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SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
14. julija 1982

Skupna seja vseh zborov
Skupščine SR Slovenije je
sklicana za sredo, 14. julija
1982.
Na skupni seji vseh zborov
Skupščine SR Slovenije bo

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ
ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
14. julija 1982

Dnevni red sej Zbora zdru- osnutka odloka o spreženega dela, Zbora občin in membi odloka o pripravi in
Družbenopolitičnega zbora sprejetju sprememb in dopolSkupščine SR Slovenije, ki so nitev družbenega plana Jugosklicane za sredo 14. julija slavije za obdobje 1981-1985.
1982, je razširjen z obravnavo:

INFORMACIJA
Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov ob
obravnavi tekočih gospodarskih gibanj v letošnjem letu
Predsedstvo republiškega sveta ZSS je na svoji seji, dne 18.
junija 1982 obravnavalo poročilo in sklepe ter usmeritve o
uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri
oblikovanju in delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno
porabo v letu 1981 in oceno gospodarjenja v prvih petih
mesecih leta 1982 ter naloge Zveze sindikatov Slovenije pri
tem.
Predsedstvo republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije
je sklenilo, da na tem področju ni potrebno sprejemati novih
stališč in sklepov, ampak se je potrebno zavzeti za dosledno
uresničevanje že sprejetih.
Predsedstvo je sklenilo, da se povzetek razprave in usmeritev, ki izhaja iz le-te, posreduje vsem občinskim svetom ZSS
kot podlago za njihove nadaljnje aktivnosti.
V sindikatih se ne strinjamo s tem, da se skušajo problemi
reševati s sprejemanjem vedno novih predpisov, ne izvajajo
pa se obstoječi dogovori, sprejeti po samoupravni poti. Menimo, da se moramo pri razreševanju sedanjih težav predvsem obrniti na delovne ljudi in vztrajati, da bomo probleme
razreševali po samoupravni poti ter s tem krepili njihov položaj v sistemu družbene reprodukcije. Zato moramo uveljaviti
politično akcijo za ugotavljanje odgovornosti ne le v republiških in občinskih organih, temveč tudi v ozdih, kjer so delavci
pogostokrat zaradi nerazvitosti samoupravnega informacijskega sistema največkrat brez informacij in podatkov, na
podlagi katerih bi lahko kvalitetno odločali.
PRILOGA:
PREDLOG ZAKONA
o stanovanjskih razmerjih (ESA - 361)

V razpravi je bilo poudarjeno, da je koordinacijski odbor pri
Gospodarski zbornici Slovenije oblikovan z namenom, da
spremlja in usmerja izvajanje nalog iz načrta ukrepov in
aktivnosti, ki so ga sprejeli Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, SISEOT, GZS in banke. Ta in podobni odbori v občinah
so tako operativni organi za izvajanje nalog iz svojih pristojnosti. Družbenopolitične organizacije in samoupravni organi,
predvsem delavski svet in samoupravna delavska kontrola pa
morajo biti nosilči razprav in sprejemanja odločitev za uresničevanje dogovorjenih nalog.
V razpravi je bilo poudarjeno, da nadaljnje probleme lahko
razrešujemo le z večjo proizvodnjo, večjim izvozom na konvertibilna področja ter z aktiviranjem celotnega združenega
dela, da z boljšo izrabo razpoložljivih domačih virov zagotavlja čimbolj nemoten proces proizvodnje. V sindikatih bomo
začeli z akcijo prek osnovnih organizacij, občinskih svetovZS
in odborov sindikatov dejavnosti, da z dodatnim koriščenjem
proizvodnih in drugih zmogljivosti v tistih dejavnostih, ki za to
imajo pogoje (domače surovine, možnost prodaje) povečajo
rast industrijske proizvodnje, da bi s tem nadomestili izpad pri
tistih dejavnostih, ki bodo imele motnje. Tu prihaja v poštev
predvsem večizmensko delo. Pri problemih z oskrbo surovin
moramo aktivirati tudi zbore združenega dela pri občinskih
skupščinah, ki lahko tu naredijo veliko. Sindikat se bo moral
bolj angažirati tudi na področju odnosov med industrijo surovin in predelovalno industrijo ter se zavzeti za njihovo boljše

sodelovanje. Za doseganje večje proizvodnje moramo torej
hitreje uveljavljati medsebojne dohodkovne odnose, krepiti
medsebojno sodelovanje med organizacijami združenega
dela in zagotavljati repromaterial, prerazporediti delovni čas
in uvesti večizmensko delo za izrabo proizvodnih zmogljivosti
za izvoz.
V sindikatih moramo reagirati na pasiven odnos v nekaterih
ozdih, do aktivne izvozne usmeritve. Predvsem moramo v
občinskih in medobčinskih svetih ter republiških odborih
sindikatov dejavnosti posebej obravnavati tiste OZD, ki ne
izvažajo,- čeprav imajo za to vse pogoje. Vprašanje odgovornosti za neuresničevanje izvoza moramo zaostriti tudi pri
tradicionalnih izvoznikih. Zato morajo občinski sveti, medobičinski sveti in sindikati dejavnosti v mesecih juniju in juliju
oceniti izvrševanje planov izvoza, da bi osnovne organizacije
v tozdih lahko še pravočasno opozorili na razpravo o vzrokih
in ukrepanju in to ob obravnavanju polletnih rezultatov poslovanja konec julija. Republiški odbori sindikatov dejavnosti pa
naj skupaj s splošnimi združenji ocenijo izvoz v dejanostih in
na teh osnovah predlagajo ukrepe za zagotavljanje enotnega
nastopa na tujih trgih ter za združevanje dela in sredstev za
večjo izvozno proizvodnjo.
V sindikatih bi se morali boli zavzemati za to, da bi ugotavljali pogoje pridobivanja dohodka, saj nihče ne analizira,
koliko je ta dohodek odvisen od produktivnosti in drugih
kazalcev, ker se vsi držijo le metodologije SDK. še vedno
premalo izpostavljamo odnose med tozdi in dohodkovno povezavo med njimi. Delavci v proizvodnji šele v teh zaostrenih
pogojih gospodarjenja vidijo, kaj pomeni visoka režija v delovnih skupnostih skupnih služb, saj med njimi še pogosto
prevladuje čisti proračunski odnos, namesto svobodne menjave dela.
Na področju osebnih dohodkov se bomo sindikati zavzemali za pametno politiko delitve OD, pri tem pa moramo
upoštevati zagotavljanje materialnb in socialne varnosti delavcev in to iz sredstev skupne porabe povsod tam, kjer
doseženi dohodek zaradi morebitnih motenj ne bo zadoščal
za izplačilo osebnih dohodkov. Sedanja gibanja na področju
osebnih dohodkov moramo uskladiti z dogovorjenimi razmerji in na tej podlagi umiriti gibanja skupne porabe. V
sindikatih bomo morali veliko bolj odločno izpostavljati, da
osebni dohodek ni odvisen le od individualnega učinka delavca, temveč tudi od učinkovitosti naložb, se pravi od minulega dela, od racionalne porabe proizvajalnih sredstev, tehnologije, poslovne politike, skratka od gospodarjenja z družbenimi sredstvi. Izpostaviti moramo tudi, da je osebni dohodek
delavca vedno manj odvisen samo od rezultatov njegove
temeljne organizacije, temveč tudi od rezultatov družbe kot
celote. Zavzeti se bomo morali tudi, da bodo v občinskih
svetih zveze sindikatov pričeli s kvalitetnim ugotavljanjem
izvajanja družbenega dogovora o delitvi osebnih dohodkov.
Kvalitativne analize so dolžni zagotoviti izvršni sveti občinskih
skupščin, občinski sveti zveze sindikatov pa se bodo skupno z
njimi opredeljevali do kršiteljev. Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije zato v smislu razprave poziva vse občinske
svete zveze sindkatov, da v smislu enotnih kriterijev ocenijo
ugotovitve izvršnih svetov občinskih skupščin glede odgovornosti za prekoračitev osebnih dohodkov. Sindikati moramo
tudi zahtevati, da se do konca septembra letošnjega leta
dosledno opravi poračun preveč izplačanih sredstev za
osebne dohodke v letu 1981 v vseh organizacijah združenega
dela in skupnostih, v katerih so bile ugotovljne kršitve, da se s
tem zagotovi enakopraven položaj s tistimi delvci, ki so spoštovali družbeno usmeritev razporejanja dohodka pri oblikovanju in delitvi sredstev za OD In skupno porabo v letu 1981.
Osnovne organizacije zveze sinidkatov morajo upoštevati,
da motnje v proizvodnji zaradi spremenjenih pogojev gospodarjenja lahko povzročijo izpad dohodka v letošnjem letu.
Zato se morajo zavzeti, da v sedanjem obdobju nomilano ne
povečujejo osebne dohodke oziroma, da del osebnih dohodkov iz naslova učinkovitosti gospodarjenja ohranijo za izplačilo v zadnjih mesecih letošnjega leta. V teh zaostrenih pogojih gospodarjenja pa se moramo sindikati zavzemati tudi za
pospešeno uveljavljanje sistemov nagrajevanja po delu in
rezultatih dela, saj je to bistveni pogoj krepitve družbenoekonomskih odnosov in povečanja proizvodnje.
Pri povečanju cen bi delavci morali biti seznanjeni s posledicami dviga cen svojih proizvodov in storitev na inflacijo in s
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tem razvrednotenje učinkov dela ter zaostritev pogojev socialne in materialne varnosti delavcev. V sindikatih menimo,
naj republiški odbori sindikatov dejavnosti v sodelovanju s
splošnimi združenji zagotovijo pregled neenakih cen ter v
skladu z dogovorjeno politiko cen predlagajo selektiven pristop k postopnemu odpravljanju takšnega stanja.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da naš delavec ne sprejema
več solidarnosti, ki nastaja zaradi slabega dela drugih aH
zaradi slabih gospodarskih odločitev oziroma ni več za to, da
bi se politika socializiranja izgub nadaljevala, število ozdov z
izgubami bo še naprej veliko, dokler bo vladalo prepričanje,
da je vsako izgubo možno s solidarnostjo pokriti. V sindikatih
se moramo zavzemati, da delavci v tistih OZD, ki imajo izgubo,
sami rešujejo položaj in da se te izgube le v izjemnih primerih
solidarnostno pokrivajo in to iz akumulacije, ki jo ustvarja
združeno delo v naši republiki. Ne smemo pa več dovoliti, da
bi takšna žarišča, ki so nastajala v obdobju največje inflacije
in ekstenzivnosti, na novo nastajala.
Na področju skupne porabe moramo na načelih svobodne
menjave dela v delegatskih skupščinah zagotoviti dejanski
dogovor med izvajalci in uporabniki. Naša naloga je, da znotraj samoupravnih interesnih skupnosti z delegatskimi razpravami na podlagi razpoložljivih podatkov zagotovimo ukrepanje, ki bodo zagotovila porabo v dogovorjenih okvirih. Nasprotovati moramo, da bi se presežki SIS porabili v takšne ali
drugačne namene, ker je to v nasprotju s sistemskimi opredelitvami. Seveda pa tudi pridobljena sredstva na podlagi zniževanja prispevnih stopenj ne morejo biti izključna pravica za
povečevanje osebnih dohodkov.
V organizacijah združenega dela so še velike rezerve v
zniževanju stroškov, kjer se moramo odločno boriti za njihovo
zmanjševanje. Naraščajo tudi materialni stroški in to več kot
dovoljuje družbeni dogovor, kot so dnevnice za službeno
potovanje. Izdatki po pogodbah o začasnem delu, izdatki za
reprezentanco itd. Zato moramo v akcijo za njihovo zmanjšanje in tu aktivirati delavsko kontrolo ter jo uveljaviti kot pomemben organ samoupravljanja znotraj tozdov.
Osnovne organizacije zveze sindikatov naj zahtevajo od
strokovnih organov, da izdelajo konkretne programe varčevanja na vseh ravneh gospodarjenja tako v organizacijah združenega dela, delovnih skupnostih, družbenopolitičnih skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah. Odločno odklanjamo vse oblike neracionalne porabe, kot so: »sejemske in
strokovne ekskurzije«, drage športne manifestacije, neracionalne proslave, neracionalna potovanja, gradnja razkošnih
počitniških domov in obratov prehrane, nakup luksuznih in
uvoženih službenih avtomobilov in podobno. Osnovne organizacije zveze sindikatov morajo odločno nasprotovati miselnosti, da v zoženih pogojih gospodarjenja ni moč varčevati,
saj vsak privarčevani dinar ravno v teh pogojih pomeni bitko
za stabilizacijo in večji dohodek.
V razpravi je bilo tudi poudarjeno, da se morajo v vseh
občinskih svetih ZS in odborih sindikatov dejavnosti in v
osnovnih organizacijah ZS takih OZD, ki odgovarjajo za preskrbo maksimalno angažirati v smislu odgovornosti za tekočo
preskrbo z življenjskimi pootrebščinami. Pri tem morajo vsi
elementi delovati tako, da do zastojev in motenj ne bo prihajalo. Pri preskrbi z osnovnimi življenjskimi potrebščinami pa
bi se morale bolj uveljaviti osnovne ekonomske zakonitosti.
V sindikatih imamo dovolj jasna stališča in usmeritve za
delovanje sindikatov pri spodbujanju inventivne dejavnosti,
vendar je največkrat odnos do predlogov delavcev za tehnične izboljšave in inovacije takšen, ki ne motivira. Zato
bomo morali nagrajevanje ustvarjalnosti oziroma inovacij
urediti z izpopolnjevanjem strokovnih podlag, kar bodo morali vsebovati tudi samoupravni akti v ozdih o delitvi dohodka
in osebnih dohodkov.
Ne nazadnje se morajo sindikati angažirati tudi v turističnih
regijah in narediti vse, da bi bila letošnja turistična sezona kar
najboljša.
O vseh stališčih, ki so bila izrečena v razpravi, bo republiški
svet Zveze sindikatov Slovenije obvestil predsedstvo sveta
Zveze sindikatov Jugoslavije s pozivom k nujnosti usklajene
aktivnosti v vsej državi ter vse ustrezne, republiške organe in
organizacije. V vseh sindikalnih organizacijah v OZD in občinah pa moramo takoj pristopiti k temeljitim pripravam na
razpravo o polletnih rezultatih poslovanja. Organizirati moramo ustrezne seminarje za vodstva občinskih svetov in
poročevalec

