združenem delu oziroma stanovanjskega organa občine, na območju katere opravlja funkcije
javnega pomena, da mu je stanovanje v drugem kraju nujno
potrebno.
(3) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za kmeta,
če mu je za opravljanje kmetijskih dejavnosti nujno potrebno stanovanje v drugem kraju.

3. člen
1 Pravico oddajati stanova7. člen
nje v uporabo delovnim ljudem
1
Za
primerno
stanovanje se
in občanom imajo organizacije
po tem zakonu stanovazdruženega dela, družbenopo- šteje
ki ne pomeni bistvenega
litične skupnosti, samouprav- nje,
poslabšanja
razmer uporabnine interesne stanovanjske
skupnosti (v nadaljnjem bese- kov2. stanovanja.
najpotrebnejše prostodilu stanovanjska skupnost) in re seZaštejejo
po tem zakonu
druge samoupravne organiza- prostori, ki varujejo
stanovalce
cije in skupnosti, družbenopo- pred vremenskimi neprilikami,
litične organizacije in druge njihovo pohištvo pa pred znatdružbene organizacije ter druškodo.
ge družbenopravne osebe in nejšo
3. Na najpotrebnejših prodržavni organi, ki so kot inve- storih
ni mogoče pridobiti stastitorji zgradili stanovanjsko novanjske
pravice, uporabniki
hišo ali stanovanje ali na njem takih prostorov
pa uživajo varpridobili pravico uporabe (sta- stvo, kot ga imajo
16. člen (40. člen osnutka)
imetniki stanodajalci).
2. Ob pogojih iz prejšnjega novanjske pravice
(1) Stanovanjsko pravico na
odstavka imajo pravico oddastanovanju, namenjenem ose8.
člen
jati stanovanje, na katerem
bi, ki opravlja službeno dolžimajo lastninsko pravico tudi
1 Določbe tega zakona, ki nost ali funkcijo (stanovanje v
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kazensko poboljševalnih zavodih in v drugih objektih organov za notranje zadeve, v kasarnah in drugih vojaških objektih, na letališčih, na železniških postajah in drugih objektih železniške transportne organizacije, v cestnih čuvajnicah, šolskih poslopjih, zdravstvenih zavodih in podobno),
lahko pridobi le oseba, ki
opravlja službeno dolžnost ali
funkcijo, zvezano s stavbo, v
kateri je stanovanje.
(2) Stanovanjsko pravico na
stanovanju, namenjenem za
hišnika, kurjača ali podobno,
lahko pridobi le oseba, ki
opravlja takšna dela v hiši, v
kateri je stanovanje.
(3) Za uporabnika stanovanja iz prejšnjih odstavkov ne
veljajo določbe 19. do 21. člena in drugega, tretjega in četrtega odstavka 22. člena tega
zakona.
17. člen (41. člen osnutka)
Na stanovanju, ki je zgrajeno
s pomočjo sredstev solidarnostnega
stanovanjskega
sklada za potrebe družin in občanov z nižjimi osebnimi dohodki, mladih družin, invalidov
in starih ljudi, lahko pridobi
stanovanjsko pravico le tisti, ki
izpolnjuje pogoje iz splošnega
akta stanovanjske skupnosti
kot stanodajalca.
18. člen (15. člen osnutka)
Imetnik stanovanjske pravice na istem stanovanju more
biti le ena oseba.
19. člen (16. člen osnutka)
Če imetnik stanovanjske
pravice umre ali trajno neha
uporabljati stanovanje, pridobi
njegov zakonec stanovanjsko
pravico na stanovanju, ki gaje
souporabljal.
20. člen (17. člen osnutka)
(1) Če se zakonska zveza razveže, se lahko prejšnja zakonca sporazumeta, kdo od
njiju obdrži oziroma pridobi
stanovanjsko pravico na stanovanju, za katero je bil imetnik stanovanjske pravice eden
od njiju.
(2) Če se prejšnja zakonca
ne moreta sporazumeti o stanovanjski pravici, odloči o tem
na zahtevo enega od njiju v
nepravdnem postopku občinsko sodišče, na katerega ob-,
močju je stanovanje; sodišče
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upošteva pri tem stanovanjske
potrebe prejšnjih zakoncev,
njunih otrok in drugih oseb, ki
skupaj z njim stanujejo, razloge, iz katerih je bil zakon razvezan, in druge okoliščine
primera.
(3) Prejšnj' zakonec, ki po
sodni odločbi ne obdrži oziroma ne pridobi stanovanjske
pravice, se mora izseliti iz stanovanja,
(4) Zakoncu, ki se je dolžan
po prejšnjem odstavku izseliti
iz stanovanja, je treba preskrbeti najpotrebnejše prostore.

imetnika stanovanjske pravice
veljajo v primerih iz prejšnjega
odstavka določbe tretjega, četrtega in petega odstavka
prejšnjega člena.
(4) Določbe drugega odstavka tega člena ne veljajo v
primeru, če je imetnik stanovanjske pravice trajno nehal
uporabljati stanovanje na podlagi odpovedi stanovanjske
pogodbe katerekoli pogodbene stranke, razveze te pogodbe ali na podlagi pogodbe o
zamenjavi stanovanja.

25. člen (22. člen osnutka)
(1) Imetnik
stanovanjske
pravice lahko zamenja svoje
stanovanje za stanovanje drugega imetnika stanovanjske
pravice.
(2) Z zamenjavo pridobi
imetnik stanovanjske pravice
na stanovanju, ki ga je dobil v
zamenjvo, stanovanjsko pravico.
(3) Zamenjava stanovanj ni
dovoljena:
1. Ce je katero od stanovanj, ki se naj zamenjata, v hiši, ki se mora po odločbi pristojnega organa podreti;
2. če je tako stanovanje v
hiši, za katero je vložena zahteva za razlastitev,
3. če je imetniku stanovanjske pravice odpovedana stanovanjska pogodba, dokler ni
odpoved umaknjena ali pa zavrnjena s pravnomočno sodno
odločbo;
4. če gre za navidezno zamenjavo.
(4) Uporabniki
stanovanj
lahko nasprotujejo zamenjavi,
če bi se z njo bistveno poslabšale njihove stanovanjske razmere.
(5) Za navidezno zamenjavo
stanovanj se šteje zlasti, če
eden izmed imetnikov stanovanjske pravice dejansko ne
izvrši zamenjave, če po izvršeni zamenjavi brez opravičenih
razlogov ne uporablja stanovanja najmanj eno leto, če
eden izmed imetnikov stanovanjske pravice, ki zamenjuje
22. člen (19. člen osnutka)
to stanovanje, gradi hišo ali
(1) Imetnik stanovanjske ima sklenjeno kupno pogodbo
pravice, ki trajno neha uporab- za stanovanje.
ljati stanovanje, [zgubi stanovanjsko pravico. Šteje se, daje
26. člen (23. člen osnutka)
imetnik stanovanjske pravice
(1) Pogodba o zamenjavi
trajno nehal uporabljati stanovanje, če ga ne uporablja več stanovanj mora biti sklenjena v
pismeni obliki.
kot eno leto.
(2) Pogodba, ki ni sklenjena
(2) Uporabniki stanovanja, ki
so najmanj dve leti živeli z v pismeni obliki, ni veljavna.
(3) Imetnika stanovanjske
imetnikom stanovanjske pravice, preden je nehal uporabljati pravice morata dostaviti po en
stanovanje, obcjržijo pravico izvod pogodbe o zamenjavi
uporabljati stanovanje. Rok stanovanj stanodajalcema in
dveh let se nanaša na mlado- stanovanjski skupnosti, če je
katero izmed stanovanj v druž^
letne uporabnike stanovanja.
(3) Za določitev novega beni lastnini.

