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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku
na dodano vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka :
davčna številka :
TRR
:

5022924
21881677
01100-8450000512

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

VARSTVU

POTROŠNIKOV

(ZVPot-A)
- prva obravnava - EPA 355 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
1999-2211-0020
Številka: 381-02/2001-1
Ljubljana, 20.08.2002
Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot
njeni predstavnici na sejah Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo,
- Vesna Berk, v.d. direktorice Urada za varstvo potrošnikov.

ki ga je sprejela na 158. dopisni seji dne 20.8.2002.
Vlada Republike Slovenije z navedenim predlogom zakona
nadomešča gradivo, ki ga je poslala z dopisom št. 381-02/
2001-1 z dne 4,7.2002.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VARSTVU POTROŠNIKOV
I. UVOD
1.

Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel julija 1997 Zakon o
ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi
strani s sklepno listino (sporazum) ter Protokola, s katerim se
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Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi
strani (MESP) objavljen v Uradnem listu RS - Mednarodne
pogodbe, štev. 13/97 (Uradni list RS štev. 44/97).
Za gospodarsko vključevanje Republike Slovenije v Skupnost je
določen predpogoj, da Slovenija svojo obstoječo zakonodajo
približa pravu Skupnosti. Približevanje zakonodaje zajema različna
področja, ki so primeroma, kot najbolj občutljiva in pomembna,
našteta v 71. členu Sporazuma. Med temi področji je navedeno
tudi področje varstva potrošnikov, za katerega je še posebej
izpostavljena težnja po hitrem prilagajanju. Republika Slovenija je
v predpristopni strategiji sprejela obvezo, da bo področje varstva
potrošnikov uskladila s pravom Skupnosti ter pričela z izvajanjem
zakonodaje do konca leta 2002
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2.

Poleg tega 93. člen Sporazuma posebej predvideva sodelovanje
pogodbenic z namenom, da bi dosegle združljivost sistemov
varstva potrošnikov v Sloveniji in Skupnosti. Prizadevati bi si bilo
treba za učinkovito varstvo potrošnikov kot temeljni pogoj za
zagotavljanje učinkovitega tržnega gospodarstva. Glede na
skupne interese pogodbenice v ta namen spodbujajo in
zagotavljajo:
dejavno politiko varstva potrošnikov v skladu z zakonodajo
Skupnosti;
usklajevanje zakonodaje in prilagajanje predpisov o varstvu
potrošnika v Sloveniji predpisom, kise uporabljajo v Skupnosti;
učinkovito zakonsko varstvo potrošnikov z namenom
izboljšati kakovost in zagotoviti ustrezne varnostne standarde
za potrošno blago.

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne spreminjajo načel
in ciljev zakona, ki so bili podlaga za sprejem zakona v letu 1998.
Gre le za dopolnitev obstoječega sistema pravnega varstva
potrošnikov na nekaterih posebej občutljivih področjih, kot so
pogodbe, ki se sklepajo s pomočjo sodobnih komunikacijskih
sredstev oziroma pogodbe, kijih sklepajo podjetja s potrošniki na
način, ko se podjetje približuje posamezniku. Predlog sprememb
in dopolnitev sicer ne uvaja pomembnejših novih metod za
varovanje pravnega položaja potrošnikov, saj so bili vsi
najpomembnejši mehanizmi vgrajeni že v obstoječ zakon. Vseeno
pa gre za bistveno širitev poslov, kjer velja pravica potrošnika, da
v določenem času odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in
brez negativnih posledic, kakor tudi za še nekatere določbe, ki
utrjujejo potrošnikov pravni položaj.

Še dodatno pa se omenja varstvo potrošnikov v 90. členu
Sporazuma, ki ureja področje turizma.
Državni program za prevzem pravnega reda EU določa, da bo
področje varstva potrošnikov harmonizirano s predpisi EU ter
zagotovljeno njihovo izvajanje do konca leta 2002. Republika
Slovenija je v svojem pogajalskem izhodišču določila, da ne bo
zahtevala prehodnega obdobja za področje uveljavljanja pravnega
reda EU na področju varstva potrošnikov. Pogajalsko izhodišče
je bilo že predstavljeno pristojnim organov v Republiki Sloveniji in
v Evropski komisiji.

3.

Analiza predpisov Evropske Unije in predlagane
rešitve

V predlogu sprememb in dopolnitev zakona so bile upoštevani
naslednji pravni viri Evropske unije:
Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in
consumer contracts
Directive 97/7/EC of the European Parliament and the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect
of distance contracts
Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away
from business premises
Directive 98/27/EC of the European Parliament and of the
Council of 19 May 1998 on injunctions for the protection of
consumers' interests
Council directive 84/450/EEC of 10 September 1984 concerning to the approximation of the laws, regulations and
administrative provisions of the Member States concerning
misleading advertising
Directive 97/55 of the European Parliament and of the Council of 6 October 1997 amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative
advertising
Directive 94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the protection of purchasers in
respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the rightto use immovable properties on a timeshare
basis
Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions
of the Member States concerning liability for defective products
Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the
Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of
consumer goods and associated guarantees
Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the
Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information
society services, in particular electronic commerce, in the
Internal Market - v celoti usklajeno.

Obstoječi Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. I. RS, št. 20/98, 25/
98) je že uzakonil nekatere bistvene določbe direktiv Evropske
skupnosti s področja varstva potrošnikov, kljub temu pa so
nekateri zakonski instituti ostali neusklajeni. Pri tem ne gre
spregledati okoliščine, da je področje varstva potrošnikov v
ureditvi Evropske unije izrazito dinamično, saj se zakonodaja
nenehoma spreminja, dopolnjuje in dograjuje. Tako na primer
predlog sprememb in dopolnitev ZVPot predlaga tudi rešitve na
področju pogodb, sklenjenih na daljavo, ki so jih bile države članice
dolžne zagotoviti v svoji zakonodaji do konca maja 2000.
Državni zbor RS je na svoji 14. izredni seji, dne 14 2.2002
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o varstvu potrošnikov - prva obravnava (EPA 355-III) in sprejel
sklep, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo ter Vladi RS kot predlagatelju naložil,
da pri pripravi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o varstvu potrošnikov upošteva njegova stališča.
Poslovnik državnega zbora (Ur l. RS, št. 35/2002), ki je pričel
veljati 15 7 2002 določa, da Vlada RS ne more več vlagati
amandmajev k predlogu zakona. V skladu z navedenim se je
Vlada RS upoštevaje 118. člen navedenega poslovnika odločila
nadomestiti predlog zakona z novim.
Pri tem je predlagateljica skrbno proučila pripombe in predloge
tako Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve kot drugih
zainteresiranih, vključno s pripombami iz razprave in jih pri pripravi
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu
potrošnikov (v nadaljevanju predloga zakona) tudi ustrezno
upošteva. Predlog zakona je usklajen z Obligacijskim zakonikom
(Ur l.RS, št. 83/01).
Predlagateljica je predložila tudi nekatere rešitve, ki niso posledica
pripomb in stališč Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
oz. drugih zainteresiranih. S tem je želela doseči večjo
konsistentnost besedila zakona ter višjo raven varstva
potrošnikov npr. na področju elektronskega poslovanja.
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Načela in cilji zakona
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3.1

Direktivi 84/450/EEC in 97/55/EC (Direktiva o
približevanju zakonov, predpisov in upravnih
določb držav članic o zavajajočem oglaševanju,
Direktiva, ki dopolnjuje direktivo o zavajajočem
oglaševanju, tako da vključuje primerjalno
oglaševanje)

3.1.1

Ratio legis

V moderni doktrini oglaševanje ni predpostavljeno kot nekaj
škodljivega ali nevarnega. Tudi nekatere klasične oblike nelojalne
reklame v slovenskem pravu, npr. primerjalna reklama, v
primerjalnem pravu niso več same po sebi nedopustne.
Oglaševanje je pomembno z vidika vzpostavitve skupnega trga,
saj bi brez njega pravica ponudnika iz ene države na trgu druge
države, oba trga pa sta seveda le del skupnega trga, ostala
nedorečena. Zato je v zvezi z zavajajočim in primerjalnim
oglaševanjem s stališča prava EU smiselno poenotenje pogojev,
pod katerimi je dopustno določeno oglaševanje. Smisel poenotenja
pogojev dopustnosti je videti predvsem v izogibanju motnjam pri
prostem pretoku blaga in prostem pretoku storitev. Z vidika
analiziranih direktiv 84/450/EEC in 97/55/EC je primarni cilj
poenotenje pravil glede dopustnosti oglaševanja, varstvo
potrošnikov pa je vzporeden cilj.
Komisija ES je leta 1978 pripravila osnutek direktive, ki naj bi
poenotila pravila o zavajajočem oglaševanju, nelojalni reklami in
primerjalnem oglaševanju, ki so najbolj sporne in primerjalno
pravno neenotno urejene oblike oglaševanja. Tej problematiki se
je kasneje pridružila tudi ureditev televizijskega oglaševanja.
Direktiva 84/450/EEC se nanaša na zavajajoče oglaševanje. Njen
namen je zaščititi potrošnike, osebe, ki opravljajo obrt, dejavnost
ali poklic in interese širše javnosti pred zavajajočim oglaševanjem
in nepravičnimi posledicami takega oglaševanja. To je zavajajoče,
kadar na kakršenkoli način, vključno s predstavitvijo zavaja ali bi
utegnilo zavajati osebe, kijih doseže, in bi zaradi svoje zavajajoče
narave verjetno vplivalo na gospodarsko obnašanje oseb ali bi iz
enakih razlogov škodilo konkurentom
Pri ugotavljanju, ali je oglaševanje zavajajoče, je treba upoštevati
vse lastnosti oglaševanja in zlasti vse informacije, ki jih oglaševanje
vsebuje, zadevajo pa značilnosti blaga ali storitev, ceno ali način
izračunavanja cen, naravo, lastnosti in pravice oglaševalca.
Z direktivo 97/55/EC je direktiva 84/450/EEC dopolnjena, saj z
njo v pravni sistem EU prihaja tudi primerjalno oglaševanje, ki je
zaradi velikih razlik med zakonodajami posameznih držav izpadlo
iz prvotno zasnovane direktive. Osnutek omenjene dopolnilne
direktive je bil predložen 1991, do sprejema leta 1997 pa je bil
dopolnjen zaradi razvoja sodne prakse in zadržkov držav članic
do poseganja organov ES v notranje pravne rede. Namen direktive
97/55/EC je dovolitev primerjalnega oglaševanja pod določenimi
pogoji (primerjaj uvodne recitale in čl. 1(4), ki v direktivo 84/450/
EEC uvaja nov čl. 3.a). Izraz primerjalno oglaševanje opredeljuje
vsako oglaševanje, ki izrecno ali z nakazovanjem določa identiteto
konkurenta, blaga oziroma storitev, ki jih ponuja konkurent (čl
1(3».
Po direktivi je primerjalno oglaševanje dopustno pod naslednjimi
pogoji: če ni zavajajoče, če primerja istovrstne proizvode, če gre
za objektivno primerjavo ene ali več značilnosti, ki so bistvene,
preverljive in reprezentativne za ta proizvod, vključno z njegovo
ceno, če ne diskreditira ali očrni blagovnih znamk, trgovskega
imena ali drugih znakov razlikovanja konkurentov, če ne
predstavlja blaga ali storitev kot imitacije ali kopije blaga ali storitev,
ki imajo zaščiteno blagovno znamko ali trgovsko ime Primerjava,
ki se nanaša na posebno ponudbo, mora jasno in nedvoumno
navajati vrsto podatkov (3a člen).
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Direktivi zahtevata, da morajo države članice zagotoviti obstoj
sredstev proti zavajajočemu oglaševanju in za skladnost
primerjalnega oglaševanja v interesu potrošnikov, konkurentov
in širše javnosti, s tem da se vključi zakonske določbe, po katerih
osebe, ki imajo po domačih predpisih pravni interes za prepoved
zavajajočega ali ureditev primerjalnega oglaševanja sprožijo
pravni postopek ali prijavijo to oglaševanje pristojnemu organu, ki
odloči ali sproži postopek (člen 1(5)). Sodišča ali upravni organi
morajo imeti pristojnost, da tedaj, ko ocenijo to kot potrebno,
izhajajoč iz javnega interesa naložijo prenehanje ali uvedejo
primerne postopke za prenehanje zavajajočega ali nedovoljenega
primerjalnega oglaševanja, če pa še ni prišlo do javne objave,
prepovedo objavo. Navedeni ukrepi imajo lahko začasni ali
dokončni učinek, država članica pa lahko med možnostma izbira.
Direktivi nalagata tudi uzakonitev možnosti, da pristojni organ
naloži objavo njegove odločbe in objavo popravka. Organi morajo
biti sestavljeni tako, da ni dvoma v nepristranskost, odločbe morajo
biti obrazložene. Direktiva ne izključuje prostovoljnega spremljanja
in nadzora nad oblikami oglaševanja, ki jih ureja, s strani teles
oziroma združenj oglaševalcev. Države članice morajo omogočiti
pristojnim organom pooblastila, ki jim omogoča, da v postopkih
lahko zahtevajo od oglaševalca, da predloži dokaze o točnosti
oglaševalskih trditev in postavlja dokazno pravilo. Direktivi ne
preprečujeta državam, da bi ohranile ali sprejele določbe s ciljem
zagotavljanja širšega varstva potrošnikov, oseb, ki opravljajo obrt,
dejavnost ali poklic in širše javnosti v zvezi z zavajajočim
oglaševanjem, ne pa tudi za primerjalno oglaševanje.
Direktivo 84/450/EEC so morale države članice uveljaviti do
10.9.1984, direktivo 97/55/EC pa v 30 mesecih po njeni objavi,
torej do 6.4. 2000.
3.1.2 Ureditev v Republiki Sloveniji
Če primerjamo vsebino zgoraj okvirno predstavljenih direktiv s
slovenskim pravom, je rezultat primerjave po posameznih določbah
direktiv in potrebnost sprememb slovenskih predpisov naslednji:
Člen 1 direktive 84/450/EEC in člen 1(2) direktive 97/55/EC.
Sprememba slovenskih predpisov ni potrebna, ker veljavni Zakon
o varstvu konkurence (v nadaljevanju ZVK) in Zakon o varstvu
potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot) izhajata iz ciljev, ki so navedeni
v citiranih določbah.
Člen 2 direktive 84/450/EEC in člen 1(3) direktive 97/55/EC Po
našem mnenju glede na koncept ZVK ni potrebno opredeljevati
pojma "oglaševanje" (2. člen direktive).
V zvezi s terminom "zavajajoče oglaševanje" tudi niso potrebne
spremembe zakonodaje, saj 1., 2., 5, 9., in 10. alinea 3. odstavka
13. člena ZVK vsebujejo primere dejanj, ki jih lahko označimo kot
zavajajoča dejanja v zvezi z oglaševanjem. V primerih, ki jih ureja
ZVK ne gre za podatke, ki so neresnični, ampak za tako navajanje
podatkov ali izrazov, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo na
trgu. Z "zmedo na trgu" (izraz srečamo tudi v nekaterih drugih
točkah tega odstavka) ni treba razumeti hudih posledic za urejenost
trga; treba je šteti, da je zmeda nastala ali da bi utegnila nastati, če
je dejanje tako, da ogroža tržni položaj konkurentov ali potrošnikov.
Drugače povedano, dostavek o zmedi na trgu ima eliminatoren
značaj pri kvalifikaciji dejanja: samo če dejanje nikakor ne bi moglo
imeti posledic za tržni red, ga lahko izločimo. ZVK govori o podatkih
in izrazih, da bi se izognil praktičnim težavam, ki bi lahko nastopile,
če bi ostal samo pri podatkih (kot je to storil v a). Zmedo lahko
povzroči namreč tudi beseda ali besedna zveza (ali drugačen
prikaz), ki se ne nanaša na dejstva, ampak izraža oceno ali
mnenje. Taki podatki oziroma izrazi so lahko npr. tisti, ki imajo več
pomenov, ustvarjajo napačen vtis glede porekla, proizvajalca,
lastnosti blaga ipd., glede porekla, proizvajalca ali ustvarjajo
ugoden vtis samo na prvi pogled (Prim. komentar ZVK k 13

opredeljeno v kodeksu Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ).
Zavajajoče oglaševanje pomeni kakršnokoli oglaševanje, ki na
kakršenkoli način, vključno s predstavitvijo izdelka ali storitve,
zavaja ali lahko zavaja potrošnika. Zavajajoče oglaševanje je
zlasti oglaševanje, ki izkorišča ali bi lahko izkoriščalo potrošnikovo
neizkušenost in neznanje v dobičkonosne namene, ki vsebuje
nejasnosti, čezmerna pretiravanja ali druge podobne sestavine,
ki potrošnika zavajajo ali bi ga lahko zavajale. Po določbah 13.
člena na zahtevo državnega organa, organizacije potrošnikov,
ali na lastno pobudo poda SOZ poda mnenje o tem, ali je določeno
oglaševanje nedostojno oziroma zavajajoče. 14. člen omogoča
združevanje v SOZ. Po določbah 15. člena oglaševanje ne sme
vsebovati sestavin, ki povzročajo ali bi lahko povzročile telesno,
duševno ali drugačno škodo pri otrocih ali sestavin, ki izkoriščajo
ali bi lahko izkoriščale njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj.
Če v skladu z določbo 73. člena pristojni organ tržne inšpekcije
ugotovi, da: podjetje oglaša blago ali storitve na način, ki je v
nasprotju z zakonom, nedostojen ali zavajajoč ali če blago oziroma
storitev ne oglašuje v slovenskem jeziku (12. člen) ali da
oglaševanje vsebuje sestavine, ki povzročajo ali bi lahko povzročile
telesno, duševno ali drugačno škodo pri otrocih ali sestavine, ki
jih izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale njihovo zaupljivost ali
pomanjkanje izkušenj (15. člen), z odločbo začasno prepove
takšno oglaševanje blaga ali storitev. Z denarno kaznijo najmanj
3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti: če se oglaša blago ali storitve na način, kije v nasprotju
z zakonom, nedostojen ali zavajajoč ali če blaga in storitev ne
oglašuje v slovenskem jeziku (12. člen). Z denarno kaznijo najmanj
300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba
pravne osebe, ki stori navedeni prekršek.

Členu; Zabel v ZVK s komentarjem, str. 81, 82). ZVPot v 12. členu
določa, da oglaševanje blaga in storitev ne sme biti v nasprotju z
zakonom, ne sme biti nedostojno ali zavajajoče. Zavajajoče
oglaševanje pomeni kakršnokoli oglaševanje, ki na kakršenkoli
način, vključno s predstavitvijo izdelka ali storitve, zavaja ali lahko
zavaja potrošnika. Zavajajoče oglaševanje je zlasti oglaševanje,
ki izkorišča ali bi lahko izkoriščalo potrošnikovo neizkušenost in
neznanje v dobičkonosne namene, ki vsebuje nejasnosti,
čezmerna pretiravanja ali druge podobne sestavine, ki potrošnika
zavajajo ali bi ga lahko zavajale.
Termin "primerjalno oglaševanje", ki po direktivi pomeni izrecno
ali z nakazovanjem določanje identitete konkurenta, blaga oziroma
storitev, ki jih ponuja konkurent v naši zakonodaji ni definiran,
vsebuje pa ZVK v 2.alinei 3. odstavka 13. člena primer, ki
predstavlja primerjalno oglaševanje ("... reklamiranje, oglašanje
ali ponujanje blaga ali storitev z navajanjem podatkov ali uporabo
izrazov, s katerimi se izkorišča ugled drugega podjetja, njegovih
proizvodov ali storitev oziroma ocenjuje ali podcenjuje kvaliteto
proizvodov drugega podjetja...'). Glede na kasnejšo dovolitev
primerjalnega oglaševanja v novem 3.a členu direktive, bi bilo
treba citirano alineo spremeniti in jo uskladiti z direktivo.
Termin 'oseba", ki po direktivi pomeni fizično ali pravno osebo je
zajet z 2. členom ZVK.
Člen 3 direktive 84/450/EEC. Določba je interpretacijske in
argumentacijske narave. Glede na utemeljenost prepovedovanja
nelojalne konkurence in dejanj nelojalne konkurence z generalno
klavzulo (2. odstavek 13. člena ZVK), spremembe ZVK niso
potrebne. Razmisliti pa velja o morebitnih spremembah ZVPot.
Člen 3.a direktive 84/450/EEC / člen 1(4) direktive 97/55/EC.
Primerjalno oglaševanje je v RS prepovedano, direktiva pa ga
pogojno dovoljuje. Zato je treba slovenske predpise dopolniti v
smislu določbe člena 3.a direktive 84/450/EEC oz. člena 1(4)
direktive 97/55/EC. To pomeni, da je treba iz alinej, iz 3. odstavka
13. člena črtati dejanja, ki se nanašajo na primerjalno oglaševanje,
primerjalno oglaševanje dovoliti in njeno dopustnost vezati na
pogoje iz 3.a člena direktive. Nomotehnično rešitev ne bo
pregledna, ker bo harmonizacijska rešitev poseala v strukturo
13. člena ZVK

Določbi sta usklajeni: z določbami ZVK (tožba), ZVPot (75. člen,
ki omogoča tožbo) in v okviru inšpekcijskega nadzora.
Člen 4 direktive 84/450/EEC / člen 1(6) direktive 97/55/EC.
Primerjaj prejšnjo alineo ("Člen 4 direktive 84/450/EEC/člen 1(5)
direktive 97/55/EC'). Primerjaj 2. odst. 26. člena ZVK (ob pogoju,
da se primerjalno oglaševanje dopusti). Problematična je določba
2. alinee 2. odstavka 4. člena direktive 84/450/EEC, po katerem
se v primeru, če zavajajoče oglaševanje še ni bilo javno objavljeno,
a je tik pred objavo, ukaže prepoved ali uvede ustrezne zakonske
postopke, s katerimi se ukaže prepoved takega objavljanja. Glede
3. odstavka 4. člena direktive 84/450/EEC najbrž ni zadržkov.

Člen 4 direktive 84/450/EEC / člen 1(5) direktive 97/55/EC.
Zagotovitev ustreznih in učinkovitih sredstev za boj proti
zavajajočem oglaševanju in za skladnost z določbami o
primerjalnem oglaševanju s strani države je zagotovljena v skladu
s postopkom po 26. in 27. členu ZVK. Po 26. členu prizadeti
udeleženec v prometu blaga ali storitev na trgu lahko s tožbo v
pravdnem postopku zahteva prepoved nadaljnjih dejanj nelojalne
konkurence, uničenje predmetov, s katerimi je bilo storjeno dejanje
nelojalne konkurence in vzpostavitev prejšnjega stanja, če je to
mogoče. Če je bilo dejanje nelojalne konkurence storjeno s sredstvi
javnega obveščanja ali na podoben način (npr. z lepaki, napisi na
javnih krajih itd.) ali je dejanje prizadelo veliko udeležencev, lahko
prizadeti udeleženec zahteva tudi objavo sodbe v sredstvih
javnega obveščanja. 27. člen določa, da je v primeru, če je z
dejanji, ki so po tem zakonu nedopustna, komu storjena škoda,
sme ta zahtevati odškodnino po pravilih obligacijskega prava.

Člen 5 direktive 84/450/EEC / člen 1 (7) direktive 97/55/EC Državi
ni naložena obveznost, pač pa ji je dana s citirano določbo
možnost. Določba omogoča spremljanje oglaševanja s strani
združenj oglaševalcev, ki ga spodbujajo države članice. Prim.
določbo 12. člen ZVPot.
Člen 6 direktive 84/450/EEC / člen 1(8) direktive 97/55/EC.
Dokazno pravilo. Določbi se nanašata na obrnjeno dokazno
breme. Potrebna je nova določba v ZVPot.
Člen 7 direktive 84/450/EEC / člen 1 (9) direktive 97/55/EC. Poseg
v slovensko zakonodajo ni potreben.
Člen 2 direktive 97/55/EC. Spremembe niso potrebne, ker gre za
obveznost, naloženo Komisiji EU.

Zakon o varstvu potrošnikov namenja oglaševanju celotno III.
poglavje. Še enkrat ponovimo, da 12. člen določa, da oglaševanje
blaga in storitev ne sme biti v nasprotju z zakonom, ne sme biti
nedostojno ali zavajajoče Oglaševalska sporočila morajo biti v
slovenskem jeziku, razen, če z drugim predpisom ni drugače
določeno. Nedostojno oglaševanje blaga in storitev pomeni
oglaševanje, ki vsebuje sestavine, ki so žaljive ali bi lahko bile
žaljive za potrošnike, bralce, poslušalce in gledalce, ali sestavine,
ki nasprotujejo morali in je kot nedostojno oziroma zavajajoče

Člen 8 direktive 84/450/EEC. Direktiva o zavajajočem oglaševanju
je morala biti inkorporirana v pravne rede držav članic do
10.9.1984
Člen 3 direktive 97/55/EC. Spremembe direktive o zavajajočem
oglaševanju z dodatkom o primerjalnem oglaševanju so morale
biti inkorporirane v pravne rede držav članic do aprila 2000
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Člen 9 direktive 84/450/EEC / člen 4 direktive 97/55/EC. Direktivi
sta namenjeni državam članicam Republiko Slovenijo zavezujeta
v okviru obveznosti, naloženih s pridružitvenim sporazumom,
pogajalskih izhodišč in naborom aktov EU, kijih mora inkorporirati
kot del acquis comunautaire v fazi prilagajanja svoje zakonodaje.

pobude izdaji zakona o zatiranju nelojalne konkurence in njegove
uzakonitve do konca leta 2000 ne bi smelo predstavljati
močnejšega argumenta, da Slovenija odstopa od izpolnjevanja
acquis communautaire. Drugačno pa je stanje v zvezi z direktivo
iz leta 1984, ki je že uveljavljena.
Predlog:

3.1.3 Ocena in predlog

Urad za varstvo potrošnikov skupaj s pristojnim ministrstvom
začne s postopkom za sprejem zakona o zatiranju nelojalne
konkurence (bivši 13. člen ZVK in druge konteksne določbe), v
katerega se vgradi vse rešitve, ki jih nalaga analizirana direktiva.
Vzporedno se predlaga sprememba določbe o zavajajočem
oglaševanju v ZVPot.

Glede na navedeno so potrebne zakonodajne spremembe v
naslednjih virih in glede naslednje vsebine:
1. Vsebinsko - redakcijski popravki 4. odstavka 12. člena ZVPot,
ki definira zavajajoče oglaševanje. Izhodiščno opozarjamo, da je
direktiva v 2 točki 2. člena natančnejša.
Ocena. Vsebinsko gre za relativno nezahteven poseg, ki ga je
mogoče opraviti brez poseganja v strukturo obstoječega ZVPot.
Opozarjamo pa, da ima zavajajoče oglaševanje po direktivi še
globlji pomen, saj se nanj navezujejo tudi pogoji, ki morajo biti
podani, če naj bo dopustno primerjalno oglaševanje (prim. 3.a
člen prečiščenega besedila direktive). Ker pa je primerjalno
oglaševanje urejeno v ZVK (2. in zelo omejeno 3. alinea 3. odstavka
13. člena ZVK), z redefiniranjem 4. odstavka 12. člena ZVPot ni
opravljeno celotno delo, saj bi morali poseči tudi v 13. člen ZVK.
Glede ZVK pa poseg zgolj zaradi izpolnjevanja zahtev iz direktiv
na kratek rok odsvetujemo. Razlogi ob ugotovitvi, da analizirani
direktivi nista zgolj "potrošniški", kar bi pomenilo, da bi ju bilo
mogoče preliti v slovenski pravni red zgolj z dopolnitvami ZVPot,
so naslednji:

3.2

Direktiva 85/374 (Direktiva o usklajevanju
zakonov, predpisov in upravnih določil držav
članic v zvezi z odgovornostjo za hibne
proizvode)

3.2.1

Ratio legis direktive

Direktiva vzpostavlja sistem odgovornosti proizvajalca (z njim je
izenačen tudi uvoznik) za škodo, ki jo povzroči napaka na
njegovem proizvodu. Direktiva se nanaša na osebno škodo (smrt
ali telesna poškodba) ter na škodo na drugi stvari, če ta presega
vrednost 500 ECU, pod pogojem, da je oškodovanec stvar
uporabljal pretežno za osebno uporabo in je stvar tudi namenjena
pretežno za takšno uporabo. Po direktivi se za napako šteje, če
varnost proizvoda ni takšna, kot jo je mogoče upravičeno
pričakovati ob upoštevanju vseh okoliščin, zlasti predstavitve,
razumne predvidljive dobe uporabnosti, časa, ko je bil proizvod
dan proizvod. Pomembno je ugotoviti, da pravice, ki jih zagotavlja
direktiva, ne pripadajo le potrošnikom, pač pa vsakemu
oškodovancu. Direktiva je sicer namenjena zagotovitvi varstva
oškodovancev, vendar pa vsebuje tudi določbe v korist
proizvajalca hibnega proizvoda. Proizvajalec se lahko
odgovornosti pod določenimi pogoji reši (čl. 7), npr. če dokaže, da
stvari ni dal v promet, ali da jo je izdelal v skladu z obveznimi
standardi, ali da svetovna raven znanosti v času, ko je bil proizvod
dan v promet, ni bila takšna, da bi bilo hibo mogoče odkriti.. Rok
odgovornosti je omejen; proizvajalec odgovarja za škodo, ki
nastane v 10 letih odkar je dal proizvod v promet (čl. 11),
oškodovanec pa mora zahtevke uveljavljati v zastaralnem roku
3 let od nastanka škode (čl. 10).

Julija 1999 je začel veljati ZPOmK, ki deloma povzema vsebino in
s tem tudi razveljavlja ZVK. V ZVK so res ostale določbe o nelojalni
konkurenci, vendar je z uveljavitvijo ZPOmK nastala tudi potreba
po novi in enoviti nomotehnični ureditvi ter delni vsebinski redefiniciji
še ohranjenih določb ZVK. Določbe o nelojalni konkurenci, ki so
bile doslej v ZVK bo torej treba v celoti napisati na novo in najbolj
pregledno bi bilo, če bi bilo to storjeno v posebnem zakonu, ki bi
urejal zgolj nelojalno konkurenco. Zato bi minimalen poseg v
citirane alinee 3. odstavka 13. člena sicer omogočil usklajenost s
pravnim redom EU, po drugi strani pa bi prispeval k nepreglednosti
v slovenski zakonodaji na tem področju. Odveč je pripomniti, da
gre za zakonodajo, ki zadeva zlasti potrošnike in mora biti s tega
vidika pregledna ter zagotavljati pravno varnost. Po drugi strani
pa se primerjalno oglaševanje ne nanaša le na potrošnike, zato
ne zadostuje ureditev v ZVPot, pač pa je nedvomno treba uveljaviti
spremembe tudi v splošnem konkurenčnem predpisu.

3.2.2 Ureditev v Republiki Sloveniji

Drugi argument za odsvetovanje sprememb je v dosedanji zgradbi
13. člena ZVK. Ta z generalno klavzulo prepoveduje nelojalno
konkurenco in dodaja vrsto eksemplifikativnih primerov dejanj
nelojalne konkurence. Kot smo ugotovili mednje uvršča tudi
primerjalno reklamo (2. in zelo omejeno 3. alinea 3. odstavka 13.
člena ZVK). Ker pa direktiva dovoljuje primerjalno oglaševanje
pod pogoji, ki so vezani na pravila v zvezi z zavajajočim
oglaševanjem, je zakonodajna sprememba težavna in predvsem
tudi nomotehnično nepregledna. Eksemplifikativno navedena
dejanja v 3. odstavku 13. člena so navedena namreč pozitivno
brez dodanih pogojev, na podlagi podanosti katerih bi lahko
določeno dejanje utemeljili kot veljavno. Težavnost prevedbe
vsebine direktive v obstoječo fiziognomijo 13. člena ZVK je tudi v
primarnosti generalne klavzule.

Slovenski zakon o varstvu potrošnikov določbe o odgovornosti
proizvajalca vsebuje v čl. 9,10 in 11. Ugotoviti je mogoče, da je
vsebina direktive delno prenešena in da je zakon usklajen z
zahtevami EU. Dodati bo potrebno ekskulpacijsko določbo glede
produktov, ki jih podjetje ni izdelalo za prodajo oz. drugo vrsto
razpolaganja v ekonomske namene. Za zagotovitev večje jasnosti
je morda skladno z direktivo smiselno poudariti, da določba o 10
letnem roku odgovornosti za izdelek ne pomeni zastaralnega
roka (slednji je krajši). Ker se direktiva ne omejuje le na varstvo
potrošnikov, bo potrebno dodati določbo, da pravice iz tega
poglavja pripadajo tudi osebam, ki se ne štejejo za potrošnike.
Odgovornost proizvajalca v razmerju do oseb, ki niso potrošniki,
v Sloveniji sicer ureja že Obligacijski zakonik (Ur.l.RS, št. 83/01),
(OZ), vendar pa po vsebini glede tega ni v celoti usklajen z
direktivo.

Direktivo o primerjalnem oglaševanju so morale države članice
sprejeti do aprila 2000, kar pomeni, da ob predpostavki hitre
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3.3

Direktiva 85/577 (Direktiva za varstvo potrošnika
v zvezi s pogodbami, sklenjenimi zunaj poslovnih
prostorov)

3.3.1

Ratio legis direktive

Direktiva 85/577 Evropskega Sveta zasleduje dva primarna cilja:
zagotavljanje parametrov skupnega trga, določenih s
konkurenčno pravnimi določili pravnega reda EU in iz tega
sledeče
boljše in bolj učinkovito pravno varstvo potrošnikov na
področju sklepanja pogodb o prodaji od vrat do vrat.
Namen Direktive je torej varovati potrošnikove ekonomske
interese pri sklepanju pogodb o prodaji blaga ali storitev, če so
bile te pogodbe sklenjene drugod kot v poslovnih prostorih podjetja.
Preambula Direktive opozarja na bistveno značilnost pogodb o
prodaji, ki so sklenjene drugod kot v poslovnih prostorih; po pravilu
gre za posle, ki jih iniciira prodajalec, na katere je potrošnik
nepripravljen, predvsem pa najpogosteje nima možnosti primerjati
kakovosti in cene ponujenega mu blaga ali storitev s tistimi drugih
proizvajalcev ali prodajalcev.
Preambula prav tako poudarja obveznost obstoja možnosti
potrošnikovega odstopa od pogodbe - na voljo mora imeti vsaj
sedem dni, da oceni razmerje med obveznostmi in dolžnostmi v
pogodbi.
Direktiva v 1. členu podrobno opredeljuje obseg predmeta urejanja
- besedilo taksativno našteva tipe pogodb, ki jih Direktiva ureja.
Za pogodbe o prodaji od vrat do vrat za potrebe te Direktive torej
veljajo:
pogodbe o prodaji blaga in storitev, sklenjene v času
ekskurzije zunaj poslovnih prostorov, organizirane s strani
podjetja in pogodbe, sklenjene med obiskom predstavnika
podjetja:
na potrošnikovem domu ali na domu drugega potrošnika
na potrošnikovem delovnem mestu, če potrošnik ni
izrecno zahteval obiska predstavnika podjetja.

izražen je namen nadaljnjih poslovnih stikov med potrošnikom
in predstavnikom podjetja v zvezi s sklenjeno ali katerokoli
drugo pogodbo
katalog in pogodba izrecno opozarjata potrošnika na pravico,
da v osmih dneh po prejemu blaga odstopi od pogodbe.
Za pogodbe o prodaji zunaj poslovnih prostorov se prav tako ne
štejejo pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev in zavarovalne
pogodbe.
4. člen direktive predvideva obveznost podjetja, da potrošniku v
določenem roku pošlje obvestilo, s katerim ga seznani s pravico
do odstopa od pogodbe. Besedilo člena podrobno določa obvezne
sestavine obvestila. Namen določila je jasen: v skladu z
ugotovitvijo, da gre v primeru pogodbe o prodaji od vrat do vrat za
posle, kijih iniciira prodajalec, na katere je potrošnik nepripravljen,
predvsem pa najpogosteje nima možnosti primerjati kakovosti in
cene ponujenega mu blaga ali storitev s tistimi drugih proizvajalcev
ali prodajalcev, naj takšna ureditev zagotovi potrošniku možnost,
da po premisleku brez negativnih posledic odstopi od pogodbe
Rok za odstop od pogodbe naj ne bo krajši kot sedem dni po
prejemu obvestila, ki ga potrošniku pošlje podjetje. Direktiva
ureditev postopka v primeru odstopa od pogodbe prepušča
nacionalnim zakonodajam (5. člen).
3.3.2 Ureditev v Republiki Sloveniji
Zakon o varstvu potrošnikov ureja področje pogodbe o prodaji
od vrat do vrat v 46. in 47. členu zakona. Ureditev se dotika le
potrošnikove pravice do odstopa od pogodbe in oblike pogodbe.
46. člen v prvem odstavku rok, ki ga ima na voljo potrošnik,
navezuje na prejem blaga.
Pri prodaji blaga od vrat do vrat ima potrošnik pravico, da v osmih
dneh po prejemu blaga podjetju pisno sporoči, da odstopa od
pogodbe.
Zakon v drugem in četrtem odstavku 46. člena ureja vprašanja
nadomestil oz. vračanja že plačane kupnine ali prejetega blaga:

pogodbe o prodaji blaga ali storitev, sklenjene med obiskom
predstavnika podjetja, če je potrošnik zahteval obisk
predstavnika podjetja v zvezi z nakupom drugega blaga ali
storitev kot tistega, ki je predmet sklenjene pogodbe

Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago
nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati podjetju v
petnajstih dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je
blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina
zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

pogodbe o prodaji blaga ali storitev, sklenjene med obiskom
predstavnika podjetja, pod pogojem, da potrošnik ni vedel in
ni mogel vedeti, da je prodaja blaga ali storitev, ki je predmet
sklenjene pogodbe, predmet poslovne dejavnosti podjetja

Za vračilo že plačane kupnine se uporabljajo določbe 44. člena
tega zakona.

pogodbe, sklenjene na podlagi ponudbe potrošnika, dane v
okoliščinah podobnih tistim iz prvega ali drugega odstavka
tega člena, v primeru ko ponudba potrošnika ne veže do
trenutka sprejema s strani podjetja
pogodbe, sklenjene na podlagi ponudbe potrošnika, dane v
okoliščinah podobnih tistim iz prvega ali drugega odstavka
tega člena, v primeru ko je potrošnik vezan s ponudbo.
Direktiva v 3. členu negativno opredeljuje predmet urejanja.
Pogodbe, ki torej ne padejo v režim direktive 85/577, so:
pogodbe o gradnji, prodaji in dajanju v najem nepremičnin,
pogodbe o ostalih pravicah, povezanih z nepremičninami,
pogodbe o dobavi prehrambenih izdelkov ali pijač in drugih
izdelkov, namenjenih za uporabo v gospodinjstvih, pogodbe
o prodaji blaga ali storitev, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
pogodba je sklenjena na podlagi kataloga podjetja, ki ga je
potrošnik lahko pregledal v odsotnosti predstavnika podjetja

3.3.3 Ocena in predlog
Slovenska zakonodaja je delno usklajena z zahtevami Direktive
85/577. Področje pogodb o prodaji od vrat do vrat je v ZVPot
urejeno preozko - kot je bilo prikazano, zakon ne vsebuje določila,
ki bi natančno opredeljevalo, katere pogodbe se štejejo kot
pogodbe o prodaji od vrat do vrat. Zakon prav tako ne vsebuje
določila o obveznosti podjetja, da potrošniku pošlje pisno obvestilo
o pravici do odstopa od pogodbe. Direktiva državam članicam in
njihovim nacionalnim zakonodajam prepušča urejanje postopka
v primeru odstopa od pogodbe ter režima učinkov odstopa od
pogodbe, posebej vprašanja eventualnih nadomestil že plačane
cene oz. prejetega blaga ali opravljenih storitev Zakon to materijo
smiselno ureja v 46. členu. Menimo, da |e potrebno področje
pogodb o prodaji od vrat do vrat dopolniti le v smeri natančnega
opredeljevanja tipov in elementov pogodb ter bolj podrobne in z
zahtevami Direktive skladne ureditve potrošnikove pravice do
odstopa od pogodbe.
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odstavka 4. člena Direktive nasprotno ni vezano na razmerje
med ceno in predmetom pogodbe (ekvivalenco dajatev!).

Direktivi 93/13 in 27/98 (Direktiva o nepoštenih
pogojih v pogodbah s potrošniki, Direktiva o
tožbah zaradi opustitve dejanja na področju
zaščite interesov potrošnikov)

3.4.1

Varstvo potrošnikov pa ne obsega le presojanja nepoštenosti
splošnih pogojev poslovanja (ali bolje - pogojev, ki niso bili
individualno dogovorjeni), temveč tudi področje razlage nejasnih
določil pogodbe, ki je bila potrošniku ponujena. Direktiva v tem
primeru ponudniku nalaga dolžnost, da so pogodbena določila, ki
jih ponudi potrošniku, jasna in nedvoumna. V nasprotnem primeru
se pogodbena določila razlagajo v korist potrošnika (5. člen
Direktive). Direktiva predvideva tudi institut delne ničnosti pogodb,
v primeru, da to možnost dopuščajo nacionalne zakonodaje.
Pogodba tako lahko ostane v veljavi kljub ničnosti določenih
nepoštenih pogojev pogodbenega razmerja (prvi odstavek 6. člena
Direktive).

Ratio legis direktive

Direktiva 93/13 Evropskega Sveta in Evropskega parlamenta
zasleduje dva primarna cilja:
zagotavljanje parametrov skupnega trga, določenih s
konkurenčnopravnimi določili pravnega reda EU in iz tega
sledeče
boljše in bolj učinkovito pravno varstvo potrošnikov na
področju sklepanja pogodb s standardnimi vsebinskimi določili
oz. splošnimi pogoji poslovanja.

Drugi odstavek 6. člena Direktive je preventivne narave - države
članice naj z nacionalnimi predpisi preprečijo nastanek položaja,
ko bi potrošniki z izbiro prava, ki naj se uporabi za presojanje
pogodbe, izgubili obseg pravnega varstva, predvidenega z
Direktivo4. Ratio legis določila je sicer jasen - zagotoviti kar najvišjo
stopnjo pravnega varstva potrošnika, vendar je potrebno
opozoriti, da je določba drugega odstavka 6. člena Direktive v
precejšnjem nasprotju z načelom avtonomije strank, enim od
primarnih splošnih načel civilnega prava.