osnovnih organizacij ter predsednike delavske kontrole, ki se
mora zlasti v teh razmerah aktivirati, l/se sindikalne organizacije morajo zagotoviti, da bodo razprave o polletnih rezultatih
poslovanja organizirane, vsebinska usmeritev pa so aktualna
vprašanja o gospodarskih gibanjih, spoštovanje in izvajanje
samoupravno sprejetih dogovorov in izvajanje programov in
ukrepov za zagotavljanje plačilne sposobnosti naše države.
Na podlagi sklepa zadnje seje republiškega sveta ZSS in
poziva vsem osnovnim organizacijam, moramo prek predsednikov medobčinskih svetov ZS zagotoviti, da bodo v vseh
občinah, kjer to še niso, opravili razgovore s predsedniki
sindikalnih organizacij. Prav tako moramo v najkrajšem času
organizirati regionalne sestanke s predsedniki občinskih svetov, na katerih bodo ti podali oceno aktivnosti v osnovnih
organizacijah, občinskih svetih in sindikatih dejavnosti, ki se
odvijajo po pozivu, sprejetem na zadnji seji republiškega
sveta. Če lahko ugotovimo, da so osnovne organizacije zveze
sindikatov sprejele poziv, ki ga je sprejel republiški svet ZSS,
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 16. 6.1982
- Problematika v zvezi z letali za
gašenje požarov
2. Kje so predvidena sredNa seji Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije stva za nakup teh letal? In ali
dne 16. junija 1982 je bilo ob so ta sredstva predvidena?
3. Kdaj naj bi bil končan rok
obravnavi poročila o uresničevanju enotnega sistema or- za realizacijo teh priprav za
ganizacije, odgovornosti in uporabo letal?
obveznosti ob naravnih in Na vprašanje je odgovoril Bodrugih nesrečah postavljeno jan Ušeničnik, pomočnik revprašanje, ki ga je postavila publiškega sekretarja za ljudskupina delegatov za gospo- sko obrambo:
Znano je, da je bil leta 1980
darsko področje 4. okoliša podpisan medrepubliški dogoLJUBLJANA ŠIŠKA.
vor o nabavi in uporabi tovrst1. Kakšne so garancije, da nih letal; dogovor je predvidebodo letala za gašenje poža- val nabavo štirih letal. Dve od
rov pričela tudi uporabno de- teh letal sta že prišli, za dve pa
lovati? Poznani so namreč je predvideno, da jih bo dobaprimeri neučinkovite uporabe vitelj izdobavil v prvi polovici
teh letal.
letošnjega leta.

POBUDE

DELEGATOV

-

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
16. JUNIJA 1982
I. Ob obravnavi poročila
o uresničevanju enotnega sistema
organizacije, odgovornosti
in obveznosti ob naravnih in drugih
nesrečah v SR Sloveniji so bile dane
tele pobude:
1. Skupina delegatov za kmetijsko področje
6. okoliša - Ruj
V občini Ruj smo delegati temeljito razpravljali o poročilu,
zato dajemo v pismeni obliki pobudo za urejevanje nekaterih
zadev ob naravnih in drugih nesrečah, ki so prizadela in
prizadevajo tudi naše občine.
Ob izdaji osnutka zakona o spremembi zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih
poročevalec

potem bi morali sprejeti tudi konsekvence glede odgovornosti
za to, da se ta program v vsaki osnovni organizaciji tudi
uresničuje. S predsedniki medobčinskih in občinskih svetov
pa bi se morali dogovoriti, da se znotraj ozdov, kjer se problemi ne rešujejo, gre v politično akcijo za ugotavljanje odgovornosti in tudi za odpoklic, če je to potrebno.
Organi in organizacije Zveze sindikatov Slovenije naj prek
delegatov in delegacij v organih družbenopolitičnih skupnosti
zahtevajo, da odgovorni organi pravočasno pripravijo vse
ukrepe ekonomske politike za celovito planiranje v letu 1983,
da bi delavci v temeljnih organizacijah združenega dela na teh
osnovah pripravili in sprejeli letne plane gospodarjenja.
Organi in organizacije Zveze sindikatov Slovenije naj v
skladu z roki spreminjanja planskih dokumentov 1981-1985
zagotovijo pogoje hitrejšega spreminjanja in preverjanja
planskih dokumentov na podlagi razprav med delavci in terjajo, da so plani usklajeni z realnimi možnostmi gospodarjenja in stabilizacijskih prizadevanj.
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DELEGATOV

Prvo leto po nabavi teh letal
skrbi za uporabo in vzdrževanje letal Zvezni sekretariat za
ljudsko obrambo in pravkar teče intenzivno urjenje posadk
in to za vsa štiri letala, verjetno
pa ste tudi v časopisju lahko
zasledili, da je bilo že nekaj
demonstracij opravljenih.
Od aprila letošnjega leta pa
do konca junija je predvidena
uporaba teh letal samo v primerih izjemno obsežnih, torej
katastrofalnih požarov, to pa
predvsem zaradi tega, ker posadke še niso izurjene, in so
praktično bile pripravljene za
takšne akcije samo še kanadske posadke.
Posebna komisija, ki jo sestavljajo predvsem predstavniki upravnih organov za kmetijstvo iz vseh socialističnih republik in avtonomnih pokrajin
ter predstavniki organov za

POBUDE

notranje zadeve in za ljudsko
obrambo pripravlja konkretna
navodila za uporabo in vzdrževanje teh letal. Zaenkrat je predvideno, da lahko zahtevek za
uporabo teh letal oddajo občinski štabi za civilno zaščito
teh letal po predhodni temeljiti
oceni potrebe oziroma ogroženosti prizadetega območja.
Ob tem naj še poudarim, da
je letala možno uporabljati, torej ne samo za gašenje večjih
gozdnih požarov, ampak tudi
za gašenje industrijskih večjih
požarov, in pa seveda tudi v
kmetijske namene. Še nekaj
glede financiranja uporabe letal. Financiranje bo urejeno
oziroma se ureja z dogovorom,
ki so ga sklenile socialistične
republike in avtonomni pokrajini. Anuitete pa se odplačujejo
iz zveznega proračuna.

DELEGATOV

-

nesreč (Uradni list SRS, št. 3/75) v letu 1980 je Izvršni svet
Skupščine občine Ptuj predlagal, da občine razpolagajo z
20% oblikovanih sredstev za solidarnost v svojih občinah. Ta
sredstva bi občine uporabljale za odpravo posledic elementarnih in drugih nesreč, ki se vsakoletno pojavljajo, a ne
presegajo 3% družbenega proizvoda posamezne občine, kolikor je pogoj za uveljavitev širše solidarnosti na ravni republike.
Prek naših delegatov v zborih republiške skupščine smo
sestavljalcu osnutka predložili konkretno formulacijo novega
člena, vendar ta predloga ni podprl z obrazložitvijo, da zakon
ureja le način oblikovanja sredstev za solidarnost ob elementarnih nesrečah, medtem ko način uporabe in upravljanja s
temi sredstvi ureja poseben družbeni dogovor (Uradni list
SRS, št. 29/75) sklenjen med skupščinami občin, Izvršnim
svetom Skupščine SR Slovenije, Republiško konferenco
SZDL, Zvezo sindikatov Slovenije in Gospodarsko zbornico,
zato bi naš predlog o uporabi teh sredstev terjal dopolnitev
navedenega družbenega dogovora.
Ker se na območju severnovzhodne Slovenije, (pa tudi na
drugih območjih) vsako leto srečujemo z vrsto naravnih nesreč (pozebe, toča, po*odnji itd.), ki povzročijo veliko škodo,
vendar navadno ne tolikšno, da bi bili upravičeni do solidarnostnih SFedstev v smislu 3. člena navedenega družbenega
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dogovora, daje Izvršni svet Skupščine občine Ruj pobudo za
spremembo tega člena dogovora.
Predlagamo, da se na koncu 3. člena uvrsti nov odstavek, ki
bi se glasil:
»Skupščine občin oziroma njihovi izvršni sveti razpolagajo
z 20% oblikovanih sredstev za solidarnost v posamezni občini
za odpravljanje posledic naravnih nesreč, katerih škoda ne
presega višine, določene v prvem in drugem odstavku tega
člena. Ta del sredstev solidarnosti ostaja na računih oblikovalcev do sklepa izvršnega sveta občine o njihovem aktiviranju oziroma toliko časa, dokler ne doseže 0,5% družbenega
proizvoda gospodarstva posamezne občine v preteklem letu «
S takšno dopolnitvijo družbenega dogovora bi občine pridobile najnujnejša sredstva za hitro pomoč ob vse številnejših
naravnih nesrečah, zato pričakujemo, da boste podprli predlagano dopolnitev družbenega dogovora.
Takšno stališče smo posredovali Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, izvršnim svetom skupščin občin Maribor,
Lenart, Ormož, Slovenska Bistrica, Lendava, Murska Sobota,
Gornja Radgona, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju in Celje
ter MGZ za Podravje.
Zaradi navedenega Izvršni svet Skupščine občine Ptuj in
delegati predlagamo skupščini, da na našo pobudo pokrene
aktivnosti za ureditev tega problema, s tem pa omogoča lažje,
hitrejše in učinkovitejše ukrepanje ob naravnih in drugih
nesrečah.
Opozorili bi radi skupščino še na en problem. V letu 1980 in
1981 je zimska in spomladanska pozeba v vinogradništvu in
sadjarstvu povzročila veliko škodo, saj je v naši občini predstavljala 7,8 odstotka izpada družbenega proizvoda. Odbor
podpisnikov družbenega dogovora o načinu uporabe in
upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic
naravnih nesreč v SR Sloveniji je sprejel sklep, da se za delno
kritje stroškov odprave posledic naravnih nesreč v občinah
Šentjur pri Celju, Gornja Radgona, Ljutomer, Ormož in Ruj
dovoli uporaba sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic
naravnih nesreč, ki se združujejo na računu sredstev solidarnosti SR Slovenije v višini 131.144,840 din, kar predstavlja
21% vseh sredstev solidarnosti v letu 1981 ali za občino Ptuj
le 37.232 dinarjev kljub oceni škode s strani Republiškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini
454.980.000 dinarjev. Višina dodeljenih sredstev ne zadošča
za sanacijo našega vinogradništva niti v družbenem, kaj šele v
zasebnem sektorju lastništva. Kot posledica pozebe se pojavlja izguba v TOZD Vinogradništvo na Haloškem področju in
postavlja delavce v izredno težak položaj. Izguba je KK Ptuj
sicer pokrila z lastnimi sredstvi, ker so dodeljena sredstva
solidarnosti dana namensko za del lastne udeležbe pri najemanju investicijskih kreditov za sanacijo po pozebi prizadetih
vinogradov. V programih, ki jih izvajamo na področju kmetijstva, obstoje zagotovila, da bo prizadeto vinogradništvo pri
zagotavljanju sredstev v prioriteti. Ugotavljamo, da kreditna
politika za te usmeritve ni dogovorjena in je reševanje sanacije vinogradov preveč prepuščeno možnim rešitvam v delovnih organizacijah. Znesek solidarnostnih sredstev v višini
30% le na osnovi vrednosti 540.000 dinarjev za ha vinograda
je še mogoče ustrezal kreditnim pogojem v letu 1981, v letu
1982 pa ne več. Dejstvo je, da vinogradništvo, ki mora reševati
svojo izgubo in prevzemati obveznosti od plačil kreditov za
obnovo ne more zagotavljati večje lastne udeležbe kot so
sredstva solidarnosti ali pa se mora odpovedati sanaciji in
obnovi vinogradov in razvoju na manj razvitih območjih, kar
velja tudi za zasebni sektor.
Na osnovi takšnih ugotovitev predlagamo odboru podpisnikov družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s
sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč
v SR Sloveniji ter republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da ponovno proučita realnost sklepa o
dodelitvi+sredstev, solidarnosti za odpravo posledic po pozebi
196(0/81.
+ K ustno dani pobudi je delegat predložil še pismene pripombe, ki se nanašajo
na družbeni dogovor. Pripombe so priloga k pobudam.

sti za odpravljanje posledic naravnih nesreč. Prav zaradi tega
obveščamo, da se v delu občinskih skupščin srečujemo z
odločanjem in sklepanjem o uporabi sredstev solidarnosti v
smislu navedenega družbenega dogovora, ko so sredstva, po
sklepu odbora podpisnikov (v smislu 6. člena družbenega
dogovora), pravzaprav že v uporabi.
Z namenom, da bi delegatske skupščine razbremenili odločanja o formalnih oziroma že dorečenih zadevah (take so bile
pobude delegatov v razpravah o oceni delegatskega sistema v
preteklem mandatnem obdobju), predlagamo, da se prouči
utemeljenost pobude za dopolnitev 6. in 10. člena družbenega
dogovora v tem smislu, da
1. se v odbor podpisnikov delegira večje število članov,
predstavnikov udeležencev dogovora (morda dvakratno povečanje sedanjega števila članov),
2. da odbor podpisnikov v povečanem sestavu dokončno
odloča o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti,
3. da udeležence dogovora občasno oziroma vsaj enkrat
letno, odbor obvešča o svojem delu in odločitvah.
Menimo namreč, da bodo odločitve odbora, enako kot
dosedaj, v skladu z dogovorjenimi kriteriji ter družbeno usmeritvijo in da torej ni potrebe, da sklep odbora vsakokrat sprejema in verificira 60 občinskih skupščin na sejah svojih zborov. Na ta način dajemo ustrezno družbeno veljavo odločitvam odbora, hkrati pa omogočamo, da občinske skupščine
usmerijo svoje delo in aktivnosti v zadeve, ki so ključnega
pomena za občino.