21. člen (18. člen osnutka)
(1) Uporabniki, ki skupaj z
imetnikom stanovanjske pravice stanujejo v stanovanju, imajo pravico ob pogojih iz tega
zakona neovirano osebno
uporabljati to stanovanje.
(2) Uporabniki stanovanja
imajo pravico iz prejšnjega odstavka tudi po smrti imetnika
stanovanjske pravice.
(3) Če uporabniki stanovanja
uporabljajo stanovanje tudi po
smrti imetnika stanovanjske
pravice pa ni pogojev za prenos stanovanjske pravice po
določbah 19. člena tega zakona, določijo ti sporazumno
izmed sebe imetnika stanovanjske pravice in sporočijo to
stanodajalcu.
(4) Če ne dosežejo uporabniki stanovanja sporazuma niti
v treh mesecih po smrti imetnika stanovanjske pravice, določi stanodajalec izmed njih
imetnika stanovanjske pravice,
potem ko dobi mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za zadeve socialnega
va rstva.
(5) Če stanodajalec meni, da
nihče od tistih, ki so ostali v
stanovanju, ko je imetnik stanovanjske pravice umrl, nima
pravice do nadaljnje uporabe
stanovanja, lahko zahteva v roku šestih mesecev po smrti
imetnika stanovanjske pravice
s tožbo pri sodišču izselitev
vseh, ki so ostali v stanovanju.

priloga poročevalca

27. člen (24, člen osnutka)
(1) Za zamenjavo stanovanj
je potrebno soglasje obeh stanodajalcev; to soglasje morata
imetnika stanovanjske pravice
pridobiti preden skleneta pogodbo o zamenjavi stanovanj.
(2) Stanodajalec sme za stanovanje v družbeni lastnini zavrniti soglasje za zamenjavo
stanovanj, če je stanovanje namenjeno izključno le za osebe,
določene s splošnim aktom o,
oddajanju stanovanj, imetnik
stanovanjske pravice, ki naj bi
se z zamenjavo v to stanovanje
vselil, pa ne spada med take
osebe.
(3) Soglasje za zamenjavo
stanovanj ali zavrnitev soglasja mora biti pismena; zavrnitev
soglasja za zamenjavo stanovanja v družbeni lastnini mora
biti obrazložena.
(4) Tisti, kateremu stanodajalec v petnajstih dneh od dneva ko mu je bila predložena
zahteva za soglasje, ne izda
soglasja ali ga zavrne, lahko
zahteva v petnajstih dneh od
dneva zavrnitve oziroma od
poteka roka za izdajo soglasja
pri občinskem sodišču, naj v
nepravdnem postopku ugotovi, da ima predlagatelj pravico
do zamenjave stanovanja.
(5) Tisti, ki misli, da je prizadet v svojih pravicah, ker je
zamenjava stanovanj sklenjena v nasprotju z določbami tega zakona, lahko pogodbo o
zamenjavi izpodbija s tožbo pri
občinskem sodišču.

33. člen (30. člen osnutka)
(1) Imetnik
stanovanjske
pravice mora plačevati stanarino in druge obveznosti po
predpisih o stanarini od dneva
vselitve v stanovanje, če ni
drugače dogovorjeno.
(2) Če čas plačila stanarine
ni določen v pogodbi, je treba
stanarino plačevati vnaprej
najpozneje do desetega v mesecu.
(3) Stanarino pobira stanovanjska skupnost oziroma
lastnik, če ni v stanovanjski
pogodbi drugače določeno.
35. člen (32. člen osnutka)
(1) Po prenehanju stanovanjske pogodbe mora imetnik
stanovanjske pravice izročiti
stanovanje stanovanjski skupnosti oziroma lastniku stanovanja v takem stanju, v karkšnem ga je prevzel; pri tem se
upoštevajo spremembe, do katerih je prišlo zaradi normalne
rabe stanovanja ter izboljšave
in spremembe v stanovanju, ki
jih je imetnik stanovanjske
pravice izvršil na svoje stroške.
(2) Pogodbeni stranki skupaj pismeno ugotovita, v kakšnem stanju je stanovanje ob
izročitvi.
Naslov III. poglavja: »Oddajanje stanovanj«
36. člen (34. člen osnutka)
(1) Stanovanja v družbeni
lastnini se oddajajo v uporabo
občanom z odločbo o oddaji
stanovanja, ki jo izda pooblaščeni organ stanodajalca v
skladu s splošnim aktom o oddajanju stanovanj.
(2) Odločba o oddaji stanovanja mora biti obrazložena in
objavljena na način, kot to določa splošni akt o oddajanju
stanovanj.