Vprašanje nepoštenih poslovnih pogojev v pogodbenih razmerjih
je predvsem pomembno in poudarjeno v primerih, ko sta stranki
pogodbenega razmerja neenaki, sklepata pa pogodbe, ki
vsebujejo splošne pogoje poslovanja. Na to opozarja tudi
preambula direktive, eksplicitno pa je pozornost na tako
imenovane standardne pogodbe in določila splošnih pogojev
poslovanja usmerjena v drugem odstavku 3. člena direktive.
Poudarjamo, da obseg varstva potrošnikov v direktivi ni naperjen
proti vsem pogojem pogodbenega razmerja. Presojanje
nepoštenosti je namenjeno le pogojem, ki niso bili individualno
dogovorjeni (prvi odstavek 3. člena direktive). Takšna dikcija je
razumljiva - splošni pogoji poslovanja ali določila standardnih,
formularnih kontraktov so področja pogodbenih razmerij, kjer bo
ekonomsko močnejša (in tudi strokovno, t j. pravno bolj
podkovana) stranka potrošniku najpogosteje poskušala vsiliti manj
ugodne pogoje. Teoretiki gospodarskega prava kljub nedvomnemu
priznavanju obstoja in potrebnosti splošnih pogojev' poslovanja
in standardnih, formularnih pogodb (Normativvertrag) tako
opozarjajo na težnjo krepitve pravnega (in ekonomskega) položaja
podjetij prav z uporabo omenjenih načinov sklepanja pogodbenih
razmerij. Podjetja bodo ugodnejši položaj tako poskušala doseči
z "vsiljevanjem" klavzul, ki2:
zmanjšujejo odgovornost podjetja za blago ali storitev
nalagajo ravnanje, ki ga povprečen uporabnik težko opravi
(npr. zapisnik ob nastanku škode);
uporabniku zmanjšujejo možnost ugovorov zaradi napak ali
količine:
določajo kratke roke za ugovore;
določajo pristojnost sodišča v državi, kjer ima podjetje sedež;
določajo pristojnost arbitraže v strokovnem gospodarskem
združenju, ki je samo sprejelo splošne pogoje poslovanja.

Besedilo Direktive od držav članic zahteva tudi uveljavljanje
možnosti pro-aktivnega varstva potrošnikov. Države članice naj
v nacionalnih zakonodajah uredijo možnost t.i. opustitvene
organizacijske tožbe in aktivne legitimacije pooblaščenih teles.
Namen instituta opustitvene tožbe je v skladu z besedilom direktive
zagotoviti ažurno in pravočasno ter dokončno varstvo interesov
potrošnikov - kršitelj je pozvan, da preneha z dejavnostjo(mi), ki
predstavlja(jo) kršitev direktive, natančneje, preneha z uporabo
nepoštenih pogodbenih pogojev. Določbo 7. člena Direktive je
Evropska unija podrobneje razčlenila v Direktivi 27/98 Evropskega
Sveta in Evropskega parlamenta. Besedilo preambule Direktive
27/98 namreč poudarja, da trenutna ureditev procesnih
mehanizmov (tako na ravni Skupnosti kot v državah članicah) ne
zagotavlja ažurnosti in pravočasnosti preprečevanja in opustitev
kršitev kolektivnih interesov potrošnikov. Pooblaščena telesa
oziroma organi so v Direktivi 27/98 definirana kot organizacije,
ustanovljene v skladu z zakonodajo države članice, ki imajo
legitimen pravni interes zagotavljati pravno varstvo potrošnikov.
Direktiva 27/98 pri tem dopušča dve možnosti: organizacije, ki so
ustanovljene specifično z namenom zagotavljati varstvo
kolektivnih interesov potrošnikov in/ali organizacije, ki so po
zakonodaji države članice ustanovljene z namenom varovanja
potrošnikov (širša definicija). Direktiva 93/13 predvideva tudi opcijo
"razširjene" pasivne legitimacije - opustitvena tožba je poleg
individualnih kršiteljev direktive lahko naperjena tudi proti več
kršiteljem ali gospodarskim interesnim združenjem, ki uporabljajo
enake ali podobne nepoštene (splošne) pogodbene pogoje.
Poudarjamo, da Direktiva 93/13 takšen način varstva predvideva
le kot opcijo, ki naj bo uveljavljena le v primeru, ko je skladna z
nacionalno zakonodajo.

Namen direktive je torej varovati potrošnika pred poskusi podjetij,
da si z vnaprej določenimi, splošnimi (ter pogosto skritimi)
klavzulami pogodbenega razmerja poskušajo zagotoviti močnejši
položaj. Opozarjamo, da direktiva v prvem odstavku 4. člena
presojanje nepoštenosti pogojev (ki morajo imeti značilnost
"nedogovorjenih" pogodbenih klavzul, gl. zgorajl) navezuje na
hkratno presojanje narave blaga ali storitev in vseh ostalih pogojev,
relevantnih za analizo pogodbenega razmerja.3 Presojanje
nepoštenosti pogojev pogodbe pa v skladu z dikcijo drugega

Kol gospodarski razlog za nastanek splošnih pogojev poslovanja se
navajajo predvsem množičnost In tlplzacl/a pogodb ter poskus
racionalizacije poslovanja podjetja
Zabel, Uvod v gospodarsko pogodbeno pravo, sir. 355
«... Ihe untalrness ot a contraclual term shall be assessed, takong Into
account Ihe nalure ot goods or services lor whlch the conlract vvas
concluded and by reterrlng, at Ihe Ume otconcluslon ot Ihe contract. to
ali the clrcumslances attendlng Ihe concluslon ot Ihe contract... 3. september 2002
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Najpogosteje bodo to pogodbena določila o Izbiri relevantnega prava, s
katerimi si stranki Izbereta pravo države nečlanlce EU, katere zakonodaja
ne predvideva varstva potrošnikov glede uporabe nepoštenih pogodbenih
pogojev
poročevalec, št. 81

varstvu potrošnikom uvrstiti prepoved avtonomne, pogodbene
odpovedi izbire prava države članice kot relevantnega prava, če
je pravo, kisi ga stranki dejansko izbereta, pravo države nečlanice
in če je pogodbeno razmerje v odnosu koneksnosti s področjem
katerekoli države članice EU.

3.4.2 Ureditev v Republiki Sloveniji
. Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) razširja obseg varstva
potrošnika v primeru uporabe nepoštenih pogojev poslovanja na
vsa pogodbena določila. Slovenska zakonodaja se tako ne
zadovoljuje s presojo nepoštenosti pogodbenih pogojev le v
primeru, ko ti niso bili individualno dogovorjeni (splošni pogoji
poslovanja, formulami kontrakti). Dikcija drugega odstavka 23.
člena ZVPot ponuja sankcijo za primer uporabe nepoštenih
pogodbenih pogojev s strani ponudnika; takšna določila so nična
24 člen ZVPot našteva pogoje, pravne standarde in znake
konkretnih dejanj, ki morajo biti izpolnjeni in prisotni, da določene
pogodbene pogoje lahko označimo ko nepoštene. Prvi odstavek
omenjenega člena zakona taksativno našteva primarne pogoje,
ki morajo biti izpolnjeni (alternativno!), da lahko sploh pričnemo s
presojo nepoštenosti, v tretjem odstavku istega člena pa so
eksemplitikativno naštete najbolj tipične oblike nepoštenih
pogodbenih pogojev Področje varstva potrošnikov ni urejeno le v
temeljnem zakonu (ZVPot) - posredno se ga dotikajo tudi določbe
Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) v zvezi s splošnimi pogoji
poslovanja, formularnimi, standardnimi pogodbami in razlago
nejasnih pogodbenih določil. 121. člena OZ kot sankcijo za
nepoštene pogoje poslovanja tako predvideva ničnost (...sodišče
lahko zavrne uporabo posameznih določil iz splošnih pogojev, ki
drugi stranki jemljejo pravico ugovorov...ali na podlagi
katerih... izgubl/a pravice iz pogodbe ali roke ali so sicer nepravična
ali pretirano stroga nasproti njej.) Določba 83. člena OZ pa ureja
področje razlage nejasnih pogodbenih določil v posebnih primerih
(Če je bila pogodba sklenjena po vnaprej natisnjeni vsebini ali je
bila pogodba kako drugače pripravljena in predlagana od ene
pogodbene stranke, je treba nejasna določila razlagati v korist
druge stranke.) Institut opustitvene tožbe na prenehanje
opravljanja dejavnosti (uporabe nepoštenih pogodbenih pogojev),
ki predstavlja kršitev potrošniških interesov vsebuje ZVPot v 74.,
75. in 76. členu, govorimo lahko o t i. varianti "organizacijske"
tožbe. Besedila členov določajo tudi organizacije (oziroma
"pooblaščena telesa"), ki imajo pravico vložiti tožbo na opustitev.

3.5

Direktiva 94/47 (Direktiva o varstvu potrošnikov v
zvezi z določenimi vidiki pogodb o nakupu
pravice do uporabe nepremičnin na osnovi
časovnega zakupa)

3.5.1

Ratio legis direktive

Pogodbe o časovnem zakupu nepremičnin ("tirne sharing"), s
katero potrošnik proti plačilu pridobi trajno pravico uporabe
določenega stanovanjskega objekta ali dela objekta (npr. apartma)
za določen čas v letu (npr. 7 ali 15 dni) v državah Evropske
skupnosti predstavljajo pomemben segment trga nepremičnin na
področju počitniških objektov. Vendar pa so bile metode poslovanja
podjetij, ki so ponujala sklenitev pogodb o časovnem zakupu
nepremičnin, pogosto nepoštene, sklenjene pogodbe pa pogosto
v škodo potrošnikom. Ponudniki so pogosto uporabljali metode
agresivne reklame, na vsebinsko praznih prezentacijah so
potrošnikom osvetlili le pozitivne vidike časovnega zakupa,
zamolčali pa bistvene podatke glede dodatnih stroškov in glede
pogojev uporabe Potrošnika so ponudniki pogosto silili, da še
pod neposrednim vtisom prezentacije takoj podpiše pogodbo in
plača visok znesek predujma, ki mu ga kasneje, če se je po
premisleku odločil za odstop od pogodbe, niso vrnili.
Iz teh razlogov je v okviru ES bila leta 1994 sprejeta Direktiva št.
94/47 o določenih vidikih pogodb glede časovnega zakupa
nepremičnin. Zagotovitev varstva potrošnika je na tem področju
še toliko bolj pomembna, saj gre za bistveno višje denarne zneske,
kot so praviloma predmet potrošniških pogodb.
Ni namen direktive, da bi uredila vse vidike pogodb o časovnem
zakupu nepremičnin, pač pa zgolj zagotoviti varstvo potrošniku
glede vprašanj, ki so se v praksi sklepanja teh pogodb izkazala
za najbolj kritična:
1. zagotovitev, da bo potrošnik pred sklenitvijo pogodbe lahko
pridobil celovito intormacijo o vseh elementih, bistvenih za sklenitev
in izvedbo pogodbe;
2. zagotovitev možnosti odstopa od pogodbe (tim. "cooling off")

3.4.3 Ocena in predlog
Slovenska zakonodaja je delno usklajena z zahtevami Direktive
93/13 o nepoštenih pogodbenih pogojih v potrošniških pogodbah
Kot je bilo prikazano, je zadovoljivo urejeno področje razlage
nejasnih pogodbenih določil (85. člen OZ), sankcije ničnosti v
primeru uporabe nepoštenih splošnih pogojev poslovanja ali določil
v lormularnih kontraktih (121/2. člen OZ). Slovenska zakonodaja
predvideva tudi možnost delne ničnosti pogodbe (pogodbeno
razmerje velja naprej, navkljub ničnosti določenih nepoštenih
pogodbenih določil - 88. člen OZ).

Glede ostalih vidikov pogodbe se torej še naprej uporabljajo
obstoječi instituti in načela pogodbenega in stvarnega prava (čl. 1
direktive).
V 2. členu direktiva podaja široko definicijo pogodbe o časovnem
zakupu, tako da pod okvir direktive zapadejo vse različne možne
oblike pogodb, katerih namen je potrošniku za čas vsaj treh let
zagotoviti pravico do časovno omejene uporabe nepremičnine,
najmanj za čas enega tedna v letu.

Neskladnost z zahtevanim pravnim varstvom, vsebovanim v
Direktivi 93/13 je predvsem nomotehnične narave. Direktiva v
aneksu namreč eksemplitikativno določa tipične oblike pogodbenih
določil, kijih presoja kot nepoštena. Seznam tipov določil je
ekstenziven, vendar predlagamo, da se ga v celoti (v členu 24/3)
uvrsti v ZVPot. Izkušnje drugih držav članic (npr. Nemčija) namreč
kažejo, da Evropska Komisija pozorno spremlja predvsem
implementacijo tovrstnih določil Poleg tega je v ZVPot potrebno
umestiti določilo o nevezanosti presoje nepoštenosti pogodbenih
določil na presojo ekvivalentnosti dajatev v pogodbenem razmerju
(v 24/2. ZVPot) Kar zadeva institut organizacijske tožbe, je
slovenski pravni red delno usklajen s tistim EU - prilagajanje bo
potekalo v okviru prilagajanja slovenske zakonodaje zahtevam
Direktive 27/98, ki je lexspecialis tega področja. Zahteva Direktive
93/13 po omejevanju avtonomije volje strank kar zadeva izbiro
relevantnega prava se dotika tudi področja mednarodnega
zasebnega prava in določil kolizijskih predpisov. Ti sicer določajo,
da se jih ne uporablja v primerih, ko tako določajo mednarodne
pogodbe...ali zakoni. V tem primeru bi morali tako v Zakon o

Bistvena zahteva direktive je, da mora tisti, ki ponuja sklenitev
pogodbe o časovnem zakupu vsakemu interesentu pred
sklenitvijo pogodbe zagotoviti prospekt, v katerem so navedeni
vsi bistveni podatki glede nepremičnine, na katero se pogodba
nanaša ter glede stroškov, povezanih z njeno uporabo. Prospekt
mora tvoriti del pogodbe, ponudnik pa lahko od pogojev, navedenih
v prospektu odstopi le, če to zahtevajo razlogi, ki so izven
njegovega nadzora in če o tem predhodno izrecno obvesti
potrošnika (čl. 3 direktive). Namen te določbe je preprečiti prejšnjo
prakso ponudnikov, ki so potrošnikom praviloma predstavljali le
pozitivne vidike pogodbe, namenoma pa zamolčali elemente, ki bi
potrošnika ob treznem premisleku odvrnili od sklenitve pogodbe
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Direktiva se nanaša na vse vrste pogodb, s katerimi se potrošniku
zagotavlja blago ali storitve, ne glede na njihovo poimenovanje.
Izjeme so določene glede na posamezne vrste blage ali storitev
oziroma za nekatere specifične primere sklepanje pogodb. V
skladu z 2. členom direktive so izvzete:
pogodbe, ki se nanašajo finančne storitve5
pogodbe, ki se sklepajo preko prodajnih avtomatov
pogodbe, ki se nanašajo na nepremičnine razen najema
pogodbe, sklenjene z operaterjem preko javnega telefona
pogodbe, sklenjene na dražbi

Potrebno je opozoriti na zahtevo glede jezika, ki jo vsebuje čl. 4
direktive. Potrošniku mora biti prospekt izročen v njegovem jeziku
(če gre za uradni jezik države ES). S tem je zagotovljeno, da bo
potrošnik tudi dejansko imel možnost, da se seznani z bistvenimi
elementi za sklenitev pogodbe. Varstvu potrošnika služi tudi
določba, da mora biti potrošniku pogodba izročena tudi v jeziku
države, v kateri nepremičnina leži.
Druga bistvena vsebina direktive pa je zagotovitev tim. cooling off
obdobja, v katerem je potrošniku po sklenitvi pogodbe omogočeno,
da od pogodbe odstopi brez navedbe razlogov in brez finančnih
obveznosti (čl 5) Namen te določbe je preprečiti, da bi potrošnik
sklenil zavezujočo pogodbo pod vtisom predstavitve, ki jo je
pripravilo podjetje, brez možnosti treznega premisleka o vseh
vidikih pogodbe. Zakonodaja držav članic mora zato zagotoviti
rok vsaj desetih dni, v katerem lahko potrošnik odstopi od
pogodbe Pogodba mora potrošnika na to možnost vedno izrecno
opozoriti. Skladno z določbo o "cooling oft" obdobju je tudi določba
7. člena, da podjetje od potrošnika ne sme zahtevati ali sprejeti
plačil pred potekom omenjenega roka, v katerem lahko potrošnik
odstopi od pogodbe. Namen določbe je preprečiti znano prakso
ponudnikov obravnavanih pogodb, ki so od potrošnikov praviloma
zahtevali, da takoj ob sklenitvi pogodbe plačajo relativno visok
znesek, ki ga potrošnik kasneje ni mogel zahtevati nazaj, če je
želel odstopiti od sklenjene pogodbe

Posamezne določbe direktive (informacija, potrditev informacije,
odstopno upravičenje, izpolnitev) pa se ne uporabljajo za:
- pogodbe o prodaji stvari (hrana, pijača in drugo blago),
namenjenih za rabo v gospodinjstvu, ki se dobavlja z redno
dostavno službo;
pogodbe o zagotavljanju storitev prenočevanja, transporta,
oskrbe in obiska prireditev, kjer dobavitelj zagotavlja storitev
na določen dan ali v določenem obdobju.
Za pogodbe, ki so zajete z direktivo, veljajo naslednje obvezne
(kogentne) zahteve, ki jih ni mogoče izključiti:
1. Potrošniku mora biti pred sklenitvijo pogodbe na razpolago
natančna in celovita informacija glede vsebine, ki mora
obsegati vsaj:
identifikacijo (firma) in če je le mogoče tudi sedež (naslov)
dobavitelja;
značilnosti ponujenega blaga oziroma storitve skupaj z
navedbo cene;
stroške dobave;
način plačila, dobave oziroma zagotavljanja storitve;
obstoj in vsebino pravice do odstopa;
obdobje veljavnosti cene in najkrajše obdobje veljavnosti
pogodbe, če je to glede na vsebino primerno;
stroške uporabe sredstva za komunikacijo na daljavo.

3.5.2 Ureditev v Republiki Sloveniji
Slovenski zakon o varstvu potrošnikov je z navedeno direktivo
ES le delno usklajen. V okviru poglavja o turističnih storitvah ZVPot
v 59. in 60. členu določa bistvene sestavine, ki jih mora vsebovati
pogodba o časovnem zakupu turističnih objektov, v 60. členu pa
pravico potrošnika od odstopa od pogodbe v določenem roku ter
določbo, da ni dopustno zahtevati plačila pred potekom teh rokov.
Bistvena vsebina direktive je torej v ZVPot že prevzeta. Vendar
pa bo potrebno precej bolj natančno in izčrpno v zakon prenesti
elemente, ki morajo biti vsebovani v prospektu in pogodbi, določbe
direktive glede odstopa od kreditnih pogodb, sklenjenih v zvezi s
pogodbo o časovnem zakupu ter določb direktive glede jezika.
Glede slednjega je smiselno, da se zahtevane določbe glede
uradnih jezikov članic ES v slovenskem pravu uveljavi šele s
pristopom Slovenije v ES.

3.6

Direktiva 97/7 (Direktiva o varstvu potrošnikov v
zvezi s sklepanjem pogodb pri prodaji na
daljavo)

3.6.1

Ratio legis Direktive

Informacijo je treba zagotoviti na primeren način v skladu z načeli
dobre vere in poštenja in s posebnim ozirom na varstvo
mladoletnih. Pri telefonski komunikaciji posebej velja, da mora
dobavitelj na začetku pogovora razkriti svojo identiteto in opozoriti
na komercialno naravo klica.
2. Potrošnik mora najkasneje ob začetku izpolnjevanja pogodbe
prejeti pisno potrditev oziroma potrditev na drugem stabilnem
mediju, da mu je bila informacija posredovana. Poleg podatkov,
zajetih s točko 2, mora potrdilo obsegati tudi podatke o pravici
do odstopa, naslovu, kjer je mogoče vložiti notifikacijo napake
(reklamacijo), podatke o morebitni garanciji za brezhibno
delovanje stvari, morebitnem zagotavljanju popravil in vzorec
sklepa o prekinitvi pogodbe, če gre za daljše trajajoče
razmerje.

Direktiva 97/7 EC kompleksno ureja pogodbe o prodaji blaga in
zagotavljanju storitev na daljavo. V slovenski terminologiji
ustreznega prevoda izraza "distance contract" ne poznamo, ZVPot
govori le o dostavi blaga na dom in prodaji po pošti, kar sta
bistveno ožja pojma kot "distance contract" v smislu direktive.

3. Direktiva zagotavlja potrošniku pravico do odstopa od
pogodbe brez navedbe razloga in brez škodljivih posledic v
roku 7 delovnih dni. Ta rok se računa od dneva prejema
informacije iz točke 3. Če informacija ni bila posredovana je
rok za odstop tri mesece od dneva dobave blaga oziroma
sklenitve pogodbe o zagotavljanju storitev. Pravica do odstopa
pa je omejena pri določenih tipih pogodb in sicer:

Direktiva zajema pogodbe, ki se sklepajo med dobaviteljem
(podjetje v smislu ZVPot) in potrošnikom tako, da podjetje
organizirano uporablja eno ali več sredstev za komuniciranje na
daljavo in se to sredstvo Izključno uporablja za medsebojno
komunikacijo do sklenitve pogodbe, vključno s trenutkom, ko je
pogodba sklenjena. Komunikacijska sredstva so primeroma
našteta v Prilogi I k direktivi in sicer: nenaslovljen tiskani material,
naslovljen tiskani material, standardizirana pisma, oglas z
naročilom, katalog, telefon s posredovanjem osebe, telefon brez
posredovanja osebe (avtomatski odzivnikom), radio, videofon,
elektronska pošta, faksimilna naprava, televizija.

V prilogi II k direktivi so primeroma naštete nekatere finančne storitve,
ki niso zajete z direktivo: investicijske storitve, zavarovalne In
pozavarovalne storitve, bančne storitve, storitve povezane z opcijami
In drugimi izvedenimi finančnimi Instrumenti, prodaja kuponov
Investicijskih skladov In drugo.
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pri zagotavljanju storitev, če se izvrševanje začne s privolitvijo
potrošnika znotraj roka, v katerem je sicer dovoljen odstop;
za blago in storitve, katerih cena je odvisna od sprememb na
finančnih trgih, na katere dobavitelj ne more vplivati;
za blago, ki je narejeno po osebni specifikaciji potrošnika kot
naročnika;
za avdio in video izdelke ter softvvare, če je potrošnik odprl
ovojnino;
za časopise, revije in periodične publikacije;
za loterijske lističe.

1. Obstoječi sistem prodaje po pošti ne določa obveznih
informacij, ki morajo biti posredovane pri vzpostavitvi tržne
komunikacije med prodajalcem in potrošnikom.
2. Obstoječe zakonske določbe ne predvidevajo pisne potrditve,
da je bil potrošnik seznanjen z bistveno vsebino.
3. Odstopna pravica je določena z osemdnevnim rokom, ki je
za potrošnika manj ugoden kot rok sedmih delovnih dni, ki ga
zagotavlja direktiva. Glede na nujno širitev obsega uporabe
pravice do odstopa je treba relativizirati tudi njeno možnost
uporabe in določiti primere, ko pravice do odstopa ni mogoče
izvršiti (predvsem glede določenih storitev). Veljavna
zakonodaja pa predvideva strožjo ureditev (dopustno!) glede
obveznosti prodajalca, da vrne plačano kupnino (ZVPot 15
dni, direktiva 30 dni).

Potrošniku zaradi odstopa ne smejo nastati nikakršne škodljive
posledice, kar vključuje tudi možnost odstopa od kreditnih
aranžmajev, ki jih zagotavlja dobavitelj oziroma tretja oseba na
osnovi sporazuma z dobaviteljem. Edini stroški, ki se v tej zvezi
lahko zaračunajo, so stroški, neposredno povezani z vrnitvijo
prejetega blaga Dobavitelj mora potrošniku vrniti tudi vsa plačila
najkasneje v roku 30 dni od realizacije pravice do odstopa.

4. ZVPot vprašanja izpolnitvenega roka ne ureja.
5. Ureditev 45. člena ZVPot glede pošiljanja blaga pokriva zahtevo
direktive.

4. Direktiva nadalje določa rok, v katerem mora dobavitelj opraviti
ali začeti z opravljanjem izpolnitve glede na vrsto blaga ali
storitve. Ta rok znaša v načelu 30 dni, določena odstopanja
pa so dovoljena glede na naravo blaga ali storitve. O
nezmožnosti dobave mora dobavitelj nemudoma obvestiti
potrošnika in zagotoviti vrnitev vseh opravljenih plačil
najkasneje v roku 30 dni Dopušča se možnost, da se pri
implementaciji direktive, lahko dopusti vnaprejšnji dogovor,
da dobavitelj pošlje drugo ekvivalentno blago. V tem primeru
mora dobavitelj kriti tudi stroške za vračilo tega blaga, če
potrošnik izvrši svojo pravico do odstopa.

6. Posebno soglasje za uporabo določenih komunikacijskih
sredstev v ZVPot ni predvideno.
3.6.3 Ocena in predlog
Iz povedanega lahko takoj ugotovimo, da implementacija direktive
97/7 EC zahteva obsežno dopolnitev obstoječega zakona.
Kompleksnost ureditve upoštevaje tudi zgradbo zakona zahteva
posebno točko v VI. poglavju.

5. Pri plačilu s kreditno kartico je treba zagotoviti pravico, da
potrošnik lahko zahteva preklic plačila oziroma vračilo plačil,
če je prišlo do zlorabe kreditne kartice.

Direktiva 99/44/EC (Direktiva o določenih vidikih prodaje blaga
za široko potrošnjo in s tem povezanih garancijah)

6. Direktiva prepoveduje pošiljanje blaga z nalogom za plačilo
cene in oglaševanje, ki navaja na domnevo, da opustitev
ravnanja pomeni strinjanje

3.7.1

Direktiva o določenih vidikih prodaje blaga za široko potrošnjo in
s tem povezanimi garancijami je poslednja potrošniška direktiva,
ki podobno kot direktiva 97/7 še ni implementirana v vseh državah
članicah. Direktiva 99/44 ureja prodajo blaga za široko potrošnjo
kot splošno pogodbo in velja za vse vrste prodaje, tudi tiste ki so
urejeni s posebnimi predpisi (prodaja na daljavo, prodaja od vrat
do vrat). Namen direktive je uskladitev zakonodaje v državah
članicah in s tem izenačevanja konkurenčnih možnosti, saj različen
obseg pravic kupca-potrošnika lahko pripelje do izkrivljanja
konkurence.

7. Posebno vnaprejšnje soglasje je potrebno za uporabo
naslednjih komunikacijskih sredstev:
avtomatičnega telefonskega odzivnika brez posredovanja
osebe;
faksimilnih naprav
8

Ratio legis Direktive

Vsebina direktive predstavlja minimalni obseg zaščite
potrošnikov, tako da lahko države članice sprejmejo
zakonodajne rešitve, ki zagotavljajo večji obseg varstva.

9. Direktiva zavezuje države članice, da sprejmejo ustrezno
zakonodajo najkasneje do 4. junija 2000.

Preambula k direktivi ugotavlja, da je najbolj elementaren problem
prodajne pogodbe neskladnost med blagom, kakršen je
dogovorjen med pogodbenima strankama, in blagom, ki ga
prodajalec resnično dobavi kupcu. Zato direktiva posebej ureja
institut odgovornosti za kvalitativne napake izpolnitve.
Odgovornost za napake je institut, ki ga urejajo vse nacionalne
ureditve. Kljub temu da so vsaj načelna izhodišča v vseh pravnih
sistemih enaka (osnovne opredelitve neskladnosti med
dogovorjenimi in resničnimi lastnostmi blaga, objektivna
odgovornost prodajalca, obveznost notifikacije, sistem sankcij
zaradi obstoja napake), nacionalne zakonodaje različno urejajo
izpeljavo naštetih načelnih usmeritev. Zato je bila sprejeta direktiva,
ki državam članicam narekuje uskladitev zakonodaje v nekaterih
bistvenih točkah. Direktiva vsebinsko pokriva samo del instituta
odgovornost za napake tako, da v ostalih segmentih velja izključno
nacionalna zakonodaja. Državam članicam pa nalaga uskladitev
v nekaterih bistvenih elementih sistema odgovornosti za stvarne
napake in prostovoljne garancije

Iz predstavitve direktive jasno izhaja, da gre za vsebino, ki je
relativno nova in ki do junija 2000 še ni obvezujoča za države
članice. Zato tudi ni presenetljivo, da ZVPot od vsebine te direktive
bistveno odstopa. Delno se z vsebino sicer pokrivajo določbe 43.
do 45. člena, ki pa so bistveno preozke in zahtevajo kompleksno
dopolnitev.
3.6.2 Ureditev v Republiki Sloveniji
Posebna ureditev ZVPot pokriva samo prodajo po pošti, ki je le
ena izmed pojavnih oblik dobave blaga ali zagotavljanja storitev
na daljavo. Zato je nujna sistemska reforma, ki razširi domet
posebnih pravil tako z vidika komunikacijskih sredstev kot tudi z
vidika obsega pravnih poslov. To velja tako za zagotavljanje blaga
na druge načine kot s prodajo ter v celoti za storitveno področje
Razširitev uporabe pa hkrati nujno pomeni vključitev izjem:
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Prvi del direktive je namenjen definicijam. Potrošnik je definiran
vsebinsko enako kot v drugih potrošniških dokumentih kot fizična
oseba, ki blaga ne kupuje za trgovinsko, poklicno ali poslovno
dejavnost. Na drugi strani je kot prodajalec definiran poklicni
trgovec oziroma proizvajalec blaga za široko potrošnjo. Pri tem
direktiva izvzema tri kategorije prodajnih pogodb. Glede na
predmet so izvzete prodaja elektrike ter vode in plina, če se ne
ponujata v omejeni prostornini ali določeni količini. Prav tako pa
se direktiva ne uporablja za vse oblike prisilne prodaje. Uporaba
direktive za rabljeno blago je prepuščena odločitvi posameznih
članic. Tretji odstavek 1. člena dovoljuje, da se rabljeno blago
izvzame, če se prodaja na javni dražbi. Sicer se direktiva nanaša
tudi na rabljeno blago.

Narava pravil, ki jih postavlja Direktiva, je zavezujoča. 7. člen
prepoveduje vnaprejšnje pogodbene klavzule, ki omejuje ali
izključujejo odgovornost prodajalca glede pravic potrošnika. Tako
so prepovedane tudi klasične pogodbene klavzule, kot na primer
"telle quelle", videno kupljeno in podobno. Izjema je le prodaja
rabljenega blaga, kjer lahko nacionalne ureditve dopustijo, da se
rok, v katerem prodajalec odgovarja skrajša, vendar ne na manj
kot leto dni. Kot je to običajno v potrošniških direktivah, predstavlja
vsebina minimalen standard varstva potrošnikov in države članice
lahko sprejmejo zakonodajne rešitve, ki so za potrošnika
ugodnejše.
Primerjalnopravnega prikaza ni mogoče posredovati, ker se
direktiva šele uveljavlja v zakonodajah držav članic. Države
članice morajo sprejeti ustrezne predpise do 1. januarja 2002.

Bistveno načelo direktive je zapisano v 2. členu in zahteva od
prodajalca, da kupcu dobavi blago, ki je istovetno (skladno) s
pogodbo (conformity with the contract). Načelo istovetnosti blaga
s pogodbo je uveljavljeno predvsem v angleškem pravnem okolju
ter mednarodni konvenciji o mednarodni prodaji blaga (CISG ali
Dunajska konvencija, ki jo ratificirala bivša Jugoslavija in jo je
Republika Slovenija nasledila), ki sicer izključuje svojo uporabo
za potrošniško prodajo (2. člen Dunajske konvencije). V
evropskem kontinentalnem pravu se namesto tega načela bolj
poudarja, da mora prodajalec kupcu dobaviti blago brez stvarnih
in pravnih napak. Ne glede na razliko v pristopu pri temeljni definiciji
kršitve pogodbe, ki je podlaga za uveljavljanje pravnih sankcij, je
določitev vsebine neistovetnosti ter stvarne napake primerljiva.
Tudi direktiva izhaja iz splošnega načela, da mora blago ustrezati
zatrjevanim in predstavljenim lastnostim, namenu rabe, za
katerega blago kupuje kupec, če prodajalcu ta namen ne more
ostati neznan, ter končno običajni rabi Direktiva nekoliko bolj kot
nacionalne zakonodaje poudarja skladnost dobavljenega blaga s
komercialnimi opisi ter opisi v oglasih in drugih načinih tržne
komunikacije. Hkrati pa tudi Direktiva kot izključevalni moment, ki
razbremenjuje prodajalca odgovornosti za napake, postavlja
.kupčevo vedenje o resničnih lastnostih blaga. Prav tako se ohranja
načelo skrbnosti, ki jo mora kupec izkazovati pri prodaji in zato
se vedenje o napaki razteza tudi na primere, ko napaka ne more
ostati neznana. Direktiva zaradi neistovetnosti blaga kupcu
potrošniku priznava klasičen katalog jamčevalnih sankcij:
popravilo oziroma odprava napake
zamenjava stvari
znižanje kupnine
razdor pogodbe,

3.7.2 Ureditev v Republiki Sloveniji
Materija, ki jo pokriva Direktiva, je v slovenskem pravu vsebinsko
urejena v OZ, definicijsko pa delno tudi v zakonu o varstvu
potrošnikov. Odgovornost prodajalca za istovetnost s pogodbo
poznamo kot institut odgovornosti za stvarne napake. Že pravila
splošnega dela obligacijskega prava pa poudarjajo, da mora vsak
dolžnik izpolniti svojo obveznost tako, kot se glasi. Pojem stvarne
napake je opredeljen v 459. členu OZ, ki praktično v celoti
odgovarja vsebini 2. člena Direktive. Med določbama ni bistvenih
vsebinskih razlik, lahko pa zaznamo različne poudarke. V
veljavnem pravu se za stvarno napako šteje:
če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno
rabo ali za promet;
če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za
katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali bi mu
morala biti znana;
če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče
dogovorjene oziroma predpisane;
če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali
modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi
obvestila.
Prodajalec pa ne odgovarja za napake, ki so bile ob sklenitvi
pogodbe kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane. Z vidika
potrošniškega varstva je treba posebej izpostaviti, da prodajalec
odgovarja tudi za napake, ki bi jih kupec lahko opazil, če je zatrjeval,
da blago nima nobenih napak.

z njimi pa lahko kupec uveljavlja kumulativno tudi odškodninski
zahtevek. Po Direktivi sta primarni sankciji odprava napake in
zamenjava stvari, če pa nista uspešni se lahko uveljavi strožji
posledici. Kupec se lahko sklicuje na vsako napako, ki se pojavi
v roku dveh let od izročitve blaga. V zvezi z uveljavljanjem pravic
Direktiva dopušča možnost, da države določijo obveznost
grajanja napak (notifikacija), vendar naj rok za to dejanje ne bo
krajši od dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Pogoj za uveljavljanje kupčevih pravic iz naslova stvarnih napak
je pregled stvari in notifikacija napake. Kupec je dolžan pregledati
stvar takoj, ko je to mogoče glede na način izročitve stvari in takoj
tudi odkriti očitne napake. O teh napakah mora nemudoma obvestiti
prodajalca, če je ta prisoten pri izročitvi. Če prodajalec ni prisoten,
pa mu mora kupec napako notificirati v roku osmih dni. Prodajalec
odgovarja tudi za skrite napake, torej napake ki jih pri običajnem
pregledu ni mogoče odkriti. OZ (462/2. člen) določa razmeroma
kratek rok šestih mesecev za odgovornost prodajalca, kar je
zelo kratek rok, če ga primerjamo z drugimi ureditvami. Tudi skrito
napako mora kupec notificirati prodajalcu v roku osmih od dneva,
ko je bila napaka odkrita. OZ ne zahteva pisne notifikacije napake,
vendar je pisna notifikacija napake za kupca koristna, ker s tem
prevali breme neprispetja poštne pošiljke na prodajalca. Kupec in
prodajalec lahko s posebnim pogodbenim določilom omejita ali
celo v celoti izključita odgovornost prodajalca za stvarne napake.
Prepovedana pa je izključitev odgovornosti, kadar prodajalec pri
dogovoru izkoristi svoj monopolni položaj ali ekonomsko
neenakost.

Pod pojmom garancija Direktiva razume vsako vrsto obljube
prodajalca ali proizvajalca potrošniku, ki je dana brez dodatnih
stroškov, da bo povrnil plačano ceno ali zamenjal, popravil ali
rešil pomanjkljivost v zvezi z blagom na kak drug način v primeru,
da blago ne izpolnjuje specifikacij, navedenih v garancijski izjavi
ali v ustreznem oglaševanju. Garancija obstaja kot poseben pravni
institut neodvisno od odgovornosti za istovetnost oziroma stvarne
napake izpolnitve, čeprav ne gre spregledati, da tako odgovornost
za napake kot garancija pokrivata iste primere. Pri tem praktično
vsi pravni sistemi dopuščajo, da se upravičenec sam avtonomno
odloči, katerega od obeh institutov bo uporabil v konkretnem
primeru. Po 6 členu je bistven element garancije pisnost, ki se
zagotavlja z garancijskim listom. Še posebej pomembno je, da
četrti odstavek 6. člena dopušča, da država članica predpiše
jezik, v katerem mora biti sestavljen garancijski list.
3. september 2002
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Zaradi stvarne napake lahko kupec uveljavlja enega od naslednjih
zahtevkov:
zahteva od prodajalca, da napako odpravi ali da mu izroči
drugo stvar brez napake (izpolnitev pogodbe);
zahteva znižanje cene;
izjavi, da razdira pogodbo.

Direktivo, ki predlaga ukinitev notifikacije oziroma rok dveh
mesecev;
prekratek rok za odgovornost za skrite napake;
odgovornost za stvarne napake se po slovenskem pravu
lahko omeji ali izključi, kar Direktiva izrecno prepoveduje.
3.7.3 Ocena in predlog

Skupaj z enim od zgornjih zahtevkov lahko kupec zahteva tudi
odškodnino za škodo, ki mu je nastala zaradi napak na stvari. Pri
izbiri jamčevalnega zahtevka je kupec avtonomen in ga lahko
izbere brez sodelovanja prodajalca. Izjema je le najostrejša
sankcija, to je razdor pogodbe. Kupec lahko razdre pogodbo
samo, če najprej zahteva popravilo ali zamenjavo stvari, pa s tem
zahtevkom ni dosegel svojega cilja, oziroma če iz prodajalčevega
ravnanja po izpolnitvi z napako izhaja, da napake ne bo odpravil.
Jamčevalni zahtevki ugasnejo s pretekom časa in sicer prekluzivni
rok enega leta teče od dneva, ko je bila opravljena notifikacija
napake.

Glede na to, da je bistvena vsebina direktive že vsebovana v
veljavnem pravu, je treba s spremembo zakonodaje doseči
popolno usklajenost z evropsko ureditvijo. Bistvena sprememba
glede na veljavno zakonodajo je predvsem podaljšanje roka, v
katerem odgovarja prodajalec za stvarne napake, ter prepoved
dogovorov o omejitvi ali izključitvi prodajalčeve odgovornosti. Pri
tem je treba opozoriti, da velja poseben režim le za potrošniško
prodajo in da se ohranja veljavna ureditev za vse druge tipe
prodajnih pogodb.

Kar zadeva garancijo za brezhibno delovanje prodane stvari, jo v
slovenskem pravu urejata ZVPot in OZ v členih 481-487. Ureditev
je v slovenskem pravu vsaj izenačena, v vrsti rešitev pa strožja
kot po direktivi.

3.8.

Do uveljavitve ZVPot je na zakonski ravni problematiko garancije
za brezhibno delovanje prodane stvari urejal ZOR v členih 501
do 507, od uveljavitve ZVPot pa so relevantne še določbe od 16.
do 21. člena ZVPot. V obdobju pred uveljavitvijo ZVPot se je
oblikovala tudi precej pomembna in dovolj referenčna sodna
praksa. Po sprejemu ZVPot je problematika urejena tudi v 16.
členu tega predpisa in skupaj s 501. členom ZOR ureja obveznost
izročitve garancijskega lista s strani proizvajalca, opredelitev
predmeta, zavezance, pooblaščeni servis, jezik in obveznost
vzdrževanja in popravil ter nadomestnih delov po prenehanju
proizvodnje (enako v OZ - 481 člen).