2. Skupine delegatov za gospodarsko
področje 5. okotiš - Ljubljana Vič-Rudnik
Poročilo ugotavlja, da bi bilo potrebno izpopolniti družbeni
dogovor o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarno-

- skupine delegatov za področje državnih
organov 4. okoliš - Maribor
Skupina delegatov je na svojem 2. sestanku okoliških skupin delegatov dne 14. 6.1982 dala pobudo za spremembo 26.
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3. Skupine delegatov za gospodarsko
področje 1. okoliš - Ljubljana Bežigrad
V poročilu o uresničevanju enotnega sistema organizacije,
odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah v
SR Sloveniji je vsa preventivna dejavnost posvečena novim
objektom, nikakršna (tudi v praksi ne) pa starim, potresno
nezaščitenim objektom. Posamezna območja SR Slovenije še
vedno razpolagajo s precejšnjim skladom potresno nezaščitenih objektov, večinoma gre za starejše objekte, ki pa so še
vedno primerni za bivanje.
Dajemo pobudo, da se del sredstev, ki se odvajajo iz bruto
osebnih dohodkov in dohodka temeljnih organizacij združenega dela, namensko uporabljajo za saniranje potresno nezaščitenih objektov, saj bi v primeru potresov prihranili ogromna materialna sredstva, pa tudi človeška življenja.
II. Pri obravnavi predlogov in vprašanj
delegatov je bila dana naslednja ustna
pobuda:
- skupine delegatov za gospodarsko področje
6. okoliš - Ljubljana Šiška
Preskrbljenost industrije s surovinami in reprodukcijskim
materialom je letos slabša kot je bila lani. To ugotavlja večina
delovnih organizacij, podatke o kritični založenosti gospodarstva s surovinami je zaslediti tako v periodičnih poročilih o
gospodarjenju v posameznih občinah, kakor tudi v vsakodnevnih sredstvih javnega obveščanja.
Še zlasti je zaskrbljujoče dejstvo, da mnoge surovine uvažamo. Te surovine pa delovne organizacije potrebujejo za
realizacijo svojih izvoznih načrtov in obveznosti.
Zaradi tega posredujemo zakonodajnim organom v proučitev naslednjo pobudo:
Surovine, ki jih delovna organizacija na ozemlju SFR Jugoslavije potrebuje za proizvodnjo izdelka, namenjenega izvozu,
se ne bi smela izvažati, ker teh surovin na jugoslovanskem
trgu primanjkuje, oziroma jih ni mogoče dobiti.
Na seji zbora sta bili dani še naslednji
pismeni pobudi:

poročevalec

člena zakona o rednih sodiščih.
V določbi 26. člena zakona o rednih sodiščih je v 5. točki
določeno območje temeljnega sodišča v Mariboru, ki pokriva
občine: Dravograd, Lenart, Maribor,Ormož, Ptuj, Radlje ob
Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Slovensko
Bistrico.
Zaradi novonastalih občin Pesnica, Pobrežje, Rotovž, Ruše,
Tabor in Tezno predlagamo spremembo 5. točke 26. člena
zakona o rednih sodiščih tako, da se določi, da enota temeljnega sodišča v Mariboru deluje za vseh šest novoustanovljenih občin.
Istočasno predlagamo naj republiški sekretariat za pravosodje In upravo v skladu s tretjim odstavkom 30. člena zakona
o rednih sodiščih ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji Iz drugega
odstavka 30. člena omenjenega zakona (glede kadrov, prostorov in drugih materialnih pogojev), da se za območje mesta
Maribora in mariborskih občin ustanovi enota temeljnega
sodišča s sedežem v Mariboru.
- skupine delegatov za gospodarsko področje
42. okoliš - Maribor Tezno
Zakaj pravna pomoč ne more zaživeti v organizacijah združenega dela?
11, 7. 1979 je Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o
pravni pomoči, ki je bil objavljen v Uradnem listu SR Slovenije
št, 23/79 z dne 18.7.1979. Ob sprejemanju tega zakona je bilo
poudarjeno, da je pravna pomoč postavljena v funkcijo varstva družbene lastnine in samoupravnega položaja delovnega
človeka. Zato Je razvoj pravne pomoči usmerjen v njeno
podružbljanje.
Doslej še ni nikjer zaživela podružbljena pravna pomoč,
razen v ABC Pomurki v Murski Soboti. Menimo, da sedanji 31
člen zakona o pravni pomoči ne daje dovolj možnosti za

ZBOR OBČIN

Poenostaviti
postopek
ustanavljanja
družbenih svetov
Na 3. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije, kije bila dne
16. junija 1982, je delegat Janez Železnik iz občine Ljubljana
Bežigrad ob obravnavi predloga zakona o ustanovitvi družbenega sveta za republiško upravo za družbene prihodke predlagal, naj se poenostavi postopek ustanavljanja družbenih
svetov tako, da bi na podlagi zveznega zakona o temeljih
družbenih svetov in republiškega zakona o družbenih svetih
ustanovili posamezni družbeni svet z dogovorom, ne da bi še
posebej sprejemali zakon o ustanovitvi posameznega družbenega sveta. S tem bi poenostavili in skrajšali postopek ustanavljanja družbenih svetov. V tem smislu bi bilo potrebno
predlagati ustrezno spremembo zveznega In republiškega
zakona.
Prosimo Izvršni svet, da prouči ta predlog In o možnosti
poenostavitve postopka poroča zboru.
Dr. Anton VRA TUŠA, koordinator delegatov iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ
Na 3. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki je bila 16.
junija 1982, je delegatka Marija Stanič iz občine LJubljana VIčRudnik ob obravnavi predloga odloka o načrtu statističnih
raziskovanj SR Slovenije v letu 1982, skladno s predlogom
predstavnika Zavoda SR Slovenije za statistiko, predlagala,
naj se program statističnih raziskovanj, pomembnih za vso
državo za leto 1983, ki ga sprejema Zvezni zbor Skupščine
SFRJ, uvrsti na prve seje po skupščinskih počitnicah, da bi ga
bilo mogoče obravnavati v občinah, zlasti med uporabniki
podatkov, tako, da bi lahko do dokončnega sprejemanja zveznega odloka uskladili predloge občin. S tem bi dosegli večjo
uporabnost statističnih podatkov ter racionalizirali obseg teh
raziskav glede na to, da nekatera raziskovanja ter podatki v
praksi niso uporabni.
poročevalec

ustanavljanje organiziranih oblik podružbljene pravne pomoči v OZD.
V OZD lahko deluje organizirana oblika pravne pomoči le
kot posebna delovna skupnost. Vendar pa obstoji odpor proti
ustanavljanju številčno majhnih delovnih skupnosti kot bi naj
bila služba pravne pomoči in zato verjetno ni prišlo do ustanavljanja te oblike podružbljene pravne pomoči.
Predlagamo, da bi se zakon spremenil toliko, da bi predvidel poleg delovne skupnosti še organizacijsko obliko delovne
enote (471. člen zakona o združenem delu) v okviru delovne
skupnosti kot organizirano obliko podružbljene pravne pomoči v OZD.
Na seji zbora je bil ob obravnavi
poročila Republiškega sekretariata za
notranje zadeve SR Slovenije o
varnostnih razmerah v letu 1981 in
aktivnosti organov za notranje zadeve
dan še tale predlog:
- skupine delegatov za gospodarsko področje
31. okoliš - Žalec
Pri obravnavanju problematike na področju splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite smo ugotovili, da se
prepočasi rešujejo nekatera sistemska vprašanja, ki jih bo
urejal novi zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. Da bi bilo delo na področju splošnega ljudskega
odpora In družbene samozaščite uspešnejše, predlagamo, da
se omenjeni zakon sprejme čimprej oziroma vsaj po terminskom planu zborov Skupščine SR Slovenije.
Odboru podpisnikov družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanju s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč
Ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR
Sloveniji na 3. seji Zbora občin dne 16. Junija 1982je delegat
Franc Travnikar v imenu skupine delegatov iz občine Ptuj dal
pobudo za spremembo 3. člena družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanju s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč, ki vam jo priloženo pošiljamo.
Prosimo vas, da omenjeno pobudo proučite in obvestite
zbor o stališčih odbora do omenjene pobude.
PRIPOMBE
Skupine delegatov za delegiranje delegatov v
Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine
Ptuj k poročilu o uresničevanju enotnega
sistema organizacije, odgovornosti in
obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR
Sloveniji
Ob izdaji osnutka Zakona o spremembi zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih
nesreč (Uradni list SRS, št. 3/75) v letu 1980 je izvršni svet SO
Ptuj predlagal, da občine razpolagajo z 20% oblikovanih
sredstev za solidarnost v svojih občinah. Ta sredstva bi občine uporabljale za odpravo posledic elementarnih in drugih
nesreč, ki se vsakoletno pojavljajo, a ne presegajo 3% družbenega proizvoda posamezne občine, kolikor je pogoj za
uveljavitev širše solidarnosti na nivoju republike.
Preko naših delegatov v zborih republiške skupščine smo
sestavljalcu osnutka predložili konkretno formulacijo novega
člena, vendar ta predloga ni podpri z obrazložitvijo, da zakon
ureja le način oblikovanja sredstev za solidarnost ob elementarnih nesrečah, medtem ko način uporabe in upravljanja s
temi sredstvi ureja poseben družbeni dogovor (Uradni list
SRS, št. 29/75) sklenjen med skupščinami občin, Izvršnim
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svetom skupščine SRS, Republiško konferenco SZDL, Zvezo
sindikatov Slovenije in Gospodarsko zbornico, zato bi naš
predlog o uporabi teh sredstev terjal dopolnitev navedenega
družbenega dogovora.
Ker se na območju SV Slovenije (pa tudi na drugih območjih) vsakoleto srečujemo z vrsto naravnih nesreč (pozebe,
toča, povodnji itd.), ki povzročijo veliko škodo, vendar navadno ne tolikšno, da bi bili upravičeni do solidarnostnih sredstev v smislu 3. člena navedenega družbenega dogovora, da
je izvršni svet skupščine občine Ptuj pobudo za spremembo
tega člena dogovora.
Predlagamo, da se na koncu 3. člena uvrsti nov odstavek, ki
bi se glasil:
»Skupščine občin oziroma njihovi izvršni sveti razpolagajo
z 20% oblikovanih sredstev za solidarnost v posamezni občini
za odpravljanje posledic naravnih nesreč, katerih škoda ne
presega višine, določene v 1. in 2. odstavku tega člena. Ta del
sredstev solidarnosti ostaja na računih oblikovalcev do sklepa
izvršnega sveta občine o njihovem aktiviranju oziroma toliko
časa, dokler ne doseže 0,5% družbenega proizvoda gospo:
darstva posamezne občine v preteklem letu.«
S takšno dopolnitvijo družbenega dogovora bi občine pridobile najnujnejša sredstva za hitro pomoč ob vse številnejših
naravnih nesrečah, zato pričakujemo, da boste podprli predlagano dopolnitev družbenega dogovora.
Takšno stališče smo posredovali Izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije, IS skupščin občin Maribor, Lenart, Ormož, Slovenska Bistrica, Lendava, Murska Sobota, Gornja
Radgona, Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Celje ter MGZ za
Podravje.
Rezultatov pobude ni, zato izvršni svet SO Ptuj ponovno
predlaga, da se pobuda sproži ob obravnavi poročila posebej
zato, ker so elementarne nerečeže letos občutne (Grajena ca.
10.000.000 din - škoda po toči).
Izvršni svet Skupščine občine Ptuj je dne 7/4-1982 na 198.
seji razpravljal o obnovi in sanaciji po pozebi poškodovanih
vinogradov in v tej zvezi ugotovit,
- da je zimska in spomladanska pozeba v letu 1980/81 v
vinogradništvu in sadjarstvu povzročila veliko škodo. Odbor
podpisnikov družbenega dogovora o načinu uporabe in
upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic
naravnih nesreč v SR Sloveniji je sprejel sklep, da se za delno
kritje stroškov odprave posledic naravnih nesreč v občinah
Šentjur pri Celju, Gornja Radgona, Ljutomer, Ormož in Ptuj
dovoli uporaba sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic
naravnih nesreč, ki se združujejo na računu sredstev solidarnosti SR Slovenije v višini 131.144,840 din, kar predstavlja
21% vseh sredstev solidarnosti v letu 1981 in da se sredstva
solidarnosti uporabijo za naslednje namene:
v občini Gornja Radgona
za odpravo posledic škode v vinogradništvu 39,629.000 din
v občini Ljutomer
za odpravo posledic škode v vinogradništvu
13.724.000 din
v občini Ormož
za odpravo posledic škode v vinogradništvu
in sadjarstvu
31.634.000 din
v občini Ptuj
za odpravo posledic škode v vinogradništvu
in sadjarstvu
37.232.000 din
- da je Izvršni svet Skupščine občine Ptuj sprejel sklep
odbora podpisnikov družbenega dogovora o načinu uporabe
in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic
naravnih nesreč v SR Sloveniji, čeprav ni bil zadovoljen z
višino sprejetih sredstev, kar je v svojem sklepu odboru tudi
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posredoval. Pristanek za izvedbo sklepa, ki je prinašal vsaj
delno rešitev v organizaciji združenega dela prizadete po
pozebi, je pristojni organ dal tik pred novim letom, ko je
situacija v prizadeti vinogradniški OZD bila do skrajnosti
napeta, denar pa nujno potreben. Izvršni svet je iz izračunov
svoje komisije za ocenitev škode po nastali elementarni nesreči ugotovil, da izračun sredstev glede na nastalo škodo v
primerjavi z dokončno ocenitvijo republiške komisije ni pravilen, saj so prvotne strokovne usmeritve bile spremenjene,
višina potrebnih sredstev za obnovo pa zmanjšana skoraj za
polovico (npr. neekonomično in smotrno neutemeljeno je
sanirati vinograd, ki je pozebeI od 75%100%; upoštevana
vrednost obnove 540.000 din/ha ni realna, saj ni upoštevana
manipulacija z betonskimi stebri in ne zemeljska dela obnove,
pa tudi vrednost žične opore, ki fizično ni sposobna prenosa v
novi nasad).
- da v zmanjšani ocenitvi škode ni upoštevan neorganizirani sektor, čeprav vpliva na zmanjšanje družbenega proizvoda v občini in čeprav gre povsod za manj razvite predele.
Ob neupoštevanju te vrednosti prikazovanje škode ni realno.
Občina