28. člen (25. člen osnutka)
Če v stanovanjski pogodbi v
skladu s splošnim aktom stanodajalca ni drugače določeno, lahko imetnik stanovanjske pravice uporablja v skladu
z določbami tega zakona posamezne prostore v stanovanju za opravljanje dovoljene
37. člen (35. člen osnutka)
dejavnosti, lahko pa jih odda
(1) Stanodajalec je dolžan
komu drugemu kot podstanosplošni akt o oddajavalcu za prebivanje ali za sprejeti
opravljanje dovoljene dejavno- nju(2)stanovanj.
Stanodajalci s samousti.
pravnim sporazumom določijo
merila za oblikovanje splošne31. člen (28. člen osnutka)
ga akta o oddajanju stanovanj.
(1) Imetnik
stanovanjske Pri tem zlasti določijo merila
pravice ne sme izvrševati spre- za prednosti red, po katerem
memb na stanovanjskih pro- se oddajajo stanovanja, upostorih ter opremi in napravah v števajoč stanovanjske potrestanovanju brez poprejšnjega be, število družinskih članov
soglasja stanodajalca in sta- ter drugo socialno in premonovanjske skupnosti, če je sta- ženjsko stanje pričakovalcev
novanje v družbeni lastnini, če stanovanj, kadrovske potrebe
bi spremembe lahko prizadele stanodajalcev in podobno.
koristi Stanovalcev, stanovanj38. člen (36. člen osnutka)
ski skupnost zahteva tudi
mnenje hišnega sveta.
(1) Zoper odločbo o oddaji
(2) Brez soglasja lastnika stanovanja
vloži v pettudi ni mogoče izvrševati spre- najstih dnehlahko
od dneva, ko mu
memb iz prvega odstavka v je bila odločba
vročena ozirostanovanjih, ki so v lasti občama, ko je bila objavljena, ugonov
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vor na pristojni organ stanodajalca tisti, ki je določen z odločbo za. imetnika stanovanjske pravice ter vsak, kdor meni, da po splošnem aktu o oddajanju stanovanj lahko dobi
stanovanje
(2) Odločba o ugovoru zoper odločbo o oddaji stanovanja mora biti obrazložena
39. člen (37. člen osnutka)
(1) Tisti, ki z ugovorom po
prejšnjem členu ni uspel, lahko predlaga sporazumno odpravo spora pri poravnalnem
svetu stanovanjske skupnosti
(2) Vložitev ugovora zoper
odločbo o oddaji stanovanja
ali vložitev zahteve pri poravnalnem svetu zadrži izvršitev
odločbe
40. člen (se črta)
(1) Kadar se imetnik stanovanjske pravice izseli iz stanovanja in vseli v stanovanje v
novi hiši v družbeni lastnini .
odda stanodajalec, ki oddaja
stanovanje v novi hiši tudi stanovanje iz katerega se je imetnik stanovanjske pravice izselil, če pripada pravica oddajanja tega stanovanja stanovanjski skupnosti
(2) Pravico iz prejšnjega odstavka lahko uporabi stanodajalec na istem stanovanju samo enkrat in to ob prvi vselitvi
imetnika stanovanjske pravice
v stanovanje v novi hiši

na zasedenem stanovanju na dajalcem ali lastnikom začasno uporablja stanovanje, dodrugo osebo
kler mu stanodajalec ali lastnik
ne preskrbi dogovorjenega
NASLOV !V.
stanovanja, se sklene stanoPOGLAVJA iV.
vanjska pogodba za določen
UPORABA
čas.
(2) Razen v primerih, ko je
STANOVANJA
po določbah tega zakona
imetniku stanovanjske pravice
1. Stanovanjska
mogoče odpovedati za nedoločen čas sklenjeno stanovanjpogodba
sko pogodbo, se imetnik stanovanjske pravice iz prejšnje44. člen (46. člen osnutka)
ga odstavka ni dolžan izseliti,
(1) Stanovanjsko pogodbo dokler mu stanodajalec ali
za stanovanje v družbeni last- lastnik ne omogoči vselitve v
nini skleneta imetnik stano- dogovorjeno stanovanje
vanjske pravice in stanovanj50. člen (33. člen osnutka)
ska skupnost Stanovanjska
pogodba se sklene na podlagi
Stanovanjska pogodba za
odločbe stanodajalca o oddaji stanovanje v družinski stanostanovanja (36. člen)
vanjski hiši ali za stanovanje
(2)Stanovanjsko pogodbo za kot posamezen del stavbe, ki
stafiovanje, ki je lastnina obča- je last občana, se lahko sklene
na skleneta imetnik stanovanj- za določen čas
ske pravice in lastnik družinske stanovanjske hiše oziroma
51. člen (se črta)
lastnik stanovanja kot posa(1) Če ena izmed pogodbemeznega dela stavbe
(3) Stanovanjska pogodba nih strank ne sklene stanomora biti sklenjena v pismeni vanjske pogodbe v tridesetih
obliki Stanovanjska pogodba, dneh od dneva, ko to zahteva
ki ni sklenjena v pismeni obli- druga pogodbena stranka, izda občinsko sodišče na zahteki ni veljavna
vo druge pogodbene stranke v
nepravdnem postopku sklep,
45. člen (deloma v 53. členu
ki nadomestuje stanovanjsko
osnutka)
Stanovanjska pogodba se pogodbo
(2) Določbe prejšnjega odsklene za nedoločen čas, ra- stavka
smiselno uporabljajo
zen v primerih ki so določeni v tudi za se
spremembe in dopolnitem zakonu
tve stanovanjske pogodbe

41. člen (39. člen osnutka)
46. člen (drugi odst. 40.
člena)
(1) Pravico oddajati stanovanje v stavbah iz prvega odStanovanjska pogodba za
stavka 16 člena tega zakona stanovanja iz 17 člena tega zaima imetnik pravice uporabe kona, z izjemo za stanovanja,
na taki stavbi
namenjena za stare ljudi, se
(2) Pravico oddajati stano- sklene za čas, določen v splošvanje iz drugega odstavka nem aktu stanovanjske skup16. člena tega zakona ima zbor nosti o oddajanju stanovanj
stanovalcev
42. člena (44. člen osnutka)
47. člen (se črta)
(1) Stanodajalec je dolžan
Stanovanjsko pogodbo za
oddati prazno stanovanje
stanovanje v družbeni lastnini
(2) Če stanodajalec brez je mogoče skleniti za določen
utemeljenega razloga ne odda čas v primerih, v katerih se
praznega stanovanja niti v treh sme stanovanjska skupnost
mesecih, potem ko se je stano- prosto dogovarjati o višini stavanje zgradilo ali izpraznilo, narine (6. člen zakona o stanaodda stanovanjski organ praz- rinah, Uradni list SRS,
no stanovanje v skladu s št 50/72)
splošnim aktom stanovanjske
skupnosti o oddajanju stano48. člen (42. člen osnutka)
vanj
Stanovanjsko pogodbo za
(3) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za stano- stanovanje v stavbi, za katero
vanja v družinskih stanovanj- je pristojni organ odločil, da jo
. skih hišah in za stanovanja kot je treba podreti, je mogoče
posamezne dele stavb ki so v skleniti za čas, ki ostgja do poteka roka, ko naj se začne
iastni občanov
stavba podirati
43. člen (45. člen osnutka)
49. člen (43. člen osnutka)
Določbe 36 , 38., 39 , 41 čle(1) Če imetnik stanovanjske
na tega zakona veljajo tudi za
prenos stanovanjsKe pravice pravice po dogovoru s stano20