Direktiva 2000/31/ES (Direktiva o nekaterih
pravnih vidikih storitev informacijske družbe,
zlasti elektronskega poslovanja-"direktiva o
elektronskem poslovanju")

3.8.1. Ratio legis Direktive
Cilj Direktive je prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga
z zagotavljanjem prostega pretoka storitev informacijske družbe
med državami članicami. Ta Direktiva dopolnjuje pravo Skupnosti,
ki se uporablja za storitve informacijske družbe in ne posega v
obstoječo nacionalno zakonodajo, skladno s pravom Skupnosti,
oziroma pravne akte Skupnosti, če ti ne omejujejo svobode
zagotavljanja storitev informacijske družbe.
Storitev informacijske družbe je definirana z Direktivama 98/34/
ES in 98/84/ES, in sicer kot vsaka storitev, ki se zagotavlja na
daljavo z elektronskimi sredstvi za obdelavo in hranjenje podatkov
na posamično zahtevo prejemnika storitve. Storitve informacijske
družbe zajemajo široko področje gospodarskih dejavnosti, ki se
odvijajo na interenetu (on-line), kot na primer on-line obveščanje,
oglaševanje, nakupovanje, sklepanje pogodb in podobno

Na podlagi 1. odstavka 481. člena, 482. člena in 484. člena OZ
ima kupec proti prodajalcu ali proizvajalca po zakonu, na podlagi
ustaljene sodne prakse pa tudi proti uvozniku, konsignatarju in
zastopniku, ne pa proti servisu, naslednje zahtevke: popravilo ali
zamenjava, razveza pogodbe ali znižanje cene, v vsakem primeru
pa tudi odškodninski zahtevek. Zahtevka za popravilo ali
zamenjavo sta primarna in med seboj alternativna, zahtevka za
razvezo pogodbe ali znižanje kupnine pa subsidiarna in med
seboj ravno tako alternativna. Kupec svojih pravic na podlagi 7.
člena OZ, ki določa, da je prepovedano izvrševanje pravic iz
obligacijskih razmerij v nasprotju z namenom, zaradi katerega je
pravica z zakonom ustanovljena ali priznana, ne sme zlorabljati.
Določba onemogoča uveljavljanje pretiranih ali preuranjenih
zahtevkov kupca. 17. člen ZVPot (prim. tudi 482. in 483. člen OZ)
določa tehnično zahtevnejše blago, tudi rabljeno, za katerega se
izda garancijski list (17/1,2), najkrajši garancijski rok (ne manj kot
eno leto; 17/3), rok za odpravo napak (17/3) In čas zagotavljanja
vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih aparatov po preteku
proizvodnje (17/3) 18 člen ZVPot določa vsebino garancijskega
lista, 11. člen in 485. člen OZ pa stroške. 20. člen ZVPot določa
zagotovitev nadomestnih delov in brezplačno uporabo podobnega
izdelka. Glede izgube pravic iz garancije je referenčna določba
487. člena OZ, ki določa, da pravice kupca nasproti proizvajalcu
iz garancijskega lista ugasnejo po enem letu, šteto od dneva, ko
je zahteval od njega popravilo ali zamenjavo stvari

Direktiva se uporablja za vse storitve informacijske družbe in
tako zavezuje ponudnike teh storitev s sedežem v EU. Predmet
njenega urejanja je usklajevanje nacionalnih določb o storitvah
informacijske družbe glede notranjega trga, poslovanja
ponudnikov storitev, tržno komunikacijskih sporočil, elektronskih
pogodb, odgovornosti posrednikov, kodeksov ravnanja,
izvensodnih poravnav sporov, sodnega varstva in sodelovanja
med državami članicami, z namenom oblikovanja pravnega okvira
za zagotovitev prostega pretoka storitev informacijske družbe
Na tem področju posebno pozornost zasluži varstvo potrošnikov,
zato Direktiva določa jasen in splošni okvir za urejanje nekaterih
pravnih vidikov elektronskega poslovanja v notranjem trgu, pri
čemer bo v prihodnje potrebno odpraviti pomanjkljivosti, nastale
zaradi gospodarskega razvoja.
Z vidika varstva potrošnikov so pomembne določbe, ki se
nanašajo na:
osnovne pojme, ki predstavljajo mejo varstva potrošnikov
glede informacijske družbe Pri tem velja omeniti, da sta
najpomembnejši definiciji storitve informacijske družbe in
njenega ponudnika;
splošne podatke, katere mora zagotoviti ponudnik storitve
informacijske družbe. S tem se želi doseči višja raven varstva
potrošnikov, saj se na podlagi navedenih podatkov potrošnik
lažje seznani s ponudnikom, s katerim želi skleniti pogodbo,

Bistvene neskladnosti veljavne slovenske zakonodaje z Direktivo
so torej:
pomanjkljiva definicija stvarne napake v 459. členu OZ, ki ne
pokriva točke d drugega odstavka 2. člena Direktive;
odnos med popravilom in zamenjavo kot primarno in
sekundarno sankcijo;
kratek in strog osemdnevni notifikacijski rok v primerjavi z
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hkrati pa na podlagi natančnejših podatkov tudi lažje uveljavlja
svoje pravice;
podatke, katere morajo vsebovati komercialna sporočila, ki
so del storitve informacijske družbe ali takšno storitev
predstavljajo. Direktiva določa minimalne pogoje, katerim
morajo ustrezati komercialna sporočila. Zato zahteva, da se
iz vsebine oglasa takoj razbere, da gre za oglaševalsko
sporočilo in kdo je njegov naročnik. Posebno pa se zahteva,
da se natančno in nedvoumno navedejo eventuelne posebne
ponudbe, kot na primer popusti, premije,...
nezaželena komercialna sporočila;
elektronsko sklepanje pogodb. To področje je z vidika varstva
potrošnikov najpomembnejše, saj gre za pogodbe sklenjene
na daljavo, za katere se uporabljajo pravila Direktive 97/7/
EC. Poleg tega pa se za elektronsko sklepanje pogodb
zahteva še da mora ponudnik storitev pred oddajo naročila
prejemniku storitve jasno, razumljivo in nedvomno posredovati
podatke o posameznih tehničnih korakih za sklenitev
pogodbe, podatke o tem, ali bo ponudnik shranil besedilo
pogodbe in ali bo to dostopno, katera tehnična sredstva so
na voljo za prepoznavanje in naknadno popravljanje napak
pred oddajo naročila in v katerih jezikih je možno skleniti
pogodbo. V vsakem primeru pa je ponudnik dolžan potrošniku
posredovati pogodbena določila v obliki, ki zagotavlja njihovo
hranjenje in reproduciranje. Zavezan je tudi k potrditvi naročila
v elektronski obliki takoj po njegovem prejemu ter zagotoviti
sredstva, s katerimi lahko potrošnik prepozna in popravi
vhodne napake pred oddajo naročila.

4.

Sprejem predloga sprememb in dopolnitev zakona o varstvu
potrošnikov nima učinkov na proračun Republike Slovenije.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98, 25/98
in 23/99) se v prvem odstavku 1. člena za besedo "potrošnikov"
doda besedilo "in potrošnic (v nadaljevanju potrošnikov)".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Po tem zakonu je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja
blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne
dejavnosti."
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Po tem zakonu se šteje za podjetje pravna ali fizična oseba, ki
opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno
pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost."
V petem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
"Za proizvajalca se štejejo tudi uvoznik izdelka, predstavništvo
proizvajalca v Republiki Sloveniji ali katerakoli druga oseba, ki
daje videz, da je proizvajalec s tem, da blago označi s svojim
imenom, blagovno znamko ali drugim znakom razlikovanja."

3.8.2. Ureditev v Republiki Sloveniji
Direktiva v slovenski pravni ni bila prenesena Zakon o varstvu
potrošnikov področja storitev informacijske družbe ne ureja in
tako ostaja materija Direktive neurejena. EU od držav članic
zahteva, da v svojem pravnem sistemu uredijo storitve
informacijske družbe ter dovolijo sklepanje pogodb s pomočjo
elektronskih sredstev in tako sklenjenim pogodbam zagotovijo
pravno varstvo.

Za petim odstavkom se dodajo šesti, sedmi in osmi odstavek, ki
se glasijo:
"Za uvoznika izdelka se šteje vsak uvoznik izdelka na ozemlje
držav članic Evropskih skupnosti.
Po tem zakonu so storitve informacijske družbe tiste gospodarske
dejavnosti, ki se izvajajo preko svetovnega spleta oziroma
interneta in vključujejo prodajo storitev in blaga na podlagi sklepanja
pogodb preko svetovnega spleta oziroma interneta ter brezplačne
storitve kot so posredovanje podatkov in oglasna sporočila, če ni
drugače urejeno s tem ali drugim zakonom.

3.8.3. Ocena in predlog
Glede na to, da vsebina Direktive še ni vsebovana v veljavnem
pravu, je potrebno oblikovati spremembo potrošniške zakonodaje
tako, da se na novo oblikujejo omenjene določbe storitve
informacijske družbe, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov.
Glede na navedeno so potrebne zakonodajne dopolnitve, ki bodo
omogočale varstvo potrošnikov, ko se le ti poslužujejo storitev
informacijske družbe Tako je potrebno opredeliti osnovne pojme
storitve informacijske družbe, od ponudnika zahtevati dodatne
podatke, potrebne za poslovanje s potrošniki. Nadalje morajo
komercialna sporočila vsebovati zahtevane podatke in morajo
biti ustrezno posredovana Najpomembneje pa je dopolniti določbe
glede sklepanja pogodb na daljavo, kjer je elektronskemu
sklepanju pogodb potrebno nameniti dodatno varstvo. Temu
ustrezno pa je potrebo oblikovati tudi kazenske določbe, saj pravo
Skupnosti zahteva, da so določbe ne le implementirane v
nacionalno zakonodajo temveč tudi dejansko učinkovite, kar
omogoča oblikovanje in izvajanje

Po tem zakonu je ponudnik storitev informacijske družbe vsako
podjetje, ki nudi storitve iz prejšnjega odstavka."
Dosedanji šesti odstavek postane deveti odstavek.
Za novim devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se
glasi:
"Pravic, ki pripadajo potrošniku po tem zakonu, s pogodbo ni
mogoče omejiti ali izključiti."
2. člen
V 2. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"Podjetje lahko v pisnih sporočilih, ki niso namenjena individualno
določenemu potrošniku, uporablja tudi skrajšano firmo, če je s
skrajšano firmo vpisano v register, in kraj, kjer posluje, ali naslov
spletnih strani, če je iz njih nedvoumno razvidna identifikacija
podjetja.

Naloga naše države je uskladiti slovensko zakonodajo s pravnim
redom EU. Pri analizi predpisov in predlaganih rešitvah smo zato
izhajali iz dejstva, da je primerjava zakonodajne ureditve po
posameznih državah članicah EU manj pomembna, saj morajo
vse države, članice EU. uskladiti svojo zakonodajo z navedenimi
direktivami. Iz navedenega razloga se je predlagateljica bolj
osredotočila na usklajevanje z direktivami, s katerimi pa je tudi
zakonodaja držav članic v pretežni meri (bolj ali manj) usklajena.

3. september 2002

FINANČNE POSLEDICE

Poleg podatkov iz prejšnjih dveh odstavkov je dolžan ponudnik
storitev informacijske družbe omogočiti tudi enostaven,
neposreden in stalen dostop do:
svojih podatkov, vključno s svojim elektronskim naslovom,
podatkov o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco z
navedbo registra oziroma evidence in številke vpisa,
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navedbe pristojnega državnega organa, zbornice ali druge
nadzorne organizacije, če za svojo dejavnost potrebuje
posebno dovoljenje,
naziva poklicne zbornice oziroma združenja, poklicnega
naziva in države, v kateri je bil ta podeljen, ter napotil na
veljavna poklicna pravila te države in načinov dostopa do
njih, če gre za poklic oziroma dejavnost, za katera so
predpisani posebni pogoji ali obvezno združevanje v zbornice
ali podobna združenja,
podatkov o obveznosti plačila davka na dodano vrednost in s
tem povezanih predpisanih podatkov."

9. člen
Tretji in četrti odstavek 12. člena se črtata.
10. člen
Za 12. členom se dodajo 12. a, 12. b, 12. c, 12. č, 12. d členi, ki se
glasijo:
"12. a člen
Nedostojno oglaševanje blaga in storitev pomeni oglaševanje, ki
vsebuje sestavine, ki so žaljive ali bi lahko bile žaljive za potrošnike,
bralce, poslušalce in gledalce, ali sestavine, ki nasprotujejo morali.

3. člen
V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Če potrošnik pri pogodbah o zagotavljanju javnih storitev in dobrin
zamudi z izpolnitvijo obveznosti, ga mora upnik s pisnim
opominom pozvati k izpolnitvi obveznosti in mu določiti naknadni
rok za izpolnitev, ki ne sme biti krajši od 15 dni, če drug zakon ne
določa daljšega roka. Pred iztekom dodatnega roka za izpolnitev
upnik ne sme prekiniti zagotavljanja javne storitve ali dobrine."

12. b člen
Zavajajoče oglaševanje po tem zakonu pomeni vsako
oglaševanje, ki na kakršenkoli način, vključno s predstavitvijo
blaga in storitev, zavaja ali utegne zavajati potrošnika, ki mu je
oglaševanje namenjeno ali ga lahko doseže in ki bi zaradi svoje
zavajajoče narave verjetno vplivalo na ekonomsko obnašanje
potrošnika ali ki iz enakih razlogov škodi ali bi verjetno škodilo
konkurentom.
Zavajajoče oglaševanje je zlasti oglaševanje, ki izkorišča ali bi
lahko izkoriščalo potrošnikovo neizkušenost in neznanje v
dobičkonosne namene, ki vsebuje nejasnosti, čezmerna
pretiravanja ali druge podobne sestavine, ki potrošnika zavajajo
ali bi ga lahko zavajale.

4. člen
V drugem odstavku 4. člena se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti
z zneskom "110.000 tolarjev".
5. člen
Drugi odstavek 7. člena se črta.

12. c člen
6. člen

Primerjalno oglaševanje po tem zakonu pomeni vsako oglaševanje,
ki na kakršenkoli način, izrecno ali z nakazovanjem, določa
identiteto konkurenta oziroma blaga ali storitev, ki jih ponuja
konkurent.

V prvem odstavku 9. člena se pred besedo "deset" vstavi besede
"če je škoda nastala".
Drugi odstavek se črta.

Primerjalno oglaševanje je dovoljeno, če:
ni zavajajoče;
primerja resnične podatke glede blaga ali storitev, ki
zadovoljujejo iste potrebe ali imajo enak pomen;
objektivno primerja eno ali več objektivnih, namenskih ali
predstavitvenih lastnosti glede takega blaga, tudi cene;
ne ustvarja zmede na trgu med oglaševalcem in konkurentom
ali med blagovnimi oziroma storitvenimi znamkami, trgovskimi
imeni, drugimi znaki razlikovanja, blagom ali storitvami
oglaševalca in konkurentov;
ne diskreditira ali očrni blagovnih oziroma storitvenih znamk,
trgovskih imen, drugih znakov razlikovanja, storitev,
dejavnosti ali razmer konkurenta;
pri izdelkih z označbo porekla blaga v vsakem primeru
obravnava izdelke z enakim poreklom;
se nelojalno ne okorišča z ugledom blagovne oziroma
storitvene znamke, trgovskega imena ali drugimi znaki
razlikovanja konkurenta ali s poreklom konkurenčnih
proizvodov;
ne predstavlja blaga ali storitev kot ponaredke ali kopije blaga,
ki ima zavarovano blagovno oziroma storitveno znamko ali
trgovsko ime.

7. člen
V 10. členu se v drugi alinei črta beseda "verjetno".
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
je napaka posledica skladnosti izdelka s prisilnimi predpisi;"
V četrti alinei se za besedilom "je izdelal le sestavni del" doda
besedilo "oziroma sestavino", za besedo "konstrukcije" pa se
doda besedilo "ali izdelave".
V peti alinei se pika nadomesti s podpičjem.
Za peto alineo se doda nova šesta alinea, ki se glasi:izdelka ni
izdelal za prodajo ali kakršnokoli drugo obliko distribucije v
ekonomske namene, niti ga ni izdelal ali dal v promet v okviru
svoje dejavnosti."
8. člen
Za 11. členom se doda 11. a člen, ki se glasi:

Vsaka primerjava, ki se nanaša na posebno ponudbo mora jasno
in nedvoumno navajati datum prenehanja ponudbe Če ponudba
še ni pričela veljati, mora navajati tudi datum začetka, v katerem
se uporablja posebna cena ali kaki drugi pogoji. Primerjava mora
navajati, da posebna ponudba velja le za omejene količine blaga
in storitev

"11. a člen
Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po tem
zakonu ne štejejo za potrošnike."

poročevalec, št. 81
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12. č člen

Minister, pristojen za gospodarstvo lahko s predpisom podrobneje
uredi garancijske obveznosti za posamezne vrste blaga, zlasti:
najkrajši garancijski rok,
čas po poteku proizvodnje, v katerem je proizvajalec dolžan
zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne
aparate."

Določila tega poglavja se uporabljajo tudi za oblike oglaševanja,
ki niso namenjene potrošnikom.
12. d člen
Glede na okoliščine konkretnega primera in upoštevajoč upravičen
interes oglaševalca in drugih strank v postopku lahko sodišče ali
organ pred katerim teče postopek v postopku, ki se nanaša na
oglaševanje, od oglaševalca zahteva, naj predloži dokaze o
resničnosti oglaševalskih trditev, v katerih navaja domnevana
dejstva, pri primerjalnem oglaševanju pa, da mora predložiti dokaze
v roku, ki ne sme biti daljši od osmih dni.

15. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Za blago iz prejšnjega člena mora proizvajalec ali prodajalec ob
sklenitvi prodajne pogodbe izročiti potrošniku garancijski list,
navodila za sestavo in uporabo in seznam pooblaščenih servisov.
Pri tem je dolžan zagotoviti pooblaščeni servis, razen če sam ne
opravlja te dejavnosti."

Če oglaševalec dokazov iz prejšnjega odstavka ne predloži ali
če predloži pomanjkljive dokaze, se šteje, da trditve, v katerih so
navedena domnevana dejstva, niso točne."

V četrtem odstavku 16. člena se za besedo "izdelka" doda
besedilo", za čas garancijskega roka oziroma njegovega
podaljšanja brezplačno, po poteku le tega pa proti plačilu".

11. člen

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

13. člen se spremeni, tako da se glasi:
"Na zahtevo državnega organa, organizacije potrošnikov,
potrošnika ali na lastno pobudo lahko poda stanovsko združenje
oglaševalcev mnenje o tem, ali je določeno oglaševanje nedostojno
oziroma zavajajoče."

"Tudi za rabljeno blago iz 15.b člena mora prodajalec, registriran
za opravljanje dejavnosti prodaje rabljenega blaga, ob sklenitvi
prodajne pogodbe izročiti potrošniku garancijski list, navodila za
sestavo in uporabo in seznam pooblaščenih servisov. V primeru,
da za tako blago v Republiki Sloveniji še ni pooblaščenega servisa,
je dolžan zagotoviti pooblaščeni servis, razen če sam ne opravlja
te dejavnosti."

12. člen

Za novim sedmim odstavkom se doda nov osmi dostavek, ki se
glasi:
"Prodajalec stanovanja ali poslovnega prostora mora kupcu
najkasneje ob izročitvi stanovanja predati garancijske liste za
vso vgrajeno blago iz prvega odstavka 15. b člena tega zakona."

14 člen se črta.
13. člen
Za 15. členom se doda nov 15. a člen, ki se glasi:

16. člen
"15.a člen

17. člen se črta.

V vseh oglaševalskih sporočilih, ki so del ali pa predstavljajo
storitev informacijske družbe, mora biti, če ni z drugim predpisom
to že urejeno v enakem ali večjem obsegu, poleg podatkov iz 2.
člena tega zakona zagotovljeno tudi, da je jasno prepoznavno,
da gre za oglaševalsko sporočilo in katero podjetje je njegov
naročnik.
Če oglaševalsko sporočilo obsega posebne ponudbe (popusti,
premije, darila in podobno), morajo biti le-te jasno prepoznavne,
pogoji za njihovo pridobitev pa dostopni in jasni ter nedvoumno
navedeni. Enako velja tudi za dovoljena nagradna tekmovanja ali
igre na srečo."

17. člen
Za peto točko prvega odstavka 18. člena se dodata nova šesta in
sedma točka, ki se glasita:
"6. najkrajši garancijski rok, ki ne sme biti krajši od enega leta,
razen če gre za rabljeno blago, za katerega lahko prodajalec
določi krajši garancijski rok;
7. čas po preteku proizvodnje, v katerem je proizvajalec dolžan
zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate,
ki mora biti vsaj trikrat daljši od garancijskega roka."
Za drugim odstavkom 1B. člena se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
"Šteje se, da garancijski list ni bil izdan, če potrošniku niso bile
izročene listine, na katerih so vsi podatki iz prvega odstavka tega
člena. Če se podatki iz prvega odstavka tega člena nahajajo na
različnih listinah, mora prodajalec potrošnika na to posebej
opozoriti.".

14. člen
Za naslovom IV. GARANCIJE ZA BREZHIBNO DELOVANJE
STVARI se doda nov 15. b člen, ki se glasi:
"15. b člen

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

Blago, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, je
blago, ki ima lastnost sklopa in za katero se uporaba lahko
zagotovi z zamenjavo'njegovih sestavnih delov. To velja tudi za
blago, ki se kupuje samostojno, uporablja pa se kot sestavni del
drugega blaga
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18. člen

ki omejuje ali izključuje potrošnikove pravice do pravnega
varstva, zlasti še določbe, ki potrošniku omejujejo dostop do
dokaznega gradiva;
ki daje podjetju pravico do podaljševanja pogodbe sklenjene
za določen čas, kadar je rok, v katerem lahko potrošnik
izrazi željo, da ne bo podaljšal pogodbe, nerazumno kratek;
ki omejuje obveznost podjetja, da spoštuje obveznosti, ki so
jih prevzeli njegovi zastopniki."

Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Proizvajalec mora zagotoviti, da pooblaščeni servisi razpolagajo
z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar in
pomanjkljivosti, da takoj sprejmejo blago v popravilo in da napake
odpravijo najkasneje v roku 45 dni od dneva, ko je dajalec garancije
oziroma pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno odpravo
okvare in pomanjkljivosti izdelka. Če proizvajalec tega v tem roku
ne stori, mora potrošniku brezplačno nadomestiti tak izdelek z
enakim novim in brezhibnim izdelkom."

21. člen
V prvem odstavku 26. člena se za besedo "ceno" pika nadomesti
z vejico in se doda besedilo "ki vključuje davek na dodano
vrednost.".

Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
"Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za
čas popravila blaga, za katerega le ta uveljavlja garancijo, zagotovi
brezplačno uporabo podobnega izdelka.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"V primeru, da gre za ponudbo v okviru storitev informacijske
družbe, mora biti poleg cene jasno in nedvoumno navedeno ali
cena vključuje tudi stroške dostave."

V primeru, da proizvajalec oziroma pooblaščeni servis tega
potrošniku ne zagotovi, ima potrošnik pravico do povračila škode,
ki jo je pretrpel zaradi tega, ker stvari ni mogel uporabljati, in sicer
od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zameniavo, do njune
izvršitve."

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
22. člen

Dosedanji drugi odstavek 20. člena se črta.

Za 27. členom se doda 27. a člen, ki se glasi:
19. člen
"27. a člen

V 22. členu se doda prvi odstavek, ki se glasi:
"Za pogodbene pogoje po tem zakonu se štejejo vse sestavine
pogodbe, ki jih določi podjetje, zlasti tiste, ki so določene v obliki
formularne pogodbe ali splošnih pogojev poslovanja, na katere
se pogodba sklicuje."

Ne glede na splošna pravila o obligacijskih razmerjih se v primeru
zamude pri plačilu s strani potrošnika kot pogodbene stranke, ne
sme dogovoriti uporabe višjih zamudnih obresti, kot jih določa
zakon.

Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.

Stroški opomina, ki ga izda podjetje v primeru zamude plačila
potrošnika kot pogodbene stranke, ne smejo presegati višine
zamudnih obresti."

Dodata se četrti in peti odstavek, ki se glasita:
"Pogodbeni pogoji iz prvega odstavka tega člena morajo biti jasni
in razumljivi.

23. člen

Nejasna določila je treba razlagati v korist potrošnika."

V prvem odstavku 28. člena se za besedo "razprodajo" doda
besedilo "in druge prodaje po znižanih cenah". Doda se nov
stavek, ki se glasi: "Objava o uvedbi razprodaje in druge prodaje
po znižanih cenah mora vsebovati podatek o vrsti blaga, odstotku
znižanja in času trajanja tovrstne prodaje".

20. člen
V tretjem odstavku 24. člena se v deseti alinei pika nadomesti s
podpičjem, in se dodajo enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta,
petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta in
dvajseta alinea, ki se glasijo:

V drugem odstavku se za besedo "razprodaji" doda besedilo
"oziroma se prodaja po znižanih cenah".

ki izključuje ali omejuje odgovornost podjetja za primer smrti
ali poškodb potrošnika, ki so posledica dejanja ali opustitve
podjetja;
ki od potrošnika zahteva plačilo nesorazmerno visokega
nadomestila v primeru, ko potrošnik ne izpolni svojih
pogodbenih obveznosti;
ki podjetju omogoča, da brez primernega odstopnega roka
odstopi od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas;
ki podjetju omogoča, da enostransko in brez navedbe
razlogov spremeni lastnosti blaga ali storitev, ki so predmet
pogodbe;
ki podjetju omogoča, da ceno blaga ali storitev določi ali zviša
ob dobavi, potrošniku pa ne daje možnosti odstopa od
pogodbe, če je tako določena cena previsoka glede na ceno,
dogovorjeno ob sklenitvi pogodbe;
ki podjetju daje izključno pravico razlage pogodbenih določil;
ki potrošnika zavezuje k izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti
tudi v primeru, ko podjetje ne izpolni svojih pogodbenih
obveznosti;
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V tretjem odstavku se za besedo "razprodaji" doda besedilo
"oziroma se prodaja po znižanih cenah".
24. člen
Črta se drugi odstavek 30. člena.
25. člen
V prvem odstavku 33. člena se beseda ."oziroma" nadomesti z
besedo "ali", beseda "podjetje", pa se nadomesti z besedo
"proizvajalec". Za prvim stavkom se doda naslednje besedilo:
"Navodila za uporabo so lahko tudi prilepljena ali natisnjena na
blagu oziroma na njegovi embalaži. Navodilo za uporabo je lahko
v obliki besedila, slike ali skice oziroma kombinacije teh oblik "
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Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi
"Navodilo za uporabo je dolžno priložiti tudi podjetje pri prodaji
blaga potrošnikom."

37. b člen
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se
pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

26. člen

Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena
stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se
pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

34. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Podjetje mora za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom v
prodajalnah, zunaj prodajaln in prodaji blaga, sklenjeni s pogodbami
na daljavo, izročiti označbe, certifikat, izjavo o skladnosti,
garancijski list, navodilo za sestavo in uporabo, seznam
pooblaščenih servisov oziroma druge spremne dokumente, če
je s predpisom tako določeno.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če
se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
37. c člen

Šteje se, da je podjetje potrošniku izročilo označbe, certifikate,
izjave o skladnosti, garancijske liste, navodila za sestavo in
uporabo, seznam pooblaščenih servisov, in druge spremne
dokumente, če vsebujejo vse podatke, ki jih določajo zakoni in na
podlagi zakonov sprejeti predpisi."

Potrošnik, ki je pravilno obvestil podjetje o napaki, ima pravico od
podjetja zahtevati, da:
odpravi napako na blagu ali
vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
vrne plačani znesek.

27. člen

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca
zahteva povrnitev škode.

37. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in
odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve.

Pravice potrošnika iz prejšnjega odstavka ugasnejo s potekom
dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Napaka je stvarna:
1) če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno
rabo ali za promet;
2) če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za
katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma
bi mu morala biti znana;
3) če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče
dogovorjene oziroma predpisane;
4) če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali
modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi
obvestila.

37. č člen
Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti
prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena s
tem zakonom.
Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično."
29. člen
38. členu se spremeni tako, da se glasi:
"Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno,
od podjetja zahtevati, da:
odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo
pri opravljeni storitvi ali
ponovno opravi storitev ali
vrne plačani znesek.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno
blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih
izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec
zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na
blagu samem.
Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne
določa drugače."

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne napake,
se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim
zakonom ni določen daljši rok."

28. člen
Za 37. členom se dodajo 37.a, 37.b, 37.C in 37. č členi, ki se
glasijo:

30. člen
V prvem odstavku 39. člena se beseda "takoj" nadomesti z
besedami "čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni."

"37. a člen
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne
napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od
dneva, ko je bila napaka odkrita.

31. člen
V 41 členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in
prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda

"Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je predplačilo
plačano v roku manj kot 3 delovne dni pred dnem, ko se opravi
dobava ali začne z opravljanjem storitev.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o
čemer mu podjetje mora izdati potrdilo, ali pošlje v prodajalno, kjer
je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je
sklenil pogodbo.

Določbe zakona, ki se nanašajo na predplačilo se ne uporabljajo
v primeru, ko podjetje pogojuje nakup blaga ali opravljanje storitve
z izročitvijo are."
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32. člen

43. b člen

V naslovu 4. točke VI. poglavja se beseda "prodaje" nadomesti z
besedo "pogodb".

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, mora potrošnik dobiti v času,
ki je primeren glede na sredstvo komunikacije, najkasneje pa
pred sklenitvijo pogodbe naslednje podatke:
1. firmo in sedež podjetja;
2. bistvene lastnosti blaga ali storitve, vključno z najkrajšim
rokom trajanja pogodbe, če je predmet pogodbe trajna ali
ponavljajoča se izpolnitev;
3. ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi
dajatvami;
4 morebitne stroške dostave;
5. podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave ali
izpolnitve;
6. opis pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43. č členom
tega zakona; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43. č členom
nima pravice do odstopa mora biti o tem izrecno obveščen;
7. stroške, povezane z uporabo komunikacijskega sredstva,
če se ti stroški razlikujejo od običajne osnovne tarife, ki jo
potrošnik običajno plačuje;
8. rok veljavnosti ponudbe, še posebej cene.

Za naslovom 4. točke VI. poglavja se doda podnaslov, ki se glasi:
"a) Dostava blaga na dom".
V prvem odstavku 42. člena se besedilo "dostavi blaga v
potrošnikovo stanovanje" nadomesti z besedilom "dostava na
dom". Besedilo "roku (dan in ura) pa se nadomesti z besedilom
"času v potrošnikovo stanovanje".
V drugem odstavku 42. člena se besede "dostavo blaga v
potrošnikovo stanovanje" zamenjajo z besedami "dostavo na
dom".
33. člen
Pred 43. členom se doda podnaslov "b) Pogodbe, sklenjene na
daljavo".

V primeru, da gre za sklenitev pogodbe v okviru storitev
informacijske družbe, morajo biti, poleg pogojev, navedenih v
prejšnjem odstavku, in pogojev, navedenih v tretjem odstavku 2.
člena, pred sklenitvijo pogodbe potrošniku na voljo naslednji
podatki:
1. točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve
pogodbe;
2. navedba ali bo sklenjena pogodba shranjena pri podjetju in na
kakšen način bo možen dostop do nje;
3. navedba tehnoloških sredstev, ki omogočajo prepoznavanje
in popravljanje napak pred oddajo naročila;
4. jeziki, v katerih je možno skleniti pogodbo.

43. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Za pogodbe, sklenjene na daljavo, se po tem zakonu štejejo
pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, ki so sklenjene
med podjetjem in potrošnikom na podlagi organiziranega
programa za ponujanje blaga ali storitev na daljavo, ki ga vodi
podjetje in ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več
sredstev za komuniciranje na daljavo, vse do takrat, in vključno
s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.
Sredstva za komuniciranje na daljavo so tista sredstva
komunikacije, ki omogočajo sklenitev pogodbe tako, da ni potrebna
istočasna fizična prisotnost pogodbenih strank.

V vsakem primeru pa je podjetje, razen če se pogodba sklene
izključno z izmenjavo elektronske pošte ali primerljivih
posameznih sporočil, dolžno potrošniku, takoj po prejemu naročila,
potrditi naročilo in sicer v elektronski obliki ter posredovati
pogodbena določila v obliki, ki zagotavlja njihovo hranjenje in
kasnejšo uporabo.

Sredstva za komuniciranje na daljavo so zlasti: pisemske pošiljke
in druge tiskovine, katalogi, telefonski pogovori, oglaševanje v
tisku z naročilnico, televizijska prodaja, faksimile naprava,
elektronska pošta in svetovni splet oziroma internet."
34. člen

Podatki iz tega člena morajo biti jasni in nedvoumni ter primerni
glede na sredstvo komunikacije.

Za novim 43. členom se dodajo 43.a, 43.b, 43c, 43.Č, 43.d, 43.e,
in 43 f členi, ki se glasijo:

43. c člen

"43. a člen

Podjetje mora potrošniku v primernem času zagotoviti na
primernem trajnem nosilcu podatkov podatke iz 1. do 8 točke
prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona vendar najkasneje
ob dobavi blaga ali začetku opravljanja storitve, če mu ti podatki
niso bili dani na takšen način že prej.

Določila tega zakona o pogodbah, sklenjenih na daljavo, se ne
uporabljajo za:
1. pogodbe o gradnji in prodaji nepremičnin ter pogodbe o drugih
pravicah na nepremičninah razen oddaje v najem; •
2. pogodbe o časovnem zakupu nepremičnin, ki so urejene z
določbami 59 člena tega zakona
3. pogodbe za dobavo hrane, pijače ali drugega blaga,
namenjenega redni rabi v gospodinjstvu, ki ga potrošniku
periodično in redno dobavlja trgovec na drobno;
4. pogodbe o finančnih storitvah, kot so na primer bančni posli,
posli z vrednostnimi papirji in zavarovalni posli;
5. pogodbe o nastanitvi, prevozu, gostinskih storitvah, dobavi
hrane in pijače, obisku prireditev in storitvah za prosti čas,
kjer se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost v
točno določenem trenutku ali v točno določenem roku;
6. pogodbe, ki so sklenjene:
s pomočjo prodajnih avtomatov;
z operaterji telekomunikacij ob uporabi javnih telefonskih
govorilnic;
na javni dražbi.
poročevalec, št. 81

V roku iz prejšnjega odstavka mora podjetje zagotoviti še:
1. pisno obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe iz 43. č
člena tega zakona ter o načinu in pogojih izvrševanja te pravice
oziroma pisno obvestilo, da potrošnik v primerih iz petega
odstavka 43. č člena te pravice nima;
2. naslov, kamor lahko potrošnik pošlje svoje ugovore,
pripombe, zahtevke in izjave;
3. podatke o servisni službi in veljavnih garancijskih pogojih;
4. pogoje za odpoved pogodbe pri pogodbah, sklenjenih za
nedoločen čas, oziroma pri pogodbah, sklenjenih za čas daljši
od enega leta.
Določbi prvega in drugega odstavka se ne uporabljata za storitve,
ki se opravijo neposredno preko sredstva za komuniciranje na
daljavo, če gre za enkratno storitev, ki jo zaračunava operater
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komunikacijskega sredstva. Tudi v tem primeru pa ima potrošnik
pravico dobiti točen naslov, kamor lahko pošlje svoje pritožbe.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se
šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Za primeren trajni nosilec podatkov se šteje samo tisti nosilec, pri
katerem se lahko potrošnik seznani z vsebino zapisa z običajnimi
sredstvi, ki so mu na razpolago glede na način sklenitve pogodbe.
Primerna oblika je predvsem pisno obvestilo.

43. e člen
Podjetje mora izpolniti svoje obveznosti iz pogodbe v roku trideset
dni od sklenitve pogodbe, razen če se stranki nista dogovorili
drugače.

43. č člen
Če podjetje ne more izpolniti svoje obveznosti, ker blago ni na
razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitve, mora podjetje
o tem takoj obvestiti potrošnika in mu vrniti vsa opravljena plačila.
Za vračilo plačil se uporablja določba drugega odstavka 43. d
člena tega zakona.

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v
petnajstih dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe,
ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se,
da je sporočilo pravočasno, če je poštna pošiljka oddana v roku.
Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz 43. c člena tega
zakona, teče rok za uveljavljanje pravice iz prvega odstavka pri
dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri opravljanju
storitev pa z dnem sklenitve pogodbe ali z dnem, ko je podjetje
izpolnilo to obveznost, če je bila ta obveznost izpolnjena po
sklenitvi pogodbe.

43. f člen
Če se v zvezi s pogodbo, sklenjeno na daljavo, zlorabi
potrošnikova plačilna ali kreditna kartica, ima potrošnik pravico
zahtevati preklic plačila oziroma vračilo zneska, plačanega z
zlorabo kartice."

Če podjetje izpolni svojo obveznost iz 43. c člena po dobavi blaga,
začne teči petnajstdnevni rok za odstop od pogodbe naslednji
dan po dnevu izpolnitve te obveznosti, če še ni pretekel rok treh
mesecev iz naslednjega odstavka.

35. člen
44. člen se črta.

Če podjetje ni v celoti izpolnilo obveznost iz 43. c člena tega
zakona, traja rok za odstop od pogodbe tri mesece. Ta rok začne
teči pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri
opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe. S potekom
tega roka ugasne pravica potrošnika, da od pogodbe odstopi.

36. člen
Za 45. členom se doda 45. a člen, ki se glasi:

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik
nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega
člena:

"45. a člen
Podjetje lahko uporablja sistem klicev brez posredovanja človeka,
faksimile napravo in elektronsko pošto samo z vnaprejšnjim
soglasjem posameznega potrošnika, ki mu je sporočilo
namenjeno.

1. pri pogodbah, katerih predmet je blago ali storitve, katerih
vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere
podjetje nima nobenega vpliva;
2. pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po
natančnih navodilih potrošnika, kije bilo prilagojeno njegovim
osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za
vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok
uporabe;
3. pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali
računalniških programov, če je potrošnik odprl varnostni pečat;
4 pri pogodbah o dobavi časopisov, revij in periodičnih publikacij;
5. pri pogodbah za igre na srečo in storitvah loterije.

Pri telefonskih pogovorih mora oseba, ki v imenu podjetja vzpostavi
telefonski stik, na začetku vsakega razgovora s potrošnikom
razkriti firmo in sedež podjetja in jasno povedati, da gre za klic, ki
ima gospodarski namen.
Če potrošnik pri kateremkoli stiku, vzpostavljenim s sredstvom
za komunikacijo, ki omogoča osebna sporočila, izjavi, da ne želi
več prejemati sporočil na takšen način, mu podjetje ne sme več
pošiljati nobenih sporočil, ki so namenjena sklenitvi pogodbe za
dobavo kateregakoli blaga ali katerekoli storitve.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od
pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.
43. d člen

Če potrošnik jasno, vidno in nedvoumno označi, da ne želi
prejemati reklamnih sporočil (na primer brošure, prospekti, letaki),
ki niso indvidualizirana, mora podjetje prenehati z dostavo takšnih
sporočil."

Če je potrošnik v primeru iz prejšnjega člena tega zakona odstopil
od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila.

37. člen

Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče,
najkasneje pa v petnajstih dneh po prejemu sporočila o odstopu
od pogodbe Če podjetje zamudi z vračilom plačil, mora potrošniku
poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih
plačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.

Pred 46. členom se doda podnaslov, ki se glasi: "c) Pogodbe,
sklenjene zunaj poslovnih prostorov".
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Za pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, se po tem
zakonu štejejo pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, ki
so sklenjene.
1. med srečanjem izven poslovnih prostorov podjetja ali
2. med obiskom zastopnika ali pooblaščenca podjetja na
potrošnikovem domu, na domu drugega potrošnika ali na

Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago
nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati podjetju v
petnajstih dneh po sporočilu iz prvega odstavka 43. č člena tega
zakona, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se
je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.
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delovnem mestu potrošnika, če do obiska ne pride na izrecno
potrošnikovo željo.

46. c člen
Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik
pravico, da v petnajstih dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa
od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo
odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je poštna
pošiljka oddana v roku.

Določila tega zakona, o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih
prostorov, se uporabljajo tudi za pogodbe o dobavi blaga ali
opravljanju storitev, čeprav do obiska pride na izrecno željo
potrošnika, vendar potrošnik v trenutku, ko je obisk zahteval, ni
vedel ali ni mogel vedeti, da dobava blaga ali opravljanje storitve,
ki je predmet te pogodbe, ne sodi med dejavnosti, za katere je
podjetje registrirano.

Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz 46. b člena tega
zakona, teče rok za uveljavljanje pravice iz prvega odstavka pri
dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri opravljanju
storitev pa z dnem sklenitve pogodbe ali z dnem, ko je podjetje
izpolnilo to obveznost, če je bila ta obveznost izpolnjena po
sklenitvi pogodbe.

Določila tega zakona, o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih
prostorov, se uporabljajo tudi za pogodbe o dobavi blaga ali
opravljanju storitev, ki so sklenjene tako, da podjetje sprejme
potrošnikovo ponudbo za sklenitev pogodbe, če je bila ponudba
za sklenitev pogodbe dana v okoliščinah, ki so podobne tistim iz
prvega in drugega odstavka tega člena (sejmi)."

Če podjetje izpolni svojo obveznost iz 46. b člena po dobavi blaga,
začne teči petnajstdnevni rok za odstop od pogodbe naslednji
dan po dnevu izpolnitve te obveznosti, če še ni pretekel rok treh
mesecev iz naslednjega odstavka.

38. člen

Če podjetje ni v celoti izpolnilo obveznost iz 43. c člena tega
zakona, traja rok za odstop od pogodbe tri mesece. Ta rok začne
teči pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago, pri
opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe. S potekom
tega roka ugasne pravica potrošnika, da od pogodbe odstopi.

Za 46 členom se dodajo 46. a, 46. b in 46. c, ki se glasijo:
"46. a člen
Določila tega zakona o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih
prostorov, se ne uporabljajo za:
1. pogodbe o gradnji, prodaji in najemu nepremičnin in pogodbe
o drugih pravicah na nepremičninah;

Za način izvršitve in omejitve pravice do odstopa ter vračilo
prejetega blaga in že plačane kupnine se smiselno uporabljajo
določbe 43. č in 43 d člena tega zakona."

2. pogodbe o dobavi hrane, pijače ali drugega blaga,
namenjenega redni rabi v gospodinjstvu, ki ga potrošniku
periodično in redno dobavlja trgovec na drobno;
3. pogodbe o dobavi blaga in opravljanje storitev, če so hkrati
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
pogodba je sklenjena na podlagi kataloga podjetja, ki ga
je potrošnik imel možnost preučiti v odsotnosti zastopnika
ali pooblaščenca podjetja;
potrošnik in zastopnik ali pooblaščenec podjetja imata s
to in naslednjimi pogodbami namen vzpostaviti stalno
zvezo«
katalog in pogodba vsebujeta jasno določilo, da ima
potrošnik pravico, da lahko podjetju vrne blago v roku, ki
ni krajši od petnajst dni po prejemu ali da v istem roku
odstopi od pogodbe, ne da bi pri tem imel kako drugo
obveznost, razen da primerno hrani blago;
4. zavarovalne pogodbe;
5. pogodbe, katerih predmet so vrednostni papirji;
6 pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, če vsota vseh
plačil, ki jih mora plačati potrošnik iz naslova te pogodbe ne
presega 3000 SIT.