Ocena obč. Ocena RK Srestva
% DP v
komisije
za
solidarnosti odnosu na
kmetijstvo,
3
gozd. in
prehrano
13,0
418.840
246.062
39.629
G. Radgona
13.724
5,2
Ljutomer
124.815
59.525
31.634
27,7
Ormož
352.725
269.523
7,8
37.232
649.130
454.980
Ptuj
SKUPAJ:
1.545.510 1.130,090 122.219
- da je TOZD Vinogradništvo Podlehnik leto 1982 zaključil
z izgubo, kar je ob zelo ugodni vinogradniški letini izključno
posledica pozebe. Izgubo je delovna organizacija pokrila z
lastnimi sredstvi, ker so sredstva solidarnosti dana namensko
za del lastne udeležbe pri najemanju investicijskih kreditov za
sanacijo prizadetih vinogradov. V programih, ki jih izvajamo
na področju kmetijstva, obstoje zagotovila, da bo prizadeto
vinogradništvo pri zagotavljanju sredstev v prioriteti. Izvršni
svet ugotavlja, da kreditna politika za te usmeritve ni dogovorjena in je reševanje sanacije vinogradov preveč prepuščeno
možnim rešitvam v delovnih organizacijah. Znesek solidarnostnih sredstev v višini 30% le na osnovo 540.000 din/ha
vinograda je morda še ustrezal kreditnim pogojem v letu 1981,
v letu 1982 in nadaljnjih letih pa ne več.
TOZD Vinogradništvo, ki mora reševati svojo izgubo in
prevzemati obveznosti odplačil kreditov, ne more zagotavljati
večje lastne udeležbe, kot so sredstva solidarnosti ali pa se
mora odpovedati sanaciji proizvodnih programov in razvoju
na manj razvitih območjih, kar velja tudi za zasebni sektor.
Na osnovi takšnih ugotovitev predlagamo odboru podpisnikov družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s
sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč
v SR Sloveniji ter republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da ponovno proučita realnost sklepa o
dodelitvi sredstev solidarnosti za odpravo posledic po pozebi
1980/1981.
Izvršni svet je predlagal, da se občini Ptuj iz sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč priznajo
dodatna sredstva za obnovo in sanacijo vinogradov in sadovnjakov, in sicer v višini lastne udeležbe po novih kriterijih in
realni višini vrednosti obnove in sanacije po enem hektarju.

poročevalec

PREDLOG

o

ZAKONA

stanovanjskih

razmerjih

Skupščina SR Slovenije je na seji zbora združenega dela
in zbora občin dne 29. 1. 1982 sprejela osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, potem ko je o njem razpravljal družbenopolitični
zbor in sprejel stališče, naj pristojna zbora osnutek sprejmeta, predlagatelj pa naj v predlogu še razjasni določena
vprašanja.
Pristojna zbora sta v svojih sklepih sprejela stališča
družbenopolitičnega zbora.
Izhodišče sprememb in dopolnitev zakona o stanovanjskih razmerjih je določba 206. člena ustave SR Slovenije,
ki vsebuje temeljne značilnosti stanovanjske pravice, in
družbenoekonomski odnosi,ki jih je uvedel zakon o stanovanjskem gospodarstvu. Pri izdelavi predloga zakona je
predlagatelj v celoti upošteval sklepe in stališča zborov
skupščine.
Na delovnem razgovoru v zakonodajno pravni komisiji v
Skupščini SR Slovenije je bilo zavzeto stališče, daje treba
zakon o stanovanjskih razmerjih v fazi predloga predložiti
kot nov zakon in ne obliki sprememb in dopolnitev veljavnega zakona. V skladu s tem stališčem je izdelan predlog
zakona.
V predlogu so napram sedaj veljavnemu zakonu in besedilom osnutka spremenjena in dopolnjena naslednja predvsem bistvena vprašanja:
- dosledneje je razmejena stanovanjska pravica občana
do stanovanja v družbeni lastnini od pravice do uporabe
stanovanja;
- naravi stanovanjske pravice ne ustreza več klasična
stanovanjska pogodba, ker ne gre za civilno pravno razmerje.
- stanovanjska pravica na stanovanju v družbeni lastnini se pridobi s pravnomočno odločbo o dodelitvi stanovanja. Vplačilo sredstev lastne udeležbe in podpis izjave,
da soimetniku stanovanjske pravice znani samoupravni
splošni akti skupnosti stanovalcev pa nista več konstitutivna elementa za pridobitev stanovanjske pravice, kot je
to določal osnutek;
- uveden je institut začasne uporabe stanovanja in uporabe stanovanja za določen čas; pravico do začasne uporabe stanovanja in uporabe stanovanja za določen čas
pridobijo samo določene osebe, ko sklenejo s stanodajalcem ustrezno pogodbo;
- za spore v zvezi s stanovanjsko pravico je določena
pristojnost sodišč združenega dela, za spore v zvezi s
pravico do uporabe stanovanja pa so pristojna redna sodišča;
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- o pravicah in obveznostih imetnika stanovanjske pravice pri uporabi stanovanj in o dodeljevanju stanovanj v
družbeni lastnini odločajo delavci, delovni ljudje in občani
v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih
organizacijah in skupnostih v skladu s samoupravnimi
splošnimi akti ob pogojih, ki jih določa zakon;
- stanovanjsko razmerje med imetnikom stanovanjske
pravice in stanodajalcem, skupnostjo stanovalcev in stanovanjsko skupnostjo nastane z dnem, ko imetnik stanovanjske pravice prevzame stanovanje, pred prevzemom pa
podpiše izjavo, da bo uporabljal stanovanje v skladu s
samoupravnimi splošnimi akti skupnosti stanovalcev in
vplača sredstva lastne udeležbe;
- določbe o podstanovalskih razmerjih so dopolnjene
in poostren nadzor nad njimi;
- stanovanjsko razmerje je mogoče odpovedati v primerih, ko se je občutno zmanjšalo število uporabnikov v
njem, če je imetniku stanovanjske pravice dodeljeno
drugo, spremenjenim okoliščinam primerno stanovanje;
- zamenjavo stanovanj lahko izvedejo le imetniki stanovanjske pravice na družbenem stanovanju
- dopolnjene in določneje so opredeljeni primeri odpovedi stanovanjskega razmerja.
V zvezi s sklepom in stališči zborov skupščine, da predlagatelj pripravi kvantitativno analizo o prostorih, ki se v
sezoni ali od časa do časa uporabljajo za počitek ali oddih,
je predlagatelj zahteval od Zavoda SR Slovenije in občin
ustrezne podatke. V skladu s stališčem zborov, naj se za
celotno SFRJ opredeli, kaj se šteje za prostore za počitek
ali oddih in kaj za stanovanje in v zvezi s tem razčisti druga
vprašanja (način koriščenja teh prostorov, lastninski maksimum, odnos počitniška hiša - družbeno stanovanje itd.)
je predlagatelj sprožil pobudo za sklenitev ustreznega
dogovora med republikami in pokrajinama, ki bi bil podlaga za republiško oz. pokrajinsko zakonodajo na tem
področju. Ustanovljena je bila medrepubliška delovna
skupina, ki bo do sredine maja pripravila poročilo s predlogi zakonske ureditve. Ker iz vseh dosedanjih razprav
izhaja, da bo navedena vprašanja, vključno z maksimom
lastninske pravice na stanovanjih urejal poseben republiški zakon, je določba o prostorih, ki se v sezoni ali od časa
do časa uporabljajo za počitek ali oddih v predlogu zakona le okvirna.

OPOMBE:

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Delavci, delovni ljudje in občani z lastnimi sredstvi, na podlagi pravice dela z družbenimi sredstvi ter na podlagi vzajemnosti in
solidarnosti pridobijo stanovanjsko pravico
na stanovanju, ki je družbena lastnina.
(2) Stanovanjska pravica zagotavlja delavcem, delovnim ljudem in občanom (v nadaljnem besedilu: imetnikom stanovanjske pravice), 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 in obveznosti imetnikov stanovanjske pravice in imetnikov pravice do začasne uporabe stanovanj v družbeni lastnini nasproti družbeni skupnosti, se določijo s tem
zakonom, s predpisi izdanimi na njegovi podlagi in s samoupravnimi splošnimi akti samoupravnih organizacij in skupnosti.
(2) Ta zakon določa tudi pravice občana,
da uporablja stanovanje na katerem ima kdo
drug lastninsko pravico (v nadaljnem besedilu: imetnik pravice do uporabe stanovanja),
kot tudi pravice občana, da uporablja stanovanje na katerem ima sam lastninsko pravico
(v nadaljnem besedilu: lastnik stanovanja).
3. člen
(1) Delaci 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 pridobili pravico, da s
stanovanjem razpolagajo, odločajo o dodeljevanju stanovanj (stanodajalci).
(2) Občani, društva in druge civilne pravne,
osebe imajo pravico dajati v uporabo stanovanje, na katerem imajo lastninsko pravico.
4. člen
(1) 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 za začasno prebivanje (začasna
delavska stanovanja na stavbiščih, prostori v
provlzoričnih objektih In podobno):
2. prostori v stavbi, zgrajeni za nastanitev
posameznikov (samski domovi, dijaški In štu-
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dentski domovi, domovi za ostarele občane in
podobno);
3. prostori, ki so v skladu z zakonom opredeljeni kot 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) in naslednje osebe, ki z njimi stalno
stanujejo: zakonec ali oseba, katere dalj časa
trajajoča življenjska skupnost z imetnikom
stanovanjske pravice ima po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih enake pravne
posledice kot zakonska zveza, 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, najemniki in imetniki pravice uporabe poslovnih prostorov ter njihovi lastniki
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.
(2) Ce se 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.
(2) Za najpotrebnejše prostore se štejejo
po tem zakonu prostori, ki varujejo stanovalce pred vremenskimi neprllikami, njihovo pohištvo pa pred znatnejšo škodo.
(3) Na najpotrebnejših prostorih ni mogoče
pridobiti stanovanjske pravice, uporabniki takih prostorov pa uživajo varstvo, kot ga Imajo
imetniki stanovanjske pravice.
8. člen
(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na
stanodajalca in na imetnika stanovanjske pravice, se smiselno uporabljajo tudi za lastnika
stanovanja in za imetnika pravice do uporabe
stanovanja, če ni v tem zakonu drugače določeno.
(2) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na
stanovanja v družbeni lastnini, se smiselno
priloga poročevalca

uporabljajo tudi za stanovanja v družinskih
stanovanjskih hišah in za stanovanja kot posamezne dele stavb na katerih ima kdo lastninsko pravico, če ni v tem zakonu drugače
določeno.
9. člen
(1) Za reševanje sporov iz razmerij, ki jih
ureja ta zakon so pristojna sodišča združenega dela; redna sodišča pa so pristojna, če gre
za reševanje sporov v vzezi z oddajanjem družinskih stanovanjskih hiš in stanovanj kot posameznih delov stavb na katerem ima kdo
lastninsko pravico in v drugih primerih, 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-čien
Občan pridobi stanovanjsko pravico na stanovanju v družbeni lastnini na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi stanovanja.
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. člen
(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.
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(3) Ne glede na določbe poprejšnjih 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
vselii.
(4) Zahtevo po izpraznitvi stanovanja v smislu drugega odstavka tega člena lahko poda
pri stanovanjskem organu krajevna in stanovanjska skupnost in vsakdo, ki ima na taki
izpraznitvi pravni interes.
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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 prebivanje.
(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 ali člani njegove družine vselili.
15. člen
Imetnik stanovanjske pravice na istem stanovanju more biti le ena oseba.
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, katere dalj časa trajajoča
življenjska skupnost z imetnikom stanovanjske pravice ima po zakonu o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih enake pravne posledice
kot zakonska zveza.
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 nepravdanem postopku redno 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.
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(3) Prejšnji zakonec, ki po sodni odločbi iz
prejšnjega odstavka ne obdrži oziroma ne pridobi stanovanjske pravice, se mora izseliti iz
stanovanja najkasneje v enem letu po pravnomočnosti te sodne odločbe.
(4) Zakoncu, ki se je dolžan po prejšnjem
odstavku izseliti iz stanovanja, ne pripadajo
niti najpotrebnejši prostori.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi
v primeru ko razpade dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki ima
po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 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.
(2) Uporabniki stanovanja imajo pravico iz
prejšnjega odstavka tudi po smrti imetnika
stanovanjske pravice.
(3) Če uporabniki stanovanja uporabljajo
stanovarije 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) Če uporabniki ne predlagajo imetnika •
stanovanjske pravice v tridesetih dneh po
smrti imetnika stanovanjske pravice, določi
stanodajalec izmed njih imetnika stanovanjske pravice potem, ko dobi mnenje pristojnega organa skupnosti socialnega skrbstva.
(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 dveh let po smrti imetnika stanovanjske pravice s predlogom pri 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 do-

4

deljeno drugo primerno stanovanje zanj in
druge uporabnike ali če je imetnik stanovanjske pravice zgradil ali kupil družinsko stanovanjsko hišo oziroma stanovanje in se vanj
vselil, če je to stanovanje primerno zanj in za
druge uporabnike stanovanja.
20. člen
V primeru ko po določbah 18. in 19. člena
tega zakona ni bil določen imetnik stanovanjske pravice, lahko vsak uporabnik stanovanja
predlaga sodišču združenega dela, da ga določi za imetnika stanovanjske pravice. Sodišče upošteva pri določitvi imetnika stanovanjske pravice, stanovanjske potrebe uporabnika in druge okoliščine primera. Pravnomočna
odločba sodišča nadomestuje odločbo o dodelitvi stanovanja.
2. PRAVICE IMETNIKA STANOVANJSKE
PRAVICE
21. člen
Brez dovoljenja imetnika stanovanjske pravice se nihče ne sme vseliti v stanovanje, ki ga
on uporablja.
22. 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.
(2) Če se uporabnik stanovanja na zahtevo
iz prejšnjega odstavka ne izseli v določenem
roku, lahko zahteva imetnik stanovanjske pravice s tožbo pri rednem sodišču njegovo izselitev.
23. člen
(1) Imetnik stanovanjske pravice lahko zamenja svoje stanovanje za stanovanje drugega imetnika stanovanjske pravice na stanovanju v družbeni lastnini.
(2) 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 odpovedano 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 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 šest
mesecev, če eden izmed imetnikov stanovanjpriloga poročevalca

ske pravice, ki zamenjuje to stanovanje gradi
hišo ali ima skljenjeno kupno pogodbo za
stanovanje.
24. člen
(1) Pogodba o zamenjavi stanovanj v družbeni lastnini mora biti sklenjena v pismeni
obliki.
(2) Pogodba, ki ni sklenjena v pismeni obliki
nima pravnega učinka.
(3) Imetnika stanovanjske pravice morata
dostaviti po en izvod pogodbe o zamenjavi
stanovanj stanodajalcema in stanovanjski
skupnosti ter skupnosti stanovalcev.
25. člen
(1) Za zamenjavo stanovanj v družbeni lastnini je potrebno soglasje obeh stanodajalcev;
to soglasje morata imetnika stanovanjske
pravice pridobiti preden skleneta pogodbo o
zamenjavi stanovanj.
(2) Stanodajalec 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 pismeno, zavrnitev
soglasja 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 sodišču združenega dela,
naj 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 ali
samoupravnim splošnim aktom o dodelitvi
stanovanj, lahko pogodbo o zamenjavi izpodbija s predlogom, pri sodišču združenega
dela.
26. 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
27. 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.
priloga poročevalca