52. člen (se črta)
Določbe tega zakona o stanovanjski pogodbi veljajo smiselno tudi, če se stanovanjska
pravica na stanovanju, ki je zasedeno, prenese na drugo
osebo
53. člen (46. člen osnutka)
Tisti, ki mu je stanovanje oddano, se lahko vseli v stanovanje šele, ko je sklenil stanovanjsko pogodbo, če ni s tem
zakonom ali s splošnim aktom
stanodajalca drugače določeno
54. člen (47. člen osnutka)
(1) Po sklenitvi stanovanjske
pogodbe mora predstavnik
stanovanjske skupnosti in hišnega sveta oziroma lastnik
družinske stanovanjske hiše
ali lastnik stanovanja kot posameznega dela stavbe, izročiti v
petnajstih dneh stanovanje
imetniku stanovanjske pravice
v uporabo
(2) Ob izročitvi se z zapisnikom ugotovi stanje stanovanja
oziroma pomanjkljivosti v
njem. Zapisnik podpišeta obe
v njem pogodbeni stranki Če

se stanje stanovanja oziroma
pomankljivosti ne ugotovijo z
zapisnikom ob izročitvi, se domneva, da je bilo stanovanje
izročeno v redu.
55. člen (48. člen usnutka)
(1) Če se imetnik stanovanjske pravice brez upravičenega
vzroka ne vseli v stanovanje v
tridesetih dneh od sklenitve
pogodbe, izgubi pravico do tega stanovanja.
(2) V rok iz prejšnjega odstavka se ne šteje čas, ki je
potreben imetniku stanovanjske pravice, da pripravi stanovanje za vselitev; ta čas pa ne
more trajati dalj kot šestdeset
dni
56. člen (49. člen osnutka)
(1) Če se kdo vseli v stanovanje v nasprotju z določbami
53. člena tega zakona, izda
stanovanjski organ po uradni
dolžnosti ali na zahtevo prizadetega odločbo o izpraznitvi
stanovanja.
(2) Zoper odločbo o izpraznitvi stanovanja je v treh dneh
od njene vročitve dovoljena
pritožba. Vložena pritožba ne
zadrži izvršitve odločbe.
(3) Odločbo iz prvega odstavka tega člena ni možno izdati, če je preteklo eno leto od
vselitve v stanovanje.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka lahko stanodajalec oziroma prizadeti zahteva v roku iz prejšnjega odstavka s tožbo pri občinskem sodišču izpraznitev stanovanja.
Postopek po tožbi velja za nujen Tožba ni dovoljena, če je
sprožen upravni postopek.
(5) Ob prisilni izvršitvi odločbe iz prvega oziroma četrtega
odstavka tega člena ne pripadajo tistemu, ki je izseljen, niti
najpotrebnejši prostori
(6) Oseba, ki se je vselila v
stanovanje v nasprotju z določbami tega zakona, trpi vso
škodo in stroške, ki so bili povzročeni v zvezi z njeno nezakonito vselitvijo
57. člen (50. člen osnutka)
Če se vselitev po prvem odstavku iz prejšnjega člena pripravlja ali je v teku, so organi
milice dolžni tako vselitev preprečiti
58. člen (51. člen osnutka)
Stanovanjska skupnost oziroma lastnik družinske stanovanjske hiše ali lastnik stanovanja kot posameznega dela
stavbe mora, če ni drugače dogovorjeno, v skladu z normativi za investicijsko vzdrževanje,
vzdrževati stanovanje v takem
stanju, v kakršnem ga je izročil
priloga poročevalca

imetniku stanovanjske pravice.
59. člen (52. člen osnutka)
(1) Če je potrebno v stanovanju za stanje, v kakršnem ga je
treba vzdrževati po predpisih
ali dogovorjenih normativih popravilo, ki ne gre na račun
imetnika stanovanjske pravice,
lahko ta zahteva od stanovanjske skupnosti oziroma od lastnika stanovanjske hiše ali lastnika stanovanja kot posameznega dela stavbe, tako popravilo.
(2) Če zavezanec iz prejšnjega odstavka ne izvrši v primernem roku popravila, lahko
izvrši tako popravilo imetnik
stanovanjske pravice sam, če
se predhodno v nepravdnem
postopku pri občinskem sodišču ugotovi potreba za popravilo.
(3) Imetnik stanovanjske
pravice sme izvršiti popravilo
tudi brez ugotavljanja potrebe
v smislu prjšnjega odstavka,
če je popravilo neodložljivo,
da se zavaruje življenje ali
zdravje stanovalcev, ali stanovanja in opreme v njem pred
večjo škodo (nevarnost podiranja konstrukcijskih elementov stavbe, okvare vodovodnih
in plinskih cevi in podobno).
(4) Imetnik stanovanjske
pravice je upravičen odbiti
stroške za popravilo iz drugega in tretjega odstavka tega
člena od stanarine, če jih ne
plača zavezanec iz prvega odstavka.
60. člen (53. člen osnutka)
(1) Stanovanjski prostori se
lahko spreminjajo v poslovne
prostore ali v prostore za drugo namembnost samo z dovoljenjem, ki ga izda stanovanjski organ na zahtevo stanovanjske skupnosti, imetnika
pravice uporabe oziroma lastnika družinske stanovanjske
hiše ali stanovanja kot posameznega dela stavbe, potem
ko dobi mnenje upravnega organa občinske skupščine, pristojnoga za urbanizem, zbora
delavcev in stanovanjske
skupnosti, če ta ni sama predlagatelj.
(2) Stanovanjski organ mora
pred izdajo dovoljenja iz prvega odstavka dobiti mnenje pristojnega organa ali so izpolnjeni pogoji za izdajo lokacijskega dovoljenja za spremembo stanovanjskih prostorov v
druge namene.
(3) Predlagatelj mora zahtevi
za dovoljenje po prejšnjem odstavku priložiti dokaz, da bo
zgradil ali na drug način pridobil iz sredstev, ki niso namenjena za stanovanjsko gradipriloga poročevalca

tev. ustrezne nove druge stanovanjske prostore v istem
kraju, oziroma dokaz, da je zagotovljena izpolnitev te obveznosti v določenem roku.
(4) Zahtevi za lokacijsko dovoljenje za sprememo stanovanjskih prostrov v druge namene mora predlagatelj priložiti dokazilo, da je zgradil ali
na drug način pridobil nove
stanovanjske prostore v smislu
tretjega odstavka tega člena in
dovoljenje iz prvega odstavka
tega člena.
NASLOV V.
POGLAVJA:
PRENEHANJE IN
SPREMEMBE
STANOVANJSKE
POGODBE
61. člen (54. člen osnutka)
(1) Imetnik stanovanjske
pravice lahko odpove stanovanjsko pogodbo vselej, ne da
bi moral za to navajati razlog.
(2) Če ni v pogodbi drugače
določeno, odpove imetnik stanovanjske pravice pismeno po
izvensodni poti prvega v mesecu; odpovedni rok poteče zadnji dan v mesecu, v katerem je
bila dana odpoved.