39. člen
47. člen se črta.
40. člen
Pred 48. členom se doda podnaslov, ki se glasi: "d) Pogodbe o
dobavi energije in vode".
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pri izpolnjevanju pogodb o dobavi energije in vode potrošnikom
je treba potrošniku ceno obračunati po dejanski dobavi izkazani
na njegovem merilnem mestu. Če dejanske tehnične možnosti v
obstoječih stavbah z več stanovanji oziroma poslovnimi prostori
ne omogočajo merjenja dobavljene energije pri posameznem
potrošniku in pri odjemu za skupne prostore, se obračun dobavljene
količine lahko izvede na osnovi med lastniki dogovorjenih razmerij
ali drugega s predpisi opredeljenega razmerja. Pri obračunu
dobavljene količine posameznemu potrošniku, je upravnik stavbe
z več stanovanji oziroma poslovnimi prostori na zahtevo
potrošnika dolžan predložiti račune dobaviteljev.

46. b člen

Način merjenja za dobavljeno energijo in vodo se določi v
posebnem področnem predpisu."

Pri pogodbah, sklenjenih zOnaj poslovnih prostorov, mora podjetje
potrošniku izročiti v rokih iz drugega odstavka tega člena pisno
obvestilo, ki vsebuje vsaj firmo in sedež podjetja, vrsto in ceno
blaga, pravice potrošnika iz 46. c člena tega zakona ter kraj in
datum

41. člen
V 49. členu se za drugim odstavkom dodata novi tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
"Določbe tega zakona, ki urejajo prodajo na obroke, se smiselno
uporabljajo tudi za prodajo storitev.

Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora podjetje izročiti potrošniku:
v primeru iz prvega odstavka 46 člena tega zakona ob
sklenitvi pogodbe;
v primeru iz drugega odstavka 46. člena tega zakona
najkasneje ob sklenitvi pogodbe;
v primeru iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona, ko je
bila dana ponudba

Določbe tega zakona, ki urejajo prodajo na obroke, ne vplivajo na
pravice potrošnikov po zakonu, ki ureja potrošniške kredite"
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42. člen

48. člen

50. člen se spremeni tako, da se glasi:
"V pogodbeni listini morajo biti pri prodaji za gotovino poleg blaga
in njegove cene navedeni tudi: skupen znesek vseh obročnih
odplačil, vštevši tudi tisto, kar je bilo plačano ob sklenitvi pogodbe,
znesek posameznih obrokov, njihovo število ter njihovi roki, sicer
je pogodba nična.

55. člen se črta.
49. člen
Črta se drugi odstavek 58. člena.

V pogodbi morajo biti izrecno navedene tudi pravice, ki jih ima
potrošnik po tem poglavju (51., 53. in 53. a člen).

50. člen

Če pravice iz prejšnjega odstavka niso navedene v pogodbi, jih
lahko potrošnik kljub temu uveljavlja ali pa odstopi od pogodbe."

Pred 59. členom se doda naslov, ki se glasi: "7. Časovni zakup
stanovanjskih objektov"
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pogodba o časovnem zakupu stanovanjskih objektov po tem
zakonu je vsaka pogodba, sklenjena za obdobje najmanj treh let,
s katero podjetje potrošniku proti plačilu določene cene zagotovi
ali obljubi zagotoviti pravico do uporabe stanovanjskega objekta
ali dela stanovanjskega objekta v določenem obdobju leta ali
obdobju, ki ga je treba še določiti, in ki ne znaša manj kot sedem
dni v letu.

43. člen
Za 50. členom se doda nov 50. a člen, ki se glasi:
"50. a
Nična so določila pogodbe o prodaji na obroke, ki bi bila za
potrošnika manj ugodna od določb tega poglavja, razen določil o
lastninskem pridržku.

Za stanovanjski objekt po tem zakonu se šteje zemljišče, stavba
ali del zemljišča oziroma stavbe, ki je namenjen trajnemu ali
začasnemu prebivanju, in ki po pravu države, v kateri se nahaja,
predstavlja predmet pravnega prometa.

Nično je pogodbeno določilo o pogodbeni kazni za primer, če bi
potrošnik prišel v zamudo s plačilom kakšnega obroka kupnine."

Pravica do uporabe po tem zakonu je lahko stvarna ali druga
pravica, ki lahko izvira tudi iz članstva v društvu, deleža v družbi
ali zadrugi.

44. člen
Prvi odstavek 51. člena se spremeni, tako da se glasi:

Pravica uporabe iz prejšnjega odstavka je lahko tudi v tem, da
lahko potrošnik uporablja stanovanjski objekt ali njegov del, ki ga
izbere iz seznama, ki jo nudi podjetje."

"Potrošnik ima pravico, da kadarkoli predčasno odplača ostanek
dolžne kupnine, in to brez pogodbenih obresti, razen stroškov
izdelave obračuna predčasnega odplačila kupnine."

51. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Ponudnik pogodbe o časovnem zakupu mora vsakemu
interesentu izročiti prospekt, ki poleg splošnega opisa
stanovanjskega objekta ali dela stanovanjskega objekta, ki je
predmet pogodbe, vsebuje tudi natančne podatke v skladu s
prvim in drugim odstavkom 60. b člena tega zakona.

45. člen
52. člen se črta.
46. člen

Prospekt je sestavni del pogodbe o časovnem zakupu.

Za 53. členom se doda 53. a člen, ki se glasi:

Če ima interesent stalno prebivališče v eni od držav članic
Evropske unije ali je državljan te države, lahko zahteva prospekt
v uradnem jeziku te države.

"53. a

Prospekt, ki se nanaša na objekt v Republiki Sloveniji ali prospekt,
ki se izroča državljanu Republike Slovenije ali osebi s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, mora biti tudi v slovenskem
jeziku.

Potrošnik lahko v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če to
pisno sporoči prodajalcu v petnajstih dneh po podpisu. Potrošnik
se tej pravici ne more vnaprej odpovedati.
Drugačno pogodbeno določilo je nično."

Pri vsakem oglaševanju sklepanja pogodb o časovnem zakupu
stanovanjskih objektov je treba navesti, da je mogoče dobiti
prospekt in kje ga je mogoče dobiti."

47. člen
V 54 členu se beseda "razdre" nadomesti z besedo "razveže".
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52. člen

ki jih mora potrošnik plačati za uporabo skupnih naprav in
storitev iz alinej 5 in 6 tega člena, oceno zneska upravnih
stroškov (davki, dajatve) ter oceno stroškov upravljanja,
vzdrževanja in popravil stanovanjskega objekta;
9. podatek, ali lahko potrošnik sodeluje pri poslih menjave ali
ponovne prodaje pogodbene pravice uporabe in ocena
stroškov v primeru, da podjetje ali tretja oseba, določena v
pogodbi s strani podjetja, posredujeta pri menjavi ali ponovni
prodaji;
10. navodilo glede pravice potrošnika do odstopa od pogodbe v
skladu z določili 60c. člena tega zakona, ime in naslov
prejemnika pisne izjave o odstopu, navodilo glede odstopnega
roka in pisno oblike izjave o odstopu. Po potrebi mora prospekt
opredeliti tudi stroške, ki jih mora kriti potrošnik v primeru
odstopa od pogodbe v skladu s tretjim odstavkom 60c. člena
tega zakona;
11. navodilo glede pridobivanja drugih podatkov.

Za 60. členom se dodajo 60. a, 60. b, 60.c, 60.Č, 60. d in 60. e členi,
ki se glasijo:
"60. a člen
Pogodba o časovnem zakupu stanovanjskih objektov mora biti
sklenjena v pisni obliki. Pogodba mora vsebovati vse podatke,
naštete v prvem in tretjem odstavku 60. b člena tega zakona.
Glede jezika, v katerem je pogodba sestavljena se smiselno
uporabljajo določila tretjega odstavka 60. člena tega zakona
Vsebina pogodbe o časovnem zakupu mora ustrezati besedilu
prospekta, ki se izroči potrošniku. Če pogodbeni stranki ne
skleneta drugačnega dogovora, se pred sklenitvijo pogodbe lahko
spremeni vsebina prospekta le v primeru, ko to narekujejo
okoliščine, na katere podjetje ni imelo vpliva.Takšne spremembe
se morajo potrošniku sporočiti pred sklenitvijo pogodbe v pisni
obliki.
Poleg izvirnika pogodbe mora podjetje potrošniku izročiti overjen
prevod pogodbe v jeziku države, kjer se stanovanjski objekt
nahaja, v primeru, ko je ta jezik drugačen od jezika, v katerem je
sestavljena pogodba. Ta obveznost ne velja v primeru, ko so
predmet pogodbe o časovnem zakupu deli stanovanjskih objektov,
ki se nahajajo v dveh ali več državah

Pogodba mora poleg navedenega vsebovati tudi naslednje:
1. ime in stalno prebivališče potrošnika
2. natančno določeno časovno obdobje v letu, v katerem se
pravica uporabe lahko izvršuje, trajanje veljavnosti pravice in
druge podatke, pomembne za izvrševanje pravice uporabe
3. izjavo, da pridobitev in izvrševanje pravice uporabe nista
povezana s stroški, obveznostmi ali bremeni, ki niso
opredeljeni v pogodbi
4. datum in kraj podpisa pogodbe

60. b člen

60. c člen

Prospekt in pogodba o časovnem zakupu stanovanjskih objektov
morata vsebovati naslednje podatke:
1 firmo, sedež in ime zakonitega zastopnika podjetja;
2. natančen opis narave pravice, ki je predmet pogodbe in opis
izpolnjenih pogojev ali pogojev, ki jih je v skladu z zakonodajo
države, kjer se stanovanjski objekt nahaja za izvrševanje
pravice še potrebno izpolniti;
3. natančen opis stanovanjskega objekta in njegove lege, če je
predmet pogodbe določen stanovanjski objekt;
4. podatke iz evidence nepremičnin za objekt, če takšna
evidenca obstaja;
5. v primeru stanovanjskega objekta v stanju načrtovanja ali
gradnje pa tudi:
stanje gradbenih del in del na skupnih komunalnih
napravah
rok za dokončanje del
če se pravica nanaša na določen stanovanjski objekt,
naziv in naslov pristojnega upravnega organa ter številke
potrebnih dovoljenj
če se pravica nanaša na določen stanovanjski objekt,
stanje del na skupnih komunalnih napravah, kot so plinski,
električni, vodovodni in telefonski priključek
- zagotovila, ki obstajajo za dokončanje stanovanjskega
objekta in vračilo nadomestila potrošniku v primeru
nedokončanja stanovanjskega objekta
komunalne naprave (plinski, električni, vodovodni in
telefonski priključek) in storitve (vzdrževanje, odvoz
smeti), ki so ali bodo na razpolago potrošniku in pogoje
za njihovo uporabo
6. načela, po katerih bo potekalo vzdrževanje, popravila in
upravljanje stanovanjskega objekta ali stanovanjskih objektov;
7. skupne naprave, kot so savne ali bazeni, ki jih potrošnik
lahko uporablja ali jih bo lahko uporabljal in morebitni pogoji za
uporabo;
8. ceno, ki jo mora potrošnik plačati za uporabo stanovanjskega
objekta, osnovo za izračun in oceno zneska tekočih stroškov,

Potrošnik ima pravico, da v petnajstih dneh od sklenitve pogodbe
oziroma predpogodbe podjetju pisno sporoči, da odstopa od
pogodbe oziroma predpogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti
razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno,
če je poštna pošiljka oddana v roku.
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Če v pogodbi manjka eden od podatkov, predpisanih v 60. b členu
tega zakona, ali če ni bil izročen prospekt ali če je pogodba
sestavljena v jeziku v nasprotju z določbami tega zakona, prične
rok iz prejšnjega odstavka tega člena teči po pisnem sporočilu
manjkajočega podatka potrošniku, a najkasneje tri mesece po
sklenitvi pogodbe.
Če potrošnik odstopi od pogodbe se smiselno uporabljajo določila
43. d člena tega zakona. Potrošnik ni dolžan povrniti morebitnih
stroškov uporabe stanovanjskega objekta in drugih storitev.
Potrošnik je dolžan povrniti stroške pravnih dejanj, povezanih s
sklenitvijo pogodbe, ki jih je bilo potrebno opraviti pred iztekom
odpovednega roka iz prvega odstavka tega člena, če je to v
pogodbi izrecno določeno.
60. č člen
Nično je pogodbeno določilo, po katerem mora potrošnik del cene
ali stroškov plačati pred potekom roka iz prvega odstavka
prejšnjega člena.
60. d člen
če se cena, ki jo mora za pravico uporabe plačati potrošnik, v
celoti ali delno financira s kreditom podjetja, z odstopom od
pogodbe o časovnem zakupu preneha veljati tudi posojilna
pogodba. V primeru odstopa od pogodbe sta obe strani dolžni
vrniti prejete vsote. Podjetje do potrošnika nima nobenih zahtevkov
glede plačil obresti in stroškov.
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ni priloženo navodilo za uporabo v skladu s 33. členom tega
zakona (33. člen);
podjetje za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom v
prodajalnah, zunaj prodajaln in prodaji blaga, sklenjeni s
pogodbami na daljavo, ne izroči označb, certifikata, izjave o
skladnosti, garancijskega lista, navodila za sestavo in uporabo,
seznama pooblaščenih servisov oziroma drugih spremnih
dokumentov (prvi in drugi odstavek 34. člena);"

Prejšnji odstavek tega člena se uporablja tudi v primerih, ko je
posojilodajalec druga oseba, pa je podjetje posredovalo pri sklenitvi
posojilne pogodbe oziroma je potrošnika napotilo na
posojilodajalca.
60. e člen
Če pogodbo o časovnem zakupu stanovanjskih objektov, ali
pogodbo iz prejšnjega člena urejajo tuji pravni predpisi, se določbe
tega zakona kljub temu uporabljajo, če:
1. se stanovanjski objekt nahaja na ozemlju države članice
Evropske unije ali
2. če pride do sklenitve pogodbe na podlagi javne ponudbe,
javnega oglaševanja ali podobne poslovne dejavnosti, ki jo
opravlja podjetje na ozemlju Republike Slovenije, in če ima
potrošnik pri oddaji izjave, ki se nanaša na sklenitev pogodbe,
svoje bivališče ali običajno bivališče v Republiki Sloveniji."

58. člen
Za 72. členom se doda nov 72. a člen, ki se glasi:
"72.a člen

V naslovu 3. točke VII. poglavja se beseda "Nosilci" nadomesti z
besedo "Izvajalci".

Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da
podjetje potrošniku pri končnem obračunu od predplačila za
blago ali storitev ne obračuna in plača obresti po obrestni
meri, po kakršni obrestujejo banke hranilne vloge, vezane
nad tri mesece (41. člen);
izda odločbo, s katero naloži podjetju izpolnitev zakonske
obveznosti."

54. člen

59. člen

53. člen

Drugi odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Urad sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami pri pripravi
izobraževalnih programov varstva potrošnikov. Urad in
organizacije potrošnikov lahko izvajajo programe strokovnega
izpopolnjevanja za učitelje za pridobivanje temeljnih znanj iz
varstva potrošnikov."

73. člen se spremeni tako, da se glasi:

55. člen

"Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da:
1. podjetje oglašuje blago in opravlja storitve na način, ki je v
nasprotju z zakonom, nedostojen ali zavajajoč ali če blago
oziroma storitev ne oglaša v slovenskem jeziku (12., 12.a in
12.b člen);
2. podjetje primerjalno oglašuje blago ali storitve v nasprotju z
določili tega zakona ali drugimi prisilnimi predpisi (12. c člen);
3. oglaševanje vsebuje sestavine, ki povzročajo ali bi lahko
povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo pri otrocih ali
sestavine, ki jih izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale njihovo
zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj (15. člen).
z odločbo začasno prepove takšno oglaševanje blaga ali storitev
ali prepove objavo takšnega oglasa, če ta še ni bil objavljen, a je
tik pred javno objavo."

V 70. členu se besede "Organi tržne inšpekcije" nadomestijo z
besedami "Pristojni inšpekcijski organi".

60. člen

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Organizacije potrošnikov lahko sodelujejo z vzgojnoizobraževalnimi institucijami, pripravljajo vzgojno-izobraževalna
gradiva in vodijo druge vzgojno-izobraževalne aktivnosti s
področja varstva potrošnikov za potrošnike vseh starostnih
skupin."

74. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Podjetje, ki v nasprotju s prisilnimi predpisi v pravnem prometu s
potrošniki sklepa pogodbe ali uporablja splošne pogoje poslovanja
ali v sklenitev ponuja vnaprej natisnjene pogodbe (formularne
pogodbe) ali oglašuje na način, ki nasprotuje prisilnim predpisom
ali dobrim poslovnim običajem ali uporablja druge metode
poslovanja, je lahko toženo na opustitev takšnega ravnanja.
Sodišče lahko v okviru tožbenega zahtevka odloči, da se na
stroške podjetja sodba objavi. Sodišče ob tem odloči, v kakšnem
obsegu je potrebno objaviti obrazložitev sodbe."

56. člen
V prvem odstavku 71. člena se besede "organ tržne inšpekcije"
nadomestijo z besedami "pristojni inšpekcijski organ".
V drugem odstavku 71 člena se črta besedilo "je nedvoumno
dokazana" in nadomesti z besedilom "potrošnik predloži mnenje
sodnega izvedenca, ali če je na drug način nedvomno dokazana."
57. člen

61. člen

V prvem odstavku 72. člena se besede "organ tržne inšpekcije"
nadomestijo z besedami "pristojni inšpekcijski organ".

Za 74. členom se doda 74.a člen, ki se glasi:

V 72. členu se v šesti alinei za besedo "prodajo" doda besedilo
"oziroma ni ustavilo prodaje blaga"

"74.a člen

Sedma in osma alinea 72. člena se spremenita tako, da se glasita:
blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben
določen postopek ali bi potrošnik z njegovo napačno uporabo
lahko povzročil škodo zase ali za druge ali onesnažil okolje,
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V sporu zaradi zavajajočega ali primerjalnega oglaševanja po 74
členu tega zakona sodišče na predlog tožeče stranke po določbah
zakona, ki ureja zavarovanje izda začasno odredbo, s katero
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odredi prenehanje zavajajočega oglaševanja ali nedovoljenega
primerjalnega oglaševanja ali prepove objavo zavajajočega ali
nedovoljenega primerjalnega oglasa, če ta še ni bil objavljen, a je
tik pred javno objavo."

12. kot proizvajalec ne zagotovi, da pooblaščeni servisi
razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo
okvar in pomanjkljivosti in da takoj sprejmejo blago v popravilo
(prvi odstavek 20. člena);
13. potrošnikom ne prodaja blaga oziroma ne opravlja storitev
pod enakimi pogoji (drugi odstavek 25. člena);
14. najvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji oziroma
drugi prodaji po znižanih cenah, objavljen v razponu, ne
zajema najmanj ene četrtine vrednosti vsega blaga, ki je na
razprodaji oz. se prodaja po znižanih cenah (tretji odstavek
28. člena);
15. blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben
določen postopek ali bi potrošnik z njegovo napačno uporabo
lahko povzročil škodo zase ali za druge ali onesnažil okolje,
ne priloži navodila za uporabo v skladu s 33. členom tega
zakona;
16. potrošniku pri končnem obračunu od predplačila za blago ali
storitev ne obračuna in plača obresti po obrestni meri, po
kakršni obrestujejo banke hranilne vloge, vezane nad tri
mesece (41. člen);
17. pri dogovorjeni dostavi na dom ali na drug kraj blaga ne dostavi
v brezhibnem stanju, ali dogovorjeni količini ali dogovorjenem
času v potrošnikovo stanovanje z vso pripadajočo
dokumentacijo (prvi odstavek 42. člena);
18. v primeru dostave blaga na dom blago pusti pred vrati
potrošnikovega stanovanja (drugi odstavek 42. člena);
19. pri pogodbi, sklenjeni na daljavo podjetje v predpisanih rokih
potrošniku ne zagotovi podatkov 43. b člena tega zakona, na
primernem trajnem nosilcu podatkov (43. c člen);
20. kot ponudnik storitev informacijske družbe ne potrdi naročila
v elektronski obliki, razen zakonsko določene izjeme ali ne
posreduje pogodbenih določil v obliki, ki zagotavlja njihovo
hranjenje in kasnejšo uporabo (tretji odstavek 43. b člena);
21. pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, v predpisanih
rokih potrošniku ne izroči pisnega obvestila, ki vsebuje vsaj
firmo in sedež podjetja, vrsto in ceno blaga, pravice potrošnika
iz 46. c člena tega zakona ter kraj in datum (46. b člen);
22. pri pogodbi, sklenjeni na daljavo, ali pri pogodbi, sklenjeni
zunaj poslovnih prostorov, v primeru, da je potrošnik odstopil
od pogodbe v roku ne vrne vseh opravljenih plačil (prvi
odstavek 43. d člena in peti odstavek 46. c člena);
23. uporablja sistem klicev brez posredovanja človeka, faksimile
napravo in elektronsko pošto brez vnaprejšnjega soglasja
potrošnika, ki mu je bilo sporočilo namenjeno (prvi odstavek
45. a člena);
24. potrošniku pošilja sporočila, ki so namenjena sklenitvi pogodbe
za dobavo kateregakoli blaga ali katerekoli storitve, čeprav
potrošnik izjavi, da jih ne želi več prejemati (tretji odstavek 45.
a člena);
25. ne preneha z dostavo reklamnih sporočil, ki niso
individualizirana, če potrošnik jasno, vidno in nedvoumno
označi, da ne želi prejemati teh sporočil (četrti odstavek 45.a
člena);
26. cene dobave energije oziroma vode potrošniku ne obračuna
po dejanski dobavi ali če merjenje dejanske dobave energije
oziroma vode ne opravi na predpisan način (48. člen);
27. pri prodaji na obroke, potrošniku ne omogoči predčasnega
odplačila ostanka dolžne kupnine brez pogodbenih obresti
(51. člen);
28. pri prodaji na obroke, v primeru da potrošnik odstopi od
pogodbe, ne vrne prejetih obrokov z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva, ko jih je prejel in ne povrne nujnih stroškov,
ki jih je imel za blago (54. člen);
29. podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, niso
ustrezno zavarovala potnikov (58. člen);
30. pogodbe o časovnem zakupu turističnih objektov ne sklene
v pisni obliki (60a. člen)
31. pogodba ne vsebuje predpisanih podatkov (60b. člen).

62. člen
V 75. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
"Če ravnanje, na katerega se nanaša tožba, lahko prizadene
položaj in pravice potrošnikov v državi članici Evropske skupnosti,
lahko tožbo iz prejšnjega člena vloži tudi organizacija ali neodvisen
javni organ (npr. potrošniški ombudsman), ki je po predpisih tiste
države ustanovljena za varovanje pravic in interesov potrošnikov
v tisti državi ter od katere ustanovitve do vložitve tožbe je preteklo
že najmanj eno leto in dejansko deluje.
Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena lahko vloži tožbo šele
po posvetovanju z državnim organom, pristojnim za varstvo
potrošnikov. Tožba se lahko vloži tudi neposredno, če organ za
varstvo potrošnikov v štirinajstih dneh ne odgovori na zahtevo
za posvetovanje "
63. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
1.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo najmanj
3.000.000 tolarjev, če:
1. s potrošniki ne posluje v slovenskem jeziku ali v pisnih
sporočilih potrošnikom ne uporabi celotnega imena svoje firme
ali v pisnih sporočilih, ki niso namenjena individualno
določenemu potrošniku ne uporabi vsaj skrajšane firme in
sedeža (prvi in drugi odstavek 2. člena);
2. kot ponudnik storitev informacijske družbe ne omogoči
enostaven neposreden in stalen dostop do podatkov,
določenih v tretjem odstavku 2. člena (tretji odstavek 2. člena);
3. oglašuje blago ali storitve na način, ki je v nasprotju z zakonom,
nedostojen ali zavajajoč ali če blaga in storitev ne oglašuje v
slovenskem jeziku (12., 12.a, 12.b člen);
4 primerjalno oglašuje blago ali storitve v nasprotju z določili
tega zakona ali drugimi prisilnimi predpisi (12. c člen);
5. oglaševanje blaga ali storitev vsebuje sestavine, ki povzročajo
ali bi lahko povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo
pri otrocih ali sestavine, ki izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale
njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj (15. člen);
6. oglaševalsko sporočilo, ki je del ali pa predstavlja storitev
informacijske družbe ni v skladu s 15. a členom (15. a člen);
7. ob sklenitvi prodajne pogodbe potrošniku ne izroči
garancijskega lista, navodila za sestavo in uporabo in
seznama pooblaščenih servisov ali če navedeni dokumenti
niso v celoti v slovenskem jeziku in lahko razumljivi (prvi
odstavek 16. člena);
8. ne zagotovi popravila in vzdrževanja izdelka, za čas
garancijskega roka oziroma njegovega podaljšanja
brezplačno, po poteku le tega pa proti plačilu, tako da servis
opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo
osebo (četrti odstavek 16. člena);
9. ne zagotovi vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih
aparatov tudi po prenehanju proizvodnje določenega blaga
(peti odstavek 16. člena);
10 kot prodajalec stanovanja ali poslovnega prostora kupcu,
najkasneje ob izročitvi stanovanja, ne preda garancijskih listov
za vso vgrajeno blago iz prvega odstavka 15 b. člena (osmi
odstavek 16. člena);
11 garancijski list ne vsebuje vseh podatkov iz prvega odstavka
18 člena tega zakona;
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Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka."

17. embalaža ni primerna obliki in teži blaga in če zavaja potrošnika
glede velikosti in teže blaga (tretji odstavek 36. člena);
18. v primeru iz 37. c in 38. člena, ko napaka ni sporna, ne ugodi
potrošnikovi zahtevi najpozneje v osmih dneh (prvi odstavek
39. člena);
19. potrošniku ne odgovori pisno v osmih dneh po prejemu
potrošnikove zahteve (drugi odstavek 39. člena);
20. pri pogodbi, sklenjeni na daljavo, potrošnika takoj ne obvesti,
da ne more izpolniti svoje obveznosti, ker nima na razpolago
blaga ali ker ni pogojev za opravljanje storitev in mu ne vrne
vseh opravljenih plačil (drugi odstavek 43. e člena)

64. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 200.000
tolarjev, ki se izterja takoj na kraju prekrška, pravna oseba pa z
denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja takoj, če:
1. pri pogodbah o zagotavljanju javnih storitev in dobrin, v primeru,
ko potrošnik zamudi z izpolnitvijo obveznosti, ne ravna v
skladu z drugim odstavkom 3. člena;
2. kot proizvajalec ne zagotovi, da se napake na blagu odpravijo
v roku 45 dni od dneva, ko je dajalec garancije oziroma
pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno odpravo
okvare in pomanjkljivosti izdelka ali če v nasprotnem primeru
potrošniku brezplačno ne nadomesti takega izdelka z enakim
novim in brezhibnim izdelkom (prvi odstavek 20. člena);
3. za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, ne označi cene ali je
vidno ne označi oziroma označena cena ne vključuje davka
na dodano vrednost (prvi odstavek 26. člena);
4. cene blaga oziroma storitve ne označi v tolarjih (drugi odstavek
26. člena);
5. ne upošteva označenih cen (tretji odstavek 26. člena);
6. če v ponudbi v okviru informacijske družbe ni poleg cene
jasno in nedvoumno navedeno ali cena vključuje tudi stroške
dostave (četrti odstavek 26. člena);
7. se ne drži predpisanega načina označevanja cen blaga in
storitve (peti odstavek 26. člena);
8. uporabi višje zamudne obresti kot jih določa zakon (prvi
odstavek 27. a člena);
9. v primeru zamude potrošnika kot pogodbene stranke, izda
opomin, katerega stroški presežejo višino zamudnih obresti
(drugi odstavek 27. a člena);
10. če blaga, ki je na razprodaji oziroma se prodaja po znižanih
cenah, ne označi s ceno pred znižanjem in z znižano ceno
(drugi odstavek 28. člena);
11. blaga z napako fizično ne loči od redne prodaje brezhibnega
blaga in vidno ne opozori, da gre za blago z napako, ter
vsakega kosa blaga z napako posebej ne označi (prvi
odstavek 30. člena);
12. prodaja blago oziroma ne ustavi prodaje blaga, ki zaradi svojih
lastnosti ni primerno za običajno uporabo, in na njem ne označi,
za katere namene je uporabno tudi s temi lastnostmi (tretji
odstavek 31. člena);
13. ne odstrani blaga iz prodaje, čeprav ne more zagotoviti
zahteve iz drugega odstavka 32. člena (tretji odstavek 32.
člena);
14. za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom v prodajalnah,
zunaj prodajaln in prodaji blaga, sklenjeni s pogodbami na
daljavo, potrošniku ne izroči označbe, certifikata, izjave o
skladnosti, garancijskega lista, navodila za sestavo in uporabo,
seznama pooblaščenih servisov oziroma drugih spremnih
dokumentov (34. člen);
15. ne izda računa za prodano blago oziroma opravljeno storitev
ali potrošniku ne omogoči, da preveri pravilnost zaračunane
cene glede na kakovost in količino kupljenega blaga oziroma
opravljene storitve (35. člen);
16. ne prodaja blaga v primerni embalaži in če ga na potrošnikovo
zahtevo posebej ne zavije (prvi in drugi odstavek 36. člena);

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju
prekrška, se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Storilcu prekrška iz prve točke prvega odstavka tega člena se
lahko namesto izreka denarne kazni takoj na kraju prekrška
izreče opozorilo, če je prekršek neznatnega pomena."
65. člen
Za 78. členom se doda 78.a člen, ki se glasi:
"78.a člen
Postopek o prekršku zastara, ko potečeta dve leti od dneva, ko
je bil prekršek storjen, v nobenem primeru pa ni več mogoč, ko
potečejo štiri leta od dneva storitve prekrška."
66. člen
V prvem odstavku 79. člena se črta besedilo: "in predpis o
organizaciji izletov in potovanj iz 58. člena tega zakona".
67. člen
Razveljavi se druga alineja tretjega odstavka 13. člena zakona o
varstvu konkurence (Ur l. RS, 18/93).
Razveljavita se 42.in 50. člen Pravilnika o minimalnih tehničnih in
drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje
trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln
(Ur l. RS, št. 28/93, 34/93, 57/93).
68. člen
Določbe šestega odstavka 1. člena, tretjega odstavka 60. člena,
1. točke 60. e člena in tretjega in četrtega odstavka 75. člena se
začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski
uniji.
69. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV

1. člen

5. člen

Določba dopolnjuje definicijo potrošnika in podjetja v skladu z
definicijami iz direktiv. Spremembe v definicijah so redakcijske in
nimajo posebnih vsebinskih posledic. Spremenjeni peti odstavek
razširja definicijo proizvajalca tudi na predstavništvo proizvajalca
v Republiki Sloveniji. Novi šesti odstavek je posledica uskladitve
z direktivo o odgovornosti za proizvod. Novi sedmi in osmi
odstavek se predlagata zaradi Direktive Evropskega parlamenta
in sveta 2000/31/ES o nekaterih pravnih vidikih storitev
informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja, v
notranjem trgu ("Direktiva o elektronskem poslovanju"), ki je bila
sprejeta 8. junija 2000. Direktiva uvaja načela skupnega trga in
skupaj z Direktivo o elektronskih podpisih postavlja temeljna
pravila za poslovanje preko svetovnega spleta oziroma interneta
v državah članicah EU. Njen namen je omogočiti delovanje
skupnega trga na področju informacijske družbe, torej
zagotavljanje prostega pretoka elektronskih storitev po vsej EU.
Hkrati Direktiva zaradi pravnega varstva in zaupanja potrošnikov
določa jasen in splošen okvir za urejanje določenih pravnih vidikov
elektronskega poslovanja na notranjem trgu. Zaradi usklajevanja
z zakonodajo EU, predlagamo, da se v zakon vnesejo osnovni
pojmi, potrebni za varstvo potrošnikov na tem področju. Najprej
je potrebno, da se določijo osnovni pojmi, ki predstavljajo mejo
varstva potrošnikov glede storitev informacijske družbe. Tako se
iz omenjene Direktive vsebinsko povzema'definicijo storitve
informacijske družbe in njenega ponudnika. Novi deveti odstavek
pa na novo izrecno določa, da posebna ureditev zakona velja kot
prisilen predpis.

Določba je potrebna zaradi uskladitve z direktivo o odgovornosti
za proizvod.
6. člen
Določba je potrebna zaradi uskladitve z direktivo o odgovornosti
za proizvod.
7. člen
Določba je potrebna zaradi uskladitve z direktivo o odgovornosti
za proizvod. Določba v skladu z direktivo 85/374 določa dodaten
eskulpacijski razlog, ki bistveno ne širi možnosti, da proizvajalec
ne odgovarja za škodo. Sedanja ureditev določa, da proizvajalec
ni odgovoren za škodo, če dokaže, da iz okoliščin izhaja, da
napake, ki je povzročila škodo, verjetno ni bilo v času, ko je
izdelek dal v promet. S predlagano spremembo črtamo besedo
verjetno z namenom, da zvišamo raven zaščite potrošnikov, hkrati
pa se s tem izognemo težavam pri interpretaciji besede verjetno,
ki se v praksi pogosto pojavlja. S predlagano dopolnitvijo tudi
jasneje določamo, da se izključuje prodajalčeva odgovornost tudi
v primeru, ko je izdelal ne samo sesta vni del temveč tudi sestavino
izdelka. S tem se izognemo nejasnostim, ki se pojavijo, ko instituta
pokrivata različne primere. Hkrati pa razlikujemo med konstrukcijo
in izdelavo, saj je potrebno razlikovati med napakami v zasnovi
izdelka (dizajn oziroma konstrukcija proizvoda) in med napakami
oziroma pomanjkljivostmi pri izdelavi oziroma proizvodnji izdelka,
kogre za tovarniške napake. Kadar se pojavi napaka v konstrukciji
izdelka imajo posledično vsi izdelki, narejeni na podlagi te
konstrukcije, napake. Napaka izdelavi pa se lahko pojavi samo
pri posameznem izdelku.

2. člen
Določba omogoča podjetjem, da v sporočilih uporabljajo tudi
skrajšano firmo, nivo zaščite potrošnikov pa ostaja nespremenjen.
Še naprej se morajo objavljati registrski podatki.

Besedo "proizvoda" pa zamenjamo z besedo "izdelka", zaradi
terminološke uskladitve celotnega poglavja, v katerem ne
obravnavamo proizvoda temveč izdelek in ga za potrebe tega
poglavja tudi definiramo.

Drugi odsta vek je predlagan zaradi uskladitve z Direktivo, ki nalaga
državam članicam, da pravno uredijo zahteve o podatkih in
informacijah, kijih morajo ponudniki storitev informacijske družbe
zagotoviti uporabnikom S predlagano spremembo sledimo tej
zahtevi in za storitve informacijske družbe zahtevamo dodatne
podatke, kijih mora ponudnik posredovati potrošniku. S tem želimo
doseči višjo raven varstva potrošnikov, saj se na podlagi
navedenih podatkov potrošnik lažje seznani s ponudnikom, s
katerim želi skleniti pogodbo, hkrati pa na podlagi natančnejših
podatkov tudi lažje uveljavlja svoje pravice

8. člen
V skladu z direktivo 85/374 odgovornost proizvajalca za škodo iz
produkta ni omejena samo na potrošnika, ampak se pravila
uporabljajo tudi za druge osebe. V našem pravu to določa že OZ,
vendar je ureditev tega zakona nekoliko ožja kot v direktivi. Zato
določba razširja krog upravičenih oseb za uveljavljanje
odškodninskega zahtevka.

3. člen
Določba zagotavlja potrošnikom varstvo pri pogodbah o
zagotavljanju javnih storitev in dobrin v primeru, če potrošnik
zamudi z izpolnitvijo obveznosti.

9. člen
Predlaga se črtanje obeh odstavkov s ciljem oblikovanja in
priprave preglednejšega besedila v naslednjih členih.

4. člen
10. člen

Razlogi, ki so vodili predlagateljico k takemu predlogu so:
izpolnjevanje obveznosti iz pogajalskega izhodišča, kar pomeni
uskladitev z direktivo o odgovornosti za proizvod, hkrati se predlaga
dopolnitev zakona, in sicer, da pravice v zvezi s poglavjem o
odgovornosti za proizvod pripadajo tudi osebam, ki se po zakonu
ne štejejo za potrošnike, kar določa tudi direktiva

Členi od 12 a do 12.d se predlagajo s ciljem preglednejšega
besedila. Po vsebini je predlagana sprememba definicije
zavajajočega oglaševanja potrebna, ker je direktiva v 2. točki 2
člena natančnejša. S spremembo se torej dopolnjuje sedanje
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besedilo, ki postaja natančnejše. Po drugi strani pa znova
opozarjamo na globlji pomen zavajajočega oglaševanja, ker se
nanj navezujejo tudi pogoji, ki morajo biti podani, če naj bo dopustno
primerjalno oglaševanje. Zato je bilo za dosledno spremembo
potrebno tudi črtanje ustrezne določbe o popolni prepovedi
primerjalnega oglaševanja, ki jo vsebuje ZVK. V analizi je bilo
opozorjeno na nedoslednost te rešitve in nomotehnično
nepreglednost. Novi 12.c, 12 č in 12 d. člen se nanašajo na novo
ureditev primerjalnega oglaševanja in postavljajo definicijo
primerjalnega oglaševanja, pogoje, ob katerih je tovrstno
oglaševanje dopustno in specifično situacijo v zvezi s ponudbami.
Dodano je tudi, da se določila v zvezi s tem poglavjem uporabljajo
tudi za oblike oglaševanja, ki niso namenjene potrošnikom. Dodane
so tudi določbe, da lahko sodišče ali organ, pred katerim teče
postopek v postopku, ki se nanaša na oglaševanje, od
oglaševalca zahteva, da predloži dokaze o resničnosti
oglaševalskih trditev oz. če ta teh ne predloži, se šteje, da trditve
niso točne.

stroji in naprave, zgorjevalni motorji, gume za vsa vozila in za
kmetijske stroje, fotografski aparati, povečevalni aparati in merilniki
svetlobe, kinematografske, fotografske in druge kamere,
medicinski, tehnični in podobni aparati ter pripomočki, športno in
lovsko orožje, hišno, pisarniško in šolsko pohištvo, športni rekviziti,
glasbila in podobno.

11. člen

Predlagamo tudi, da se izpolnitev enakih obveznosti zahteva tudi
od prodajalca rabljenega blaga, ki je registriran za tovrstno
dejavnost. To je predvideval že prvotni zakon, vendar pa posebni
predpis, ki naj bi to urejal ni bil sprejet in tako je ostal potrošnik
brez pravnega varstva, katerega mu s predlagano spremembo
zagotavljamo. Stanovanje oz. poslovni prostor ni blago, za katerega
bi se lahko izdal garancijski list. Pomembno pa je, da prodajalec
kupcu izroči garancijske liste za vso tehnično opreme, ki se
nahaja v stanovanju oz. poslovnem prostoru. Določba tako
spreminja obveznost prodajalca stanovanja oz. poslovnega
prostora in mu nalaga izročitev garancijskih listov za vgrajeno
opremo.

15. člen
Predlagana sprememba prvega odstavka 16. člena vsebinsko
ne spreminja prvotnega zakona, temveč je to posledica predlagane
spremembe, ki zahteva, da se omenjene obveznosti naložijo
proizvajalcem blaga. Hkrati se tehnično navodilo zamenja z
navodilom za sestavo in uporabo, saj je to lahko le en dokument
ali pa več, oba pa sta za potrošnika nujno potrebna. Posebej se
poudari, da je popravilo in vzdrževanje izdelka brezplačno ne le
za časa garancijskega roka temveč tudi njegovega podaljšanja,
kar zagotavlja večje varstvo potrošnika.

S predlagano spremembo omogočamo tudi potrošniku, da poda
zahtevo za pridobitev mnenja o tem, ali je določeno oglaševanje
nedostojno oziroma zavajajoče, saj ima takšno oglaševanje največji
vpliv ravno nanj, ki se velikokrat odloča za sklenitev pogodbe na
podlagi oglaševanja. Hkrati omogočamo, da to mnenje lahko poda
ne le Slovenska oglaševalska zbornica, temveč vsako stanovsko
združenje oglaševalcev.
12. člen
Razveljavlja se določba o možnosti združevanja v oglaševalsko
zbornico. Razveljavitev ne pomeni, da takšno združevanja ni več
mogoče, saj oblikovanje takšne zbornice ne zahteva posebne
pravne podlage. S spremembo 12. člena pa so odpravljene tudi
njene pristojnosti po tem zakonu.

16. člen
Ta člen črtamo zaradi tega, ker predlagamo, da se osnovno
varstvo potrošnika zagotovi že na zakonski ravni, hkrati pa
dopuščamo, sprejem podzakonskega akta, ki bo to področje
podrobneje uredil.

13. člen

17. člen

S predlaganim členom, se sledi zahtevi, ki jo državam članicam
nalaga Direktiva o elektronskem poslovanju, ki posveča precej
pozornosti enotni ureditvi tržnih komunikacij, kamor sodi tudi
oglaševanje Zato zahteva, da se iz vsebine oglasa takoj razbere,
da gre za oglaševalsko sporočilo in kdo je njegov naročnik.
Posebno pa se zahteva, da se natančno in nedvoumno navedejo
eventuelne posebne ponudbe, kot na primer popusti, premije,...

S predlagano spremembo dosežemo enotno ureditev vsebine
garancijskega lista, ki razen v dveh novih sestavinah (najkrajši
garancijski rok in čas po preteku proizvodnje, v katerem je
proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele
in priklopne aparate.) ne odstopa od zdaj veljavne ureditve.
Najkrajši garancijski rok je minimum, ki ga mora proizvajalec
potrošniku zagotoviti in ocenjujemo, da je njegova opredelitev
predmet zakonske materije. Do sedaj se je njegova opredelitev
predvidevala v posebnem že omenjenem podzakonskem
predpisu. Enako velja za čas po poteku proizvodnje, v katerem je
dolžan izpolnjevati zakonsko določene obveznosti.
Operacionalizacija tega člena bo še vedno možna s sprejemom
podzakonskega akta. Za izdajo popolnega garancijskega lista
zadošča, da so podatki navedeni tudi na različnih listinah, vendar
mora biti prejemnik garancijskega lista na to okoliščino posebej
opozorjen.