28. člen
(1) Posamezne prostore v stanovanju sme
imetnik stanovanjske pravice uporabljati za
opravljanje dejavnosti iz 26. člena tega zakona samo z dovoljenjem stanovanjskega organa; ta zahteva poprej mnenje stanodajalca in
hišnega sveta.
(2) Dovoljenje ni potrebno, če uporablja
uporabnik stanovanja posamezne prostore v
stanovanju za umetniško dejavnost v skladu z
določbami drugega odstavka prejšnjega
člena.
I
29. člen
(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 skupnosti stanovalcev.
(2) Brez soglasja lastnika tudi ni mogoče
izvrševati sprememb iz prvega odstavka v stanovanjih, ki so v lasti občanov.
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30. člen
Imetnik stanovanjske pravice je dolžan dopustiti, da se izvršijo v stanovanju dela, ki so
potrebna, da se v hiši opravijo popravila ali
koristne izboljšave, pa jih drugače ni mogoče
izvršiti ali pa le z nesorazmernimi stroški. Popravila oziroma izboljšave se morajo izvršiti v
najkrajšem času in z motnjami, ki najmanj
prizadenejo stanovalce.
31. člen
Imetnik stanovanjske pravice mora plačevati stanarino in druge obveznosti po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu od dneva,
ko je prevzel stanovanje.
32. člen
(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.
33. člen
(1) Po prenehanju stanovanjskega razmerja
mora imetnik stanovanjske pravice izročiti
stanovanje skupnosti stanovalcev oziroma
lastniku stanovanja v takem stanju, v kakršnem ga je prevzel; pri tem se upoštevajo spremembe, do katerh 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) V samoupravnem splošnem aktu skupnosti stanovalcev je določeno, kdo skupaj z
Imetnikom stanovanjske pravice pismeno
ugotovi, v kakšnem stanju je stanovanje ob
Izročitvi, kakor tudi postopek In način ugotavljanja stanja stanovanja ob izročitvi, če imetnik stanovanjske pravice pri tem ne sodeluje.
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4. PRAVICA DO UPORABE
STANOVANJA
34. člen
(1) Občan pridobi pravico do uporabe stanovanja v družinski stanovanjski hiši oziroma
na stanovanju kot posameznem delu stavbe v
lasti občana na podlagi stanovanjske pogodbe, ki jo sklene z lastnikom stanovanjske hiše
oziroma stanovanja kot posameznega dela
stavbe.
(2) Stanovanjska pogodba se sklene za določen ali nedoločen čas.
(3) Stanovanjska pogodba mora biti sklenjena v pismeni obliki.
III. DODELJEVANJE
STANOVANJ
35. člen
(1) Stanovanja v družbeni lastnini se dodeljujejo 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.
36. člen
(1) Stanodajalci s samoupravnim sporazumom določijo skupne osnove in merila za
oblikovanje samoupravnega splošnega akta o
dodelitvi stanovanj. Pri tem določijo zlasti
osnove in merila za prednostni red, po katerem se dodelijo stanovanja in največjo površino stanovanja glede na število družinskih članov (stanovanjski standardi), upoštevajoč stanovanjske potrebe ter zdravstveno in premoženjsko stanje pričakovalcev stanovanj, kadrovske potrebe stanodajalcev in podobno.
(2) Stanodajalec je dolžan sprejeti samoupravni splošni akt o dodelitvi stanovanj, ki
mora biti v skladu s samoupravnim sporazumom iz prejšnjega odstavka.
(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.
37. člen
(1) Zoper odločbo o dodelitvi stanovanja in
zoper prednostni vrstni red lahko vloži v tridesetih dneh od dneva, ko je bila vročena odločba o dodelitvi stanovanja, oziroma ko je bil
objavljen prednostni vrstni red, ugovor na pristojni organ stanodajalca tisti, ki je določen z
odločbo za imetnika stanovanjske pravice, ter
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.
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(3) Odločba o ugovoru zoper odločbo o
dodelitvi stanovanja mora biti obrazložena.
38. člen
(1) Tisti, ki z ugovorom iz prejšnjega člena
ni uspel, lahko vloži v tridesetih dneh predlog
za odpravo sklepa oziroma odločbe pri sodišču združenega dela.
(2) Vložitev predloga za odpravo sklepa oziroma odločbe zadrži izvršitev sklepa oziroma
odločbe.
39. člen
(1) V skladu s predpisi, ki urejajo dodeljevanje stanovanj za nosilce družbenih funkcij se
nosilcu take funkcije lahko dodeli v začasno
uporabo stanovanje v drugem kraju za čas,
dokler opravlja to funkcijo.
(2) Pravico do začasne uporabe stanovanja
pridobi oseba iz prejšnjega odstavka, ko sklene s stanodajalcem pogodbo o uporabi stanovanja za določen čas.
40. 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, na letališčih, na železniških postajah
in drugih objektih železniške transportne organizacije, 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. Stanodajalec
določi stanovanje namenjeno za hišnika.
(3) Pravico do začasne uporabe stanovanja
pridobi oseba iz prvega in drugega odstavka
tega člena, ko sklene pogodbo o začasni uporabi stanovanja.
(4) Pravico oddati stanovanje v stavbah iz
prvega odstavka tega člena ima stanodajalec.
(5) Pravico oddati stanovanje iz drugega
odstavka tega člena ima hišni svet.
41. člen
Na stanovanju, ki je zgrajeno s pomočjo
sredstev za solidarnostno graditev stanovanj,
pridobijo stanovanjsko pravico občani, ki izpolnjujejo pogoje po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu.
42. 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.
43. člen
Za stanovanje v stavbi, za katero je pristojni
organ odločil, da jo je treba podreti, se lahko
sklene pogodba o začasni uporabi stanovanja
za čas do poteka roka, ko naj se začne stavba
podirati.
priloga poročevalca

44. člen
(1) Če imetnik stanovanjske pravice oziroma imetnik pravice do uporabe stanovanja po
dogovoru s stanodajalcem ali lastnikom začasno uporablja stanovanje, dokler mu stanodajalec ali lastnik ne preskrbi dogovorjenega
stanovanja, se sklene pogodba o začasni
uporabi stanovanja.
(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 omogči vselitev
v dogovorjeno stanovanje.
45. člen
(1) Stanodajalec je dolžan dodeliti prazno
stanovanje
(2) Hišni svet obvesti o izpraznitvi stanovanja pristojni organ stanodajalca.
(3) Če stanodajalec ne dodeli praznega stanovanja najkasneje v enem mesecu, ko je bilo
stanovanje zgrajeno ali izpraznjeno, je sam
dolžan plačati stanarino in druge obveznosti
po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu
za prazno stanovanje za ves čas, ko se stanovanje ne dodeli.
(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.
46. člen
Določbe 35., 37. in 38. člena tega zakona
veljajo tudi za prenos stanovanjske pravice na
zasedenem stanovanju na drugo osebo.
IV. STANOVANJSKO RAZMERJE
I. NASTANEK STANOVANJSKEGA
RAZMERJA
47. 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 ta občan prevzame stanovanje.
(2) Pred prevzemom stanovanja v družbeni
lastnini podpiše občan izjavo, da bo uporabljal stanovanje v skladu s samoupravnimi
splošnimi akti skupnosti stanovalcev, če ni v
tem zakonu drugače določeno in vplača stanodajalcu sredstva lastne udeležbe.
(3) Preden občan podpiše izjavo, da bo
uporabljal stanovanje v družbeni lastnini v
skladu s samoupravnimi splošnimi akti, se mu
morajo vročiti ti samoupravni splošni akti. Če
brez utemeljenega razloga ne podpiše izjave v
petnajstih dneh od tedaj ko mu je bila predložena v podpis, izgubi stanovanjsko pravico na
tem stanovanju in stanovanjsko razmerje ne
nastane.
(4) Če se skupnost stanovalcev še ni konstituirala in ni sprejela samoupravnih splošnih
priloga poročevalca

aktov iz drugega odstavka tega člena,-lahko
občan prevzame stanovanje, izjavo pa podpiše takrat, ko so ti akti sprejeti. Če brez utemeljenega razloga ne podpiše izjave, se šteje da
nezakonito zaseda stanovanje in se zoper njega lahko uvede postopek po 50. členu tega
zakona.
(5) Stanovanjsko razmerje med občanom in
lastnikom stanovanja, nastane z dnem vselitve na podlagi stanovanjske pogodbe.
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2. PREVZEM STANOVANJ
48. člen
(1) Potem ko občan pridobi stanovanjsko
pravico (10. člen) oziroma pravico do uporabe
stanovanja (34. člen) prevzame stanovanje od
skupnosti stanovalcev oziroma lastnika stanovanja.
(2) Ob prevzemu stanovanja se z zapisnikom ugotovi njegovo stanje oziroma pomanjkljivosti v njem. Samoupravni splošni akt
skupnosti stanovalcev določi, kdo skupaj z
imetnikom stanovanjske pravice pismeno
ugotovi, v kakšnem stanju je stanovanje ob
prevzemu.
(3) V stanovanjskih hišah v družbeni lastnini, kjer se skupnost stanovalcev ni konstituirala prevzame imetnik stanovanjske pravice
stanovanje od stanodajalca.
49. člen
Če občan brez upravičenega vzroka ne
prevzame stanovanja v tridesetih dneh, ko je
pridobil stanovanjsko pravico, izgubi stanovanjsko pravico na tem stanovanju.
50. člen
(1) Če se kdo vseli v stanovanje v nasprotju
z določbami 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 mogoče izdati, če sta pretekli dve leti od
vselitve v stanovanja.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka
lahko stanodajalec oziroma prizadeti zahteva
v roku iz prejšnjega odstavka s predlogom pri
sodišču združenega dela oziroma tožbo pri
rednem sodišču izpraznitev stanovanja. Predloga oziroma tožbe ne more vložiti tisti, ki je
predlagal uvedbo upravnega postopka. Prav
tako ne more predlagati uvedbe upravnega
postopka tisti, ki je vložil predlog oziroma
tožbo pri sodišču.
(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.
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51. 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
52. člen
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.
53. 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 skupnosti stanovalcev
oziroma od lastnika 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 sodišče združenega dela
oziroma redno sodišče v nepravdnem postopku ugotovi potrebo po popravilu.
(3) Imetnik stanovanjske pravice lahko izvrši popravilo tudi brez ugotavljanja potrebe v
smislu prejšnjega odstavka, če je popravilo
neodložljivo, da se zavaruje življenja ali zdravje stanovalcev ali zavaruje stanovanje in oprema v njem pred večjo škodo.
4. SPREMINJANJE STANOVANJSKIH
PROSTOROV V DRUGE NAMENE
54. člen
(1) Stanovanjski prostori se lahko spremenijo 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 skupnosti
stanovalcev.
(2) Stanovanjski organ mora pred izdajo
dovoljenja iz prvega odstavka dobiti mnenje
za urbanizem pristojnega občinskega upravnega organa.
(3) Predlagatelj mora zahtevi za dovoljenje
po prvem odstavku predložili dokaz, da je
oziroma, da bo zgradil ali na drug način pridobil iz sredstev, ki niso namenjena za stanovanjsko graditev ustrezne nove stanovanjske
prostore v istem kraju, oziroma dokaz, da je
zagotovljena izpolnitev te obveznosti v določenem roku.
(4) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo
za spreminjanje stanovanjskih prostorov za
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vzgojnovarstvene namene, če tako določajo
planski in drugi samoupravni akti skupnosti
otroškega varstva, stanovanjske skupnosti
oziroma skupnosti socialnega varstva, kakor
tudi za spreminjanje stanovanjskih prostorov
dveh najnižjih kategorij (VI. in VII.) v poslovne
prostore na podlagi planov samoupravne stanovanjske skupnosti.
V. PRENEHANJE
STANOVANJSKEGA RAZMERJA
55. člen
(1) 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
z veljavnostjo prvega dne v naslednjem mesecu; odpovedni rok poteče zadnji dan v mesecu, ko je odpoved začela veljati.
56. člen
(1) Stanodajalec lahko odpove imetniku
stanovanjske pravice stanovanjsko razmerje:
- če uporablja stanovanje v nasprotju s samoupravnimi splošnimi akti stanodajalca in
skupnosti stanovalcev ali na tak način, da
nastaja v stanovanju, skupnih prostorih ali
napravah po njegovi krivdi 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 stanovalca v drugem
stanovanju 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 imetnik stanovanjske pravice ni odpravil škode
oziroma če ni prenehal z ravnanjem, zaradi
katerega se daje odpoved.
(3) Stanodajalec je dolžan odpovedati imetniku stanovanjske pravice 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.
57. 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 začasno brezposeln in
ima pravico do denarnega nadomestila med
brezposelnostjo, ali iz kakšnega podobnega
opravičenega vzroka, če je za ta čas plačal
stanarino, stroške oziroma odškodnino sorazmerno oskrbnimi in drugim dohodkom.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo,
priloga poročevalca

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.
58. člen
(1) Stanovanjsko razmerje preneha, 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 armado;
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 stanovanje sam ne uporablja;
4. če je imetnik stanovanjske pravice, ki je v
delovnem razmerju 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 druge
točke drugega odstavka 4. člena in 39. člena
tega zakona, razen v primeru iz drugega odstavka 64. člena.
59. člen
Če se število uporabnikov stanovanja
zmanjša tako, da površina stanovanja dvakratno presega površino določeno s samoupravnim sporazumom iz 36. člena tega zakona, stanodajalec lahko odpove stanovanjsko
razmerje imetniku stanovanjske pravice na
tem stanovanju potem, ko mu dodeli drugo
spremenjenim okoliščinam primerno stanovanje.
60. člen
(1) Stanodajalec odpove stanovanjsko razmerje imetniku stanovanjske pravice, ki ima
v lastnini prazno družinsko stano.vanjsko hišo
ali stanovanje kot posamezen del stavbe, če je
to stanovanje primerno (7. člen tega zakona).
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ne
pripadajo tistemu, ki se mu nalaga izpraznitev
stanovanja niti najpotrebnejši prostori.
(3) Če družinska stanovanjska hiša še ni
dograjena, imetnik stanovanjske pravice iz
prvega odstavka tega člena pa bi jo lahko
priloga poročevalca

dogradil, sodišče potrdi odpoved stanovanjskega razmerja in določi izpraznitveni rok,
upoštevajoč vse okoliščine primera, zlasti čas
v katerem bo mogoče stavbo dograditi, premoženjske razmere imetnika stanovanjske
pravice in posojila, ki jih je dobil za gradnjo.