63. člen (56. člen osnutka)
(1) Imetniku stanovanjske
pravice ni mogoče odpovedati
stanovanja zato, ker ni plačal
stanarine in drugih obveznosti
po predpisih o stanarini za tisti
čas, ko je bil začasno brezposeln, ali iz kakšnega podobnega opravičenega vzroka, če je
za ta čas plačal stanarino,
stroške oziroma odškodnino
sorazmerno oskrbnini in drugim dohodkom.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo, če zmorejo
drugi uporabniki stanovanja
plačilo stanarine.
(3) Neporavnane obveznosti
iz prvega odstavka mora imetnik stanovanjske pravice poravnati, ko se zaposli, najpozneje pa v roku trikrat daljšem
od časa, kolikor je bil brez posla.
64. člen (57. člen osnutka)
(1) Stanovanjsko pogodbo je
mogoče odpovedati imetniku
stanovanjske pravice tudi tedaj, če so on in uporabniki stanovanja nehali uporabljati stanovanje in brez presledka več
kot šest mesecev niso več stanovali v njem, ne glede na to,
ali so bili takrat v državi ali v
tujini, ali če je stanovanje v celoti oddano podstanovalcem
ali če stanovanje uporablja
oseba, ki po tem zakonu ni
uporabnik stanovanja.
(2) Iz razlogov prejšnjega
odstavka pogodbe ni mogoče
odpovedati;
1. Če je imetnik stanovanjske pravice vpoklican v Jugoslovansko ljudsko armado;
2. če je imetnik stanovanjske
pravice na zdravljenju;
3. če imetnik stanovanjske
pravice v skladu s splošnim
aktom stanodajalca odda v
uporabo prazno ali delno
opremljeno stanovanje drugemu za čas, ko stanovanja sam
ne uporablja;
4. Če je imetnik stanovanjske pravice, ki ima lastnost delavca v združenem delu v organizaciji združenega dela, državnem organu ali družbenopolitični organizaciji, moral
zaradi premestitve nastopiti
delo v drugem kraju v državi,
dokler v tem drugem kraju ne
pridobi primernega stanovanja;
5. če imetnik stanovanjske
pravice uporablja za začasno
prebivanje prostore iz 3. točke
drugega odstavka 4. člena tega zakona.

62. člen (55. člen osnutka)
(1) Stanodajalec lahko odpove imetniku stanovanjske
pravice stanovanjsko pogodbo.
1. če uporablja imetnik stanovanjske pravice ali drug stanovalec stanovanje v kakšen
namen, ki nasprotuje pogodbi,
ali na tak način, da se stanovanju, skupnim prostorom ali napravam po njegovi krivdi prizadeva škoda;
2. Če imetnik stanovanjske
pravice zapored tri mesece ne
plača stanarine in drugih obveznosti po predpisih o stanarini ali tri mesece v zadnjih
dveh letih, če ni dogovorjen
daljši rok;
3. Če uporablja imetnik stanovanjske pravice ali drug stanovalec stanovanje na tak način, da drugega stanovalca
ovira v mirni uporabi stanovanja.
(2) Iz razlogov v prejšnjem
odstavku je mogoče odpovedati stanovanjsko pogodbo le
tedaj, če je bil predhodno poslan imetniku stanovanjske
pravice priporočeno po pošti
pismen opomin in če v primer65. člen (58. člen osnutka)
nem roku imetnik stanovanjske pravice ni odpravil škode
Stanodajalec lahko odpove
oziroma prenehal z ravnanjem, stanovanjsko pogodbo imetnizaradi katerega se daje odpo- ku stanovanjske pravice, ki
ved.
ima v lastnini prazno družin-