14. člen
Novi člen se predlaga z namenom, da se z zakonom zagotoviti
minimalno varstvo potrošnikov, s tem, da predlagamo opredelitev
blaga, za katerega mora proizvajalec dati garancijo za kakovost
oziroma brezhibno delovanje izdelka, hkrati pa dopuščamo
možnost, da se garancijske obveznosti za posamezne vrste
blaga podrobneje določijo s podzakonskim aktom, s katerim se
lažje sledi dejanskim razmeram, ki so posledica tehnološkega
razvoja.
Kot blago, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, pa
se štejejo zlasti akustični aparati in optični akustični aparati,
električni aparati, aparati oziroma naprave za hlajenje, za
ogrevanje in za klimatizacijo, električni akumulatorji in stabilizatorji,
šivalni in pletilni stroji, pisalni, računski in kopirni stroji, računalniki
in tiskalniki, telefonski in drugi telekomunikacijski aparati, osebna,
tovorna in kombi vozila in avtomobilski priklopniki, motorna kolesa,
mopedi, skuterji in kolesa, kmetijski traktorji in priklopniki, kmetijski

18. člen
V obstoječem zakonu je določeno, da se mora napaka v
garancijskem roku pravočasno odpraviti. Izraz pravočasno je
preohlapen, zato sprememba določa natančen rok največ 45 dni
za popravilo napake. Natančno se določi dan, ko ta rok začne
teči. Če proizvajalec tega ne stori, mora potrošniku izročiti blago,
ki brezhibno deluje. Vprašanje začetka teka roka je v praksi
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povzročalo številne težave In podjetjem, ki so zagotovo močnejša
stranka v pogodbi, omogočilo interpretacijo v svojo korist, torej v
škodo potrošnikom S predlagano spremembo, bi se temu izognili.
Glede na to, da je po mnenju predlagateljice izročitev podobnega
izdelka v brezplačno uporabo za čas popravila stvar poslovne
odločitve podjetij, s predlagano spremembo ni več predvidena
izdaja predpisa, ki bi to zahteval. Podjetje se za to lahko prostovoljno
odloči, potrošnik pa s tem ni oškodovan, saj ima v nasprotnem
primeru pravico do povračila škode, ki jo je utrpel, ker stvari ni
moget uporablja ti.

24. člen
Določba, za katero se predlaga črtanje, je v praksi povzročila
ogromno težav in je ni bilo mogoče operativno izvajati, saj je
nekatero blago po naravi takšno, da ima kratek rok uporabnosti.
To utemeljujemo s tem, da je z označevanjem roka uporabnosti,
ki mora biti vidno in čitljivo označen (drugi odstavek 31. člena
veljavnega zakona), že dosežen namen varstva potrošnikov in
to brez dodatnih stroškov, ki bi bremenili trgovce ter posredno
tudi potrošnike. Izvajanje določbe drugega odstavka 30. člena bi
lahko povzročilo povišanje trgovskih marž in slabšo možnost
izbire zaradi zoženja ponudbe izdelkov na manj proizvajalcev ali
na manjšo količino izdelkov. Prav tako se je ta določba v praksi
izkazala za zelo problematično, saj je bilo glede na tako različne
vrste blaga skoraj nemogoče opredeliti oz. določiti kaj pomeni "v
kratkem poteče rok uporabnosti". Tako predlagateljica zagotavlja
tudi praktično izvajanje zakonskih določb.

19. člen
Dopolnitve obstoječega pravila pojasnjuje pojem pogodbenih
pogojev, ki je v potrošniškem pravu širši kot v obligacijskem
pravu v delu, ki ureja splošne pogodbene pogoje. V tem pogledu
se razširja tudi uporaba splošnega interpretacijskega pravila o
domnevi, da se nejasne določbe razlagajo v škodo stranke, kije
pogodbo vsebinsko pripravila.

25. člen
S predlogom Spremembe se pojasnjujejo nekatere nejasnosti,
dodaja pa se določba, da je navodilo za uporabo lahko tudi
prilepljeno ali natisnjeno na blagu oz. njegovi embalaži oz. je lahko
v obliki besedila, slike ali skice oz. kombinacije obeh.

20. člen
Direktiva 93/13 eksemplitikativno našteva primere tipičnih
pogodbenih klavzul, ki se v pogodbah štejejo za nepoštene. Del
teh primerov je že naštetih v obstoječem zakonu, dopolnitev pa
navaja še nekatere dodatne primere.

26. člen
Spremenjeno besedilo je v primerjavi z obstoječim bolj jasno in
natančneje določa vsebino obveznosti, kar bo omogočilo lažji
nadzor nad izvajanjem te določbe.

21. člen
Spremembe se predlagajo z namenom, da se potrošnika ne
zavaja ali cena vključuje davek na dodano vrednost ali ne, oziroma
da se potrošnik lahko takoj seznani s ceno, katero je dolžan
plačati. Ravno tako kot vse ponudbe, mora tudi ponudba v okviru
storitev informacijske družbe opredeljevati ceno kot jo opredeljuje
zakon, hkrati pa se zahteva, da je jasno opredeljeno ali cena
vključuje tudi stroške dostave.

Sprememba 37. člena ZVPot dodane določbe 37.a do 37.č člena
so potrebne zaradi uskladitve z direktivo 99/44 o določenih vidikih
prodaje blaga za široko potrošnjo in s tem povezanih garancijah.

22. člen

29. člen

Novi člen se predlaga z namenom, določiti, da se v primerih
zamude pri plačilu s strani potrošnika, ne sme dogovoriti uporabe
višjih zamudnih obresti, kot jih določa zakon ter da se preprečijo
nesorazmerno visoki stroški opominov, katere mora potrošnik
plačati, saj nemalokrat stroški opomina presegajo stroške
zamudnih obresti. Neureditev bi predstavljala pravno praznino,
katero bi podjetja lahko izkoristila v dobičkonosne namene in s
tem v škodo potrošnikov.

Določa pravice potrošnika v primeru, da je bila storitev opravljena
nepravilno ter da se roki, določeni za odgovornost prodajalca za
stvarne napake smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve.

27. In 28. člen

30. člen
Natančno določa rok, v katerem mora podjetje ugoditipotrošnikovi
zahtevi, če napaka ni sporna.

23. člen

31. člen

Gospodarska zbornica Slovenije je sprejela nova Pravila o
sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve (Url. RS, št.
50/02), zato z dnem njihove veljavnosti prenehajo veljati Dobri
poslovni običaji pri razprodajah in prodajah blaga po znižanih
cenah, v katerih so bile poleg razprodaje urejene tudi druge oblike
prodaje po znižanih cenah in navedeni pogoji, ki so podrobneje
določali, kaj mora vsebovati objava. Tako je nastala potreba po
ustrezni dopolnitvi zakona, zato predlagamo, da se zakonske
določbe razširijo tudi na druge prodaje po znižanih cenah, hkrati
pa, da se natančno določi vsebina objave.
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Obstoječa določba o obrestovanju predplačila je pomembna za
varstvo potrošnikov pred nedopustnimi pritiski podjetij. Po drugi
strani pa je včasih narava blaga ali storitve takšna, da predplačilo
opravičuje. Za te primere sprememba določa izjemo od splošnega
pravila, ohranja pa visoko stopnjo zaščite varstva, saj je rok 3
delovnih dni izrazito kratek. S ciljem jasnejšega izvajanja zakona
v praksi se predlaga, da se določbe, vezane na predplačilo ne
uporabljajo v primeru, ko podjetje pogojuje nakup blaga ali
opravljanje storitve z izročitvijo are
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32. člen

49. člen

Ker nadaljnji členi bistveno dopolnjujejo obstoječo 4. točko VI.
poglavja je potrebna tudi sprememba v strukturi te točke, kar
smo storili s posameznimi podnaslovi novih posebnih oblik pogodb.

V 58. členu zakona o varstvu potrošnikov je določeno, da morajo
podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, potnike
ustrezno zavarovati. V drugem odstavku tega člena je določeno,
da pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov
in potovanj predpiše minister, pristojen za turizem. Ker so pogoji
za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih
potovanj in izletov že določeni v zakonu o pospeševanju turizma
(Ur. I. RS, št. 57/98), se predlaga črtanje drugega odstavka 58.
člena zakona o varstvu potrošnikov.

33., 34., 35. in 36. člen
Obstoječi zakon posebej ureja prodajo po pošti, ki je samo ena
od oblik pogodb, sklenjenih na daljavo. Dopolnitve v celoti
povzemajo pravno ureditev direktiv, ki se nanaša na pogodbena
vprašanja sklepanja poslov s pomočjo novih komunikacijskih
sredstev. Z dopolnitvami so zajete tudi najnovejše oblike kot je
ponujanje prodaje blaga in opravljanja storitev preko elektronske
pošte in interneta Bistvena pravica potrošnika v tej zvezi je
predvsem pravica do obveščenosti glede identitete ponudnika in
ponudnikova obveznost, da potrošniku bistvene elemente
pogodbe zagotovi v dostopni trdni obliki. Podobno kot pri prodaji
na obroke in prodaji zunaj poslovnih prostorov ima potrošnik
pravico, da v določenem roku brez navedbe razloga od pogodbe
odstopi. Direktiva kot odstopni rok določa sicer 7 delovnih dni,
predlog določbe pa v skladu z možnostjo, ki jo imajo države pri
implementaciji, podaljšuje na 15 dni, kar je ugodnejše za potrošnike
V nasprotnem primeru lahko pride do težave pri izračunavanju
roka, kar lahko vnaša določene dejavnosti.

50., 51.in 52. člen
Dopolnila urejajo pogodbo o časovnem zakupu objektov kot
posebno vrsto pogodbe, ki se v zadnjem času agresivno ponuja
potrošnikom. Ureditev je zelo obsežna in natančna in v celoti
povzema direktivo 94/47. Glavna načela ureditve so predvsem
zagotovitev celovite informacije o objektu in pravicah potrošnika
do uporabe objekta, zagotovitev informacije v jeziku potrošnika
in pravica potrošnika, da v določenem roku odstopi od pogodbe
brez navedbe razloga.
53. člen
Predlaga se ustreznejša dikcija.

37., 38. in 39. člen
54. člen

Obstoječi zakon posebej ureja prodajo od vrat do vrat, ki je le
eden od načinov prodaje zunaj poslovnih prostorov. Dopolnila
posebna pravila razširjajo na vse oblike poslov, ki so sklenjeni
zunaj poslovnih prostorov, in ki zaradi specifičnega načina pristopa
ponudnika terjajo posebno ureditev. Novost predstavlja predvsem
obveznost podjetja, da potrošniku zagotovi pisno dokazilo glede
elementov pogodbe Pravico do odstopa od pogodbe pozna že
obstoječe določilo, vendar se rok za uresničitev podaljšuje, kar
zagotavlja tudi konsistentnost z ureditvijo pogodb, ki se sklepajo
na daljavo. Omeniti velja, da v različnih direktivah roki niso
usklajeni, vendar je že izražen namen, da se to stori v bližnji
pnhodnosti.

Sprememba se predlaga v smeri jasne opredelitve pristojnosti
Urada na eni strani in nevladnih potrošniških organizacij na drugi
strani na področju vzgojno-izobraževalnih programov,
sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi institucijami in strokovnega
izpopolnjevanja učiteljev.
55., 56. člen
Sprememba se predlaga glede na to, da se je razmejitev
pristojnosti oz. delovno področje posameznih inšpekcij spremenilo
oz. so bile ustanovljene nove inšpekcije in obstaja verjetnost, da
se bodo take spremembe dogajale tudi v prihodnje Predlagateljica
zato nadomešča dikcijo "organi tržne inšpekcije"z dikcijo "pristojni
inšpekcijski organi".

40. člen
Obstoječa določba je nejasna in s spremembo se poskuša
obveznost dobavitelja, da omogoči nadzor nad prejetimi količinami,
uskladiti z realnimi možnostmi. Podrobnejša izpeljava te določbe
ni mogoča v obliki splošnega predpisa, zato odkazuje na področno
zakonodajo. S predlagano spremembo se upošteva dejstvo, da
tehnične možnosti ponekod ne dopuščajo merjenja (in s tem
neposrednega obračunavanja dobavljene energije) vsakemu
posameznemu potrošniku ter usklajuje terminologija z veljavno
zakonodajo.

57. člen
Spremembe so posledica uskladitve z drugimi predlaganimi
spremembami.
58. člen
Predlaga se nov člen, na podlagi katerega lahko pristojni
inšpekcijski organ izda odločbo, s katero naloži podjetju, da
potrošniku v zvezi s predplačilom obračuna in plača ustrezne
obresti.

41. člen
Določa, da določbe tega zakona, ki urejajo prodajo na obroke ne
vplivajo na pravice potrošnikov po zakonu, ki ureja potrošniške
kredite

59. člen
42.do 48. člen

Spremembe so posledica uskladitve z drugimi predlaganimi
spremembami.

Spremembe so predlagane z namenom, da si pra vila o prodaji na
obroke vsebinsko sledijo tako, da je poglavje smiselno in lažje
razumljivo potrošnikom. Členi vsebinsko ostaja/o nespremenjeni
in so usklajeni z OZ

31

poročevalec, št. 81

60. in 61. člen

63. in 64. člen

V predlog sprememb je vključena tudi nova določba o obrnjenem
dokaznem bremenu v ZVPOt (Člen 6 direktive 84/450/EEC / člen
1(8) direktive 97/55/EC). Po tej določbi lahko glede na okoliščine
konkretnega primera in upoštevajoč upravičen interes oglaševalca
in drugih strank v postopku sodišče ali organ pred katerim teče
postopek v postopku, ki se nanaša na oglaševanje, ki od
oglaševalca zahteva, naj predloži dokaze o resničnosti
oglaševalskih trditev, v katerih navaja domnevana dejstva, pri
primerjalnem oglaševanju pa, da predloži take dokaze v kratkem
času, pa teh dokazov ne prejme šteje, da trditve, v katerih so
navedena domnevana dejstva, niso točne. Določba prevaljuje
dokazno breme na oglaševalca in aktivni stranki v postopku
nalaga le trditveno breme; na ta način je usmerjena v višjo stopnjo
varstva potrošnikovih interesov in interesov drugih udeležencev
na trgu. 74. a člen predstavlja novo določbo, če zavajajoče
oglaševanje še ni bilo javno objavljeno, a je tik pred objavo. V tem
primeru lahko sodišče izda začasno odredbo in odredi prenehanje
oglaševanja, če pa zavajajoči oglas ali nedovoljeni primerjalni
oglas še ni bil objavljen, a je tik pred javno objavo, prepoved
objave

Kazenske določbe so prilagojene predlaganim dopolnitvam in se
razširjajo na nove dejanske stanove.
65. člen
S predlagano določbo se uvaja zastaralna roka za postopek o
prekrških kot je to običajno za prekrške s področja gospodarstva.
66. člen
V 79. členu zakona o varstvu potrošnikov je določeno, da se
predpis o organizaciji izletov in potovanj iz 58. člena tega zakona
sprejme najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Ker se v 1. členu predloga zakona predlaga črtanje določila o
sprejetju predpisa o organizaciji izletov in potovanji z 58. člena
zakona o varstvu potrošnikov, se predlaga tudi črtanje
navedenega določila v 79. členu tega zakona.
67., 68. In 69. člen

62. člen

Končne določbe razveljavljajo določbo zakona o varstvu
konkurence, nekatere določbe pravilnika o minimalnih tehničnih
in drugih pogojih, kise nanašajo na prodajne objekte za opravljanje
trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln
in veljavnost nekaterih določb odlagajo do sprejema RS v
polnopravno članstvo v Evropskih skupnostih.

Določba je neposreden Izraz zahteve iz direktive 98/27.

IV.

na izdelku predstavlja kot njegov proizvajalec. Za proizvajalca se
šteje tudi uvoznik izdelka.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO OZIROMA
DOPOLNJUJEJO

Pravice, ki potrošniku pripadajo po tem zakonu, ne posegajo v
njegove pravice, ki jih ima po splošnih predpisih o obligacijskih
razmerjih.

1. člen
2. člen

Ta zakon ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in
drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij in določa
dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te pravice
zagotavljajo.

S potrošniki je podjetje dolžno poslovati v slovensKem jeziku in
pri tem v pisnih sporočilih uporabljati celotno ime svoje firme in
sedež.

Po tem zakonu je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja
blago in storitve predvsem za osebno uporabo ali uporabo v
svojem gospodinjstvu.

3. člen

Po tem zakonu se šteje za podjetje pravna in fizična oseba, ki
opravlja pridobitno dejavnost na trgu, ne glede na njeno
pravnoorganizacijsko obliko in lastninsko pripadnost.

Podjetja in druge organizacije, ki zagotavljajo potrošnikom javne
storitve in dobrine, so dolžni zagotoviti redno in kakovostno
opravljanje storitev ter skrbeti za ustrezen razvoj in dvig kakovosti
storitev.

Obveznosti, ki jih ima po tem zakonu podjetje, se nanašajo tudi
na zavode in druge organizacije oziroma druge fizične osebe, ki
zagotavljajo potrošnikom blago in storitve.

4. člen

Proizvajalec je po tem zakonu podjetje, ki izdeluje končne izdelke
ali sestavne dele ali pridobiva osnovne surovine ali oseba, ki se s
svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja

V skladu s splošnimi pravili o odgovornosti za škodo in s pravilom
o odgovornosti proizvajalca stvari z napako je dolžan proizvajalec
izdelka, kadar napaka na izdelku povzroči smrt, telesno poškodbo
ali okvaro zdravja človeka ali kadar zaradi napake na izdelku
nastane škoda na drugi stvari, povrniti nastalo škodo.
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13. člen

Škodo na drugi stvari je proizvajalec dolžan povrniti, če presega
vrednost 10.000 tolarjev, in to le tedaj, če je poškodovana stvar
običajno namenjena za osebno uporabo in jo je oškodovanec
uporabljal pretežno za osebno uporabo.

Na zahtevo državnega organa, organizacije potrošnikov, ali na
lastno pobudo poda Slovenska oglaševalska zbornica mnenje o
tem, ali je določeno oglaševanje nedostojno oziroma zavajajoče.

Če proizvajalca izdelka ali uvoznika ni mogoče ugotoviti, se vsak
dobavitelj izdelka šteje za proizvajalca, razen če v razumnem
roku oškodovanca obvesti o tem, kdo je proizvajalec oziroma
uvoznik, ali katera oseba mu je izdelek dobavila.

14. člen
Pravne in fizične, domače ali tuje osebe, ki opravljajo dejavnost
oglaševanja na območju Republike Slovenije, se lahko združujejo
v Slovensko oglaševalsko zbornico.

7. člen

Zbornica je pravna oseba. Svojo organizacijo in delovanje določi
s statutom.

Oškodovanec mora dokazati napako in škodo.
Proizvajalec je prost odgovornosti, če dokaže, da škoda izvira iz
vzroka, ki je bil izven stvari in njegovega učinka ni bilo mogoče
pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.

16. člen
Za tehnično zahtevnejše blago, stanovanje in poslovni prostor je
proizvajalec ob sklenitvi pogodbe dolžan izročiti potrošniku
garancijski list, tehnično navodilo in seznam pooblaščenih
servisov.

9. člen
Proizvajalec je odgovoren za škodo, ki jo je povzročil izdelek z
napako, deset let od dneva, ko je ta izdelek dal v promet.

Pooblaščen je tisti servis, ki ima veljavno pooblastilo proizvajalca,
da lahko izvaja servisna dela na proizvodih in ima sklenjeno
pogodbo za dobavo originalnih rezervnih delov.

Če je za izdelek določen rok uporabe, je proizvajalec odgovoren
za škodo, ki jo povzroči izdelek z napako samo, če je nastala v
tem roku.

Dokumenti iz prvega odstavka morajo biti v celoti v slovenskem
jeziku in lahko razumljivi.

10. člen

Proizvajalec je dolžan zagotoviti popravilo in vzdrževanje izdelka
tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o
servisiranju z drugo osebo.

Proizvajalec ni odgovoren za škodo, če dokaže, da:
izdelka ni dal v promet;
iz okoliščin izhaja, da napake, ki je povzročila škodo, verjetno
ni bilo v času, ko je izdelek dal v promet;
je ravnal v skladu s prisilnimi predpisi, ki jim mora izdelek
ustrezati;
je izdelal le sestavni del izdelka oziroma pridobil osnovno
surovino ali dodatno surovino ali aditiv in da je napaka nastala
zaradi konstrukcije izdelka, v katerega je bil sestavni del
vgrajen oziroma za katerega je bila uporabljena osnovna ali
dodatna surovina oziroma aditiv, ali da je napaka nastala
zaradi navodila proizvajalca tega izdelka;
svetovna raven znanosti in tehničnega napredka v času, ko
je dal izdelek v promet, ni bila takšna, da bi bilo možno napako
na izdelku odkriti (npr. z znanimi metodami in analizami).

Tudi po prenehanju proizvodnje določenega blaga je proizvajalec
dolžan potrošniku zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in
priklopne aparate.
Pravice iz garancije lahko potrošnik uveljavlja tudi proti prodajalcu.
17. člen
S predpisom, ki ga izda pristojni minister, se določi tehnično
zahtevnejše blago iz 16. člena tega zakona, za katerega mora
proizvajalec dati garancijo za kakovost oziroma za brezhibno
delovanje izdelka, tehnično navodilo, zagotoviti servis za
vzdrževanje in popravila ter oskrbovanje z nadomestnimi deli in
priklopnimi aparati. V primeru sklicevanja na standarde, mora
pristojni minister predpis pripraviti v sodelovanju z uradom,
pristojnim za standardizacijo in meroslovje.

12. člen
Oglaševanje blaga in storitev ne sme biti v nasprotju z zakonom,
ne sme biti nedostojno ali zavajajoče.

S predpisom iz prejšnjega odstavka se lahko določi tudi rabljeno
tehnično blago, za katero mora prodajalec, registriran za
opravljanje take dejavnosti, dati garancijo za brezhibno delovanje
blaga, tehnično navodilo, in v primeru, da za tako blago v Republiki
Sloveniji še ni pooblaščenega servisa, tudi zagotoviti servis za
vzdrževanje in popravila ter oskrbovanje z nadomestnimi deli in
priklopnimi aparati.

Oglaševalska sporočila morajo biti v slovenskem jeziku, razen,
če z drugim predpisom ni drugače določeno
Nedostojno oglaševanje blaga in storitev pomeni oglaševanje, ki
vsebuje sestavine, ki so žaljive ali bi lahko bile žaljive za potrošnike,
bralce, poslušalce in gledalce, ali sestavine, ki nasprotujejo morali
in je kot nedostojno oziroma zavajujoče opredeljeno v kodeksu
Slovenske oglaševalske zbornice

Z istim predpisom se za tako blago določijo tudi:
najkrajši garancijski rok, ki ne sme biti krajši od enega leta;
rok, v katerem mora proizvajalec ravnati po zahtevi potrošnika
in brezplačno odpraviti okvare in pomanjkljivosti izdelka ali pa
oporečni izdelek brezplačno nadomestiti z enakim novim in
brezhibnim izdelkom,
čas po preteku garancijskega roka, v katerem je proizvajalec
dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne
aparate,

Zavajajoče oglaševanje pomeni kakršnokoli oglaševanje, ki na
kakršenkoli način, vključno s predstavitvijo izdelka ali storitve,
zavaja ali lahko zavaja potrošnika. Zavajajoče oglaševanje je
zlasti oglaševanje, ki izkorišča ali bi lahko izkoriščalo potrošnikovo
neizkušenost in neznanje v dobičkonosne namene, ki vsebuje
nejasnosti, čezmerna pretiravanja ali druge podobne sestavine,
ki potrošnika zavajajo ali bi ga lahko zavajale.
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Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, se šteje za
nepošten pogodbeni pogoj zlasti določba:
po kateri lahko podjetje odstopi od pogodbe v vsakem primeru;
s katero se potrošnik odpove pravici do uveljavljanja določenih
ugovorov (npr. ugovor zaradi ničnosti, spodbojnosti,
neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve pogodbe);
po kateri cena ni določena ali ni dovolj določena;
ki izključuje odgovornost za škodo, ki jo je podjetje ali oseba,
za katero je podjetje odgovorno, povzročila namenoma ali iz
malomarnosti;
- s katero si podjetje zagotovi neprimerno dolg rok za izpolnitev
potrošnikovega naročila;
s katero se podjetju dovoljuje, da enostransko spremeni
pogodbene pogoje, ki so bistveni za pogodbeno razmerje;
po kateri si podjetje pridrži pravico odločati, ali je dobavljeno
blago v skladu s pogoji iz pogodbe;
s katero se določi pogodbena kazen v korist podjetja;
- s katero lahko podjetje prenese svoje pogodbene obveznosti
na tretjo osebo, ki v pogodbi ni bila navedena po imenu;
s katero se na potrošnika prenese dokazno breme, ki ga po
veljavnem pravu nosi podjetje.

čas po preteku proizvodnje, v katerem je proizvajalec dolžan
zagotavljati vzdrževanja, nadomestne dele in priklopne
aparate
Z istim predpisom se za tako blago lahko določi tudi obvezna
vsebina tehničnega navodila v skladu s predpisi na področju
standardizacije
18. člen
Garancijski list mora vsebovati zlasti naslednje podatke:
1. firmo in sedež proizvajalca,
2. podatke, ki identificirajo blago,
3. izjavo, da proizvajalec jamči za kakovost oziroma za
brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z
izročitvijo blaga potrošniku,
4. trajanje garancijskega roka,
5. firmo in sedež prodajalca ter datum izročitve blaga potrošniku.
Proizvajalec ima obveznosti po zakonu, tudi če za blago, določeno
v predpisu iz prejšnjega člena, garancijski list ni bil izdan ali ni bil
izročen potrošniku ali iz njegove vsebine ne izhajajo z zakonom
predpisane obveznosti proizvajalca.

26. člen

Proizvajalec ima obveznosti po zakonu tudi, če garancija ni
obvezna, pa jo je javno obljubljal.

Podjetje mora za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, vidno označiti
ceno.

20. člen

Cena blaga oziroma storitve mora biti označena v tolarjih.
Podjetje mora upoštevati označene cene.

Proizvajalec mora zagotoviti, da pooblaščeni servisi razpolagajo
z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar in
pomanjkljivosti, da takoj sprejmejo blago v popravilo in da napake
pravočasno odpravijo.

Minister, pristojen za trgovino, predpiše način označevanja cen
blaga in storitev.
28. člen

S predpisom, ki ga izda pristojni minister, se določi blago, za
katerega mora proizvajalec za čas popravila v roku iz druge
alinee tretjega odstavka 17. člena tega zakona na njegovo zahtevo
izročiti v brezplačno uporabo podoben izdelek.

Podjetje mora razprodajo objaviti na krajevno običajen način.
Blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno pred
znižanjem in z znižano ceno.

22. člen

Če je odstotek znižanja objavljen v razponu, mora najvišji odstotek
znižanja zajemati najmanj eno četrtino vrednosti vsega blaga, ki
je na razprodaji.

Pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo
pogodbe seznanjen z njihovim celotnim besedilom.
Šteje se, da je bil potrošnik seznanjen s celotnim besedilom
pogodbenih pogojev, če ga je nanje podjetje izrecno opozorilo in
če so mu bili dostopni brez težav.

30. člen
Podjetje, ki prodaja blago z napako, mora tako blago fizično ločiti
od redne prodaje brezhibnega blaga in vidno opozoriti, da gre za
prodajo blaga z napako, ter vsak kos takega blaga posebej
označiti.

24. člen
Pogodbeni pogoji se štejejo za nepoštene, če:
- v škodo potrošnika povzročijo znatno neravnotežje v
pogodbenih pravicah in obveznostih strank ali
povzročijo, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno v škodo
potrošnika ali
povzročijo, da je izpolnitev pogodbe znatno drugačna od
tistega, kar je potrošnik utemeljeno pričakoval ali
nasprotujejo načelu poštenja in vestnosti.

Podjetje, ki prodaja blago, ki mu bo v kratkem potekel rok
uporabnosti, mora tako blago fizično ločiti od redne prodaje
drugega blaga in vidno opozoriti, da gre za prodajo blaga, ki mu
bo v kratkem potekel rok uporabnosti.
33. člen
Blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben določen
postopek oziroma bi potrošnik z njegovo napačno uporabo lahko
povzročil nevarnost zase ali za druge ali onesnažil okolje, mora
podjetje priložiti navodilo za uporabo.

Pogodbene pogoje je treba razlagati v povezavi z drugimi pogoji v
isti pogodbi ali v drugi pogodbi med istima strankama in ob
upoštevanju narave blaga oziroma storitev in vseh drugih okoliščin
v zvezi s sklenitvijo pogodbe.
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Navodilo za uporabo mora biti v celoti v slovenskem jeziku in
lahko razumljivo.
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Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago
nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati podjetju v
petnajstih dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je
blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina
zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

34. člen
Podjetje mora pri prodaji blaga potrošniku zagotoviti deklaracijo,
certifikate, garancijski list, tehnično navodilo, seznam
pooblaščenih servisov oziroma druge spremne dokumente, če
je s predpisom tako določeno.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v osmih dneh po prejemu se
šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe

37. člen
Potrošnik ima v prodajalni, kjer je bilo blago kupljeno, ob morebitni
napaki na blagu pravico zahtevati, da podjetje blago z napako
zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek ali
odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v
sorazmerju z napako.

44. člen
Če je potrošnik v primeru iz prejšnjega člena podjetju sporočil, da
od pogodbe odstopa, mu mora podjetje takoj vrniti že plačano
kupnino.
Če podjetje potrošniku ne vrne že plačanega zneska v petnajstih
dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe, mora potrošniku
poleg tega zneska z zakonitimi zamudnimi obrestmi plačati še
eno desetino kupnine za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude
pri vračilu.

Če je napaka očitna, mora potrošnik zahtevo iz prejšnjega
odstavka sporočiti podjetju v osmih dneh po prevzemu blaga, pri
drugih napakah pa v enem letu po prevzemu blaga.
38. člen
Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od
podjetja zahtevati, da storitev ponovno opravi ali vrne plačani
znesek ali odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali vrne del
plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni
storitvi.

46. člen
Pri prodaji blaga od vrat do vrat ima potrošnik pravico, da v osmih
dneh po prejemu blaga podjetju pisno sporoči, da odstopa od
pogodbe.
Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago
nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati podjetju v
petnajstih dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je
blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina
zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Potrošnik mora svojo zahtevo sporočiti podjetju pri očitni napaki v
osmih dneh po opravljeni storitvi, pri drugih napakah pa v enem
letu po opravljeni storitvi.
39. člen

Vrnitev prejetega blaga podjetju v osmih dneh po prejemu se
šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Če v primerih iz 37. in 38. člena napaka ni sporna, mora podjetje
takoj ugoditi potrošnikov! zahtevi.

Za vračilo že plačane kupnine se uporabljajo določbe 44. člena
tega zakona.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje
v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna.

47. člen

41. člen

Pogodba o prodaji blaga od vrat do vrat mora biti sklenjena v pisni
obliki in mora vsebovati firmo podjetja in ime potrošnika, vrsto in
ceno blaga ter pravice potrošnika po določbah tega zakona.

Če podjetje molče ali izrecno pogojuje nakup blaga ali opravljanje
storitev z delnim ali celotnim predplačilom in dobavi blago ali opravi
storitev po prejemu predplačila, je dolžno potrošniku ob dobavi
blaga ali izvedbi storitve obračunati in plačati obresti po obrestni
meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad tri
mesece

48. člen
Pri izpolnjevanju pogodb o dobavi energije in vode potrošnikom je
treba potrošniku ceno obračunati po dejanski dobavi, izkazani na
njegovem merilu.

42. člen
Če se podjetje in potrošnik dogovorita o dostavi blaga v
potrošnikovo stanovanje ali na drug kraj, je podjetje dolžno, da
potrošniku blago dostavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini
in v dogovorjenem roku (dan in ura) in mu hkrati izroči vso
pripadajočo dokumentacijo.

Način merjenja dejanske dobave energije in vode določi s
posebnim predpisom minister, pristojen za energetiko v soglasju
z ministrom, pristojnim za meroslovje.
49. člen

Za dostavo blaga v potrošnikovo stanovanje se ne šteje puščanje
blaga pred vrati potrošnikovega stanovanja.

S pogodbo o prodaji blaga na obroke se podjetje (prodajalec)
zavezuje, da bo potrošniku izročilo določeno blago, še preden
mu bo kupnina popolnoma izplačana, potrošnik pa se zavezuje,
da ga bo odplačal v obrokih v določenih časovnih presledkih.

43. člen
Pri prodaji blaga po pošti ima potrošnik pravico, da v osmih dneh
po prejemu blaga podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe

Pogodba o prodaji na obroke mora biti sestavljena v pisni obliki.
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50. člen

59. člen

V pogodbeni listini morajo biti poleg blaga in njegove cene pri
prodaji za gotovino, ker bi bila pogodba sicer nična, navedeni:
skupen znesek vseh obročnih odplačil, vštevši tudi tisto, kar je
bilo plačano ob sklenitvi pogodbe, znesek posameznih obrokov,
njihovo število ter njihovi roki. V nasprotnem primeru lahko
potrošnik odstopi od pogodbe. Potrošnik lahko v vsakem primeru
odstopi od pogodbe, če to pisno sporoči prodajalcu v osmih dneh
po podpisu. Potrošnik se tej pravici ne more vnaprej odpovedati.

Pogodba o časovnem zakupu turističnih objektov mora biti
sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati naslednje podatke:
firmo podjetja, ki oddaja turistični objekt, firmo lastnika
turističnega objekta in ime potrošnika;
točen opis pravice, ki jo pridobi potrošnik, zlasti naravo pravice
in točen čas, v katerem potrošnik turistični objekt lahko
uporablja;
točen opis turističnega objekta, ki vsebuje zlasti točen naslov,
lokacijo, kategorizacijo, komunalno opremljenost in druge
podatke, pomembne za njegovo uporabo;
- v primeru, ko turistični objekt v času sklenitve pogodbe še ni
dograjen, točne podatke o stanju gradnje ali o roku, ko ga bo
predvidoma mogoče začeti uporabljati;
točno ceno uporabe turističnega objekta, kar poleg cene, ki
jo je treba plačati podjetju, vključuje tudi vse stroške, ki jih je
potrošnik dolžan plačevati v zvezi z uporabo tega objekta
(npr. takse, vzdrževanje, uporaba skupnih prostorov in naprav
ipd);
pravice potrošnika po določbah tega zakona;
kraj in datum podpisa pogodbe.

51. člen
Potrošnik lahko ob vsakem času naenkrat plača ostanek dolžne
kupnine in to brez pogodbenih obresti in brez stroškov.
Drugačno pogodbeno določilo je nično.
52. člen
Prodajalec lahko odstopi od pogodbe, če pride potrošnik v zamudo
z začetnim obrokom.

60. člen

Po plačilu začetnega obroka lahko prodajalec odstopi od pogodbe,
če pride potrošnik v zamudo z najmanj dvema zaporednima
obrokoma, ki pomenita najmanj osmino kupnine.
Izjemoma lahko prodajalec razdre pogodbo, če potrošnik pride v
zamudo le z enim obrokom, kadar za plačilo kupnine niso
predvideni več kot štirje obroki.

Od pogodbe iz prejšnjega člena lahko potrošnik brez navedbe
razloga odstopi s pisno izjavo, ki jo mora poslati podjetju v roku
štirinajst dni po sklenitvi pogodbe.
Od pogodbe iz prejšnjega člena lahko potrošnik odstopi s pisno
izjavo, ki jo mora poslati podjetju v roku treh mesecev po sklenitvi
pogodbe, če pogodba ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega
člena.

V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena lahko
prodajalec, namesto da bi odstopil od pogodbe, zahteva od
potrošnika, da plača ves ostanek kupnine, vendar mu mora pred
tem pustiti dodaten petnajstdnevni rok.

V primeru odstopa po prvem in drugem odstavku tega člena se
smiselno uporabljajo določbe 44. člena tega zakona.

54. člen

Nično je pogodbeno določilo, po katerem mora potrošnik del cene
ali stroškov plačati pred potekom roka iz prvega odstavka tega
člena.

Če se pogodba razdre, mora prodajalec vrniti prejete obroke z
zakonitimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel, in mu povrniti nujne
stroške, ki jih je imel za blago.

64. člen

Potrošnik mora s svoje strani vrniti prodajalcu blago v stanju, v
kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno, in mu dati povračilo
za njegovo uporabo vse do razdrtja pogodbe.

Vzgojno-izobraževalni programi osnovnega in srednjega šolstva
vsebujejo tudi temeljna znanja o varstvu potrošnikov.
Urad sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami pri pripravi
izobraževalnih programov varstva potrošnikov in organizacijami
potrošnikov.

55. člen
Pravice, ki jih ima potrošnik po tem poglavju (50., 51. in 54. člen),
morajo biti izrecno navedene v pogodbi.

70. člen

Če pravice iz prejšnjega odstavka niso navedene v pogodbi, jih
lahko potrošnik kljub temu uveljavlja ali pa odstopi od pogodbe.

Organi tržne inšpekcije v skladu s svojimi pooblastili nadzirajo
uresničevanje tega zakona in izrekajo ukrepe v skladu z zakonom.

Nična so določila pogodbe o prodaji na obroke, ki bi bila za
potrošnika manj ugodna od določb tega poglavja, razen določil o
lastninskem pridržku.

71. člen
če podjetje neupravičeno zavrne potrošnikovo zahtevo, naj mu
blago z napako zamenja z novim blagom ali naj mu vrne znesek
za plačano blago ali naj odpravi napako na blagu, lahko izda
pristojni organ tržne inšpekcije na potrošnikov predlog odločbo, s
katero podjetju odredi, naj ugodi zahtevi.

58. člen
Podjetja, ki organizirajo skupinske izlete in potovanja, morajo
potnike ustrezno zavarovati.
Pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z organizacijo izletov in
potovanj predpiše minister, pristojen za turizem.

36

3. september 2002

75. člen

Odločbo iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ le, če med
strankama ni spora o obstoju napake ali če je nedvomno
dokazana.
Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za
opravljanje storitev.

Tožbo iz prejšnjega člena lahko vloži vsaka organizacija, ki je
pravna oseba, ustanovljena za varovanje pravic in interesov
potrošnikov, od katere ustanovitve je do trenutka vložitve tožbe
že preteklo najmanj eno leto in dejansko deluje.

72. člen

Tožbo iz predhodnega člena lahko vloži tudi zbornica ali poslovno
združenje, katerega član je podjetje, ki je toženec.

Če pristojni organ tržne inšpekcije ugotovi, da:
cene blaga oziroma storitev niso označene ali niso vidno
označene (prvi odstavek 26. člena);
cena blaga oziroma storitve ni označena v tolarjih (drugi
odstavek 26. člena);
najvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji, objavljen v
razponu, ne zajema najmanj ene četrtine vrednosti blaga, ki
je na razprodaji (tretji odstavek 28 člena);
blago z napako ni fizično ločeno od redne prodaje brezhibnega
blaga ali podjetje ni vidno opozorilo, da gre za prodajo blaga z
napako ali vsakega kosa blaga z napako ni posebej označilo
(prvi odstavek 30. člena);
predpisani rok uporabnosti na blagu ni vidno in čitljivo označen
(drugi odstavek 31 člena);
je podjetje dalo v prodajo blago, ki zaradi svojih lastnosti ni
primerno za običajno uporabo in na njem ni označilo, za
kakšne namene je uporabno tudi s temi lastnostmi (tretji
odstavek 31.
člena);
blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben
določen postopek oziroma bi potrošnik z njegovo napačno
uporabo lahko povzročil škodo zase ali za druge ali onesnažil
okolje, ni priloženo navodilo za uporabo ali da navodilo za
uporabo ni v celoti v slovenskem jeziku in lahko razumljivo
(33. člen);
podjetje pri prodaji blaga potrošniku ni zagotovilo deklaracije,
certifikatov, garancijskega lista, tehničnega navodila, seznama
pooblaščenih servisov oziroma drugih spremnih dokumentov
(34. člen)

77. člen
Z denarno kaznijo najmanj 3.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če s potrošniki ne posluje v slovenskem jeziku ali v pisnih
sporočilih potrošnikom ne uporabi celotnega imena svoje firme
in sedeža (2. člen);
2. če se oglaša blago ali storitve na način, ki je v nasprotju z
zakonom, nedostojen ali zavajajoč ali če blaga in storitev ne
oglašuje v slovenskem jeziku (12. člen);
3. če oglaševanje blaga ali storitev vsebuje sestavine, ki
povzročajo ali bi lahko povzročile telesno, duševno ali
drugačno škodo pri otrocih ali sestavine, ki izkoriščajo ali bi
lahko izkoriščale njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj
(15. člen);
4. če potrošniku ob sklenitvi pogodbe ne izda garancijskega
lista, tehničnega navodila in seznama pooblaščenih servisov
ali če navedeni dokumenti niso v celoti v slovenskem jeziku
in lahko razumljivi (prvi in tretji odstavek 16. člena);
5. če ne zagotovi vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih
aparatov tudi po prenehanju proizvodnje določenega blaga
(peti odstavek 16. člena);
6. če kot proizvajalec ne zagotovi, da pooblaščeni servisi
razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo
okvar in pomanjkljivosti in da takoj sprejmejo blago v popravilo
(prvi odstavek 20. člena);
7. če potrošnikom ne prodaja blaga oziroma ne opravlja storitev
pod enakimi pogoji (drugi odstavek 25. člena);
8. če najvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji, objavljen
v razponu, ne zajema najmanj ene četrtine vrednosti vsega
blaga, ki je na razprodaji (tretji odstavek 28. člena);
9. če blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben
določen postopek oziroma bi potrošnik z njegovo napačno
uporabo lahko povzročil škodo zase ali za druge ali onesnažil
okolje, ne priloži navodila za uporabo ali če navodilo za uporabo
ni v celoti v slovenskem jeziku in lahko razumljivo (33. člen);
10. če potrošniku pri prodaji blaga ne zagotovi deklaracije,
certifikatov, garancijskega lista, tehničnega navodila, seznama
pooblaščenih servisov oziroma drugih spremnih dokumentov
(34. člen);
11. če potrošniku pri končnem obračunu od predplačila za blago
ali storitev ne obračuna in plača obresti po obrestni meri, po
kakršni obrestujejo banke hranilne vloge, vezane nad tri
mesece
1. (41. člen);
12. če pri dogovorjeni dostavi v potrošnikovo stanovanje ali na
drug kraj blaga ne dostavi v brezhibnem stanju, v dogovorjeni
količini in v dogovorjenem roku z vso pripadajočo
dokumentacijo (prvi odstavek 42. člena);
13. če v primeru dostave blago pusti pred vrati potrošnikovega
stanovanja (drugi odstavek 42. člena);
14 če pri prodaji blaga od vrat do vrat s potrošnikom ne sklene
pogodbe v pisni obliki o nakupu blaga in če pogodba ne vsebuje
firme podjetja, imena potrošnika, vrste in cene blaga ter pravic
potrošnika po določbah tega zakona (47. člen);

izda odločbo, s katero prepove prodajo tega blaga oziroma storitev
do odprave pomanjkljivosti.
73. člen
Če pristojni organ tržne inšpekcije ugotovi, da:
podjetje oglaša blago ali storitve na način, ki je v nasprotju z
zakonom, nedostojen ali zavajajoč ali če blago oziroma storitev
ne oglašuje v slovenskem jeziku (12. člen);
oglaševanje vsebuje sestavine, ki povzročajo ali bi lahko
povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo pri otrocih ali
sestavine, ki jih izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale njihovo
zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj (15. člen)
z odločbo začasno prepove takšno oglaševanje blaga ali storitev.
74. člen
Podjetje, ki v pravnem prometu s potrošniki uporablja splošne
pogoje poslovanja ali v sklenitev ponuja vnaprej natisnjene
pogodbe (formularne pogodbe) ali uporablja metode poslovanja
ali oglašuje na načine, ki nasprotujejo prisilnim predpisom ali
dobrim poslovnim običajem, je lahko toženo na opustitev njihove
uporabe

37

poročevalec, št. 81

t

8. če da v prodajo blago oziroma ne ustavi prodaje blaga, ki
zaradi svojih lastnosti ni primerno za običajno uporabo, in na
njem ne označi, za katere namene je uporabno tudi s temi
lastnostmi (tretji odstavek 31. člena);
9. če ne izda računa za prodano blago oziroma opravljeno
storitev ali potrošniku ne omogoči, da preveri pravilnost
zaračunane cene glede na kakovost in količino kupljenega
blaga oziroma opravljene storitve (35. člen);
10. če ne prodaja blaga v primerni embalaži in če ga na
potrošnikovo zahtevo posebej ne zavije (prvi in drugi odstavek
36. člena);
11. če embalaža ni primerna obliki in teži blaga in če zavaja
potrošnika glede velikosti in teže blaga (tretji odstavek 36.
člena);
12. če v primeru iz 37. in 38. člena, ko napaka ni sporna, takoj ne
ugodi potrošnikovi zahtevi (prvi odstavek 39. člena);
13. če potrošniku ne odgovori v osmih dneh po prejemu
potrošnikove zahteve (drugi odstavek 39. člena).