OPOMBE:

61. člen
(1) Občan, ki je v delovnem razmerju 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 skupnosti za zaposlovanje ter občan, ki odhaja v tujino na šolanje ali specializacijo obdrži ne glede na določbe 58. 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 mednarodnih
organizacij ni mogoče odpovedati stanovanjskega razmerja iz razlogov v prvem odstavku
58. člena tega zakona.
(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 tega člena.
5. Če imetnik stanovanjske pravice odda
stanovanje ali del stanovanja v nasprotju z
določbo prejšnjega odstavka, lahko stanodajalec zahteva izselitev novega stanovalca po
določbah 50. člena tega zakona.
62. člen
1. Če je dobil imetnik stanovanjske pravice
stanovanje od organizacije združenega dela,
delovne skupnosti oziroma druge družbeno
prave osebe kot stanodajalca, mu ta lahko
odpove stanovanjsko razmerje tudi tedaj, kadar mu preneha delovno razmerje pri stanodajalcu iz naslednjih razlogov:
- po lastni izjavi ali po pismenem sporazumu razen v primeru upokojitve;
- če noče opravljati del oziroma nalog, ki
so mu ponujene in ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi in drugim, z delom pridobljenim delovnim zmožnostim oziroma, če se v
primerih, ki jih določa zakon, noče dokvalificirati ali prekvalificirati za druga ustrezna
dela;
„
- če mu je dokončno izrečen disciplinski
ukrep prenehanja delovnega razmerja;
- če je pri stopanju v delovno razmerje
zamolčal ali dal neresnične podatke v zvezi z
delovnimi pogoji, ti podatki pa so bistveni za
opravljanje del oziroma nalog, za katere je
sklenil delovno razmerje;
- če se ugotovi, da ni zmožen opravljati del
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oziroma nalog, ki so mu zaupane, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za
opravljanje del oziroma nalog, ali če se ugotovi, da trajneje ne dosega delovnih rezultatov, ki se navadno dosegajo, pa noče opravljati del oziroma nalog, ki ustrezajo njegovi
delovni zmožnosti;
- če noče dati pismene izjave, da sprejema
samoupravni sporazum o združevanju dela
delavcev v temeljni organizaciji;
- če mu je po zakonu oziroma pravnomočni odločbi sodišča ali drugega organa prepovedano opravljati določena dela oziroma naloge in mu ni mogoče zagotoviti drugih del
oziroma nalog;
- če mora biti zaradi prestajanja zaporne
kazni odsoten več kot šest mesecev;
2. Stanodajalec lahko odpove v primerih iz
prejšnjega odstavka imetniku stanovanjske
pravice stanovanjsko razmerje le v treh mesecih po prenehanju delovnega razmerja.
3. Določba prvega odstavka ne velja za
imetnika stanovanjske pravice, ki je dopolnil
deset let delovne dobe, ali če je tako določeno s samoupravnim splošnim aktom stanodajalca, najmanj pet let delovne dobe pri stanodajalcu.
63. člen
1. Osebi, ki je pridobila pravico do začasne
uporabe stanovanja v drugem kraju po 39.
členu tega zakona, preneha ta pravica, ko
preneha opravljati družbeno funkcijo. Ob izselitvi ne pripadajo tej osebi niti najpotrebnejši prostori.
2. Osebi, ki je pridobila pravico do začasne
uporabe stanovanja po 40. členu tega zakona
preneha ta pravica tedaj, kadar iz razlogov, ki
jih je sama povzročila, neha opravljati službeno dolžnost oziroma dela v hiši v kateri je
stanovanje. Ob izselitvi je treba poskrbeti tej
osebi primerno stanovanje le v primeru, če je
prenehala opravljati službeno dolžnost oziroma dela v šihi 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 42., 43. in 44. členu
tega zakona, preneha ta pravica s potekom
časa za katerega je bila sklenjena podgodba o
uporabi stanovanja, oziroma v primerih iz 43.
in 44. člena tega zakona, ko ji stanodajalec
omogoči vselitev v dogovorjeno stanovanje.
64. člen
1. Imetniku stanovanjske pravice, ki se je
nastanil v domu za ostarele občane lahko
stanodajalec odpove stanovanjsko razmerje,
če je imetnik stanovanjske pravice pismeno
izjavil, da se je nastanil v domu z namenom
stalnega bivanja in če s to izjavo soglaša
pristojni organ skupnosti socialnega varstva
in pristojni organ doma za ostarele, v katerem
se je nastanil.
2. Imetniku stanovanjske pravice, ki živi v
domu za ostarele dalj kot štiri leta stanodajalec lahko odpove stanovanjsko razmerje.
3. V primerih iz prejšnjega odstavka ne pripadajo tistemu, ki se mu nalaga izpraznitev
stanovanja niti najpotrebnejši prostori.
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65. člen
1. Imetniku stanovanjske pravice se v primeru spora odpoveduje stanovanjsko razmerje s predlogom pri sodišču združenega
dela.
2. Imetniku pravice do uporabe stanovanja,
se v primeru spora odpoveduje stanovanjsko
razmerje s tožbo, ki se vloži pri rednem sodišču.
66. člen
1. Odločbe oziroma sodbe, s katero se ugodi odpovedi stanovanjskega razmerja, ni mogoče izvršiti, 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 uporabne stanovanja
vročena odločba oziroma sodba.
2. Odločbe oziroma sodbe, s katero se imetniku stanovanjske pravice nalaga izpraznitev
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) Če 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 pristojnega organa skupnosti socialnega skrbstva.
(4) Predlogu za dovolitev prisilne izselitve v
najpotrebnejše prostore je treba predložiti
overjeno izjavo stanodajalca, da daje na voljo
najpotrebnejše prostore.
67. 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.
68. člen
(1) Nihče ne sme brez dovoljenja stanovanjpriloga poročevalca

skega organa in soglasja hišnega sveta preurejati podstrešnih, kletnih in drugih skupnih
prostorov v stanovanjski hiši v družbeni lastnini.
(2) Hišni svet lahko odkloni soglasje za
preureditev iz prejšnjega odstavka v primeru,
če se s tem zmanjša vrednost stanovanjske
hiše ali če se poslabšajo pogoji bivanja v hiši
ali če bi preureditev povzročila znatno večje
stroške vzdrževanja skupnih delov in naprav v
hiši.
(3) Imetniki stanovanjske pravice in lastniki
stanovanja kot posameznega dela stavbo se
ne morejo upirati preureditvam podstrešnih,
kletnih in drugih skupnih prostorov v stavbi,
ki je v družbeni lastnini, če se z njimi znatno
ne poslabšajo pogoji bivanja v stavbi. Imetnik
stanovanjske pravice oziroma Istnik stanovanja kot posameznega dela stavbe lahko zahteva, naj redno sodišče v nepravdnem -postopku Izda sklep, s katerim ugotovi, da bi se
s preureditvijo znatno poslabšali pogoji bivanja v hiši.- S tem sklepom sodišče razveljavi
soglasje hišnega sveta, če je bilo to že dano.
(4) V primeru, da hišni svet ne da soglasja
za preureditev podstrešnih, kletnih in drugih
prostorov, lahko zahteva tisti, ki ima na preureditvi interes, da redno sodišče v nepravdnem postopku izda sklep, ki nadomesti soglasje hišnega sveta.
(5) Dovoljenje stanovanjskega organa in soglasje hišnega sveta ni potrebno v primerih,
ko se izvaja prenova stanovanj In stanovanjskih hiš v skladu s sprejetimi programi prenove na podlagi planskih aktov stanovanjske
skupnosti.
(6) Medsebojna razmerja v zvezi s preureditvijo določijo investitor, stanovanjska skupnost in skupnost stanovalcev s pogodbo.
(7) Če se podstrešni, kletni In drugi prostori
preuredijo v stanovanje ali poslovne prostore,
izgubijo imetniki stanovanjske pravice In lastniki stanovanj kot posameznih delov stavbe
pravico do souporabe skupnih prostorov.
(8) Lastniki stanovanj kot posameznih delov
stavbe imajo zaradi preureditve podstrešnih,
kletnih in drugih skupnih prostorov In v zvezi
z izgubo pravice do souporabe skupnih prostorov, pravico do primerne odškodnine. Odškodnino določi v primeru spora redno sodišče v nepravdnem postppku,
69. 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, lahko vloži stanodajalec v
šestdesetih dneh tožbo pri rednem sodišču za
izpraznitev stanovanja. Če tožba ni vložena v
tem roku, se šteje, da je 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
66. člena tega zakona.
priloga poročevalca

70. člen
Obveznosti imetnika stanovanjske pravice,
da se mora izseliti Iz stanovanja, velja tudi za
druge stanovalce, če ni s tem zakonom drugače določeno.
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VI. PODSTANOVALSKA
RAZMERJA
71. člen
(1) Podstanovalsko razmerje nastane s pogodbo med imetnikom stanovanjske pravice
in podstanovalcem,
(2) Pogodba se lahko sklene za določen čas
ali za nedoločen čas in mora biti pismena.
72. član
Podstanovalec ne more oddati drugi osebi
niti v celoti niti delno stanovanjskih prostorov, ki jih uporablja na podlagi podstanovalske pogodbe.
73. član
(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,
74. 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 po
preteku časa, za katerega je bila pogodba
sklenjena,'še naprej uporablja stanovanjsko
prostore, Imetnik stanovanjske pravice pa v
petnajstih dneh temu ne nasprotuje.
75. člen
Podstanovalska pogodba, sklenjena za nedoločen čas, se odpove drugi stranki neposredno, ustno aH pismeno po poŠti ali pri
rednem sodišču,
76. dlan
(1) Pravica podstanovalca, da po podstanovalskl pogodbi uporablja stanovanjske prostore, preneha tudi, če preneha pravica imetnika stanovanjske pravice, da uporablja stanovanje, v katerem so ti prostori,
(2) Za podstanovalca, ki ostane v stanovanju po izselitvi Imetnika stanovanjske pravice,
se šteje, da nezakonito zasedate prostore;
zoper takega podstanovalca s® lahko uvede
postopek po 50, členu tega zakona,
77. člen
(1) Podstanovalsko razmerje se lahko sklene samo za posamezne stanovanjske prostore, pri čemer mora Imetnik stanovanjske pravice podstanovalci zagotoviti ustrezne higienske in druge življenjske pogoje.
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(2) Občinska skupščina z odlokom predpiše
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.
VII. PRAVICA LASTNIKA
DO VSELITVE V LASTNO
STANOVANJE
78. člen
(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 ne glede na to ali bo stanovanje s
tem, da bo v njem stanoval smotrno izkoriščeno.
(3) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi
za lastnika stanovanja kot posameznega dela
stavbe.
79. člen
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 redno sodišče v
nepravdnem postopku; pri tem upošteva sodišče upravičenost razlogov za vselitev posameznih solastnikov, velikost solastniških delov in druge okoliščine.
80. 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 pogod.ba, če ponudi v zameno imetniku
pravice do uporabe 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 rednem sodišču.
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81. 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 pravico do uporabe stanovanja njegov
zakonec, ali oseba katere dalj časa trajajoča
življenjska skupnost z imetnikom stanovanjske pravice ima po zakonu o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih enake pravne posledice
kot zakonska zveza, njuni starši in mladoletni
otroci.
(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 nehal 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 rednem sodišču izselitev vseh,
ki so ostali v stanovanju.
82. 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 lastnik
morata dati mnenje pristojni organ skupnosti
socialnega skrbstva in krajevne skupnosti.
83. 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
84. člen
(1) Sostanovalska razmerja, ki so obstojala
na dan, ko je začel veljati ta zakon, ostanejo v
veljavi.
(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 87. člena tega zakona.
(4) Akt, s katerim se ustanovi sostanovalsko
razmerje v nasprotju z določbami prejšnjih
odnosov, nima pravnega učinka.
85. člen
Sostanovalec je imetnik stanovanjske pravice glede tistih stanovanjskih prostorov, ki
jih uporablja kot sostanovalec.
priloga poročevalca