sko stanovanjsko hišo ali stanovanje kot posamezen del
stavbe, če je to stanovanje primerno.
66. člen (59. člen osnutka)
(1) Občan, ki ima lastnost
delavca v združenem delu v organizaciji združenega dela, državnem organu ali družbenopolitični organizaciji in kot tak
odhaja na delo v tujino, občan,
ki odhaja na delo v tujino kot
strokovnjak s soglasjem pristojnega organa, občan, ki odhaja v tujino začasno na delo s
posredovanjem službe za zaposlovanje ter občan, ki odhaja v tujino na šolanje ali specializacijo, obdrži ne glede na
določbe 64. člena tega zakona
stanovanjsko pravico, če ta
odsotnost ne traja dalj kot štiri
leta. Po poteku tega roka je
mogoče imetniku stanovanjske pravice odpovedati stanovanjsko pogodbo.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi, kadar odhajajo občani z enakim namenom začasno v kakšen drug
kraj v državi.
(3) Delovnim ljudem na delu
pri diplomatskih in konzularnih predstavništvih, pri državnih misijah in predstavništvih,
mednarodnih organizacij ni
mogoče odpovedati stanovanjske pogodbe po prejšnjem
odstavku.
(4) V primerih iz prejšnjih
odstavkov lahko imetnik stanovanjske pravice odda stanovanje ali del stanovanja s poprejšnjim soglasjem stanodajalca; v takem primeru se sklene s tem stanovalcem pogodba za določen čas, ki ne sme
biti daljši kot je čas določen v
prvem odstavku.
(5) Če imetnik stanovanjske
pravice odda stanovanje ali del
stanovanja v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka,
lahko stanodajalec zahteva izselitev novega stanovalca po
določbah 56. člena tega zakona.
67. člen (60. člen osnutka)
(1) Če je dobil imetnik stanovanjske pravice stanovanje od
organizacije združenega dela
kot stanodajalca, mu je mogoče odpovedati stanovanjsko
pogodbo tudi tedaj, kadar mu
preneha lastnost delavca v
združenem delu po lastni izjavi
(razen v primerih upokojitve),
ali pa zaradi obsodbe za kaznivo dejanje na kazen, ki ima po
samem zakonu za posledico
izgubo lastnosti delavca v
združenem delu ali zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti.
(2) Stanodajalec lahko odpove v primerih iz prejšnjega
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odstavka imetniku stanovanj- nejše prostore je treba priložiti neha s potekom časa, za kate(4) Določbe prejšnjih odske pravice stanovanjsko po- overjeno izjavo lastnika oziro- rega je bila sklenjena.
stavkov veljajo tudi za lastnika
godbo le v treh mesecih po ma imetnika pravice uporabe,
(2) Če po preteku časa, za stanovanja kot posameznega
prenehanju lastnosti delavca v da daje na voljo najpotrebnej- katerega je bila Sklenjena sta- dela stavbe.
združenem delu.
še prostore in da je poučen o novanjska pogodba, stanova(3) Določba prvega odstavka pravici uporabnikov po prejš- nje ni izpraznjeno in izročeno,
83. člen (78. člen osnutka)
ne velja za imetnika stanovanj- njem odstavku
lahko vloži stanodajalec v
Če se namerava solastnik ali
ske pravice, ki je dopolnil dešestdesetih dneh tožbo pri obset let delovne dobe, od tega
71. člen (65. člen osnutka)
činskem sodišču za izprazni-, več solastnikov hkrati vseliti v
pet let neprekinjeno pri stanotev stanovanja. Če tožba ni prazno stanovanje v solastni(1) Stanovanjsko razmerje vložena
dajalcu Stanodajalec lahko s
v tem roku, se šteje, da ški družinski stanovanjski hiši
svojim splošnim aktom določi, preneha, če je treba hišo ali je stanovanjska pogodba ob- ali v prazno solastniško stanovanje kot posamezni del stavda imetniku stanovanjske pra- del hiše, v kateri je stanovanje, novljena za nedoločen čas.
be in nastane o tem spor. odlovice ni mogoče odpovedati po odločbi pristojnega organa
(3)
Postopek
v
sporih
za
izstanovanjske pogodbe tudi. če podreti ali če je treba na pod- praznitev stanovanja velja za či o sporu občinsko sodišče v
nepravdnem postopku: pri tem
je dopolnil pri stanodajalcu lagi take odločbe izseliti sta- nujen.
upošteva sodišče upravičekrajšo delovno dobo kot pet novalce iz stanovanja, ker sta(4)
Ob
prisilni
izselitvi
ne
prinovanje ne ustreza higienskim padajo imetniku stanovanjske nost razlogov za vselitev posalet
pogojem, ker stavba ni več sta- pravice niti najpotrebnejši pro- meznih solastnikov, velikost
68. člen (61 člen osnutka)
bilna in ogroža življenje in var- stori
Prisilne izselitve pa ni solastniških delov in druge
Če je stanovanje zvezano z nost stanovalcev ali iz drugih mogoče izvršiti v primerih iz okoliščine.
določeno službeno dolžnostjo podobnih utemeljenih razlo- tretjega odstavka 70. člena te84. člen (79. člen osnutka)
ali funkcijo iz prvega in druge- gov
(2) V primerih iz prejšnjega ga zakona.
ga odstavka 16. člena, je mo(1) Lastnik družinske stanogoče odpoyedati stanovanjsko odstavka ni treba imetniku sta75. člen (69. člen osnutka)
vanjske hiše ali stanovanja kot
pogodbo tudi tedaj, kadar novanjske pravice odpovedati
(1) Podstanovalsko razmerje posameznega dela stavbe ima
imetnik stanovanjske pravice stanovanjske pogodbe; uporabnik
stanovanja
se
izseli
na
nastane
s pogodbo med imet- pravico do vselitve v svoje staiz kakršnegakoli vzroka neha
podlagi
odločbe
stanovanjske-,
nikom
stanovanjske
pravice in' novanje ne glede na čas. za
opravljati to dolžnost oziroma
katerega je sklenjena stanoga
organa.
podstanovalcem.
funkcijo.
(3) Če z zakonom ni drugače
(2) Pogodba se lahko sklene vanjska pogodba, če ponudi v
določeno, se izselitev uporab- za določen ali. nedoločen čas zameno imetniku stanovanj69. člen (63. člen osnutka)
nika stanovanja iz razlogov na- in mora biti pisna; pogodba, ki ske pravice drugo primerno
(1) Stanovanjska pogodba vedenih v prvem odstavku tega ni sklenjena v pisni obliki ni stanovanje.
(2) Lastnik ima pravico do
se v primeru spora odpoveduje člena lahko izvrši šele. ko se veljavna.
vselitve v svoje stanovanje tudi
imetniku stanovanjske pogod- mu zagotovi drugo primerno
81. člen (75. člen osnutka)
v primeru, če ponudi imetniku
be s tožbo, ki se vloži pri ob- stanovanje.
činskem sodišču.
(1) Občinska skupščina lah- stanovanjske pravice, ki odda(4) Pritožba zoper odločbo
(2) Postopek po tožbi za od- pristojnega organa iz prvega ko predpiše z odlokom način ja del stanovanja podstanovalpoved stanovanjske pogodbe odstavka tega člena, ki je izda- in pogoje za oddajanje posa- cem ali ga oddaja.za opravljavelja za nujen
na zaradi varstva življenja in meznih stanovanjskih prosto- nje poslovne dejavnosti, v zavarnosti stanovalcev, ne zadrži rov podstanovalcem; najvišjo meno drugo stanovanje, ki po
raven podstanarine. ki jo imet- velikosti in opremljenosti
izvršitve odločbe
70. člen (64. člen osnutka)
nik stanovanjske pravice lahko ustreza sorazmernemu delu
(1) Sodbe, s katero se ugodi
dogovori za uporabo posa- stanovanja, ki ga dejansko
72. člen (66. člen osnutka)
odpovedi stanovanjske pomeznih stanovanjskih prosto- uporablja imetnik stanovanj(1) Stanovanjska pogodba rov; najvišje zneske plačil za ske pravice z drugimi uporabgodbe, ni mogoče izvšiti. dokler ne poteče rok, ki ga sodi- se lahko spremeni, če se z do- storitve in za uporabo pohištva niki.
šče določi za prostovoljno voljenjem pristojnega organa v ter način evidence podstano(3) Pravico do vselitve po
prvem in drugem odstavku ima
izvršitev; ta rok ne sme' biti stavbi, ki je v družbeni lastnini, valskih razmerij.
krajši kot petnajst dni in ne preuredijo podstrešni, kletni
(2) Občinska skupščina lah- lastnik ne glede na to. ali bo
daijši kot trideset dni, računa- ali drugi skupni prostori v sta- ko predpiše, da imetnik stano- stanovanje s tem. da bo v njem
mo od dneva, ko je imetniku novanje oziroma v poslovnš vanjske pravice ne more odda- stanoval, smotrno izkoriščeno
(4) Lastnik je dolžan imetnistanovanjske pravice vročena prostore.
jati posameznih stanovanjskih
(2) Imetniki stanovanjske prostorov v podnajem v prime- ku stanovanjske pravice povrsodba.
(2) Sodbe, s katero se imet- pravice, se ne morejo upirati rih. če je stanovanje nesmotr- niti 'selitvene stroške.
niku stanovanjske pravice na- preureditvam podstrešnih ali no izkoriščeno ter lahko določi
(5) Določbe' prejšnjih odaga izpraznitev stanovanja, ni drugih skupnih prostorov v izjeme od te prepovedi v upra- stavkov veljajo tudi v primeru,
če lastnik vseli v svoje štanomogoče izvršiti, preden mu stavbi, če se z njimi znatno ne vičenih primerih.
zvršilni upravičenec ne priskr- poslabšajo njihove stanovanjvanjfe svojega polnoletnega
82. člen (77. člen osnutka)
bi primerno stanovanje ali naj- ske razmere.
otroka ali starše.
(3) V primerih iz prvega od(6) Če imetnik stanovanjske
potrebnejše prostore, če je k
(1)
Lastnik
družinske
stanoemu zavezan po tem zakonu, stavka tega člena imajo imet- vanjske hiše ima pravic-, vseliti pravice ne pristane na izselisplošnem aktu stanodajalca ali niki stanovanjske pravice pra- se v prazno stanovanje v svoji tev, lahko -lastnik uveljavlja
vico do povrnitve škode, ki jim hiši
)o stanovanjski pogodbi
svoje pravice s tožbo pri občinskem sodišču
(3) Če gre za prisilno izseli- je povzročena v zvezi s preure(2)
To
pravico
ima
lastnik
ne
ev imetnika stanovanjske pra- ditvijo ali v zvezi z izgubo pra- glede ha to ali uporablja sta<ice v najpotrebnejše prostore. vice do souporabe skupnih novanje v'tej hiši ali kakšni
85. člen (81. člen osnutka)
;odbe ni mogoče izvršiti, če je prostorov.
drugi
hiši
in
ne
glede
na
to
ali
(t) Če šo stanovanjske ra(4) Medsebojna /razmerja v bo stanovanje s tem, da bo v
ned uporabniki stanovanja
lastnika družinske sta:akšna oseba, katera življenje zvezi s preureditvijo določijo njem stanoval, smotrno izkori- zmere
novanjske hiše ali stanovanja
ili zdravje bi bilo ogroženo s investitor, stanodajalec in ščeno
kot posameznega dela stavbe
akšno preselitvijo. Preden so- imetniki stanovanjske pravice
(3) 'Lastnik nima pravice do težke, mora stanodajalec na
s
pogodbo
iišče v takem primeru odloči o
vselitve, če naj se v prazno sta- njegovo zahtevo uvrstiti imetzvršitvi sodbe, mora zahtevati
novanje vseli drug imetnjk sta- nika stanovanjske pravice na
udi mnenje organa, pristcjnenovanjske, pravice po pogodbi lastnikovem stanovanju med
73.
člen
(67.
člen
osnutka)
ia za socialno varstvo
o zamenjavi stanovanj s prejš- prednostne pričakovalce sta(4) Predlogu za dovolitev
(1) Stanovanjska pogodba njim imetnikom stanovanjske novanj.
irisilne izselitve v najpotreb- sklenjena za določen čas pre- pravice na tem stanovanju.
(2) O težkih stanovanjskih
12