15. če cene dobave energije oziroma vode potrošniku ne
obračuna po dejanski dobavi ali če merjenje dejanske dobave
energije oziroma vode ne opravi na predpisan način (48. člen);
16. če ne organizira izletov in potovanj v skladu s pogoji za
opravljanje dejavnosti in če podjetja, ki organizirajo skupinske
izlete in potovanja, niso ustrezno zavarovala potnikov (58.
člen);
17. če pogodbe o časovnem zakupu turističnih objektov ne sklene
v pisni obliki ali če pogodba ne vsebuje predpisanih podatkov
(59. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
78. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju
prekrška, se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, ne označi cene ali
je vidno ne označi (prvi odstavek 26. člena);
2. če cene blaga oziroma storitve ne označi v tolarjih (drugi
odstavek 26. člena);
3. če ne upošteva označenih cen (tretji odstavek 26. člena);
4. če se ne drži predpisanega načina označevanja cen blaga in
storitve (četrti odstavek 26. člena);
5. če blaga, ki je na razprodaji, ne označi s ceno pred znižanjem
in z znižano ceno (drugi odstavek 28. člena);
6. če blaga z napako fizično ne loči od redne prodaje brezhibnega
blaga in vidno ne opozori, da gre za blago z napako, ter
vsakega kosa blaga z napako posebej ne označi (prvi
odstavek 30. člena);
7. če blaga, ki mu bo v kratkem potekel rok uporabnosti, fizično
ne loči od drugega blaga, in vidno ne opozori, da gre za
prodajo blaga, ki mu bo v kratkem potekel rok uporabnosti
(drugi odstavek 30. člena);
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Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju
prekrška, se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
79. člen
Predpis o splošni varnosti izdelkov iz drugega odstavka 3. člena
tega zakona, o označevanju cen iz 26. člena tega zakona, predpis
o načinu merjenja dejanske dobave energije in vode potrošnikom
iz 48. člena tega zakona in predpis o organizaciji izletov in potovanj
iz 58. člena tega zakona se sprejmejo najpozneje v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona.
Strokovni svet iz 62. člena se ustanovi najkasneje v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona.
Nacionalni program varstva potrošnikov predloži Vlada Republike
Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:
Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
varstvu potrošnikov

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašalo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno^

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo:
71. člen

'

Pogodbenice tudi menijo, da je posebej pomembno, da približevanje
zakonodaje hitro napreduje na področju notranjega trga, varstva
pravic delavcev, varstva potrošnikov ter okolja
93. člen - varstvo potrošnikov

-

Pogodbenice sodelujejo z namenom, da bi dosegle združljivost
sistemov varstva potrošnikov v Sloveniji in Skupnosti. Prizadevati
bi si bilo treba za učinkovito varstvo potrošnikov kot temeljni
pogoj za zagotavljanje učinkovitega tržnega gospodarstva.
Glede na skupne interese pogodbenice v ta namen spodbujajo in
zagotavljajo:
dejavno politiko varstva potrošnikov v skladu z zakonodajo
Skupnosti in, če je primerno, s smernicami Združenih
narodov;
usklajevanje zakonodaje in prilagajanje predpisov o varstvu
potrošnika v Sloveniji predpisom, kise uporabljajo v Skupnosti;
učinkovito zakonsko varstvo potrošnikov z namenom
izboljšati kakovost in zagotoviti ustrezne varnostne standarde
za potrošno blago.
4. Sodelovanje na tem področju lahko vključuje:
izmenjavo informacij o nevarnih izdelkih;
usposabljanje vladnih in nevladnih strokovnjakov s področja
varstva potrošnikov;
pomoč pri razvoju neodvisnih organizacij, katerih namen je
izboljšati obveščenost potrošnikov zlasti z akcijami za
ozaveščanje potrošnikov;
ustanovitev informacijskih in svetovalnih centrov za
poravnavo sporov in za pravne in druge nasvete potrošnikom;
sodelovanje med slovenskimi centri in centri Skupnosti;
dostop do baz podatkov Skupnosti;
razvoj izmenjav med zastopniki interesov potrošnikov.

b) Ali le predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Da.
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

b, V KpKSnem obsegu »o Iz sporazuma Izhalaloče obveznosti
Izpolnjene:

4, Navedba rok* predvidene oooolne uskladitve akta z zaoral
navedenimi pravnimi viri ES (leto)

Sporazum ne vsebuje konkretnih obveznosti. Vsekakor mora
Republika Slovenija upoštevati 71. člen ESP, ki narekuje
prednostno približevanje zakonodaje, med drugim, tudi na področju
varstva potrošnikov.

S, Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?
Direktive so prevedene v slovenščino.

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
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Council Directive 93/13/EEC ot 5 April 1993 on unfair terms in
consumer contracts - v celoti usklajeno
Directive 97/7/EC of the European Parliament and the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect
of distance contracts - v celoti usklajeno
Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away
from business premises - v celoti usklajeno
Directive 98/27/EC of the European Parliament and of the
Council of 19 May 1998 on injunctions for the protection of
consumers' interests - v celoti usklajeno
Council directive 84/450/EEC of 10 September 1984 concerning to the approximation of the laws, regulations ahd
administrative provisions of the Member States concerning
misleading advertising - v celoti usklajeno
Directive 97/55 of the European Parliament and of the Council of 6 October 1997 amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative
advertising - v celoti usklajeno
Directive 94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the protection of purchasers in
respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare
basis- v celoti usklajeno
Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions
of the Member States concerning liability for defective products - v celoti usklajeno
Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the
Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of
consumer goods and associated guarantees - v celoti
usklajeno
Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the
Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information
society services, in particular electronic commerce, in the
Internal Market - v celoti usklajeno.
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8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik?
Predlog zakona za prvo obravnavo je preveden.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu
potrošnikov je v državnem programu naveden pod poglavjem
603 0.

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TA!EX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...)
rn priloženo njihovo mnenje o usklajenosti
Nosilci priprave predloga zakona za prvo obravnavo so bili
strokovnjaki Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti iz
Ljubljane.

v.d.direktorice
Vesna Berk

Ministrica
dr. Tea Petrin

♦

40

3. september 2002

Predlog

STANOVANJSKEGA

ZAKONA

(SZ-1)

prva obravnava - EPA 622 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala:

EVA:
2001-2511-0082
Številka: 363-05/2002-2
Ljubljana, 25.07.2002
Vlada Republike Slovenije je na 84. redni seji dne 25.07.2002
določila besedilo:

mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo,
Jože Novak, državni sekretar v Ministrstvu za okolje,
prostor in energijo.

- PREDLOGA STANOVANJSKEGA ZAKONA,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

prejšnjimi imetniki stanovanjske pravice, s tremi možnimi modeli
reševanja teh razmerij, vendar je Ustavno sodišče t.i. tretji model
razveljavilo, tako da sta sedaj v veljavi le dva modela.

PREDLOG STANOVANJSKEGA
ZAKONA

Tudi druge spremembe in dopolnitve stanovanjskega zakona v
letu 1996 so bile pretežno namenjene področju upravljanja v
večstanovanjskih hišah, razmejene pa so bile tudi pristojnosti na
stanovanjskem področju med občinami in upravnimi enotami.

UVOD:
1.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

S tretjimi spremembami in dopolnitvami stanovanjskega zakona,
uveljavljenimi v začetku le'a 2000, je urejeno oblikovanje neprofitnih
najemnin, upoštevaje stroškovno načelo, pa tudi socialno
vzdržnost neprofitnih najemnin.

Splošno - razlogi za sprejem zakona
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94, 23/96 in 1/
00), ki je določil pravno podlago za ukinitev družbene lastnine na
stanovanjskem področju In prehajanje s pravne ureditve
stanovanjske pravice na najemna razmerja, v sklopu ukinitve
družbeno lastninskih razmerij pa omogočil proces lastninjenja in
privatizacije stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini, je
bil od svoje uveljavitve leta 1991 že trikrat spremenjen, doživel pa
je tudi razveljavitve s strani Ustavnega sodišča Republike
Slovenije, ki je poseglo predvsem na najemninsko področje in v
razmerja med lastniki in najemniki denacionaliziranih stanovanj.

Pred privatizacijo družbenega stanovanjskega fonda je bilo v
Republiki Sloveniji 652.422 stanovanj, od tega 400.066 stanovanj
v individualnih hišah (66,9%), 225.000 pa najemnih družbenih
stanovanj. Po koncu privatizacije stanovanj je razmerje med
lastnimi stanovanji in najemnimi stanovanji 88%: 12%, tako da je
najemnih stanovanj v državi sedaj okrog 84.000, ki so po
stanovanjskem zakonu opredeljena kot neprofitna. V lasti občin je
23.652 stanovanj, ki so večinoma opredeljena kot neprofitna
(17.224) ter socialna (5.236).
Delež lastniških stanovanj v državah EU je naslednji:
Belgija 61%, Danska 51%, Nemčija 38%, Španija 77%, Grčija
77%, Francija 54%, Irska 81%, Italija 67%, Nizozemska 48%,
Portugalska 58%, Velika Britanija 67%, Finska 66%.

V prvih spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona v
letu 1994 se je poseglo v glavnem na področje upravljanja ter na
področje razmerij med lastniki denacionaliziranih stanovanj in
3. september 2002
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Glede na cilje, ki si jih je država zadala z Nacionalnim
stanovanjskim programom, zbrani podatki kažejo zlasti precejšnje
odstopanje pri zagotavljanju socialnih stanovanj, delno, vendar v
manjši meri pa tudi pri zagotavljanju neprofitnih stanovanj. Razlog
za takšno oceno je v dejstvu, da doslej niso izpolnjene vse
predpostavke za izvajanje Nacionalnega stanovanjskega
programa, še posebej na področju nezadostnega interesa
investitorjev za vlaganja v stanovanjsko gradnjo in prenovo,
nezadostna pa je tudi proračunska podpora področju, tako na
ravni države kot na lokalni ravni.

stanovanjskega zakona, smejo znašati največ 3,81% od
vrednosti stanovanj letno. Lastniki denacionaliziranih stanovanj
smejo najemnikom - prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice
zaračunati najemnino največ v višini 3,81% od vrednosti
stanovanj, razliko do polne najemnine pa lastnikom
denacionaliziranih stanovanj povrne občina iz sredstev državnega
proračuna. Neprofitne najemnine za stanovanja v lasti oseb
zasebnega prava in stanovanja v lasti občin in drugih oseb javnega
prava pa lahko znašajo največ 5,08% letno od vrednosti stanovanj.
Najemniki, ki so upravičeni do najema socialnega stanovanja,
imajo pravico do znižane neprofitne najemnine, ki znaša 1,91%
letno od vrednosti stanovanja, kolikor znašajo stroški tekočega
in investicijskega vzdrževanja ter upravljanja in zavarovanja.
Razliko do polne neprofitne najemnine - objektno subvencijo krije
lastnikom stanovanj občina iz sredstev primerne porabe.

Spremembe v smeri doseganja ciljev Nacionalnega
stanovanjskega programa so možne po eni strani z izrazitejšo
proračunsko podporo države in lokalnih skupnosti temu področju,
po drugi strani pa mora biti tudi najemninska politika v funkciji
spodbujanja vlaganj v stanovanjsko graditev in prenovo, hkrati
pa socialno vzdržna.

Višina najemnine je odvisna od vrste najema, od datuma vselitve
in od starosti stanovanja. Zato je način oblikovanja neprofitnih
najemnin izredno nepregleden in zapleten ter kot tak povzroča
težave lastnikom stanovanj, ki zaračunavajo neprofitne najemnine.

Ocena stanja
Sedanja struktura lastništva stanovanj otežuje upravljanje v
večstanovanjskih hišah, saj številni lastniki stanovanj niso
usposobljeni za celovito prevzemanje in izvajanje vloge lastnika
pri upravljanju s hišo. Na področju upravljanja posledično še ni
zaznati potrebne zainteresiranosti lastnikov za medsebojno
sodelovanje pri skupnem urejanju medsebojnih razmerij.
Medsebojne pogodbe lastnikov o upravljanju bi, v kolikor bi bile
sklenjene, odpravile večino sporov in nejasnosti. Natančno bi
določile delež stroškov upravljanja in obratovanja ter olajšale delo
upravnikov. Takih pogodb je nekaj, vendar so še vedno bolj izjema,
kot pa splošno pravilo. Za sklenitev take pogodbe je danes
potrebno 100%-no soglasje, kar je izjemno težko dosegljivo.

Veljavni stanovanjski zakon določa, da se pomoč pri uporabi
stanovanja dodeljuje po predpisih, ki urejajo socialnovarstvene
pravice. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 26/01) določa, da se upravičencu do
denarne socialne pomoči, ki je dolžan plačevati najemnino za
stanovanje, denarna socialna pomoč poveča za višino neprofitne
najemnine, ki bi jo plačeval v socialnem stanovanju, vendar največ
za višino 25 % osnovnega zneska minimalnega dohodka,
določenega s tem zakonom.
Na podlagi 63. člena veljavnega stanovanjskega zakona pa so
najemniki, katerih dohodki jih uvrščajo med prosilce za dodelitev
socialnih stanovanj v najem, upravičeni plačevati znižano
najemnino, kar pomeni, da bi leta 2004 in naprej plačevali približno
polovično najemnino.

Zato ocenjujemo, da je v sedanjih razmerah na tem področju
potrebno zagotoviti ločeno zakonsko podlago odločitvam lastnikov
o izbiri upravnika, za kar pa ne bi smelo biti potrebno 100%-no
soglasje

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu
v prehodnih določbah določa, da naj bo po novem področje pomoči
pri uporabi stanovanja urejeno s stanovanjskimi predpisi, torej z
novim stanovanjskim zakonom. To pomeni, da je potrebno na
novo oblikovati celotno poglavje, ki bo urejalo to problematiko.

Določbe zakona o upravljanju z večstanovanjskimi hišami so,
kar se je pokazalo v desetletnem obdobju izvajanja zakona in ob
številnih kontaktih z različnimi upravniki, občinami ter drugimi
lastniki stanovanj, premalo dorečene in premalo obvezujoče za
lastnike stanovanj, ki se še vedno ne zavedajo obveznosti, ki jim
jih prinaša lastništvo stanovanja. Pomanjkljiva je tudi razmejitev
ukrepov in posegov, ki potrebujejo soglasje vseh solastnikov
večstanovanjske hiše in tistih, za katere zadostuje soglasje večine
solastnikov.

S stanovanjskim zakonom je bil zaradi financiranja nacionalnega
stanovanjskega programa oziroma spodbujanja stanovanjske
gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš
ustanovljen Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Zakon o javnih
skladih, sprejet marca leta 2000 (Uradni list RS, št. 22/00), je v
prehodnih in končnih določbah razveljavil večino določb, ki se
nanašajo na Stanovanjski sklad RS in posledično tudi na občinske
stanovanjske sklade, poleg tega pa je tudi Nacionalni stanovanjski
program, sprejet maja 2000 (Uradni list RS. št. 43/00)
Stanovanjskemu skladu RS podelil nove pristojnosti na področju
izvajanja nacionalnega stanovanjskega programa in stanovanjske
politike na sploh, tako da je potrebno na novo urediti tudi vlogo
Stanovanjskega sklada RS, upoštevaje pri tem zlasti Akt o
ustanovitvi Stanovanjskega sklada RS kot javnega sklada (Uradni
list RS, št. 96/00).

Pri urejanju najemnih razmerij se je pokazalo, da so s sprejetjem
stanovanjskega zakona v letu 1991 odpadli nekateri odpovedni
razlogi, ki so obstajali že v času prejšnjega zakona o stanovanjskih
razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82 in 14/84), ki pa so še potrebni,
saj naj bi ob sedanjem velikem pomanjkanju najemnih stanovanj
v najemnem stanovanju bivali le tisti, ki ga res potrebujejo in da je
potrebno prosto oddajanje stanovanj razmejiti od oddajanja
neprofitnih stanovanj.
Oblikovanje neprofitnih najemnin je uredila zadnja novela
stanovanjskega zakona (Ur l. RS, št. 1/00), natančen način in
postopek za izračun neprofitnih najemnin pa določa vladni odlok
o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
(Ur. I RS, št. 23/00 in 96/01) Zakon je predpisal najvišje dovoljene
stopnje posameznih elementov neprofitne najemnine. Seštevek
vseh elementov najemnine predstavlja največ 5,08% od vrednosti
stanovanj letno.

Inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem stanovanjskega
zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, se je tekom
izvajanja izkazalo za učinkovit in potreben inštrument nadzora,
dodelati pa je potrebno pristojnosti inšpekcije in jih razširiti tudi na
delo upravnika.
Položaj najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih je glede
najemnega razmerja, ki je nadomestil prejšnjo stanovanjsko
pravico, izenačen s pravnim položajem drugih najemnikov prejšnjih imetnikov stanovanjske pravice. Glede na dejstvo, da je
z denacionalizacijo privatizacija teh stanovanj že opravljena, pa

Najemnine za stanovanja, ki jih zasedajo prejšnji imetniki
stanovanjske pravice ali osebe, s katerimi je lastnik dolžan skleniti
najemno pogodbo na podlagi prvega odstavka 56. člena
poročevalec, št. 81
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vzpostavitev identifikacijske oznake stavb in stanovanj zaradi
vzpostavitve, vodenja in izmenjave podatkov iz katastra stavb
in registra stanovanj;
učinkovitejše upravljanje večstanovanjskih hiš;
transparentnost in varnost sredstev lastnikov;
zbiranje sredstev za večja vzdrževalna dela v rezervnem
skladu;
usposobljenost lokalnih skupnosti za izvajanje nalog na
stanovanjskem področju in razvijanje različnih oblik
zagotavljanja najemnih in lastnih stanovanj;
poenostavitev in poenotenje neprofitnih najemnin na
stroškovni ravni;
izpopolnitev sistema socialnih korektivov na stanovanjskem
področju;
zaščita kupcev novozgrajenih stanovanj;
vzpostavitev katastra stavb.

se je z drugo novelo stanovanjskega zakona v letu 1994 zagotovilo
najemnikom in lastnikom teh stanovanj materialne spodbude po
treh načinih oziroma modelih pogojno rečeno nadomestne
privatizacije.
Sicer se ocenjuje, da je bilo po letu 1945 nacionaliziranih in
zaplenjenih okoli 13.000 stanovanj. Predmet vračanja po ZDEN
je okoli 12.000 stanovanj, doslej pa je že odločeno v 11.000
primerih.
V sklopu izvajanja 125. člena stanovanjskega zakona, ki ureja
razmerja med lastniki in najemniki denacionaliziranih stanovanj,
se je na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo doslej obrnilo
skupno 1432 najemnikov in lastnikov. Razrešeno je 1200 vlog, od
tega po prvem modelu (dogovor z lastnikom, da najemnik odkupi
pod pogoji privatizacije stanovanje, v katerem biva) 453 primerov,
po drugem modelu (najemnik izprazni denacionalizirano
stanovanje ter si kupi drugo stanovanje) pa 747 primerov.

V predlog stanovanjskega zakona so vgrajene številne novosti,
s katerimi bi ob ohranjanju sistemskih načel stanovanjskega
zakona iz leta 1991 uveljavili določbe, s katerimi bi se olajšalo in
racionaliziralo upravljanje v večstanovanjskih hišah, podprlo
interes lastnikov za oddajo prostih stanovanjskih površin, dalo
Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije in občinskim
stanovanjskim skladom zakonske podlage za celotno dejavnost,
ki jo morajo opravljati v zvezi z uresničevanjem nacionalnega
stanovanjskega programa in občinskih stanovanjskih programov,
zagotovilo dodatne materialne spodbude za dogovarjanje med
lastniki denacionaliziranih stanovanj in prejšnjimi imetniki
stanovanjske pravice na teh stanovanjih o pogojno rečeno
nadomestni privatizaciji ter utrdilo vlogo stanovanjske inšpekcije
in racionaliziralo inšpekcijske postopke na stanovanjskem
področju.

Denacionalizacija stanovanj z vračilom v naravi je povzročila
številna konfliktna razmerja med posameznimi lastniki
denacionaliziranih stanovanj in nekdanjimi imetniki stanovanjske
pravice v njih, ki so postali najemniki z neprofitno najemnino.
Razlogi so različni, v splošnem pa prvi pričakujejo sprostitev
obremenitve z neprolitnim najemnim razmerjem, drugi pa
izenačenje s tistimi, ki so odkupili družbeno stanovanje pod
ugodnimi pogoji.
Niti prva niti druga pričakovanja niso rešljiva iz ustavno in obče
pravnih ter iz javnofinančnih razlogov. Omenjeni konflikti, ki imajo
svojo organizirano obliko v dejavnosti zadevnih interesnih
združenj, predstavljajo še vedno nerešeno tranzicijsko breme.
Zato je potrebno pospešiti razreševanje teh vprašanj z dodatnimi
spodbudami za uresničevanje določb 125. člena stanovanjskega
zakona, kar zahteva, da se z zakonom zagotovijo dodatne
materialne spodbude kot podpora procesom sporazumevanja,
namenjene najemnikom in lastnikom teh stanovanj, pospeši
razreševanje konfliktnih situacij in dodela t i. modele reševanja
nadomestne privatizacije.

Poglavitne rešitve
Predlog novega stanovanjskega zakona v 1. členu opredeljuje,
kaj vse se ureja s tem zakonom in sicer določa vrste stanovanjskih
stavb, pogoje za graditev in vzdrževanje stanovanjskih stavb,
lastninskopravna razmerja v večstanovanjskih stavbah in
upravljanje večstanovanjskih stavb, v kolikor odstopajo od ureditve
v stavarnopravnem zakoniku, stanovanjska najemna razmerja,
pomoč pri pridobitvi in uporabi stanovanja, gradnjo in prodajo
novih stanovanj, inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem
določb tega zakona in pristojnosti in naloge občin in države na
stanovanjskem področju.

Lastninjenje stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini je v
celoti zaključeno, poglavje privatizacije pa je odprto le v delu, ki
se nanaša na nadomestno privatizacijo prejšnjih imetnikov
stanovanjske pravice na denacionaliziranih stanovanjih in tistih
najemnikov, ki bivajo v stanovanjih, za katera je bila zahteva za
denacionalizacijo pravnomočno zavrnjena ali iz kakšnih drugih
razlogov ni prišlo do vrnitve stanovanja v last prvotnemu lastniku.

Predlog zakona opredeljuje vrste stanovanjskih stavb in jih deli
na enostanovanjske stavbe, ki so samostojno stoječe
enodružinske hiše, vile, atrijske hiše, na dvo in večstanovanjske
stavbe, kot so predvsem bloki, stolpnice, hiše z dvema ali več
stanovanji ter na stanovanjske stavbe za posebne namene,
namenjene bivanju študentov, dijakov, upokojencev, raznim
terapevtskim skupinam, brezdomcem, izvajanju socialnovarstvenih programov, ki vključujejo bivanje ter začasnemu
reševanju stanovanjskih problemov socialno ogroženih oseb.

Glede na številne spremembe in dopolnitve stanovanjskega
zakona, na razveljavitve zakona s strani Ustavnega sodišča, na
sprejeti Nacionalni stanovanjski program, glede na to, da je bil
sprejet zakon o javnih skladih, glede na končane postopke
lastninjenja in privatizacije stanovanj in stanovanjskih hiš ter glede
na to, da so posegi v zakonsko besedilo tako celoviti in obsežni,
bi bile spremembe in dopolnitve obstoječega stanovanjskega
zakona nesmiselne, saj bi pripeljale do popolnoma nepreglednega
zakonskega besedila, ki bi zelo otežil njegovo uporabo.

2.

Predlog zakona določa, da so stanovanjske enote v dvo ali
večstanovanjski stavbi stanovanja, stanovanjske enote v
skupinski stanovanjski stavbi pa bivalne enote. Med stanovanja
pa se uvrščajo tudi oskrbovana stanovanja, kjer lahko stanovalci
dobijo pomoč 24 ur dnevno iz določene ustanove, imajo ločeno
gospodinjstvo in so v večstanovanjski stavbi ali drugi obliki strnjene
gradnje.

CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE
PREDLOGA ZAKONA

Cilji in načela zakona

V stanovanjskih stavbah pripadajo stanovanju še določeni
individualni prostori, kot so atriji, kleti, drvarnice, garaže ter balkoni,
terase, lože, če niso sestavni del stanovanja. V poslovno-

Osrednji cilji novega stanovanjskega zakona so naslednji:
opredelitev vrste stanovanjskih stavb;
oživljanje stanovanjske gradnje in prenove ter boljše
vzdrževanje stanovanjskega fonda;
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stanovanjskih stavbah in stanovanjsko-poslovnih stavbah pa se
za posamezne dele štejejo tudi poslovni prostori, drugi samostojni
prostori ter individualni prostori.

etažni lastniki zaradi nezadostne večine ne morejo sprejeti sklepa
glede rednega upravljanja, posel pa je nujen za redno vzdrževanje
stvari, lahko katerikoli etažni lastnik ali upravnik predlaga, da o
izvedbi posla odloči sodišče v nepravdnem postopku. Odločba
sodišča nadomešča sklep etažnih lastnikov. Rešeno je tudi
vprašanje stroškov postopka, saj predlog zakona določa, da v
kolikor etažni lastnik uspe, se stroški postopka štejejo za strošek
upravljanja večstanovanjske stavbe.

Skupne dele večstanovanjske stavbe sestavljajo skupni prostori,
skupni gradbeni elementi ter skupne inštalacije, naprave in oprema.
Predlog zakona ločuje med tistimi skupnimi deli, ki so v solastnini
vseh solastnikov (skupni deli) in tistimi, ki so v solastnini le nekaterih
etažnih lastnikov (posamezni skupni deli).

Za posle, ki presegajo okvir rednega upravljanja se po predlogu
tega zakona štejejo zlasti spremembe v razmerju med skupnimi
in posameznimi deli, posebne omejitve rabe posameznih in skupnih
delov, izboljšave, ki se po tem zakonu ne štejejo za vzdrževanje
večstanovanjske stavbe ter spreminjanje rabe skupnih prostorov.
Kadar se glede izboljšav, ki presegajo vzdrževanje, ne doseže
soglasja vseh solastnikov, lahko tisti etažni lastniki, ki želijo takšno
izboljšavo, le-to izvedejo, če sami nosijo stroške izboljšave in če
s tem ne ovirajo izvrševanja lastninske pravice drugih etažnih
lastnikov.

Podlaga za nastanek etažne lastnine - t.i. pravni temelj, je po tem
zakonu pravni posel ali sodna odločba ter vpis v zemljiško knjigo.
Med detinicijami, ki so opredeljene v splošnem delu, so še definicije
upravljanja in primernega stanovanja. Definicija primernega
stanovanja se uporablja za potrebe tega zakona in je opredeljena
glede na tehnično primernost, izdano gradbeno dovoljenje ter
površinsko primernost, kije odvisna od števila oseb, ki stanovanje
uporabljajo.
Lastninskopravna razmerja

Pogodba o medsebojnih razmerjih

Predlog zakona definira stanovanje kot posamezni del
večstanovanjske stavbe, ki je predmet lastninske pravice in s
katerim je neločljivo povezana solastnina na skupnih delih.
Stanovanje je lahko tudi v solastnini ali skupni lastnini.

Etažni lastniki morajo, tako kot to določa že stvarnopravni zakonik,
skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih. Ta je lahko sestavni
del pravnega temelja ali se sklene kot samostojna pogodba.
Predlog zakona določa tudi elemente, ki jih vsebuje pogodba o
medsebojnih razmerjih.

V svojem stanovanju sme etažni lastnik brez soglasja ostalih
etažnih lastnikov izvrševati spremembe, če to ne vliva na kakšen
drug posamezni del ali skupni del večstanovanjske stavbe ali se
ne spreminja zunanji videz. Za vse ostale posege v stanovanje
pa potrebuje etažni lastnik soglasje večine solastnikov. Etažni
lastnik odgovarja za škodo, ki izvira iz njegovega stanovanja po
splošnih odškodninskih pravilih, solidarno pa odgovarja tudi za
škodo, ki jo povzročijo osebe, ki pridejo v večstanovanjsko stavbo
z dovoljenjem ali privolitvijo tega etažnega lastnika.

Zbor lastnikov in nadzorni odbor
O poslih upravljanja večstanovanjske stavbe lahko etažni lastniki
odločajo s podpisovanjem listine ali na zboru lastnikov. Zbor
lastnikov lahko skliče upravnik, etažni lastniki, ki skupaj dosegajo
najmanj eno petino solastniških deležev ali nadzorni odbor. Zbor
se skliče s pisnim vabilom. Če predlagana rešitev ni bila sprejeta,
ker na zboru ni bila dosežena potrebna večina, lahko zbor z
navadno večino prisotnih etažnih lastnikov sklene, da naj upravnik
v roku največ štirinajst dni skliče ponovljeno zasedanje zbora.
Vabilo za sklic ponovljenega zbora mora vsebovati tudi opozorilo,
da bo zbor lastnikov na ponovljenem zboru sklepal z navadno
večino prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih, vendar
le o predlogih, ki se nanašajo na redno upravljanje.

Lastninskopravna razmerja na skupnih delih
Predlog zakona določa, da so skupni deli večstanovanjske stavbe
v solastnini vseh etažnih lastnikov. Solastniški delež je določen s
pravnim temeljem, do njegove vzpostavitve pa se solastniški
deleži določajo glede na površino posameznega dela v etažni
lastnini v razmerju do skupne površine vseh posameznih delov v
etažni lastnini. Določba, ki bi kot poseben skupen del določila del
zemljišča, je nična. Zelo pomembno je določilo, ki se v praksi
mnogokrat potrebuje in sicer po določitvi posebnih skupnih delov,
ki naj bi bili v solastnini le tistih etažnih lastnikov, katerim ta posebni
skupni del služi in ki naj bi ga etažni lastniki določili s pravnim
temeljem - pogodbo, za katero je potrebno soglasje vseh
solastnikov.

REZERVNI SKLAD
Zelo pomemben inštrument pri zagotavljanju vzdrževanja
večstanovanjskih stavb pomeni obvezno oblikovanje rezervnega
sklada, s katerim naj bi se zagotovilo zbiranje sredstev za
vzdrževalna dela na hiši v skladu z planom vzdrževanja. Za
občine, stanovanjske sklade in neprofitne stanovanjske
organizacije kot lastnike velikega števila stanovanj pa predlog
zakona predvideva možnost oblikovanja svojih skladov v okviru
njihovih namenskih sredstev. Etažni lastniki vplačujejo v rezervni
sklad najmanj znesek, ki je določen s podzakonskim predpisom.
Vplačila v rezervni sklad se knjigovodsko ločeno vodijo od drugih
vplačil etažnih lastnikov iz naslova obratovanja in vzdrževanja
večstanovanjske stavbe.

Razmerje lastnik - najemnik
V razmerju do drugih etažnih lastnikov nastopa najemnik kot
zastopnik lastnika stanovanja, če ga lastnik za to izrecno pisno
pooblasti in o tem obvesti upravnika. Ne glede na določila najemne
pogodbe, je dcjlžnik vseh denarnih terjatev iz naslova obratovanja
najemnik, dolžnik vseh drugih denarnih terjatev pa lastnik
stanovanja

UPRAVNIK VEČSTANOVANJSKE STAVBE
Upravljanje večstanovanjske stavbe

Predlog zakona predpisuje obveznost določitve upravnika - tako
kot predlog stvarnopravnega zakonika - v večstanovanjskih
stavbah, ki imajo več kot osem posameznih delov v etažni lastnini
in vsaj dva lastnika.

V uvodnem členu tega poglavja so določeni redni posli upravljanja,
za katere zadostuje soglasje solastnikov, katerih solastniški deleži
predstavljajo večino v hiši. Opredeljeno je tudi, kaj se šteje za
obratovanje in kaj za vzdrževanje večstanovanjske stavbe Če
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Upravnika se določi z večino glasov etažnih lastnikov po
solastniških deležih, upravnik pa je lahko pravna ali fizična oseba,
ki je registrirana za opravljanje upravniških storitev ali pa etažni
lastnik v večstanovanjski stavbi, na katero se nanaša določitev.

predpisuje štirinajst krivdnih razlogov za odpoved najemne
pogodbe, predvideva pa tudi možnost drugih odpovednih razlogov,
dogovorjenih ob sklenitvi najemne pogodbe za tržno ali službeno
stanovanje.

Če zbor lastnikov sprejme sklep o vložitvi izključitvene tožbe pod
pogoji iz stvarnopravnega zakonika proti določenemu etažnemu
lastniku, mora tako tožbo vložiti upravnik.

Stanovanjska najemnina
Celotno poglavje je namenjeno oblikovanju neprofitne najemnine.
Določena je struktura neprofitne najemnine, način določitve
vrednosti stanovanja kot osnove za določitev neprofitne najemnine.
Eden od elementov, ki lahko vpliva na vrednost stanovanja je tudi
lokacija stanovanja. Dana pa je tudi možnost preveritve višine
neprofitne najemnine pri občinskem organu, pristojnem za
stanovanjske zadeve, predvsem pa naj bi se poenostavil in
poenotil postopek oblikovanja neprofitnih najemnin Nov način
oblikovanja neprofitnih najemnin naj bi se uveljavil postopoma,
postopnost naj bi določil vladni odlok. Nov način oblikovanja
najemnin naj bi začel veljati z januarjem 2004, polna uveljavitev
neprofitnih najemnin pa bi se dosegla v letu 2009.

RAZMERJE L ASTNIKI - UPRAVNIK
Pravna razmerja med lastniki in upravnikom se uredijo s pogodbo
o opravljanju upravniških storitev - pogodba z upravnikom. Predlog
zakona predpisuje, da vsebuje pogodba z upravnikom zlasti
pooblastila in obveznosti upravnika, mesečno plačilo, ki pripada
upravniku za opravljanje storitev in rok njegove zapadlosti, čas,
za katerega je sklenjena pogodba in dan začetka veljavnosti
pogodbe.
LOČENOST PREMOŽENJA

Subvencioniranje najemnine

Za finančno varnost sredstev lastnikov je zelo pomembna določba,
ki zahteva, da se vsa vplačila iz naslova obratovanja in
vzdrževanja večstanovanjske stavbe vodijo knjigovodsko ločeno
za vsako večstanovanjsko stavbo.Ta sredstva so tudi ločena od
upravnikovega premoženja in niso del stečajne mase upravnika.

To poglavje ureja t.i. subvencioniranje najemnin najemnikom v
neprofitnih -stanovanjih ter v bivalnih enotah, namenjenih
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih
oseb, če najemniku in osebam, ki so navedene v najemni pogodbi,
po plačilu najemnine ne bi ostal minimalni dohodek, ki pripada
najemniku in osebam, ki so navedene v najemni pogodbi, povečan
za 30% njihovega ugotovljenega dohodka.V dohodek najemnika
in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi in minimalni dohodek
se šteje tudi denarna socialna pomoč, razen izredne socialne
pomoči.

Razmerja med etažnimi lastniki in tretjimi osebami
Upravnik pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami nastopa
v imenu in za račun etažnih lastnikov, razen če ni s tem zakonom
drugače določeno. Zelo pomembna je določba, ki prepoveduje
upravniku dogovarjanje solidarne odgovornosti lastnikov pri
sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami.

Predlog zakona pa dopušča tudi možnost, da pristojni organ
občinske uprave, v skladu z občinskim stanovanjskim programom
lahko dodeli subvencijo tudi najemniku v tržnem stanovanju.

Natančno je določen postopek plačevanja zapadlih denarnih
obveznosti tako, da predlog zakona določa, da mora upravnik
brez odlašanja poravnati zapadle denarne obveznosti tretjim
osebam glede na prejeta plačila, za tiste etažne lastnike, ki niso
poravnali svojega dela obveznosti pa mora upravnik na zahtevo
upnika v treh delovnih dneh od prejema zahteve sporočiti vse
relevantne podatke, potrebne za vložitev tožbe.

Inšpekcijsko nadzorstvo
Republiška stanovanjska inšpekcija naj bi opravljala nadzorstvo
nad uresničevanjem javnega interesa na stanovanjskem
področju, ki izhaja iz tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi
podlagi. Za javni interes na stanovanjskem področju se šteje
zlasti zagotavljanje takšnega stanja večstanovanjske stavbe, da
je omogočena njena normalna raba in zagotavljanje pogojev za
učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb.

Skupnost lastnikov
Skupnost lastnikov je ena od možnih organizacijskih oblik
upravljanja večstanovanjske stavbe, za katero se etažni lastniki
dogovorijo s sklepom, za katerega pa je potrebno soglasje vseh
lastnikov. Skupnost lastnikov je pravna oseba, sedež pa ima
lahko samo na naslovu večstanovanjske stavbe, za katero je
ustanovljena. Skupnost lastnikov postane pravna oseba z vpisom
v sodni register. Skupnost lastnikov v pravnem prometu zastopa
predsednik skupnosti, ki vse posle sklepa v imenu in za račun
skupnosti lastnikov. Člani skupnosti lastnikov, torej vsi etažni
lastniki, so solidarno odgovorni za vse obveznosti skupnosti
lastnikov.

Premoženjsko pravna razmerja med investitorjem in
kupcem stanovanj
V tem poglavju gre za popolnoma novo materijo, ki ureja varstvo
kupca nove nepremičnine, ki kupuje novogradnjo od investitorja,
ki še ni dokončana in ima zato pravico do varstva svojega plačila
v primeru, ko iz kakršnihkoli razlogov pridobitev lastninske pravice
na stanovanju ne bo mogoča.
Kataster stavb in registri

Stanovanjska najemna razmerja

Za namene spremljanja stanja na stanovanjskem področju se
vodijo naslednje evidence: kataster stavb, register stanovanj,
register upravnikov stavb ter register najemnih pogodb Registre
stanovanj naj bi vodile občine, ostale registre pa upravne enote,
za območje mestnih občin pa mestne občine same Kataster
stavb in centralni register stanovanj vodi Geodetska uprava
Republike Slovenije.

Uvodoma so v tem poglavju naštete vrste najemnih stanovanj in
sicer predlog zakona loči med neprofitnimi najemnimi stanovanji,
tržnimi najemnimi stanovanji, službenimi ter namenskimi najemnimi
stanovanji Razlikujejo se glede na upravičence, ki so do najema
posamezne vrste stanovanja upravičeni ter po najemnini, ki je
bodisi neprofitna, bodisi se prosto oblikuje. Predlog zakona
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PRISTOJNOSTI IN NALOGE OBČINE NA
STANOVANJSKEM PODROČJU
Novost, ki jo prinaša predlog zakona, je možnost občine, da
posameznikom ali družinam v najtežjih materialnih in socialnih
razmerah dodeli za določen čas bivalne enote v skupinskih
stanovanjskih stavbah, namenjenih začasnemu reševanju
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

I. Ocena potrebnih sredstev za subvencionirano
najemnino
1

Med pristojnostmi občine so izrecno dodane nove možnosti za
spodbujanje različnih oblik zagotavljanja lastnih ali najemnih
stanovanj z novimi oblikami kot so rentni odkup najemnih
stanovanj in leasing odkup stanovanj ter tudi druge.