86. 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 poslabšajo njihove stanovanjske razmere.
87. člen
(1) Če se stanovalec izseli, stanodajalec ne
sme oddati novemu sostanovalcu prostorov,
ki jih je uporabljal sostanovalec, ki seje 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.
88. člen
Stanovanjsko razmerje je mogoče odpovedati vsem sostanovalcem, če se jim zagotovi
primerna stanovanja.
89. 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 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 stanovanjskem gospodarstvu bodo plačevali posamezni sostanovalci, je treba upoštevati tudi razlike, ki so med posameznimi sostanovalci glede uporabe pomožnih prostorov (kopalnica,
kuhinja, shramba in podobno).
90. 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
priloga poročevalca

zamenjavo, če drug sostanovalec 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 24. in 25. člena tega zakona
veljajo smiselno tudi za zamenjavo stanovanjskih prostorov med sostanovalci.
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91. člen
(1) Sostanovalec ne sme brez privolitve drugih sostanovalcev oddati prostorov 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 rednem sodišču.
92. 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.
93. člen
(1) Sostanovalec lahko zahteva, da se iz
stanovanja 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. člen).
(2) Sostanovalec ne more zahtevati izselitve
po prejšnjem odstavku, če bi z dodelitvijo
spornega dela stanovanja temu sostanovalcu,
stanovanje ne bilo smotrno izkoriščeno.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
94. 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 84. člena):
2. ki ne dodeli praznega stanovanja (prvi
odstavek 45. člena):
3. ki spremeni stanovanjske prostore v poslovne prostore ali v prostore z drugo namembnostjo brez dovoljenja stanovanjskega
organa (prvi odstavek 54. člena);
4. ki z oddajo dela zasedenega stanovanja
ustanovi novo sostanovalsko razmerje v nasprotju z določbami tretjega odstavka 84. člena in prvega odstavka 87. člena.
13

OPOMBE:

(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.
95. člen
Z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek občan:
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 23. člena;
4. ki sklene pogodbo o zamenjavi stanovanja brez soglasja obeh stanovalcev (prvi odstavek 25. Člena);
5. ki uporablja stanovanje v nasprotju z
določbami 27. člena;
6. ki uporablja ali odda brez predpisanega
dovoljenja stanovanje ali posamezne prostore
v stanovanju za opravljanje dejavnosti (28,
člen);
7. ki Izvrši brez predpisanega soglasja spremembe na stanovanjskih prostorih, opremi ali
napravah v stanovanju (29. člen);
8. ki ne dopusti, da se Izvršijo v njegovem
stanovanju potrebna dela (30. člen);
9. ki po prenehanju stanovanjskega razmerja ne Izroči stanovanja skupnosti stanovalcev
oziroma lastniku (prvi odstavek 33, člena);
10. ki kot lastnik stanovanja v družinski
stanovanjski hiši ali stanovanju kot posameznem delu stavbe ne odda praznega stanovanja (45 člen);
11. ki odda drugI osebi stanovanjske prostore, ki jih uporablja na podlagi podstanovalske pogodbe (72 Člen);
12. ki sklene podstanovalsko razmerje za
celotno stanovanje, kakor tudi če ne zagotovi
podstanovalcem ustreznih higienskih in drugih življenjskih pogojev (77. Člen).
X. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE
96. Člen
(1) Obstoječe stanovanjske pogodbe, sklenjene do dneva, ko začne veljati ta zakon,

ostanejo v veljavi, za pravice in obveznosti, ki
izvirajo Iz njih, pa se uporabljajo 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 prejšnjega odstavka lahko lastnik družinske stanovanjske hiše
ali lastnik stanovanja kot posameznega dela
stavbe zahteva, da se v stanovanjski pogodbi
iz prvega odstavka določi prepoved oddajanja
posameznih prostorov v stanovanju
97. člen
Stanovanje ali del stanovanja, ki se na dan
uveljavitve tega zakona uporablja za poslovne
ali druge nestanovanjske namene na 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.
98. člen
Upravni pravdni in nepravdni postopki, ki
so se začeli po dosedanjih predpisih pa do
uveljavitve tega zakona niso bili pravnomočno končani, se nadaljujejo in končajo po dosedanjih predpisih.
99. člen
Postopki, ki so do ustanovitve posebnih
sodišč združenega dela začeti pri rednih sodiščih, se zaključijo pri teh sodiščih.
100. člen
Pristojni občinski organi so dolžni v enem
letu, ko začne veljati ta zakon, izdati svoje
predpise za izvajanje tega zakona.
101. člen
Za občane, ki so z odločbo pridobili stanovanjsko pravico na stanovanju v družinski stanovanjski hiši ali stanovanju kot posameznem
delu stavbe, veljajo določbe 80. in 81. člena
tega zakona.
102. člen
Z denem ko začne veljati ta zakon, preneha
veljati zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 10/76).
103. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije ter odbor za
Skupščina SR Slovenije je na seji zbora združenega dela In
družbeno-politični sistem družbenopolitičnega zbora. O
zbora občin dne 27. 1. 1982 sprejela osnutek zakona o spreosnutku zakona je razpravljala in poslala svoje pripombe
membah In dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih v
skupina delegatov za zbor občin Ljubljana Center, Ljubljana
obliki čISčenega besedila zakona,
Moste-Polje, Črnomelj, Slovenska Bistrica in Ravne na KoroO osnutku zakona so pred sejami zborov skupščine razškem ter skupina delegatov za zbor združenega dela Ljubpravljali odbor za stanovanjsko komunalna vprašanja In varljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Črnomelj, Slovenska Bistvo okolja ter odbor za družbenopolitični sistem zbora zdrustrica, Litija in Ravne na Koroškem.
ženega dela, odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna
Svoja stališča, mnenja in predloge v zvezi z osnutkom
vprašanja In varstvo okolja In odbor za družbenopolitični in
zakona so Skupščini SR Slovenije poslali Svet za družbenokomunalni sistem zbora občin, zakonodajno-pravna komisija,
politični sistem pri Predsedstvu republiške konference
komisija za pravosodje in komisija za volitve, imenovanja in
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SZDLS, Vrhovno sodišče SRS, Javno tožilstvo SRS, Višje
sodišče v Ljubljani ter Skupnost socialnega varstva Slovenije
in Samoupravna stanovanjska skupnost Ljubljana Moste.
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na svoji
seji dne 27. 1. 1982 v razpravi o osnutku zakona predlagal
pristojnima zboroma, da ga sprejmeta in sprejel stališče, da je
potrebno v predlogu zakona še zlasti razjasniti vprašanja v
zvezi s prostori, ki se v sezoni ali od časa do časa uporabljajo
za počitek ali oddih, problematiko prostorov v domovih za
ostarele občane in problematiko v zvezi z uporabo solidarnostnih stanovanj. Hkrati je dal tudi smernice za razrešitev teh
vprašanj.
Na zakonodajno pravni konjisiji v Skupščini SR Slovenije je
bil sestanek, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Republiškega komiteja za zakonodajo, na katerem so bila opredeljena skupna izhodišča do sprejemanja zakonov v tako imenovanem integralnem oziroma prečiščenem besedilu, med katere spada tudi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
stanovanjskih razmerjih. Sprejeto je bilo enotno stališče, daje
v zakonodajnem postopku potrebno ločiti situacijo, ko je
delegatom predložen nov zakon in pa situacijo, ko so delegatom predložene le spremembe in dopolnitve veljavnega zakona. Glede zakona o stanovanjskih razmerjih je bilo sprejeto
stališče, da ga je treba v fazi predloga predložiti kot nov zakon
in ne v obliki sprememb in dopolnitev veljavnega zakona.
Že ob obravnavi osnutka je razprava potekala o vseh členih
veljavnega zakona, poleg tega so že same spremembe in
dopolnitve, ki jih prinaša osnutek zakona po svoji vsebini in
obsežnosti tako pomembne, da je jasno, da gre v bistvu za
nov zakon.
V skladu s temi stališči je izdelan predlog zakona.
II.
Predlagatelj je v predlogu zakona v celoti upošteval stališča
in mnenja dana v sklepih zborov skupščine ob sprejemanju
osnutka zakona in večino predlogov, mnenj in pripomb, ki so
jih dali delegati na sejah delovnih teles zborov in skupščine
ter v razpravi na sejah zborov.
Kolikor so bila v delovnih telesih skupščine sprejeta različna ali nasprotujoča si s tališča, predlogi in mnenja, je
predlagatelj upošteval stališča, sprejeta v sklepih zborov in
stališče Družbenopolitičnega zbora, če pa sklepa in stališče
določenega vprašanja ne obravnavajo, se je predlagatelj
opredelil za večinske predloge in mnenja, dana v delovnih
telesih skupščine.
Bistveno so spremenjene in dopolnjene predvsem tiste določbe zakona, na katere so opozorili zbori Skupščine SR
Slovenije v svojih stališčih in sklepih ter določbe o pridobitvi
stanovanjske pravice in nastank stanovanjskega razmerja,
kakor tudi določbe, na katere so opozorili delegati v razpravah in so v skladu z danimi usmeritvami. Predlagatelj je
sprejel tudi vse pripombe redakcijskega značaja.
V poglavju »/. Splošne določbe« je predlagatelj v zvezi s
sklepom zborov skupščine o pripravi kvantitativne analize o
prostorih, ki se v sezoni ali od časa do časa uporabljajo za
počitek ali oddih zahteval od Zavoda SR Slovenije za statistiko ustrezne podatke iz popisa prebivalstva leta 1981, druge
podatke pa od občin v SR Sloveniji. Na podlagi teh podatkov,
ki jih bo dobil do konca meseca maja, bo predlagatelj pripravil
analizo obstoječega stanja na tem področju.
Predlagatelj je seznanil s problematiko prostorov, ki se v
sezoni ali od časa do časa uporabljajo za počitek ali oddih
republiške in pokrajinske upravne organe, pristojne za stanovanjske in komunalne zadeve in dal pobudo, da se za celotno
SFRJ z dogovorom med republikami in pokrajinami enotno
opredeli, kaj se šteje za prostore za počiiek ali oddih in kaj za
stanovanje, način koriščenja teh prostorov, kako lastninska
pravica na teh prostorih vpliva na maksimum lastninske pravice na stanovanju, razmerje počitniška hiša, družbeno stanovanje in druga vprašanja v zvezi s tem. Na sestanku republiških in pokrajinskih sekretarjev in predsednikov komitejev za
urbanizem, stanovanjske in druge dejavnosti v Zagrebu dne
26. marca 1982 so ustanovili delovno skupino, ki jo sestavljajo
predstavniki teh sekretariatov oziroma komitejev iz SR Slovenije, SR Črne gore, SR Hrvatske in SAP Vojvodine ter predpriloga poročevalca