priloga poročevalca

razmerah lastnika morata dati
mnenje pristojen organ za socialno varstvo, krajevna skupnost in sindikalna organizacija
stanodajalca,
91. člen (87. člen osnutka)
Stanodajalec sme odpovedati stanovanjsko pogodbo
vsem sostanovalcem, če jim
zagotovi primerno stanovanje.
92. člen (88. člen osnutka)
(1) Sostanovalec
plačuje
stanarino in druge stroške po
predpisih o stanarini, ustrezno
stanovanjski površini, ki jo
sam uporablja.
(2) Stanarino in druge stroške po predpisih o stanarini za
stanovanjske prostore, ki jih
uporablja skupaj z drugimi sostanovalci, plačuje sostanovalec v sorazmerju med številom
stanovalcev, ki skupaj z njim
uporabljajo te prostore, nasproti skupnemu številu oseb,
ki uporabljajo te prostore.
(3) Pri določanju, kolikšen
del stanarine in drugih stroškov po predpisih o stanarini
bodo plačevali posamezni sostanovalci, je treba upoštevati
tudi razlike, ki so med posameznimi sostanovalci glede
uporabe pomožnih prostorov
(kopalnica, kuhinja, shramba
in podobno).
94. člen (90. člen osnutka)
(1) Sostanovalec ne sme
brez privolitve drugih sostanovalcev oddati svojih prostorov
v svojem delu stanovanja podstanovalcu oziroma v ta del
stanovanja vzeti nikogar drugega. razen zakonca ali tistega, ki ga je po zakonu dolžan
vzdrževati
(2) Če sprejme sostanovalec v nasprotju z določbami
prejšnjega odstavka podstanovalca, sme drugi sostanovalec v tridesetih dneh od dneva,
ko zve za njegovo vselitev, zahtevati njegovo izselitev s tožbo pri občinskem sodišču.
95. člen (91. člen osnutka)
(1) Sostanovalec lahko zahteva, da se izseli iz stanovanja drug sostanovalec, ki ga
ovira v mirni uporabi stanovanja.
(2) Za zahtevo iz prejšnjega
odstavka veljajo smiselno določbe tega zakona o odpovedi
stanovanjske pogodbe iz razloga, ker imetnik stanovanjske pravice ovira drugega stanovalca v mirni uporabi stanovanja.
97. člen (se črta)
Z denarno kaznijo do 50 000
din ali z zaporom do šest meprifoga poročevalca

secev se kaznuje za kaznivo 100. člen (94. člen osnutka)
dejanje, kdor se vseli v stanoZ denarno kaznijo do 5000
vanje v nasprotju z določbami
dinaj-jev se kaznuje za prekr53. člena zakona.
šek občan:
1. za dejanje iz 1. do 3. in 5*
98. člen (se črta)
do 10. točke prvega odstavka
Z denarno kaznijo do 10.000 prejšnjega člena;
din ali z zaporom do treh me2. ki istočasno uporablja
secev se kaznuje za kaznivo dvoje ali več stanovanj, pa tedejanje, kdor sklene pogodbo ga ne naznani pristojnim orgaali izda pravni akt v nasprotju z nom tako, kot je predpisano
določbo prvega odstavka 11. (15. člen in prvi odstavek 16.
člena tega zakona.
člena);
3 ki po sklenitvi zakonske
99. člen (93. člen osnutka)
zveze ne sporoči pristojnemu
odločitve zakoncev, na
(1) Z denarno kaznijo do organu
katerem stanovanju bo eden
50.000 dinarjev se kaznuje za od
njiju zadržal oziroma pridoprekršek organizacija združebil stanovanjsko pravico (prvi
nega dela ali druga pravna odstavek
14. člena);
oseba:
4. ki zamenja stanovanje v
1. ki odda uporabniku stanovanje ali del stanovanja brez nasprotju z določbami tretjega
25 člena;
potrdila iz drugega odstavka odstavka
5. ki ne sklene pogodbe o
15. člena;
2. ki odda prazno stanova- zamenjavi-stanovanj v pismeni
nje dvema ali več imetnikom obliki (prvi odstavek 26.
stanovanjske pravice (18 člen člena);
6. ki odda del svojega stain drugi odstavek 87, člena);
3. ki skupaj z imetnikom novanja komu drugemu kot
ali za opravljastanovanjske pravice pisno ne podstanovalcu
ugotovi, v kakšnem stanju je nje dovoljene dejavnosti v naz določbami 28. člena
stanovanje ob izročitvi (drugi sprotju
in prvega odstavka 30. člena;
odstavek 35. člena);
7. ki uporablja stanovanje v
4. ki ne predpiše splošnega nasprotju z določbami 29
akta o oddajanju stanovanj ali člena;
8 ki uporablja brez predpitega ne stori v predpisanem
roku (prvi odstavek 37. člena sanega dovoljenja stanovanje
in drugi odstavek 108. člena); aJi posamezne prostore v sta5. ki ne odda v uporabo novanju v druge namene kot
praznega stanovanja po do- za stanovanje (28. in 30. člen);
9. ki izvrši brez predpisaneločbah 42. člena;
6. ki ne sklene stanovanjske ga soglasja spremembe na
pogodbe v pismeni obliki (tret- stanovanjskih prostorih, opremi ali napravah v stanovanju
ji odstavek 44. člena);
7. ki po sklenitvi stanovanj- (31. člen);
10. ki ne dopusti, da se izvrske pogodbe ne izroči stanovanja v uporabo imetniku sta- šijo v njegovem stanovanju
novanjske pravice ali ga ne potrebna dela (32, člen);
11. ki po prenehanju stanoizroči v predpisanem roku
vanjske pogodbe ne izroči sta(prvi odstavek 54. člena);
8. ki spremeni stanovanjske novanja stanovanjski skupnoprostore v poslovne prostore sti oziroma lastniku (prvi odali v prostore z drugo na- stavek 35. člena);
12. ki ne sklene podstanomembnostjo brez dovoljenja
pristojnega organa (prvi od- valske pogodbe v pismeni
obliki (drugi odstavek 75.
stavek 60. člena);
9. ki. z oddajo dela zasede- člena);
13. ki odda drugi osebi stanega stanovanja ustanovi novo sostanovalsko razmerje v novanjske prostore, ki jih uponasprotju z določbami tretjega rablja na podlagi podstanovalodstavka 87 člena ali prvega ske pogodbe (76. člen);
14. ki ne sklene stanovanjodstavka 90. člena;
10. kj stanovanje ali del sta- ske pogodbe oziroma ne vloži
novanja, ki se na dan uveljavi- zahteve za izdajo sodnega
tve tega zakona uporablja v sklepa v skladu z določbami
nestanovanjske namene, po 102 člena.
izpraznitvi odda v uporabo za
druge namene kot za stanova- 101. člen (95. člen osnutka)
nja (105. člen).
Če sta na dan, ko začne ve(2) Z denarno kaznijo do
5000 dinarjev se kaznuje za ljati ta zakon imetnika stanoprekršek iz prejšnjega odstav- vanjske pravice na istem staka tudi odgovorna oseba orga- novanju oba zakonca (drugi
nizacije združenega dela ali odstavek 18. člena zakona o
druge pravne osebe ali odgo- stanovanjskih razmerjih. Uravorna oseba državnega organa dni list SFRJ, št. 11-149/66 in
32-411/68) ostane imetnik stakot stanodajalca.