Sistem subvencij po veljavni zakonodaji:

Po sedaj veljavnem Stanovanjskem zakonu in Zakonu o
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu so
najemniki upravičeni do dveh vrst pomoči - subvencij pri plačilu
najemnine in sicer do tako imenovane "objektne subvencije",
določene na podlagi 63. člena Stanovanjskega zakona in do
"subjektne subvencije", kot jo določa sedanji 100. člen
Stanovanjskega zakona in Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o socialnem varstvu.

Zaradi vključevanja Slovenije v Evropsko unijo je v predlog zakona
vključena tudi določba o izenačevanju pravic državljanov EU z
državljani Republike Slovenije pri pridobitvi socialnega in
neprofitnega stanovanja, kjer se sicer zahteva državljanstvo
Republike Slovenije

Objektna subvencija pomeni, da najemnik ne plača celotne
neprofitne najemnine, saj mu je lastnik stanovanja dolžan
zaračunavati znižano neprotitno najemnino, razliko med znižano
najemnino in celotno neprotitno najemnino pa lastnik stanovanja
dobi povrnjeno od občine. Vstopni cenzusi za upravičenost do
objektne subvencije so enaki kot za dodelitev socialnega
stanovanja v najem, zato se ocenjuje, da je v državi okrog 31.200
najemnikov - upravičencev do znižane najemnine ter okrog 2.800
najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih, ki tudi plačujejo nižjo
najemnino. Razliko v najemnini predstavljajo stroški amortizacije
in kapitala oz. obresti in jo dobijo lastniki povrnjeno od občin. Za
denacionalizirana stanovanja se začasno založena sredstva
povrnejo občinam iz proračuna RS. Upravičenost do objektnih
subvencij ugotavljajo občine.

KAZENSKE DOLOČBE
Kazenske določbe se nanašajo na kaznovanje lastnika
stanovanja, upravnika večstanovanjske stavbe ter najemnika
stanovanja. Ravno tako veljajo tudi za pravne osebe ter odgovorne
osebe pravnih oseb.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
To poglavje ureja problematiko razmerij v stanovanjih, vrnjenih
po predpisih o podržavljenju glede predkupne pravice prejšnjih
imetnikov stanovanjske pravice, pravice najemnikov, prejšnjih
imetnikov stanovanjske pravice do t i. nadomestne privatizacije,
postopnost pri dvigu neprotitnih najemin, vzpostavitev upravljanja
in druge uskladitve organizacijske narave, vzpostavitev evidenc
in druge upravne uskladitve ter uporabo, prenehanje in začetek
veljavnosti starega in novega zakona.

Glede na to, da se tako kot neprofitne najemnine uveljavljajo tudi
subvencije postopno, bi lahko bila obveznost za leto 2001 iz
naslova objektnih subvencij v višini 636,3 mio SIT ter 48,6 mio
SIT pri denacionaliziranih stanovanjih, v kolikor bi uveljavljali
pravice vsi upravičenci. Ker pa je znižanje najemnine v letu 2001
predstavljalo v povprečju le okrog 1.700 SIT do 2.400 SIT
mesečno, je od dejanskega števila upravičencev za to znižanje
zaprosilo le okrog 600 najemnikov. Razlogov je najbrž več:
nepoznavanje pravice, nizek znesek znižanja najemnine v prvem
letu uveljavljanja neprofitne najemnine, ipd. Iz podobnih razlogov
se tudi lastniki denacionaliziranih stanovanj doslej niso odzvali v
obsegu, kot so bili upravičeni.

Predlog zakona predvideva nov »model« reševanja t.i.
nadomestne privatizacije prejšnjih imetnikov stanovanjske pravice
- najemnikov denacionaliziranih stanovanj tako, da dosedanja
dva modela združuje v enega in povečuje materialne spodbude.
Za tiste najemnike, ki ne želijo ali ne zmorejo kupiti stanovanja,
želijo pa stanovanje izprazniti, obstaja možnost, da zaprosijo za
najem neprofitnega stanovanja, če izpolnjujejo pogoje za najem
takega stanovanja

Do leta 2004, ko naj bi bile subvencije uveljavljene v celoti in bi bili
upravičenci do plačila le polovične najemnine, pa ocenjujemo, da
bi za znižano najemnino zaprosili skoraj vsi upravičeni najemniki.
Ravno tako ocenjujemo, da bi za povračilo stroškov kapitala
zaprosili skoraj vsi lastniki denacionaliziranih stanovanj.

Zelo pomembno je poglavje prehodnih določb, ki ureja vprašanje
oblikovanja etažne lastnine v primerih, ko sporazuma o delitvi
solastnine ni mogoče doseči. Predlog zakona tudi predvideva, da
nepravdno sodišče pri določitvi solastniških deležev na skupnih
delih upošteva eno od štirih predpisanih metod za določitev
deležev. V prehodnih določbah je urejen tudi poseben pravni status nekaterih skupnih delov kot so npr skupne kotlovnice, skupni
hidrofori ipd. ter način vknjižbe takih posebnih skupnih delov v
zemljiško knjigo. Ureja se tudi vprašanje funkcionalnega zemljišča.
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OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA
JAVNA FINANČNA SREDSTVA

Najemniki stanovanj z najnižjimi dohodki so poleg objektne
subvencije upravičeni tudi do subjektne subvencije. Upravičenosti
do teh pomoči ugotavljajo centri za socialno delo, potrebna
sredstva pa zagotavljajo občine. V letu 2001 in 2002 je okrog
2.600 najemnikov, ki so upravičeni tudi do subjektne subvencije,
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saj so vstopni cenzusi za to pomoč precej strožje postavljeni in
so vezani na pravico do denarne socialne pomoči. Povprečni
znesek subjektne subvencije se giblje okrog 9.500 SIT, tako da
morajo občine iz proračunov zagotoviti za te namene letno okrog
280 mio SIT.

bili upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih ali bivalnih enotah,
namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno
ogroženih oseb, če njim in osebam ki so navedene v najemni
pogodbi, po plačilu najemnine ne bi ostal vsaj minimalni dohodek,
povečan za 30 % njihovega ugotovljenega dohodka Ne glede na
to pa bi morali najemniki v vsakem primeru poravnati vsaj 20%
neprofitne najemnine.

2. Sistem subvencij po predlogu stanovanjskega zakona
Po predlogu stanovanjskega zakona bi se dosedanja dva načina
izračunavanja pomoči pri plačilu najemnine združila v enoten način
subvencioniranja najemnine Do subvencioniranja najemnine bi

Primer izračunavanja predlaganega načina subvencioniranja
najemnin je razviden iz preglednice številka 1.

Preglednica Št. 1 - Predlagani način subvencioniranja najemnin:
Za enočlansko gospodinjstvo, če bi najemnina znašala 19.096,00 SIT (najemnina
znaša 4,68% vrednosti stanovanja)
Ugotovlje30%
ni
ugotovljenega
dohodek
dohodka
1
40.599
45.000
50.000
55.000
60.000
65.515
70.000
74.545
80.000
85.000
85.279

2
12.180
13.500
15.000
16.500
18.000
19.655
21.000
22.364
24.000
25.500
25.584

Minimalni
dohodek
(za leto
2002)
3
40.599
40.599
40.599
40.599
40.599
40.599
40.599
40.599
40.599
40.599
40.599

Cenzus
(2+3)

4
52.779
54.099
55.599
57.099
58.599
60.254
61.599
62.963
64.599
66.099
66.183

Mesečna
najemnina
za 31 m2
5
19.096
19.096
19.096
19.096
19.096
19.096
19.096
19.096
19.096
19.096
19.096

Ugotovljeni
Plačilo
Subvencidohodek najemnine,
ja
cenzus
najmanj 20%
(5-7)
(1-4)
ali (1-4)
6
-12.180
-9.099
-5.599
-2.099
1.401
5.262
8.401
11.583
15.401
18.901
19.096

7
3.819
3.819
3.819
3.819
3.819
5.262
8.401
11.583
15.401
18.901
19.096

Ostanek
dohodka
(1-7)

8
15.277
15.277
15.277
15.277
15.277
13.835
10.695
7.514
3.695
195
0

9
36.780
41.181
46.181
51.181
56.181
60.254
61.599
62.963
64.599
66.099
66.183

Za štiričlansko gospodinjstvo, če bi najmenina znašala 32.648,00 SIT (najemnina
znaša 4,68% vrednosti stanovanja
Ugotovlje30%
ni
ugotovljedohodek
nega
dohodka
1
93.378
100.000
110.000
120.000

2
28.013
30.000
33.000
36.000
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Minimalni
dohodek
(za leto
2002)
3
93.378
93.378
93.378
93.378

Cenzus
(2+3)

Mesečna
najemnina
za 53 m2

4
121.391
123.378
126.378
129.378

5
32.648
32.648
32.648
32.648
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Ugotovljeni
dohodek cenzus
(1-4)
6
-28.013
-23.378
-16.378
-9.378

Plačilo
Subvencinajemnine,
ja
(5-7)
najmanj 20%
ali (1-4)
7
6.530
6.530
6.530
6.530

8
26.118
26.118
26.118
26.118

Ostanek
dohodka
(1-7)
9
86.848
93.470
103.470
113.470
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130.000
131.030
140.000
143.355
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000

39.000
39.309
42.000
43.007
45.000
48.000
51.000
54.000
57.000

93.378
93.378
93.378
93.378
93.378
93.378
93.378
93.378
93.378

132.378
132.687
135.378
136.385
138.378
141.378
144.378
147.378
150.378

32.648
32.648
32.648
32.648
32.648
32.648
32.648
32.648
32.648

6.530
6.530
6.530
6.971
11.622
18.622
25.622
32.622
32.648

-2.378
-1.657
4.622
6.971
11.622
18.622
25.622
32.622
39.622

26.118
26.118
26.118
25.678
21.026
14.026
7.026
26
0

123.470
124.500
133.470
136.385
138.378
141.378
144.378
147.378
157.352

VARIANTA
Za enočlansko gospodinjstvo, če bi najemnina znašala 9.625 SIT (najemnina znaša
3,18 % vrednosti stanovanja)
Minimalni Cenzus Mesečna Ugotovljeni Plačilo Subvenci- Ostanek
Ugotovljeni
30%
dohodka
dohodek ugotovlje- dohodek (2+3) najemnina dohodek - najemnine
ja
, najmanj
nega
(za leto
za 31 m2
cenzus
(5-7)
(1-7)
(1-4)
20% ali
dohodka
2002)
(1-4)

•

1
40.599
45.000
50.000
55.000
60.000
65.515
70.000
74.545
80.000
85.000

2
12.180
13.500
15.000
16.500
18.000
19.655
21.000
22.364
24.000
25.500

3
40.599
40.599
40.599
40.599
40.599
40.599
40.599
40.599
40.599
40.599

4
52.779
54.099
55.599
57.099
58.599
60.254
61.599
62.963
64.599
66.099

5
9.625
9.625
9.625
9.625
9.625
9.625
9.625
9.625
9.625
9.625

6
-12.180
-9.099
-5.599
-2.099
1.401
5.262
8.401
11.583
15.401
18.901

7
1.925
1.925
1.925
1.925
1.925
5.262
8.401
9.625
9.625
9.625

8
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
4.364
1.224
0
0
0

9
38.674
43.075
48.075
53.075
58.075
60.254
61.599
64.920
70.375
75.375

Za štiričlansko gospodinjstvo, če bi najemnina znašala 16.456 SIT (najemnina znaša
3,18 % vrednosti stanovanja
Ugotovljeni
30%
Minimalni
dohodek ugotovlje- dohodek
nega
(za leto
2002)
dohodka
1
93.378
100.000
110.000
120.000
130.0001
131.030
140.000
143.355
150.000
160.000

2
28.013
30.000
33.000
36.000
39.000
39.309
42.000
43.007
45.000
48.000
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Cenzus
(2+3)

4
3
93.378 121.391
93.378 123.378
93.378 126.378
93.378 129.378
93.378 132.378
93.378 132.687
93.378 135.378
93.378 136.385
93.378 138.378
93.378 141.378

Mesečn Ugotovljeni Plačilo Subvenci- Ostanek
dohodka
a
dohodek - najemnine
ja
(1-7)
najemni
cenzus
, najmanj
(5-7)
(1-4)
20% ali
na za 53
(1-4)
m2
5
16.456
16.456
16.456
16.456
16.456
16.456
16.456
16.456
16.456
16.456
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6
-28.013
-23.378
-16.378
-9.378
-2.378
-1.657
4.622
6.971
11.622
18.622

7
3.291
3.291
3.291
3.291
4
3.291
3.291
3.291
6.971
11.622
16.456

8
9
90.087
13.165
96.709
13.165
13.165 106.709
13.165 116.709
13.165 126.709
13.165 127.739
13.165 136.709
9.486 136.385
4.834 138.378
0 143.544
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in polno neprofitno najemnino po sedaj veljavnem stanovanjskem
zakonu ter potrebnimi sredstvi za subvencionirano najemnino po
novem predlogu, če bi uveljavili zahtevke vsi upravičenci, je
razviden iz naslednje preglednice.

Ob tako postavljenem cenzusu ocenjujemo, da je v Sloveniji od
10.500 -12.000 najemnikov, ki bodo upravičeni plačevati
subvencionirano najemnino.
Primerjava med sredstvi, potrebnimi za kritje razlike med znižano

Preglednica št. 2

v mio SIT (stalne cene leto 2001)

Ocenjena potrebna sredstva, če bi vsi upravičeni najemniki zaprosili za subvencijo
najemnine ter lastniki denacionaliziranih stanovanj za povračilo stroškov kapitala
Veljavni stanovanjski zakon

Predlagani novi
stanovanjski zakon

Leto
"Objektne subvencije"
(63. člen)
Občinski
državni
proračuni
proračun
Ocenje
no
število
upravlč
encev

31.200

2.800

"Subjektne subvencije"
(100. člen)
občinski
proračuni
SKUPAJ
2.600

"Subvencionirana
najemnina" (119. člen)
Občinski
Proračuni
10.500-12.000

i. varianta II. varianta
2000
Moratorij
moratorij
255
255
0
0
2001
636,3
48,6
280
0
964,9
0
2002
1.324,2
95,8
280
1.700,0
0
0
2003
2.097,2
149,8
280
0
2.527,0
0
2004
2.951,4
200,3
1.123,4
280
3.431,70
1.395,6
2.951,4
2005
200,3
280
3.431,70
1.223,2
1.652,1
2.951,4
2006
200,3
280
3.431,70
1.323,0
1.908,6
2007
2.951,4
200,3
280
1.422,8
3.431,70
2.165,0
2.951,4
2008
200,3
280
3.431,70
2.421,4
1.522,6
2009
2.951,4
200,3
280
3.431,70
1.622,5
2.677,9
Opomba:
Pri I. varianti ostaja delež najemnine v vrednosti stanovanja v celotnem obdobju 2004
- 2009 nespremenjen in znaša 3,18%, vrednost točke pa se spreminja od 426 SIT do
584 SIT.
Pri II. varianti se delež neprofitne najemnine povečuje od 3,81% na 4,68%, vrednost
točke pa se povišuje od 426 SIT do 584 SIT.

Zaradi 2e navedenih razlogov pa je bil odziv najemnikov za
uveljavitev znižanja najemnine kot tudi lastnikov denacionaliziranih
stanovanj za povračilo stroškov kapitala relativno zelo skromen,
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kar je razvidno iz dejansko porabljenih sredstev za te namene iz
naslednje preglednice.
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Preglednica št. 3
Dejansko porabljena sredstva
(v mio SIT tekoče cene )
Leto
Veljavni stanovanjski zakon
"Objektne subvencije"
"Subjektne subvencije"

Dejansko
število
upravičen
cev

Občinski
proračuni

državni
proračun

občinski
proračuni

600-800

55

2.600

2000
Moratorij
moratorij
2001
14,8
0,5
2002*
44,2
3,1
Opomba: 'podatki so ocenjeni

252
295,3
356,1

Kljub načrtovanemu povišanju najemnin se bo, ob predlaganem
načinu subvencioniranja, najemnikom z najnižjimi dohodki
najemnina celo znižala, saj bi morali le-ti po noveli stanovanjskega
zakona iz leta 2000 v vsakem primeru poravnati približno polovico
najemnine, po predlogu novega stanovanjskega zakona pa bodo
najemniki z najnižjimi dohodki dolžni plačati le 20 % neprotitne
najemnine

Kljub temu, da bi se po predlogu stanovanjskega zakona število
upravičencev do subvencij znižalo za okrog trikrat in sicer od
34.000 na 10.500 do 12.000, pa se to ne bo odrazilo na podobnem
znižanju sredstev, potrebnih za subvencije, ker predlog zakona
uveljavlja drugačen - ustreznejši način subvencioniranja najemnin
od sedaj veljavnega. Ugotovljena slabost sedanjega sistema je
namreč v tem, da ima postavljen le en prag za uveljavitev pomoči
pri plačilu najemnine, z novim sistemom pa se omogoča prožnejše
ugotavljanje zmožnosti za plačilo najemnine prilagojeno konkretni
situaciji vsakega obravnavanega najemnika.

Sistem subvencij pa je sicer oblikovan tako, da vključuje tudi
druge najemnike z nižjimi dohodki in jim zagotavlja ustrezno
subvencijo glede na njihov materialni položaj.

Ob popolni uveljavitvi celotnega povišanja najemnin po veljavnem
stanovanjskem zakonu bi morali od leta 2004 dalje za subvencije
letno namenjati 3.431,7 mio SIT. Ob popolni uveljavitvi enotne
neprofitne najemnine po predlogu novega stanovanjskega zakona
pa bi morali za subvencije od leta 2009 dalje letno namenjati od
1.622,5 mio ali 2.677,9 mio SIT. Namen zakonodajalca ni zniževati
sredstev za subvencije, pač pa preoblikovati kriterije znotraj že
predvidenih okvirov za subvencije. Nekoliko nižja ocena o
potrebnih sredstvih za subvencije izhaja iz korigiranih ocen o
številu najemnikov, ki bodo uveljavljali subvencionirano najemnino,
zaradi izredno skromnega odziva le-teh v prvih dveh letih izvajanja
novele stanovanjskega zakona.
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252
280,0
308,8

SKUPAJ

Prek sistema primerne porabe so občinam že bila zagotovljena
dodatna sredstva in sicer leta 2001 v višini 679,8 mio SIT za leto
2002 pa v višini 1.000,0 SIT in sicer za gradnjo ali za
subvencioniranje najemnin. Glede na izvajanje stanovanjske
zakonodaje, pri tem še posebej najemninske politike, kakor tudi
ob upoštevanju občinskih stanovanjskih programov, pa bo poraba
sredstev odvisna od konkretnih potreb, ki bodo v posameznih
okoljih zahtevale prednostno porabo na sektorju graditve, v drugih
okoljih pa na sektorju subvencij.
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Leto

1
2004
2005
2006
2007
2008
2009

(stalne cene 2002)
I VARIANTA, najemnina
II VARIANTA najemnina
3,18%
4,68 %
Potrebna
Razpoložljiva Potrebna sredstva Potrebna dodatna
Potrebna dodatna
sredstva za
sredstva za
za subvencije
sredstva preko
sredstva preko
najemnin po 120. primerne porabe
gradnjo ali
subvencije
primerne porabe za
subvencioniranje čl. predloga SZ,.
za subvencije najemnin po 120.
subvencije
stanovanj prek
čl. predloga SZ
sistema primerne
porabe *
2
3
4
5
6
1.988.800
1.988.800
1.988.800
1.988.800
1.988.800
1.988.800

1.123.387
1.223.212
1.323.038
1.422.863
1.522.689
1.622.514

1.395.631
1.652.098
1.908.565
2.165.032
2.421.499
2.677.967

0
0
0
0
0
0

0
0
0
176.232
432.699
689.167

*Občine so doslej vsako leto namenjale za subvencije najemnin okrog 308 mio SIT.
Leta 2001 so bila občinam preko primerne porabe priznana dodatna sredstva za
gradnjo ali subvencioniranje najemnin v višini 679,8 mio SIT, v letu 2003 pa v višini
1.000,0 mio SIT.

število družinskih članov, ki skupaj z najemnikom bivajo v
stanovanju, mora Stanovanjski sklad RS zagotoviti tudi ugodno
posojilo, ki pa je vračljivo, zato v finančnih posledicah ni
upoštevano.

II. Stanovanjska inšpekcija
Glede na nove zadolžitve in pristojnosti, ki jih bo imela stanovanjska
inšpekcija na področju nadzorstva pri uresničevanju
stanovanjskega zakona ocenjujemo, da bo potrebno dodatno
zaposliti še enega stanovanjskega inšpektorja. Letni strošek za
stanovanjskega inšpektorja bo predstavljal za državni proračun
okrog 5,6 mio SIT. V tem strošku je ocenjena njegova bruto plača,
letni regres, stroški prevoza na delo in izdatek za malico.

Povprečno denacionalizirano stanovanje, ki ga zasedajo
najemniki, je veliko 61 m2, ocenjeno pa s 143 točkami.
Na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo se je v obdobju 1994
do 2001 z namenom realizacije možnosti po dosedanjem 125.
členu stanovanjskega zakona obrnilo skupaj 1.430 najemnikov.
Do septembra 2001 je bilo rešenih 1200 vlog.

III. Sredstva, potrebna za nadomestno privatizacijo
prejšnjih imetnikov stanovanjske pravice na
denacionaliziranih stanovanjih

Na osnovi 16. poročila o izvajanju zakona o denacionalizaciji po
stanju iz junija 2001, ocenjujemo, da bo ob zaključku
denacionalizacije v last vrnjenih okrog 4.570 stanovanj. Ob
upoštevanju že prejetih vlog bi na ministrstvo lahko vložilo svoje
zahtevke še največ 3.140 najemnikov denacionaliziranih
stanovanj, ob upoštevanju dosedanjega trenda skozi sedemletno
obdobje pa realno pričakujemo, da bo zahtevke vložilo še okrog
1.310 najemnikov.

Predlog novega stanovanjskega zakona predvideva povišanje
vrednosti točke za izračun ugodnosti ob nakupu oziroma
izpraznitvi stanovanja iz dosedanjih 2,05 EUR, (4 DEM) na 2,56
EUR (5 DEM), to je dvig za 25%.' * Pri tem je potrebno povedati,
da obveznosti SRD oziroma njenega pravnega naslednika
ostanejo nespremenjene, pač pa se sorazmerno povečujejo
obveznosti ostalih zavezancev - t.j. zavezanca za
denacionalizacijo in Slovenske odškodninske družbe Najemniku
denacionaliziranega stanovanja, ki bi uveljavil pravico do nakupa
stanovanja po 170. členu, bi poleg denarnega nadomestila, ki mu
ga bi zagotovil zavezanec za denacionalizacijo, pripadale tudi
obveznice in vrednostni papirji v višini 38% vrednosti stanovanja
(25% SOD in 13% SRD oz, njen pravni naslednik). Glede na

Celotna obveznost zavezancev za denacionalizacijo, Slovenske
odškodninske družbe in pravne naslednice Slovenske razvojne
družbe bi bila pri reševanju stanovanjskih vprašanj po predlogu
stanovanjskega zakona za navedenih 1310 najemnikov okoli
5.518,5 mio SIT, ob upoštevanju veljavnega stanovanjskega
zakona pa bi bila obveznost navedenih treh zavezancev v višini
4.160,4 mio SIT.

1 EUR = 222 SIT
51

poročevalec, št. 81

po 170. členu predloga stanovanjskega zakona bi se bo tako
gibala od 689,8 mio SIT do 1.103,7 mio SIT.

Od omenjenega zneska za reševanje stanovanjskih vprašanj
1310 najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih, bi znašala
obveznost zavezancev za denacionalizacijo 3.050,6 mio SIT (po
veljavnem stanovanjskem zakonu 2.426,9 mio SIT), obveznost
Slovenske odškodninske družbe in pravne naslednice Slovenske
razvojne družbe pa bi skupno znašala 2.467,9 mio SIT (po
veljavnem stanovanjskem zakonu 1.733,5 mio SIT).

IV. Sredstva, potrebna za vzpostavitev podatkov o
stanovanjih v katastru stavb:
Za vzpostavitev podatkov o stanovanjih v katastru stavb,
predvsem za preveritev in vpis spremenjenih podatkov o
stanovanjih, ki jih ne bodo prijavili lastniki sami ali upravnik
večstanovanjskih stavb, bo potrebno zagotoviti 400 mio SIT.
Naloga se bo izvajala v letu 2004, tako da se bodo proračunska
sredstva še zagotavljala.

Glede na dosedanje trende reševanja stanovanjskih vprašanj
najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih ocenjujemo, da bo
potrebno zagotavljati navedena ocenjena sredstva postopno in
sicer v roku od petih do osmih let. Letna obveznost zavezancev

Rekapitulacija finančnih učinkov (ne glede na vire sredstev)

V mio SIT (stalne cene 2001)
Zap.
št.
Elementi

Obveznost
pred
spremembo
Stanovanjskeg
a zakona

Obveznost po spremembi stanovanjskega
zakona
I. varianta

1.

2.

Subvencioniranje najemnin (letna
obveznost) odvisno od priznanega
stroška financiranja v neprofitni
najemni po uredbi Vlade
Oenacionalizirana stanovanja (za
vseh 1310 najemnikov - Celotna
obveznost skupa)

3.431,7
(od 2004 dalje)

1.123.4 (leta 2004)
1.622.5 (2009 dalje)

11.varianta
1.395,6 (leta 2004)
2.677,9 (2009 dalje)

4.160,4

5.518.5

5.518.5

2.a

od tega obveznost SOD

066,7

1.623.6

1.623.6

2.b

Od tega obveznost SRD oziroma
pravnih naslednic
od tega obveznost zavezancev za
denacionalizacijo

866.7

844,3

844,3

2.426,9

3.050,6

3.050,6

(letna obveznost če bi vseh 1310
najemnikov
rešilo stanovanjsko
vprašanje v 5 letih)

832,1

1.103,7

1.103,7

(varianta: letna obveznost če bi
vseh 1310 najemnikov
rešilo
stanovanjsko vprašanje v 8 letih)

520,1

689,8

689,8

0

5,6

5,6

0

400

400

2.c

3.
4.

Stanovanjska inšpekcija
(letna obveznost)
Vzpostavitev podatkov v katastru
stavb
(enkratna obveznost v letu 2004)

1-4
SKUPAJ
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7.592,1
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ali

7.047,5
7.546,6

ali

7.319,7
8.602,0

3. september 2002

Subvencije za izboljšave in prenove stanovanj so namenjene
lastnikom najemnih in lastnih stanovanj. Subvencije se lahko
izplačajo lastnikom v enkratnem znesku ali pa se izplačujejo daljše
časovno obdobje. Sredi osemdesetih let so bile te subvencije
prenesene na lokalno raven, tako da so za določitev in razdelitev
subvencij zadolžene občine. Subvencije, ki so jih lastniki najemnih
stanovanj deležni daljše časovno obdobje (običajno 10 let), se
dodeljujejo lastnikom stanovanj, ki so res celovito prenovili
stanovanja, za manj kompleksne izboljšave pa lastniki dobijo
podporo v enkratnem znesku.

4. ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA IZVAJANJE ZAKONA
Predlog zakona ne predvideva porabe proračunskih sredstev v
obdobju, za katerega je bil državni proračun že sprejet, saj bodo
finančne posledice nastopile v letu 2004.

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH
NIZOZEMSKA

Najemnine v sektorju, ki ni državno podprt, se načeloma oblikujejo
na podlagi dogovora med najemodajalcem in najemojemalcem.
Najemnina v socialnem sektorju pa je izračunana kot odstotek
gradbene cene. Stanovanjska združenja in agencije, ki oddajajo
stanovanja v tem sektorju, najemnine enkrat letno usklajujejo
zaradi spremenjenih pogojev, zlasti stroškov gradnje in
vzdrževanja stanovanj.

Na Nizozemskem dobrih 6.000.000 stanovanjskih enot. 52% teh
enot je najemnih, največji delež najemnih stanovanj je večjih
mestnih središčih. Pri tem je potrebno povedati, da je štiri petine
teh stanovanj v lasti stanovanjskih združenj in države (socialni
sektor). 49% vseh stanovanj pa zasedajo lastniki s svojimi
družinskimi člani.

Za najemne pogodbe veljajo v osnovi enaka pravila, čeprav
najemniki v državnem sektorju uživajo večjo zaščito kot tisti v
zasebnem. Večina pogodb se sklepa za nedoločen čas,
odpovedni razlogi so zelo natančno definirani z zakonom.V primeru
prodaje zasedenega najemnega stanovanja je novi lastnik dolžan
izpolnjevati določila obstoječe najemen pogodbe

Za gradnjo stanovanj na Nizozemskem skrbijo zasebni investitorji,
stanovanjska združenja, stanovanjske agencije in neprofitne
organizacije.
Stanovanja v zasebnem sektorju, ki jih gradijo zasebni investitorji
(med njimi so najpomembnejše zavarovalnice in pokojninski skladi),
so visoko kvalitetna in dražja stanovanja. Gradijo se v centrih,
kjer je povpraševanje največje, namenjena pa so v glavnem
najemnikom z relativno visokimi dohodki.

Najemne pogodbe običajno zavezujejo najemnike, da poskrbijo
za manjša popravila in enostavna vzdrževalna dela (npr. beljenje)
Sicer pa so za vzdrževanje stanovanja odgovorni lastniki.

Največjo vlogo pri gradnji stanovanj v socialnem oz. državno
podprtem sektorju imajo stanovanjska združenja, katerih
delovanje je regulirano z državnega nivoja. Njihova vloga je bila
zlasti izrazita v obdobju po drugi svetovni vojni 850 stanovanjskih
združenj ima v lasti okrog 2 milijona stanovanj, kar je 30%
celotnega stanovanjskega sklada. Veliko vlogo imajo tudi mestneoziroma občinske stanovanjske agencije, ki so neposredno
podrejene lokalnim oblastem in skrbijo za pridobivanje in gradnjo
najemnih stanovanj. Teh agencij je 330 in imajo v lasti okrog
400.000 stanovanj. V zadnjem obdobju so se razvile tudi neprofitne
organizacije, ki so registrirane pri nizozemski vladi Teh organizacij
je okrog 350 in skrbijo za pridobivanje cenovno ugodnejših
stanovanj za specifične skupine prebivalstva, kot so stanovanja
za starejše ali stanovanja za študente

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA
Stanovanjski sklad v Zvezni Republiki Nemčiji obsega 37.000.000
stanovanjskih enot, od tega je 62% stanovanj najemnih, v okviru
teh je eno tretjino vseh stanovanj, v lasti stanovanjskih združenj,
države in lokalnih skupnosti. 38% vseh stanovanj pa je zasedenih
z lastniki stanovanj.
Zvezno Republiko Nemčijo sestavlja 16 dežel. Zvezna vlada določa
le okvirno politiko na stanovanjskem področju, določa večino
osnovnih vidikov gradbene politike, najemninske politike, politike
subvencij in predvsem nivo razpoložljivih finančnih sredstev.
Dežele pa so odgovorne za oblikovanje svojega stanovanjskega
programa in konkretno izpeljavo stanovanjske politike.
Stanovanjski programi se med deželami lahko precej razlikujejo,
tako glede kvalitete stanovanj, metod financiranja stanovanjske
gradnje in predpisov glede subvencij in podpor. Industrijska mesta
kot sta Bremen in Hamburg ali pokrajina Severno Porenje Vestfalija
vlagajo velika sredstva v gradnjo socialnih najemnih stanovanj,
medtem ko manj urbanizirane dežele npr. Baden-Wurtenberg in
Spodnja Saška usmerjajo večjo pozornost na gradnjo privatnih
oziroma lastniških stanovanj.

Nizozemska je znana kot država z visoko stopnjo razvitosti široke
palete državnih podpor stanovanjskemu področju. Zlasti obsežen
je bil sistem subvencij lastnikom in najemnikom stanovanj, podpora
financiranju stanovanjske gradnje in seveda sistem hipotekarnih
kreditov. Vendar je država na tem področju že dosegla vrhunec in
v devetdesetih letih je prevladal nov pogled na državne podpore
na tem področju. Subvencije in državne pomoči so se namreč
nekoliko skrčile in se skoncentrirale predvsem na gospodinjstva
z najnižjimi dohodki. Subvencije tudi niso več centralizirane na
državni ravni, pač pa se je povečala vloga lokalnih skupnosti.

Svoje stanovanjske programe lahko sprejemajo tudi občine
oziroma združenja občin. Občine skrbijo za pridobivanje stavbnih
zemljišč, če jim občinski proračuni omogočajo tudi direktno
subvencionirajo stanovanjsko gradnjo.

Sistem subvencioniranja individualnih najemnikov je namenjen
subvencioniranju najemnin najemnikom z nižjimi dohodki. Odvisen
je od dohodkov gospodinjstva, ki biva v stanovanju in od višine
najemnine. Te subvencije je v letih 1975 in 1976 prejemalo 348.000,
v letu 1988 pa že več kot 900.000 gospodinjstev, skupni državni
izdatki za subvencije individualnim najemnikom so se v tem
obdobju povečali za skoraj pet krat.

Poglavitno vlogo pri stanovanjski oskrbi v Nemčiji ima privatni
sektor. Ta obvladuje skoraj tri četrtine vseh najemnih stanovanj,
ena četrtina najemnih stanovanj pa sodi v tako imenovani socialni
sektor stanovanj. Tako velik interes privatnega sektorja za
vlaganja v stanovanjsko gradnjo, je potrebno, vsaj v obdobju do
1990 leta, pripisati davčnim olajšavam. Davčne olajšave, kot oblika
indirektnih podpor gradnji, so v povprečju dosegle tretjino gradbenih
stroškov.

Druga vrsta subvencij je subvencioniranje gradnje najemnih
stanovanj, tako v privatnem kot socialnem sektorju. Najemnina
za stanovanja, ki so zgrajena s pomočjo subvencij, je kontrolirana,
vendar temelji na načelu stroškovne najemnine
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38% vseh stanovanj v Nemčiji je lastniških, namenjenih za potrebe
lastnikov in njihovih družinskih članov. Ta stanovanja so v glavnem
zgrajena z lastnimi sredstvi, podpora gradnji pa je indirektna, in
sicer subvencioniranje obrestnih mer hipotekarnih kreditov
oziroma finančna pomoč skozi sistem »Baukindergeld«. Po tem
sistemu so družine, ki imajo v lasti svoje stanovanje, so
davkoplačevalci in imajo vsaj dva otroka, upravičeni do relativno
visokih doklad za obdobje 8 let

vprašanje, vendar želijo graditi ali kupiti stanovanje, lahko dobijo
posebne ugodnosti. Subvencioniranje poteka v glavnem v dveh
smereh, s kreditiranjem stanovanjske gradnje po nizko obrestnih
ali celo brezobrestnih kreditih ali subvencioniranjem stroškov za
dobo 15 let. Tovrstne subvencije so namenjene tudi za izboljšave
in prenove stanovanj.
Najemnine v Nemčiji vsebujejo tudi obratovalne stroške (to je
stroške ogrevanja, porabe vode, kanalščina...). Najemnina v
zasebnem sektorju se določi s pogajanji med najemodajalci in
najemniki. Najemnina v državno podprtem sektorju pa odraža
stroške kapitala in izdatke za vzdrževanje. Ti izdatki zajemajo
investicijske stroške, administrativne stroške, tekoče stroške in
stroške vzdrževanja, ter riziko izgube dohodka iz najemnine.

Značilna za Nemčijo je tudi varčevalna shema »Bausparen«. Ta
shema varčevalcem zagotavlja sklepanje pogodb po nizkih
obrestnih merah, po zaključenem varčevalnem obdobju pa je
varčevalec upravičen tudi do ugodnega stanovanjskega kredita.
Vloga trga je na stanovanjskem področju zelo močna. Vedno bolj
se spodbuja pridobivanje lastniških stanovanj, vmešavanje države
na stanovanjski trg pa se zmanjšuje. Prevladuje prepričanje, da
vlaganje zasebnih investitorjev v gradnjo stanovanj ne pomeni
zgolj povečanja števila stanovanjskih enot, ampak tudi oživitev
številnih drugih gospodarskih panog (multiplikacijski efekt). Zato
si v Nemčiji prizadevajo za spodbujanje gradnje lastniških
stanovanj, za izboljšave in boljše vzdrževanje stanovanjskega
sklada, zmanjševanje regionalnih razlik na stanovanjskem
področju na eni strani, hkrati pa želijo zagotoviti subvencije oziroma
stanovanjske podpore s strani države, dežel in tudi občin za
socialno gradnjo, ki bo namenjena izključno družinam z najnižjimi
dohodki.

Najemne pogodbe se sklepajo v pisni ali tudi ustni obliki, praviloma
za nedoločen čas. Zakon natančno predpisuje pogoje, pod katerimi
je mogoče stanovanje odpovedati pred iztekom pogodbe.
Najemnik je dolžan pred vselitvijo v stanovanje plačati kavcijo v
višini trikratne najemnine, ki se mu ob izselitvi vrne. Najemne
pogodbe običajno zavezujejo najemnika, da opravlja manjša dela
v stanovanju, sicer je dolžan za vzdrževanje stanovanja skrbeti
lastnik.
FINSKA
Stanovanjsko področje na Finskem ureja cela vrsta zakonov.
Celotna stanovanjska zakonodaja pa temelji na ustavnem načelu
pravice do primernega stanovanja, katerega vsebina je, da bo
država skrbela za to, da bo vsakomur zagotovljeno primerno
stanovanje, hkrati pa bo država državljanom zagotavljala podporo,
da bodo le-ti lahko prišli tudi do svojega lastnega stanovanja.

Stanovanj v socialnem najemnem sektorju ne gradijo zgolj za to
registrirane institucije, kot je to primer na Nizozemskem, pač pa
najrazličnejši investitorji, med njimi tudi individualni, za kar se jim
namenjajo tudi podpore iz javnih sredstev. Razlog za to je, da
lahko tudi investicije v socialna stanovanja prinašajo dobiček.
Investitorji morajo zgraditi toliko stanovanj, da lahko s sredstvi
pobrane najemnine, kise v socialnem najemnem sektorju oblikuje
na nivoju stroškovne najemnine in omogoča tudi minimalen profit,
generirajo nadaljnje stanovanjske investicije.

Finska ima več kot 2.200.000 stanovanjskih enot, od tega je
dobri dve tretjini stanovanj lastniških in sicer so to enodružinske
lastniške hiše oziroma stanovanja ter stanovanja vzajemnih družb.
Približno 30% vseh stanovanj je najemnih, kar predstavlja 660.000
stanovanj, dobra polovica najemnikov teh stanovanj prejema
subvencijo k najemnini.

Investitorji, ki so gradili socialna najemna stanovanja so imeli
številne ugodnosti, med drugim so bili oproščeni plačila večine
davkov, znižane davke pa so plačevali tudi ob prodaji stanovanj.
Na drugi strani pa so imeli obveznost, da so gradili manjša
stanovanja oziroma jih prednostno pridobivali s prenovo v mestih
in tako pospeševali tudi urbani razvoj. Najemnina je bila odvisna
od stroškov in sicer stroškov financiranja gradnje, amortizacije,
upravljanja in vzdrževanja.

Cene stanovanj in najemnin se praviloma oblikujejo na prostem
trgu, država pa zagotavlja različne oblike pomoči in podpor pri
pridobivanju stanovanj ali najemu stanovanj: subvencionirana
stanovanjska posojila, subvencionirane obresti pri posojilih za
najemniška stanovanja, državna jamstva, neposredna državna
finančna podpora, stanovanjska podpora, davčne olajšave in
podobno. Stanovanjska pomoč se zagotavlja vsem osebam s
stalnim prebivališčem na Finskem, vključno s tujci.

V zadnjem obdobju v Nemčiji za gradnjo in upravljanje socialnih in
najemnih stanovanj skrbijo za to posebej registrirane institucije in
sicer stanovanjske zadruge, teh je okrog 1.300 in stanovanjska
gradbena podjetja, organizirana kot družbe z omejeno
odgovornostjo, teh je okrog 500. Stanovanjske zadruge upravljajo
z eno tretjino vseh socialnih stanovanj, stanovanjska gradbena
podjetja pa preostali dve tretjini.

Najemnina v zasebnem najemnem sektorju se oblikuje prosto V
socialnem najemnem sektorju pa država določi zgornjo mejo
najemnine, ki v celoti pokriva stroške gradnje in vzdrževanja ter
stroške kapitala Pri določanju najemnine se upošteva tudi starost
in kvaliteta stanovanja, terokolje, v katerem se stanovanje nahaja

Sistem subvencij v Nemčiji, znan kot »VVohngeld«, je namenjen
tako najemnikom kot lastnikom stanovanj, vendar subvencije v
90% prejemajo najemniki Največ sredstev subvencij se namenja
enočlanskim gospodinjstvom, zlasti upokojencem. Sistem je v
polovici financiran s sredstvi zveznega proračuna, drugo polovico
pa morajo prispevati dežele. Kriterij za pridobitev teh sredstev je
velikost.gospodinjstva, dohodek in višina najemnine

Kot izhaja iz zbirke Finskega ministrstva za okolje z naslovom
»Finnish Enviromental Legislation«, kjer so zbrani vsi predpisi s
področja stanovanjske zakonodaje, njihova zakonodaja ne pozna
enotnega zakona na tem področju, pač pa veljajo zakoni in
predpisi, ki urejajo posamezna ožja področja. Najpomembnejše
med njimi v nadaljevanju pobliže predstavljamo.

Nemčija pozna tudi sistem, po katerem najemniki socialnih
stanovanj, katerih dohodki so čez mejo, ki je določena kot vstopni
cenzus za najem teh stanovanj, in torej glede na svoje dohodke
plačujejo prenizko najemnino, plačajo poseben davek

1.

Zagotavljanje stanovanja preko vzajemne družbe je tipična in
pogosta oblika zagotavljanja pravice do stanovanja na Finskem
in sicer predstavljajo stanovanja stanovanjskih vzajemnih družb
polovico vseh lastniških stanovanj na Finskem. V tej obliki vzajemne

Državljani, katerih dohodki so nad mejo za pridobitev socialnega
stanovanja, so pa prenizki, da bi si sami rešili stanovanjsko
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Zakon o vzajemnih stanovanjskih družbah
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7.

družbe pretežno zagotavljajo stanovanja v vrstnih hišah, blokih
in stolpnicah, večinoma v mestih.