stavnik Stalne konference mest in občin Jugoslavije, ki naj
pripravi poročilo o sedanjem stanju in možnih rešitvah v zvezi
z gradnjo in koriščenjem prostorov, ki se uporabljajo za
počitek ali oddih. Delovna skupina seje sestala 9. aprila 1982
v Beogradu in se dogovorila o nadaljnjem delu. Na seji v prvi
polovici maja letos bo izdelala svoje poročilo s predlogi za
enotno rešitev celotnega vprašanja v vsej Jugoslaviji. O poročilu bodo nato razpravljali republiški in pokrajinski sekretarji
oziroma predsedniki komitejev, ki so delovno skupino ustanovili in sprejeli dogovor, ki naj bi bil podlaga za izdajo
republiških in pokrajinskih zakonov o tem vprašanju.
Glede na to, da bo prostore, ki se v sezoni ali od časa do
časa uporabljajo za počitek ali oddih opredelil poseben zakon, je določba o teh prostorih v predlogu zakona le okvirna
(4. člen predloga zakona).
Dosedanja določba o prostorih za začasno prebivanje je
dopolnjena tako, da se za stanovanja ne štejejo tudi prostori v
provizoričnih objektih.
Skupnost socialnega varstva Slovenije je predlagala Zboru
združenega dela in Zboru občin Skupščine SR Slovenije, naj
bi bili domovi za ostarele opredeljeni v zakonu kot stanovanja
posebne vrste. Družbenopolitični zbor je sprejel stališče, da
prostorov v domovih za ostarele občane ni mogoče opredeliti
kot stanovanja in da so domovi za ostarele posebne socialne
institucije. Zbor združenega dela in zbor občin Skupščine SR
Slovenije sta v svojih sklepih povzela stališče družbenopolitičnega zbora pri čemer je bil Zbor združenega dela mnenja,
naj predlagatelj to problematiko še prouči, Zbor občin pa je
dodal, da bi bilo potrebno ob nespremenjeni določbi 62. člena
osnutka zakona »obseg stanovanjskih upravičenj ter oseb na
teh prostorih razširiti in jih približati upravičenjem nosilcev
stanovanjske pravice«.
Predlog zakona izhaja iz stališč in sklepov zborov, da prostori v domovih za ostarele niso stanovanja. Glede na sklep
zbora občin pa je spremenjena določba 62. člena osnutka (63.
člen predloga).
V skladu s predlogi, mnenji in pripombami delovnih teles
zborov je v predlogu opuščena opredelitev v osnutku zakona,
kdo se šteje za uporabnika stanovanja in ohranjena dosedanja določba zakona (5. člen predloga zakona). Dodano pa je,
da se za uporabnika šteje tudi oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska skupnost z imetnikom stanovanjske pravice
ima po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih enake
pravne posledice kot zakonska zveza.
Predlagatelj je sprejel predlog komisije za pravosodje, naj
prouči primernost poimenovanja sodnih organov v zakonu, in
namesto terminov »posebno sodišče združenega dela« in
»temeljno sodišče« uporabil generično označbo »sodišče
združenega dela« in »redno sodišče« (9. člen predloga).
V poglavju »II. Stanovanjska pravica in pravica do uporabe
stanovanja« je predlagatelj sprejel stališče odborov in komisij, da ni ustrezna ureditev, ki določa, da sta podpis izjave o
uporabi stanovanja in vplačilo sredstev lastne udeležbe konstitutivni akt za pridobitev stanovanjske pravice. Glede na-to
predlog določa, da občan pridobi stanovanjsko pravico na
stanovanju v družbeni lastnini na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi stanovanja (10. člen predloga). Upoštevajoč
opozorilo, da mora zakon zagotoviti, da se nihče ne bo vselil v
stanovanje, ne da bi pred tem vplačal sredstva lastne udeležbe in podpisal izjavo, pa je določeno, da stanovanjsko
razmerje nastane, ko občan prevzame stanovanje, pred tem
pa mora podpisati izjavo, da bo uporabljal stanovanje v
skladu s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti stanovalcev
in vplačati sredstva lastne udeležbe. (47. člen predloga).
V razpravah o osnutku zakona je bilo soglasno sprejeto
stališče, da more biti imetnik stanovanjske pravice na istem
stanovanju le ena oseba. Zato je v predlogu odpadla varianta,
da sta v določenih primerih imetnika stanovanjske pravice
oba zakonca oziroma moški in ženska, ki živita dalj časa v
življenjski skupnosti.
V skladu s pripombami, da je pomanjkljiva določba, po
kateri je treba razvezanemu zakoncu, ki se je dolžan po sodni
odločbi izseliti iz stanovanja, preskrbeti najpotrebnejše prostore, predlog zakona določa, da se mora razvezani zakonec
izseliti iz stanovanja najkasneje v enem letu po pravnomočnosti sodne odločbe. Po tem roku razvezanemu zakoncu ni
treba preskrbeti niti najpotrebnejših prostorov (17. člen predloga).
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Predlagatelj je upošteval predloge o izenačitvi rokov v primeru, kdaj se šteje, da je imetnik stanovanjske pravice trajno
nehal uporabljati stanovanje in kdaj se šteje, da gre za navidezno zamenjavo stanovanj.
Nova je določba, da v primeru smrti imetnika stanovanjske
pravice oziroma v primeru ko imetnik stanovanjske pravice
trajno neha uporabljati stanovanje, pa stanodajalec ne izda
odločbe o dodelitvi stanovanja enemu izmed uporabnikov,
uporabniki lahko predlagajo, da sodišče združenega dela
določi imetnika stanovanjske pravice. Pravnomočna odločba
sodišča nadomestuje odločbo o dodelitvi stanovanja.
Sklep zbora občin, s katerim je bil sprejet osnutek zakona,
predlagatelja zavezuje, da prouči, na kakšen načjn bi bilo
mogoče z zakonom vzpodbujati zamenjave? stanovanj. Po
veljavnem zakonu je pravica do zamenjave stanovanja ena od
pravic imetnika stanovanjske pravice. V razpravah o osnutku
zakona je bilo ponovno poudarjeno, da je stanovanjska pravica trajna in da mora zakon omogočiti občanu, da to pravico
uveljavi, hkrati pa tudi stališče, da je potrebno stanovanjske
površine smotrno uporabljati. Dosedanji predpisi ne preprečujejo stanodajalcu, da da pobudo za zamenjavo stanovanj.
Predlagatelj je v razpravah o predlogu zakona o delovnih
telesih izvršnega sveta preverjal načine, kako stanodajalcu
omogočiti, da dodeli drugo manjše stanovanje imetniku stanovanjske pravice, ki je pridobil večje stanovanje v skladu s
samoupravnim splošnim aktom stanodajalca glede na večje
število družinskih članov, pa se je kasneje število družinskih
članov v stanovanju zmanjšalo, oziroma prebiva v njem sam.
Po vsestranski razpravi o takšni določbi je v telesih Izvršnega
sveta prevladalo stališče, da stanodajalec lahko odpove stanovanjsko razmerje imetniku stanovanjske pravice v primeru,
da se je število uporabnikov v stanovanju zmanjšalo tako, da
površina stanovanja dvakratno presega površino, določeno s
samoupravnim sporazumom in samoupravnim splošnim aktom stanodajalca o dodeljevanju stanovanj in mu hkrati dodeli drugo spremenjenim okoliščinam primerno stanovanje
(59. člen). To pomeni, da se imetniku stanovanjske pravice, ki
se mu dodeli drugo manjše stanovanje, bistveno ne poslabšajo stanovanjske razmere. V zvezi s tem je predlagatelj dopolnil 36. člen, ki določa, kaj mora vsebovati samoupravni
sporazum o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje samoupravnega splošnega akta o dodelitvi stanovanj.
Določbe zakona o zamenjavi stanovanj so dopolnjene.
Izrecno je določeno, da veljajo določbe o zamenjavi stanovanj
le za stanovanja v družbeni lastnini. Glede na to je za spore v
zvezi z zamenjavo stanovanj določena samo pristojnost sodišč združenega dela.
Dopolnjene so določbe o izročitvi stanovanja po prenehanju stanovanjskega razmerja, določeno je, komu mora imetnik stanovanjske pravice izročiti stanovanje kakor tudi postopek in način ugotavljanja stanja stanovanja ob izročitvi (33.
člen predloga). Tak postopek velja tudi za prevzem stanovanja (48. člen predloga).
V poglavju »///. Dodeljevanje stanovanj« je dopolnjena določba o pravici do začasne uporabe stanovanja nosilca družbene funkcije s tem, da nosilec družbene funkcije to pravico
pridobi, ko sklene pogodbo o uporabi stanovanja za določen
čas (39. člen predloga).
Po predlogu zakona obstaja razlika med pogodbo o uporabi stanovanja za določen čas (ki jo sklene stanodajalec z
nosilcem družbene funkcije oziroma razlastitveni upravičenec s prejšnjim lastnikom stanovanja, ki gradi ali kupuje
stanovanjsko hišo) in pogodbo o začasni uporabi stanovanja
(stanovanja oseb, ki opravljajo službeno dolžnost v zvezi s
stavbo v kateri je stanovanje, stanovanja v stavbi, ki jo je treba
podreti in stanovanj, ki se po dogovoru s stanodajalcem ali
lastnikom začasno uporabljajo).
V razpravi o osnutku zakona so se ponovno pojavljala
vprašanja v zvezi s stanovanji, ki so bila zgrajena s pomočjo
sredstev za solidarnostno graditev stanovanj in dodeljena za
določen čas mladim družinam. Sklepi in stališča zborov skupščine ugotavljajo, da spornih razmerij, ki so nastala v zvezi z
uporabo solidarnostnih stanovanj, ni mogoče reševati v tem
zakonu. Stanovanjske skupnosti naj skupaj z organizacijami
združenega dela in delovnimi skupnostmi ter drugimi zainteresiranimi družbenimi dejavniki sporazumno rešujejo stanovanjske razmere in probleme mladih družin in določijo roke
za njihovo reševanje.
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V predlogu zakona je skrajšan rok za dodelitev praznega
stanovanja in poostrene so obveznosti stanodajalca v zvezi z
dodelitvijo stanovanja (45. člen predloga).
V poglavju »IV. Stanovanjsko razmerje« so v skladu s spremembami 10. člena predloga dopolnjene določbe o nastanku
stanovanjskega razmerja. Stanovanjsko razmerje nastane z
dnem, ko občan, ki je pridobil stanovanjsko pravico, prevzame stanovanje. Preden prevzame stanovanje, mora vplačati
sredstva lastne udeležbe in podpisati izjavo, da bo uporabljal
stanovanje v družbeni lastnini v skladu s samoupravnimi akti
skupnosti stanovalcev.
Stanovanjsko razmerje nastane med občanom in stanodajalcem, skupnostjo stanovalcev in stanovanjsko skupnostjo. V
skladu z določbami zakonca o stanovanjskem gospodarstvu
(Ur. I. SRS št. 3/81) nastopa ob prevzemu in izročitvi stanovanja kakor tudi v zvezi z vdrževanjem in popravilom stanovanja
poleg imetnika stanovanjske pravice skupnost stanovalcev,
(48., 52. in 53. člen predloga). V predlogu je besedilo »se
vseli«, »prevzame«, »izroči« poenoteno in uporablja se beseda "prevzame«. V hišah v družbeni lastnini, kjer se skupnost stanovalcev še ni konstituirala prevzame imetnik stanovanjske pravice stanovanje od stanodajalca (48. člen predloga).
V predlogu zakona je spremenjena določba o neodložljivih
popravilih v hiši in črtana določba, po kateri lahko imetnik
stanovanjske pravice odbije stroške za popravila od stanarine, ker to že ureja zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni
list SFRJ št. 29/78).
Skupnost socialnega varstva je predlagala, naj bi se določbe s spreminjanja stanovanjskih prostorov v druge namene omilile v primerih, ko naj bi se prazna stanovanja
uporabljala za vzgojnovarstvene namene in druge skupne
potrebe stanovalcev. V razpravi je prevladalo stališče, da
morajo biti določbe o spreminjanju stanovanjskih prostorov v
druge namene dovolj prožne, tako, da bi omogočile spreminjanje stanovanjskih prostorov za določene skupne potrebe
stanovalcev (n. pr. za potrebe otroškega varstva) na podlagi
planskih in drugih samoupravnih odločitev v skupnosti otroškega varstva, stanovanjske skupnosti oz. skupnosti socialnega varstva. Spreminjanje stanovanjskih prostorov v druge
namene naj bi se olajšalo tudi v primerih, ko gre za stanovanja
v najnižjih kategorija h (VI. in VII. kategorija) in se ta stanovanja ko se n. pr. prenavlja stara mestna jedra, preurejajo v
poslovne prostore v skladu s plani stanovanjske skupnosti.
Predlagatelj je te sugestije upošteval v predlogu zakona (54.
člen predloga).
V poglavju »V. Prenehanje stanovanjskega razmerja« je
nova določba, da stanovanjsko razmerje preneha po zakonu,
če so imetnik stanovanjske pravice in uporabniki stanovanja
nehali uporabljati stanovanje več kot šest mesecev (58. člen
predloga).
V skladu s pripombami in predlogi, danimi v delovnih telesih skupščine in zborov, je dopolnjena določba, da imetniku
stanovanjske pravice ni mogoče odpovedati stanovanjskega
razmerja, ker ni plačal stanarine in drugih obveznosti za tisti
čas, ko je bil začasno brezposeln z besedilom »in ima pravico
do denarnega nadomestila med brezposelnostjo« (57. člen
predloga). Besedilo je dopolnjeno po posvetovanju z republiškim komitejem za delo.
V razpravah na odborih zborov so bile dane pripombe v
zvezi z določbo osnutka, da stanodajalec odpove stanovanjsko razmerje tudi v primeru, če imetnik stanovanjske pravice
ni dogradil stanovanjske hiše v roku, določenem v kreditni
pogodbi, češ da kreditne pogodbe večinoma tega roka ne
določajo. Novo besedilo omogoča sodišču, da od primera do
primera presodi, ali gre za zavlačevanje gradnje in v skladu s
svojo presojo določi rok za izpraznitev stanovanja (60. člen
predloga).
Ustavno sodišče SR Slovenije je opozorilo na določbo 67.
člena veljavnega zakona, po kateri stanovanjska pravica vezana na določeno delovno dobo delavca pri stanodajalcu,
uveljavlja odvisnost delavca od konkretne organizacije združenega dela in na določen način omejuje stanovanjsko pravico kot pravico pridobljeno iz dela. Delegati se s to oceno
povečini niso strinjali in so vztrajali pri dosedanji določbi, ki je
bila sprejeta prav z namenom, da se preprečijo špekulacije v
zvezi s stanovanji. Po predlogu zakona je stanovanjska pravica vezana na najmanj 10 let delovne dobe delavca ali najpriloga poročevalca

manj 5 let delovne dobe pri stanodajalcu, če je tako določeno
s samoupravnim splošnim aktom stanodajalca (62. člen predloga).
Določbe o prenehanju pravice do začasne uporabe stanovanja so razširjene na vse primere, ko se ta pravica pridobi
(63. člen predloga).
Terminologija določb tega poglavja je usklajena s terminologijo zakona o delovnih razmerjih.
Po osnutku je stanodajalec lahko odpovedal stanovanje
imetniku stanovanjske pravice, ki se je nastanil v domu za
ostarele občane, če je iz okoliščin razvidno, da se je v domu
nastanil z namenom stalnega bivanja. V razpravah je bilo
ocenjeno, da je določba presplošna in da jo je treba dopolniti
s pismeno izjavo imetnika stanovanjske pravice, da se je
nastanil v domu z namenom s talnega bivanja in soglasjem
pristojnega organa skupnosti socialnega varstva in doma za
ostarele občane. Tako je tudi oblikovana ustrezna določba
predloga zakona (64. člen predloga).
Doložba 72. člena veljavnega zakona je dopolnjena v skladu
z določbami zakona o stanovanjskem gospodarstvu, izrecno
je določeno, da imetniki stanovanjske pravice in lastniki stanovanj kot posameznih delov stavbe izgubijo pravico do souporabe podstrešnih, kletnih in drugih skupnih prostorov, če
se preuredijo v stanovanja ali v poslovne prostore. V postopku
za preureditev podstrešnih, kletnih in drugih skupnih prostorov je vsem zainteresiranim strankam zagotovljeno sodno
varstvo.
V poglavju »VI. Podstanovalska razmerja« je odpadla določba, da mora imetnik stanovanjske pravice pred sklenitvijo

podstanovalske pogodbe pridobiti soglasje stanodajalca, ker
bi bila taka obveznost v nasprotju s pravico imetnika stanovanjske pravice po 26. členu predloga zakona. V skladu s
predlogi in stališči delovnih teles skupščine so nekatere določbe tega poglavja dopolnjene (76. in 77. člen predloga).
Določbe poglavja, »VII. Pravica lastnika do vselitve v lastno
stanovanje« so vsebinsko ostale nespremenjene, prilagojene
pa so dikciji in terminologiji drugih določb zakona. Tudi v
poglavju »VII. Sostanovalska razmerja« ni sprememb v primerjavi z besedilom osnutka.
V poglavju »IX. Kazenske določbe« je dodatno sankcionirano kot prekršek, če imetnik stanovanjske pravice sklene
podstanovalsko razmerje za celotno stanovanje kakor tudi, če
ne zagotovi podstanovalcem ustreznih higienskih in drugih
življenjskih pogojev (12. točka 95. člena predloga).
Precejšnje spremembe in dopolnitve so izvedene v poglavju
»X. Prehodne in končne določbe«. Odpadle so določbe, ki so
bile potrebne ob sprejemu zakona o stanovanjskih razmerjih
leta 1974 zaradi prehoda na novo ureditev stanovanjskih
razmerij, kar je bilo do sedaj že izvedeno (95. in 96. člen
osnutka).
Glede na predloge in pripombe v razpravah je spremenjena
določba osnutka, da se pravdni oziroma nepravdni postopek,
kakor tudi upravni postopek, ki se je začel po dosedanjih
predpisih, nadaljuje po določbah novega zakona. Predlog
zakona določa, da se postopek nadaljuje in konča po dosedanjih predpisih.
Nova je tudi določba, da z dnem, ko začne veljati ta zakon,
preneha veljati dosedanji zakon o stanovanjskih razmerjih.

C

priloga poročevalca
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