novanjske pravice na tem stanovanju tisti izmed zakoncev,
ki mu je stanodajalec oddal
stanovanje v uporabo
102. člen (se črta)
(1) Kdor na dan, ko začne
veljati ta zakon, uporablja stanovanje brez stanovanjske pogodbe ali sodne odločbe, izdane v smislu 49. člena zakona o
stanovanjskih razmerjih (Uradni list SFRJ št. 11-149/66 in
32-411/68), mora skleniti stanovanjsko pogodbo oziroma
vložiti zahtevo za izdajo sodnega sklepa (51. člen) najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne posegajo v pravice
upravičencev iz 57 člena zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SFRJ št. 11149/66 in 32-411/68) oziroma
iz 56. člena tega zakona.
103. člen (96. člen osnutka)
Tistemu, ki je do dneva, ko je
začel veljati ta zakon, pridobil
status zaščitnega podstanovalca (prvi odstavek 104. člena
zakona o stanovanjskih razmerjih, Uradni list SFRJ, št
11-149/66 in 32-411/68) se
prizna svojstvo sostanovalca
skladno z določbami 87 do 96
člena tega zakona.
104. člen (97. člen osnutka)
(1) Obstoječe stanovanjske
pogodbe sklenjene do dneva,
ko začne veljati ta zakon, ostanejo v veljavi, vendar pa se bodo za pravice in obveznosti, ki
izvirajo iz njih uporabljale določbe tega zakona.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za medstanovalske pogodbe sklenjene
do dneva, ko je začel veljati ta
zakon.
(3) Ne glede na določbe drugega odstavka lahko lastnik
družinske stanovanjske hiše
ali lastnik stanovanja kot posmaznega dela stavbe zahteva,
da se v stanovanjski pogodbi
iz prvega odstavka določi prepoved oddajanja delov stanovanja (28. člen),
(4) Obstoječe stanovanjske
pogodbe za stanovanja ali dele
stanovanj iz 16. člena zakona o
stanovanjskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 11-149/66 in
32-411/68) prenehajo veljati z
dnem, ko začne veljati ta zakon Za nadaljnjo uporabo stanovanja ali dela stanovanja veljajo dc očbe 16. člena tega zakona.
105. čJen (98. člen osnutka)
Stanovanje ali del stanovanja, ki se na dan uveljavitve
tega zakona uporablja v po23

slovne ali druge nestanovanjske namene rta podlagi veljavnega pravnega naslova, se
sme, ko se izprazni, oddati v
uporabo samo za stanovanje,
za druge namene pa le izjemoma v skladu z določbami tega
zakona.
106. člen (99. člen osnutka)
(1) Če se je začel upravni
postopek po določbah zakona
o stanovanjskih razmerjih
(Uradni list SFRJ, št. 11-149/66
in 32-411/68), pa do dneva, ko
začne veljati ta zakon ni bila
izdana odločba na prvi stopnji
ali je bila izdana, pa je bila

24

pred tem dnem odpravljena in
zadeva vrnjena organu prve
stopnje, se postopek nadaljuje
po določbah tega zakona.
(2) Če je bila zoper odločbo
izdano po zakonu o stanovanjskih razmerjih (Uradni list
SFRJ, št. 11-149/66 in 32411/68) vložena pritožba po
dnevu, ko začne veljati ta zakon ali je bila zoper tako odločbo vložena pred tem dnem,
pa do.tega dneva še ni bila
izdana odločba o pritožbi, se
odločba o pritožbi izda po določbah tega zakona.
(3) V primerih, v katerih na
dan, ko začne veljati ta zakon,

še ni izdana dokončna odločba v upravnem postopku, odstopi upravni organ zadevo sodišču, če je to pristojno za rešitev zadeve po določbah tega
zakona.
108. člen (102. člen osnutka)
(1) Občinske skupščine so
dolžne v treh mesecih potem,
ko začne veljati ta zakon, izdati
svoje predpise za izvajanje tega zakona.
(2) V treh mesecih potem, ko
začne veljati ta zakon, so organizacije združenega dela in
druge družbene pravne osebe
kot stanodajalci dolžne spreje-

ti splošen akt o oddajanju stanovanj (37. člen).
109. člen (se črta)
Z dnem, ko začne veljati ta
zakon, se prenehajo uporabljati na območju SR Slovenije
določbe zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list
SFRJ, št. 11-149/66 in 32411/68).
110. člen (104. člen osnutka)
Ta zakon začne veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

priloga poročevalca