Stanovanjska podpora je ena najpomembnejših oblik
stanovanjske pomoči na Finskem. Podpora se gospodinjstvu
lahko odobri iz državnih skladov, z namenom zmanjšanja stroškov
najema ali plačila za posedovanje stanovanja vzajemne
stanovanjske družbe.

Delnice v takšni družbi lastniku dajejo pravico do posesti
določenega stanovanja ali zemljišča, pri čemer je le - to še vedno
v lasti družbe. Družba je odgovorna za upravljanje in vzdrževanje
takšnih objektov, v zameno pa od uporabnikov pobira
vzdrževalnino.

8.
2.

Zakon o najemu stanovanj

Zakon ureja pravice in obveznosti med najemnikom in
najemodajalcem, kot je uporaba, stanje in vzdrževanje stanovanja,
višina najemnine, plačilo najemnine, spremembo najemodajalca,
sprememba in podaljšanje najemnega oziroma zakupnega
razmerja, odpoved najemne/zakupne pogodbe, podnajem,
vsebuje pa tudi določbe o službenih stanovanjih.

9.

Zakon o sodelovanju stanovalcev pri upravljanju
najemniških stavb

Namen sodelovanja pri upravljanju najemniških stavb je dati
možnost stanovalcem, da odločajo o zadevah, ki se nanašajo na
njihove stanovanjske pogoje ter da si s tem povečujejo standard
bivanja in vplivajo na redno vzdrževanje stavbe.

6. DRUGE POSLEDICE

Zakon o finskem stanovanjskem skladu

V zvezi z drugimi posledicami je potrebno poudariti, da predlog
zakona v osnovi ohranja osnovne sistemske rešitve, uveljavljene
že s sprejetjem veljavnega stanovanjskega zakona v letu 1991,
vendar jih v vseh vsebinskih sklopih nadgrajuje. Po vsebini pa
predlog stanovanjskega zakona najavlja pomembne novosti na
naslednjih vsebinskih sklopih:

Finski stanovanjski sklad zagotavlja subvencije stanovanjskih
posojil in posojil za najemna stanovanja, katerih cene se oblikujejo
na prostem trgu Sklad je vladni organ, ki pa je ločen od državnega
proračuna. Sklad nadzoruje tudi stroške gradnje in kvaliteto
subvencioniranih gradenj ter odobrava posojila za najemna
stanovanja.
5.

Na področju upravljanja je vsebinska novost uvedba
rezervnega sklada, ki ima za cilj trajno akontativno zbiranje
sredstev, posledično boljše vzdrževanje stanovanjskega
sklada, obenem pa tudi porazdelitev finančnih bremen
lastnikov na daljše obdobje. Druga novost je razmejitev med
pogodbo o medsebojnih razmerjih in pogodbo o opravljanju
upravniških storitev, kar bo skupaj z določbami o sprejemanju
odločitev lastnikov racionaliziralo upravljanje stanovanj in
stanovanjskih stavb in posledično bistveno zmanjšalo število
sporov na tem področju.
Najemninska politika zagotavlja poenotenje neprofitnih
najemnin na enotni, strokovni ravni, ob hkratnem upoštevanju
socialne vzdržnosti najemnin. Predlog stanovanjskega zakona
na novo ureja celoten sistem socialnih korektivov na
stanovanjskem področju (subvencije, dodeljevanje najemnih
stanovanj). Subvencije bodo po predlogu zakona določane
za vsakega upravičenca individualno, glede na njegovo
materialno stanje, kar predpostavlja uvedbo enotne
računalniške podpore na ravni države.

Zakon o subvencioniranih stanovanjskih posojilih

Poleg davčnih olajšav so subvencionirana stanovanjska posojila
prvotna oblika podpore za izgradnjo stanovanj na Finskem. Z
njihovo pomočjo se je financiralo več kot 820.000 novih stanovanj.
Ta oblika posojila se odobri iz Stanovanjskega sklada Finske in
sicer za izgradnjo, nakup ali obnovo lastniških ali najemnih
stanovanj ter stanovanj, na katerih imajo imetniki stanovanjsko
pravico. Zakon podrobneje določa pogoje za pridobitev takšnega
posojila in sicer za vsako vrsto stanovanj posebej.
6.

Zakon o državnem jamstvu za posojila

Zakon določa odgovornost države za posojila za lastnike
stanovanj, ki jih odobrijo banke ali druge kreditne inštitucije
posameznikom, ki najamejo posojilo za gradnjo ali nakup
enodružinske hiše ali za nakup delnic vzajemne stanovanjske
družbe. Pogoj za pridobitev posojila po tem zakonu je, da se
stanovanje nahaja na Finskem. Zakon določa najvišji znesek
državnega jamstva ter vsebuje podrobnejše določbe o pogojih
državnega jamstva za posojila.

Zakon vsebuje določila o pravicah najemnikov in lastnikov do
sodelovanja pri upravljanju in se nanaša tudi na najemnike s
subvencionirano najemnino, kar predstavlja 360.000 stanovanj.

4.

Zakon o prometu s stanovanji

Zakon ureja vse vrste transakcij z delnicami vzajemnih
stanovanjskih družb in določa pravila za prodajo stanovanj v
izgradnji, novih stanovanj in stanovanj, ki so že v uporabi. Zakon
podrobneje določa pravice in obveznosti kupca in prodajalca.
Promet z zemljišči pa ureja poseben zakon, ki ne spada v
stanovanjsko zakonodajo. Zakon o prometu s stanovanji vsebuje
določbe o zaščiti kupca pri prodaji stanovanj še pred pridobitvijo
uporabnega dovoljenja, torej v izgradnji, določbe o plačilih za
stanovanja, določbe v zvezi s prodajo novih stanovanj in starih
stanovanj ter druge določbe o pravicah in obveznostih prodajalca
ter kupca pri prodaji stanovanj.

Zakon o najemu (zakupu) stanovanj se nanaša na vse oblike
prostorov, ki se oddajajo v najem za stanovanjske namene. Finska
ima več kot 660.000 najemnih stanovanj (30% vseh stanovanj na
Finskem).

3.

Zakon o stanovanjski podpori

Sklop zakonov o subvencioniranih posojilnih
obrestih za gradnjo najemnih stanovanj, za nakup
stanovanja in za vzajemne stanovanjske družbe

Subvencije obrestnih mer tako za gradnjo najemnih stanovanj,
za nakup lastnega stanovanja ali za gradnjo ali obnovo stavbe v
lasti vzajemne stanovanjske družbe se krijejo iz državnih sredstev.
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Vsebinska novost v predlogu zakona je tudi poglavje
premoženjsko pravna razmerja med investitorjem in kupcem
stanovanj, ki zagotavlja zaščito kupca, ki kupuje še
nedokončano novogradnjo od investitorja.
Najemnikom denacionaliziranih stanovanj predlog zakona
ohranja pravico do najema za nedoločen čas in neprofitno
najemnino, omogoča pa večje materialne spodbude ob pogojno
rečeni nadomestni privatizaciji, na novo pa uvaja možnost
pridobitve neprofitnega najemnega stanovanja za najemnike,
ki želijo stanovanje izprazniti, če izpolnjujejo za to potrebne
pogoje.

Predlog stanovanjskega zakona vzpostavlja celovit sistem
evidenc na stanovanjskem področju (kataster stavb in register stanovanj, register upravnikov in register najemnih
pogodb), potreben za spremljanje stanja in ukrepanje države
ter lokalnih skupnosti.
Predlog zakona zagotavlja izenačitev pogojev za državljane
članic Evropske unije na stanovanjskem področju, ob
izpolnjevanju pogojev vzajemnosti, vsebinsko vezano na
vstop Slovenije v Evropsko unijo.
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(4) Skupni deli so solastnina vseh etažnih lastnikov posameznih
enot (skupni deli) ali solastnina nekaterih etažnih lastnikov
posameznih enot (posebni skupni deli).

BESEDILO ČLENOV:
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

(5) Celotna enostanovanjska stavba predstavlja stanovanje.

1. člen
(predmet zakona)

4. člen
(posamezni deli)

(1) Ta zakon ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za graditev
in vzdrževanje stanovanjskih stavb, stanovanjska najemna
razmerja, gradnjo in prodajo novih stanovanj, pomoč pri
pridobitvi in pri uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge občin
na stanovanjskem področju ter inšpekcijsko nadzorstvo nad
uresničevanjem določb tega zakona.

(1) Stanovanjske enote v dvo ali večstanovanjski stavbi so
stanovanja. Stanovanjske enote v stanovanjski stavbi za
posebne namene so bivalne enote.
(2) Stanovanje po tem zakonu je skupina prostorov, namenjenih
za trajno bivanje, ki so funkcionalna celota, praviloma z enim
vhodom, ne glede na to, ali so prostori v stanovanjski stavbi
ali drugi stavbi.

(2) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se za
lastninskopravna razmerja v večstanovanjskih stavbah ter
upravljanje večstanovanjskih stavb uporabljajo določbe
stvarnopravnega zakonika.

(3) Individualni prostori, ki pripadajo določenim stanovanjem
oziroma bivalnim prostorom so atriji, kleti, drvarnice kot tudi
garaže, balkoni, terase, lože, če niso sestavni del stanovanja,
ipd.

2. člen
(vrste stanovanjskih stavb)

(4) V stanovanjsko - poslovnih stavbah in poslovno stanovanjskih
stavbah se za posamezne dele štejejo poleg stanovanj tudi
poslovni prostori, drugi samostojni prostori ter individualni
prostori, ki pripadajo posameznim delom in ki se medsebojno
razlikujejo glede na to, ali pripadajo stanovanjskemu ali
poslovnemu delu takšne stavbe.

(1) Stanovanjske stavbe se glede na število stanovanjskih enot,
ki so v njih in glede na način rabe razvrščajo na
enostanovanjske stavbe, dvo in več stanovanjske stavbe in
stanovanjske stavbe za posebne namene.
(2) Enostanovanjske stavbe so samostojno stoječe enodružinske
hiše, vile, atrijske hiše, vrstne hiše, počitniške hiše ipd.

5. člen
(skupni deli)

(3) Dvo in večstanovanjske stavbe so samostojno stoječe
stavbe z dvema ali več stanovanji, stanovanjski bloki, stolpiči,
stolpnice ipd

(1) Skupni prostori v dvo ali večstanovanjski stavbi in skupinski
stanovanjski stavbi so:stopnišča, vhodni vetrolovi, hodniki,
kolesarnice, pralnice, sušilnice, skupne kleti, zaklonišča,
delavnice za hišnike, hišniška stanovanja, prostori za
odlaganje odpadkov in drugi prostori, ki so namenjeni skupni
rabi etažnih lastnikov ter zemljišče na katerem stavba stoji,
lahko pa tudi drugo zemljišče, na katerem so izpolnjeni pogoji
lastništva.

(4) Stanovanjske stavbe za posebne namene so stavbe,
namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb, stavbe za bivanje starejših,
študentov, otrok kot so dijaški in študentski domovi, delavski
domovi, domovi za starejše, domovi za terapevtske skupine,
zavetišča za brezdomce, vzgojni domovi, domovi za
skupnosti ter druge stavbe namenjene za izvajanje socialnih
programov, ki vključujejo bivanje.

(2) Skupni gradbeni elementi v dvo ali večstanovanjski stavbi in
skupinski stanovanjski stavbi so temelji, nosilni zidovi in
konstrukcije, stropovi, streha, fasada, dimniki, prezračevalne
tuljave, svetlobni jaški, jaški dvigal in druge podobne
konstrukcije.

(5) Če so v stanovanjski stavbi tudi poslovni prostori in je več kot
polovica površine namenjena stanovanjem, je takšna stavba
stanovanjsko-poslovna stavba.

(3) Skupne inštalacije, naprave in oprema v dvo ali
večstanovanjski stavbi in skupinski stanovanjski stavbi so
notranja električna, vodovodna, plinovodna in toplovodna
napeljava, ki je za hišnimi priključki in se nahaja v skupnih
prostorih, dvigala, kanalizacija, naprave za ogrevanje,
televizijske in druge sprejemne antene, strelovodi, naprave
za gašenje, odkrivanje in javljanje požara, varnostna
razsvetljava in vsi komunalni priključki, ki so namenjeni skupni
rabi etažnih lastnikov.

(6) Če so v poslovni ali drugi nestanovanjski stavbi stanovanja in
je več kot polovica površine namenjena opravljanju poslovnih
ali kakšnih drugih gospodarskih dejavnosti, je takšna stavba
poslovno-stanovanjska stavba.
3. člen
(sestavine stanovanjskih stavb)
(1) Stanovanjske stavbe, razen enostanovanjskih stavb, so
sestavljene iz posameznih delov In skupnih delov.
(2) Posamezni deli so stanovanja, bivalne enote, poslovni prostori
ali drugi samostojni prostori in drugi individualni prostori, ki
pripadajo določenim posameznim delom.

(4) Kadar je določen gradbeni element hkrati povezan s
posameznim delom in skupnim delom, se šteje za skupni del
v toliko, kolikor se z njim zagotavlja funkcija večstanovanjske
stavbe kot celote kot npr. (pohodne terase, zunanja stran
balkona, ki predstavlja hkrati fasado hiše ipd ).

(3) Skupni deli so skupni prostori in zemljišče, ki je solastnina
etažnih lastnikov posameznih delov, skupni gradbeni elementi
in skupne inštalacije, naprave ter oprema

(5) V stanovanjsko- poslovnih stavbah in poslovno-stanovanjskih
stavbah se lahko skupni prostori medsebojno razlikujejo glede
na to, ali pripadajo stanovanjskemu ali poslovnemu delu takšne
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za starejše ter za stanovanjske stavbe, namenjene
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno
ogroženih oseb:
tipologijo teh stavb in sosesk;
površinske normative in funkcionalne standarde;
kategorizacijo vseh vrst stanovanjskih enot in stavb;
tehnične pogoje;
standarde vzdrževanja.

stavbe. Če je to s tehničnega vidika možno, se medsebojno
razlikujejo tudi skupne inštalacije, naprave in oprema glede
na to, ali pripadajo stanovanjskemu ali poslovnemu delu takšne
stavbe.
6. člen
(vrste stanovanjskih enot)
(1) Stanovanjske enote v dvo ali večstanovanjskih stavbah (v
nadaljnjem besedilu: večstanovanjske stavbe) so stanovanja,
ki se razvrščajo na garsonjere ter enosobna, enoinpolsobna,
dvosobna, dvoipolsobna, trisobna, triinpolsobna, štririsobna
in več sobna stanovanja.

9. člen
(pravni temelj)
(1) Etažna lastnina nastane na podlagi pravnega posla ali z
odločbo sodišča in z vpisom v zemljiško knjigo.

(2) Oskrbovana stanovanja so stanovanja za starejše, v katerih
lahko stanovalci dobijo pomoč 24 ur dnevno iz določene
ustanove pod pogojem, da so arhitektonsko prilagojena kot
stanovanja za starejše ljudi z lastnim gospodinjstvom v
večstanovanjski stavbi ali»v drugi obliki strnjene gradnje

(2) Pravni posel za pridobitev etažne lastnine je lahko sporazum
o delitvi solastnine v etažno lastnino (sporazum o delitvi) ali
enostranski pravni posel in mora biti sklenjen v pisni obliki.
10. člen
(opredelitev upravljanja)

(3) Stanovanjske enote v vseh vrstah skupinskih stanovanjskih
stavb so bivalne enote, ki se glede na namen ir način uporabe
razvrščajo na bivalne enote s souporabo sanitarij in kuhinje,
bivalne enote s sanitarijami oziroma kopalnico in souporabo
kuhinje, bivalne enote s kopalnico in mini kuhinjo.

Upravljanje večstanovanjske stavbe po tem zakonu je
sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem
prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom
obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti
večstanovanjske stavbe.

7. člen
(identifikacijske oznake stavb in stanovanj)
(1) Stanovanjskim stavbam in posameznim delom se za potrebe
vzpostavitve, vodenja in izmenjave podatkov iz katastra stavb
in registra stanovanj določi identifikacijska oznaka.

11. člen
(primerno stanovanje)
Primerno stanovanje po tem zakonu je tisto stanovanje, ki je v
takšni dvo ali večstanovanjski stavbi oziroma bivalni prostor, ki je
v takšni skupinski stanovanjski stavbi, ki:
je bila zgrajena v skladu z minimalnimi tehničnimi pogoji za
graditev stanovanjsih stavb in je zanjo v skladu s predpisi o
graditvi objektov izdano uporabno dovoljenje in,
ki zadošča stanovanjskim potrebam lastnika oziroma
najemnika in njunih ožjih družinskih članov, ki živijo z lastnikom
oziroma najemnikom v skupnem gospodinjstvu ter odgovarja
površinskim normativom po pravilniku iz 91. člena tega
zakona.

(2) Posamezni deli se oštevilčijo z zaporedno številko v okviru
ene stavbe Če ima stavba več ločenih vhodov in za vsak
vhod določeno svojo hišno številko, se številke stanovanj
določijo za vsak vhod posebej.
(3) Lastnik/-ca (v nadaljevanju: lastnik) ali najemnik/-ca (v
nadaljevanju: najemnik) mora označiti stanovanje ali bivalno
enoto in druge prostore s številko posamezne enote. Pomožni
prostori, ki pripadajo stanovanju, se označijo s številko
stanovanja in dodatkom a,b, c itd. Številko stanovanja in
številko drugih prostorov v obliki tablice, nalepke ali v drugi
trajni obliki namestijo nad ali ob vhodna vrata stanovanja ali
drugih prostorov.

12. člen
(ožji družinski člani po tem zakonu)

(4) Če ima stavba upravnika/upravnico (v nadaljevanju:
upravnika), mora oštevilčenje in označitev stavb in stanovanj
opraviti upravnik.

(1) Ožji družinski člani po tem zakonu so zakonec lastnika ali
oseba, s katero lastnik živi v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti v skladu z zakonodajo o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (v nadaljnjem besedilu: izvenzakonska
skupnost), njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji
ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za poslovne
stavbe in poslovne prostore.
8. člen
(izvršilni predpisi)

(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za
določitev ožjih družinskih članov najemnika.

(1) Stanovanjske stavbe in enote v njih se označijo v skladu z
uredbo o označevanju stavb in stanovanjskih enot, ki jo na
predlog ministra, pristojnega za stanovanjske zadeve /
ministrice, pristojne za stanovanjske zadeve (v nadaljevanju:
ministra), izda Vlada Republike Slovenije.

13. člen
(uporaba tega zakona za druge stavbe v etažni
lastnini)

(2) Minister, pristojen za stanovanjske in gradbene zadeve,
predpiše za večstanovanjske stavbe, oskrbovana stanovanja

(1) Določbe tega zakona, ki veljajo za lastninskopravna razmerja
v večstanovanjski stavbi, se uporabljajo tudi za druge stavbe
v etažni lastnini, v kateri je vsaj en posamezen del stanovanje,
razen če v pravnem temelju ni določeno drugače.
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pristojen za stanovanjske zadeve, mora lastnik pridobiti
soglasja etažnih lastnikov, katerih solastniški delež predstavlja
več kot polovico etažne lastnine v večstanovanjski stavbi

(2) Če se v stavbi v etažni lastnini, v kateri ni noben posamezen
del stanovanje, spremeni namembnost enega ali več
posameznih delov v stanovanje, stavba v etažni lastnini pa
ne doseže kriterija večstanovanjske stavbe, se določbe tega
zakona uporabljajo, če ni drugače dogovorjeno.

II.

LASTNINSKOPRAVNA RAZMERJA V
VEČSTANOVANJSKI STAVBI

(3) Pristojni organ iz prejšnjega odstavka zavrne izdajo
dovoljenja, če lastnik, ki želi opravljati dovoljeno dejavnost v
delu stanovanja, ni pridobil potrebnih soglasij iz prejšnjega
odstavka in če gre za dejavnost, ki bi motila stanovalce pri
mirni rabi stanovanj in povzročala prekomerno obremenitev
skupnih delov večstanovanjske stavbe oziroma okolja.

11.1

LASTNINSKO PRAVNA RAZMERJA NA
POSAMEZNIH DELIH V ETAŽNI LASTNINI

(4) Zoper odločbo s katero organ zavrne izdajo dovoljenja je
možna pritožba na ministrstvo, pristojno za stanovanjske
zadeve.
(5) Občina lahko z odlokom opredeli dovoljene dejavnosti, ki se
lahko opravljajo v delu stanovanja.

14. člen
(lastninska pravica na posameznem delu)

(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za najemnika
stanovanja, ki potrebuje tudi dovoljenje lastnika stanovanja.

(1) Posamezni del večstanovanjske stavbe je predmet lastninske
pravice. Z lastninsko pravico na posameznem delu je
neločljivo povezana solastnina na skupnih delih.

18. člen
(vstop v posamezni del)

(2) Posamezni del je lahko tudi v solastnini ali skupni lastnini. V
tem primeru solastniki ali skupni lastniki izvršujejo pravice in
obveznosti etažnega lastnika iz tega zakona v skladu z
njihovimi notranjimi razmerji.

(1) Etažni lastnik mora dovoliti vstop v svoj posamezni del, da se
lahko opravijo popravila in izboljšave v drugih posameznih
delih ali na skupnih delih, ki jih drugače ni mogoče opraviti ali
pa jih je mogoče opraviti le z nesorazmernimi stroški.

15. člen
(izvrševanje lastninske pravice)

(2) Če etažni lastnik ne dopusti vstopa, odloči o tem na zahtevo
upravnika oziroma kateregakoli etažnega lastnika sodišče v
nepravdnem postopku.

(1) Etažni lastnik v večstanovanjski stavbi mora izvrševati svojo
lastninsko pravico upoštevaje lastninsko pravico drugih
etažnih lastnikov tako, da so vsem etažnim lastnikom
zagotovljeni pogoji za rabo in uživanje njihove lastnine v skladu
z namenom posameznih delov in večstanovanjske stavbe
kot celote.

(3) Popravila oziroma izboljšave se morajo opraviti v najkrajšem
možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo etažnega
lastnika.

(2) Etažni lastnik mora v skladu s svojim solastninskim deležem
prispevati za pokrivanje stroškov in vseh drugih bremen,
povezanih s skupnimi deli večstanovanjske stavbe tako, da
večstanovanjska stavba kot celota dosega svoj namen.

19. člen
(izvedbena dela v posameznem delu)
(1) Etažni lastnik sme brez soglasja ostalih etažnih lastnikov
opraviti vzdrževalna dela, spremembe in izboljšave (v
nadaljnjem besedilu: izvedbena dela) v svojem posameznem
delu, če to ne pomeni poslabšanja za kakšen drug posamezni
del ali skupne dele večstanovanjske stavbe in ne spreminja
zunanjega videza večstanovanjske stavbe.

16. člen
(popravila v posameznem delu)
(1) Etažni lastnik mora zagotoviti popravila v svojem
posameznem delu, če je to potrebno, da se odvrne škoda, ki
se povzroča drugim posamezenim delom ali skupnim delom
večstanovanjske stavbe. Etažni lastnik mora izvrševati
lastninsko pravico tako, da se vzdrži ravnanj, ki pomenijo
kršitev lastninske pravice drugega

(2) Kadar izvedbena dela v posameznem delu pomenijo tudi
poseg v skupne dele, etažni lastnik ne sme pričeti z izvajanjem
del brez soglasja etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico
solastniških deležev na skupnih delih, dela pa morajo biti
opravljena v skladu s predpisi o graditvi objektov, med
izvajanjem del pa mora etažni lastnik omogočiti strokovni
nadzor upravniku.

(2) Etažni lastnik mora zagotoviti popravilo iz prejšnjega odstavka
v najkrajšem možnem času od dne, ko je napaka nastala ali
ko je bil o njej obveščen

(3) Upravnik ali katerikoli etažni lastnik lahko zahteva, da se
preneha z izvajanjem del ali da se odstranijo spremembe, ki
so nastale v nasprotju z določbami tega člena.

17. člen
(opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja)

20. člen
(odgovornost za škodo)

(1) Etažni lastnik lahko uporablja stanovanje v skladu z določbami
tega zakona tudi za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu
stanovanja, če izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje te
dejavnosti

(1) Etažni lastnik je odgovoren za škodo, ki izvira iz njegovega
posameznega deia in ki nastane na drugih posameznih delih
ali skupnih delih, v skladu s splošnimi pravili, ki urejajo
odškodninsko odgovornost.

(2) Za pridobitev dovoljenja za opravljanje dovoljene dejavnosti v
delu stanovanja, ki ga izda državni upravni organ oziroma za
območje mestne občine pristojni organ mestne občine,
3. september 2002
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25. člen
(lastninskopravni režim na posebnih skupnih delih)

(2) Etažni lastnik, ki sam uporablja stanovanje in najemnik
solidarno odgovarjata za škodo, ki jo na drugih posameznih
delih ali skupnih delih povzročijo osebe, ki pridejo v
večstanovanjsko stavbo s povabilom ali pozivom njega ali
oseb, ki z njim prebivajo.

Posebni skupni deli so solastnina tistih etažnih lastnikov, katerim
služijo. Solastniški delež vsakega od njih se določi s pravnim
temeljem.

21. člen
(obvestilo upravniku o spremembi lastništva
posameznega dela)

26. člen
(preoblikovanje skupnih delov)
Za preoblikovanje posebnega skupnega dela v skupni del in
obratno je potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov v obliki, ki je
potrebna za sam pravni temelj.

(1) Etažni lastnik, ki prenese lastninsko pravico s pravnim poslom,
mora upravnika takoj, najkasneje pa v tridesetih dneh, obvestiti
o spremembi lastninske pravice in mu predložiti tudi kopijo
dokumenta iz katerega so razvidni vsi podatki o spremembi
lastništva in o novem lastniku, upravnik pa mora o tem obvestiti
geodetsko upravo.

27. člen
(skupni deli, ki služijo več večstanovanjskim
stavbam)

(2) Če se lastninska pravica na posameznem delu spremeni na
podlagi drugega pravnega naslova, kot je določen v prejšnjem
odstavku, mora pridobitelj lastninske pravice upravnika in
geodetsko upravno takoj obvestiti o spremembi lastninske
pravice.

(1) Skupni deli večstanovanjske stavbe, ki so v posebni stavbi,
ali pa so del druge stavbe (skupna kotlovnica, skupni hidrofori,
ipd ), ki služijo tej večstanovanjski stavbi kot celoti ali več
večstanovanjskim stavbam, imajo pod pogoji iz tega zakona
poseben pravni status.

II.2. LASTNINSKO PRAVNA RAZMERJA NA
SKUPNIH DELIH

(2) Za skupne dele, ki služijo več nepremičninam ali
večstanovanjskim stavbam, se štejejo samo tisti skupni deli,
ki so bili zgrajeni s tem namenom in katerih gradnjo so plačali
lastniki oziroma etažni lastniki ali njihovi pravni predniki.

22. člen
(lastninskopravni režim na skupnih delih)

(3) Če je skupni del iz prejšnjega odstavka del druge
večstanovanjske stavbe, se takšen del določi kot poseben
skupni del in se vpiše v poseben zemljiškoknjižni podvložek
Šteje se, da je takšen skupni del skupna lastnina vseh
lastnikov nepremičnin in etažnih lastnikov posameznih delov
večstanovanjskih stavb, ki jim takšen skupni del služi. V
zemljiški knjigi se pravica skupne lastnine vknjiži v korist
vsakokratnih lastnikov posameznih delov večstanovanjskih
stavb z navedbo zemljiškoknjižnega vložka, v katerega je
stavba vpisana. Če večstanovanjska stavba še ni vpisana v
zemljiško knjigo, se do vzpostavitve zemljiškoknjižnega
vložka vpiše njen naslov.

(1) Skupni deli večstanovanjske stavbe so solastnina etažnih
lastnikov. Solastninski delež je določen s pravnim temeljem.
(2) Do vzpostavitve pravnega temelja se solastniški deleži določijo
glede na površino posameznega dela v etažni lastnini v
razmerju do skupne površine vseh posameznih delov v etažni
lastnini.
23. člen
(način uporabe skupnih delov)
Skupne dele večstanovanjske stavbe uporabljajo etažni lastniki
v skladu z njihovo naravo in namenom ter na način, ki ne omejuje
drugih etažnih lastnikov.

(4) S takšnim skupnim delom v imenu in za račun skupnih
lastnikov upravljajo upravniki vseh večstanovanjskih stavb,
ki jim takšen del služi. Če večstanovanjska stavba nima
upravnika, lahko etažni lastniki imenujejo enega od njih, da
sodeluje pri upravljanju takšnega skupnega dela. Pri upravljanju
je treba zagotoviti, da se takšen skupni del ohranja za
doseganje skupnega namena za vse nepremičnine in
večstanovanjske stavbe, ki jim služi. Breme upravljanja
takšnega skupnega dela se razdeli med vse skupne lastnike
v skladu z namenom takšnega skupnega dela. Če dogovora
glede upravljanja ni mogoče doseči, lahko vsak od upravnikov
predlaga, da o tem vprašanju začasno odloči stanovanjska
inšpekcija. Ukrep stanovanjske inšpekcije velja do odločitve
sodišča v nepravdnem postopku. Predlog pred nepravdnim
sodiščem lahko poda vsak etažni lastnik. Za odločanje in
učinke odločbe stanovanjske inšpekcije se smiselno
uporabljajo pravila tega zakona o odločanju o nujnih
vzdrževalnih delih med solastniki.

24. člen
(posebni skupni deli)
(1) Pravni temelj lahko določi posebne skupne dele
večstanovanjske stavbe.
(2) Za posebne skupne dele se lahko določijo samo skupni
prostori in skupne naprave.
(3) Določba, ki bi kot poseben skupni del določila del zemljišča,
je nična.
(4) Del zemljišča, ki ima svojo parcelno številko in je s pravnim
poslom določen kot sestavni del stanovanja (atrij, odmerjeno
parkirno mesto) se šteje za del stanovanja in ne kot poseben
skupni del
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naprave večstanovanjske stavbe ne omogočajo
individualnega odjema in obračuna dobav in storitev za
posamezne dele, varstvo pred požarom in zagotavljanje
drugih ukrepov za zaščito in reševanje, čiščenje skupnih
prostorov, hišniška opravila, deratizacija in podobno.

(5) Če ima skupni del iz prvega odstavka samostojno zemljiško
parcelo in služi izključno eni večstanovanjski stavbi, potem
se ta nepremičnina šteje za skupni del te večstanovanjske
stavbe. Če pa ta skupni del služi več večstanovanjskim
stavbam, je zemljiška parcela, na kateri je skupni del, skupna
lastnina vseh lastnikov nepremičnin in etažnih lastnikov
posameznih delov večstanovanjskih stavb, ki jim takšen
skupni del služi. Za takšno nepremičnino se smiselno
uporabljata določbi drugega in tretjega odstavka tega člena.

(4) Vzdrževanje večstanovanjske stavbe po tem zakonu je
sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za to, da se
ohranjajo pogoji za bivanje in osnovni namen večstanovanjske
stavbe kot celote. Za posle vzdrževanja se štejejo zlasti
popravila na skupnih delih večstanovanjske stavbe ter
zagotavljanje delovanja sistemov varstva pred požarom in
drugih ukrepov za zaščito in reševanje. Za vzdrževanje se
štejejo tudi izboljšave, ki so običajne za vrsto in stanje
večstanovanjske stavbe in ki sledijo napredku tehnike.

11.3 RAZMERJE LASTNIK - NAJEMNIK
28. člen
(izvrševanje pravic najemnika)
(1) Če lastnik svoj posamezni del odda v najem, lahko z najemno
pogodbo prenese izvrševanje pravic, ki jih ima kot etažni
lastnik na najemnika.

30. člen
(načrt vzdrževanja večstanovanjske stavbe)
(1) Za zagotavljanje vzdrževanja večstanovanjske stavbe
sprejmejo etažni lastniki načrt vzdrževanja za časovno
obdobje vsaj enega in največ petih let, ki ga pripravi upravnik.

(2) V razmerju do drugih etažnih lastnikov večstanovanjske
stavbe nastopa najemnik kot zastopnik etažnega lastnika, ki
odda posamezni del v najem, če ga etažni lastnik za to izrecno
pisno pooblasti in o tem obvesti upravnika.

(2) V načrtu vzdrževanja etažni lastniki določijo vzdrževalna dela,
ki se bodo opravila in način zagotavljanja denarnih sredstev
z vplačili v rezervni sklad.

(3) Najemnik ima glede rabe posameznega dela in skupnih delov
enake pravice in dolžnosti kot etažni lastnik.

(3) Odločanje o načrtu vzdrževanja se šteje za posel rednega
upravljanja.

(4) Ne glede na določila najemne pogodbe je dolžnik vseh terjatev
iz naslova obratovanja večstanovanjske stavbe najemnik,
dolžnik vseh ostalih terjatev pa etažni lastnik.

(4) Če etažni lastniki ne sprejmejo načrta vzdrževanja, lahko
katerikoli etažni lastnik predlaga, da stanovanjska inšpekcija
začasno naloži etažnim lastnikom sprejetje načrta
vzdrževanja. Ukrep stanovanjske inšpekcije velja do odločitve
nepravdnega sodišča. Predlog pred nepravdnim sodiščem
lahko poda vsak etažni lastnik.

(5) Etažni lastnik mora o sklenjeni najemni pogodbi takoj obvestiti
upravnika. Do trenutka obvestila se šteje, da je dolžnik vseh
terjatev iz naslova upravljanja večstanovanjske stavbe etažni
lastnik.
(6) Za pravni položaj najemnika iz pravnih poslov iz tega člena
zakona se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za etažnega
lastnika.

III.

(5) Če katerikoli etažni lastnik meni, da načrt vzdrževanja ne
zagotavlja ohranjanja pogojev za bivanje v posameznem delu
ali osnovni namen vestanovanjske stavbe kot celote, lahko
predlaga v nepravdnem postopku, da se naloži izdelavo načrta
vzdrževanja izvedencu gradbene stroke v breme tega
etažnega lastnika.

UPRAVLJANJE VEČSTANOVANJSKE STAVBE
31. člen
(odločba pristojnega organa, ki nadomešča soglasje
lastnikov)

111.1. SPLOŠNO

(1) Če etažni lastniki zaradi nezadostne večine ne morejo sprejeti
sklepa glede rednega upravljanja, posel pa je nujen za
vzdrževanje stvari, lahko katerikoli etažni lastnik ali upravnik
predlaga, da o izvedbi posla odloči sodišče v nepravdnem
postopku.

29. člen
(redno upravljanje)
(1) Etažni lastniki odločajo o poslih rednega upravljanja
večstanovanjske stavbe z večino glasov po solastniških
deležih, če ta zakon ne določa drugače.

(2) Odločba sodišča nadomešča sklep etažnih lastnikov.

(2) Za posle rednega upravljanja se štejejo zlasti posli obratovanja
in vzdrževanja večstanovanjske stavbe, določitev ter
razrešitev upravnika in nadzornega odbora ter oddajenje
skupnih delov v najem.

(3) Če etažni lastnik uspe s svojim predlogom pred nepravdnim
sodiščem, gredo stroški postopka v breme tistih etažnih
lastnikov, ki so nasprotovali posegu.

(3) Obratovanje večstanovanjske stavbe po tem zakonu je
sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za zagotavljanje
pogojev za bivanje in osnovni namen večstanovanjske stavbe
kot celote ter za uporabo skupnih delov večstanovanjske
stavbe. Za posle obratovanja se šteje zlasti zagotavljanje
dobav in storitev za skupne dele, zagotavljanje dobav in
storitev za posamezne dele večstanovanjske stavbe, če

32. člen
(posli, ki presegajo okvir rednega upravljanja)
(1) Etažni lastniki odločajo o poslih, ki presegajo okvire rednega
upravljanja večstanovanjske stavbe s soglasjem vseh etažnih
lastnikov.
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(2) Za posle, ki presegajo okvir rednega upravljanja, se štejejo
zlasti spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi
deli, posebne omejitve rabe posameznih delov in skupnih
delov, spreminjanje rabe skupnih delov in izboljšave, ki se po
tem zakonu ne štejejo za vzdrževanje večstanovanjske
stavbe.

36. člen
(pogodba o medsebojnih razmerjh)
Pogodba o medsebojnih razmerjih vsebuje zlasti:
opredelitev stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne
lastnike, če odstopajo od določila iz prvega odstavka 33.
člena tega zakona;
način oblikovanja rezervnega sklada, če presega najnižji
znesek iz prvega odstavka 46. člena tega zakona;
morebitne posebne omejitve pri uporabi posameznih delov v
etažni lastnini;
način uporabe skupnih delov in posebnih skupnih delov;
namen uporabe posameznih delov v etažni lastnini;
posebne storitve, ki presegajo okvire obratovanja
večstanovanjske stavbe (npr. varovanje, sprejemno službo
in podobno);
nastopanje etažnih lastnikov v pravnem prometu;
posebna pooblastila upravnika večstanovanjske stavbe;
način zavarovanja skupnih delov večstanovanjske stavbe in
porazdelitev stroškov zavarovalnih premij;
način obvešanja etažnih lastnikov o zadevah upravljanja;
uporaba posameznih delov v etažni lastnini v posebne
namene;
soglašanje ostalih lastnikov k spreminjanju rabe stanovanj v
druge namene.

(3) Kadar se glede izboljšav iz prejšnjega odstavka tega člena
ne doseže soglasje vseh etažnih lastnikov, lahko tisti etažni
lastniki, ki želijo takšno izboljšavo, le-to izvedejo, če sami
nosijo stroške izvedbe in če s tem ne ovirajo izvrševanja
lastninske pravice drugih etažnih lastnikov.
(4) Če etažni lastniki ne dosežejo soglasja glede posla, ki presega
redno upravljanje, lahko etažni lastniki, ki imajo več kot polovico
solastniških deležev na skupnih delih, predlagajo, da o poslu
odloči sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče pri odločanju
upošteva zlasti vrsto posla ter porazdelitev bremen in posledic
za etažne lastnike, ki so poslu nasprotovali.
(5) Določilo prejšnjega odstavka se uporablja tudi za spremembo
pogodbe o medsebojnih razmerjih.
33. člen
(delitev stroškov upravljanja)
(1) Etažni lastniki so odgovorni za plačilo vseh stroškov
upravljanja ter drugih stroškov, ki izvirajo iz večstanovanjske
stavbe v skladu s svojimi solastniški deleži, če pogodba o
medsebojnih razmerjih ne določa drugače.

37. člen
(uporaba predpisov)
Če pogodba o medsebojnih razmerjih ne ureja določenega
vprašanja v zvezi z upravljanjem večstanovanjske stavbe, se
uporabljajo določbe tega zakona in določbe stvarnopravnega
zakonika.

(2) Za stroške, ki so posledica veljavno sprejetih sklepov,
odgovarjajo etažni lastniki ne glede na to, ali so glasovali proti
predlaganim sklepom.
(3) Etažni lastnik ne odgovarja za stroške iz prvega odstavka
tega člena, ki nastanejo po tem, ko njegova lastninska pravica
preneha, če je ravnal v skladu s prvim odstavkom 21. člena
tega zakona.

III.3. ZBOR LASTNIKOV IN NADZORNI ODBOR
38. člen
(način odločanja lastnikov)

(4) Pridobitelj lastninske pravice na posameznerr/delu je za
stroške iz prvega odstavka tega člena, ki so nastali pred
pridobitvijo lastninske pravice, solidarno odgovoren s svojim
prednikom.

(1) O poslih upravljanja večstanovanjske stavbe lahko etažni
lastniki odločajo s podpisovanjem listine na kateri je zapisan
predlog sklepov, ali na zboru lastnikov.

34. člen
(delitev stroškov na posebnih skupnih delih)

(2) Zbor lastnikov lahko skliče upravnik, etažni lastniki, ki skupaj
dosegajo najmanj eno petino solastniških deležev ali nadzorni
odbor.

S posebnimi skupnimi deli upravljajo etažni lastniki, ki imajo
solastninski delež na teh delih. Enako velja tudi za odgovornost
za kritje vseh stroškov na teh delih.

39. člen
(podpisovanje listine)
(1) Pisno se glasuje tako, da se podpiše listina, na kateri se
odloča za ali proti predlaganemu sklepu. Na listini mora biti
naveden predlog sklepov, obrazložitev sklepov ter navedena
večina, potrebna za njihov sprejem.

111.2. POGODBA O MEDSEBOJNIH RAZMERJIH
35. člen
(pogodba o medsebojnih razmerjih)

(2) Kadar se odloča s podpisovanjem listine je predlog sprejet,
če ga v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev, podpiše
potrebno število etažnih lastnikov glede na njihove solastniške
deleže.

(1) Etažni lastniki morajo skleniti pogodbo o medsebojnih
razmerjih, s katero uredijo način upravljanja in rabe
večstanovanjske stavbe.

(3) Če s pisnim glasovanjem odločitev ni bila sprejeta, ker ni
glasovalo zadostno število etažnih lastnikov, lahko upravnik
skliče zbor lastnikov. Za sklic in odločanje zbora lastnikov se
uporabljata določbi četrtega in petega odstavka 41. člena
tega zakona.

(2) Pogodba o medsebojih razmerjih je lahko sestavni del
pravnega temelja ali pa se sklene kot samostojna pogodba.
(3) Pogodba o medsebojnih razmerjih mora biti sklenjena v pisni
obliki in učinkuje proti vsakemu novemu etažnemu lastniku.
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40. člen
(zbor lastnikov)

sklepov o katerih se glasuje s podpisovanjem listine ter daje
pobude upravniku.

(1) Zbor lastnikov se skliče s pisnim vabilom vsaj štirinajst dni
pred zborom. Vabilo upravnik vsakemu etažnemu lastniku
pusti v hišnem predalu posameznega etažnega lastnika in
objavi na oglasni deski, ki je dostopna vsem etažnim lastnikom.

(3) Na osnovi pooblastila, danega na zboru lastnikov, lahko
nadzor izvaja tudi eden od etažnih lastnikov.
44. člen
(določitev upravnika v nepravdnem postopku)

(2) Vabilo za sklic zbora mora vsebovati zlasti: dan in uro zbora,
predviden dnevni red in predlog sklepov, o katerih bo zbor
predvidoma odločal.

(1) Če v večstanovanjski stavbi, kjer bi se v skladu s tem
zakonom moral določiti upravnik, iz kakršnegakoli razloga
upravnik ni določen, lahko pooblastila upravnika glede sklica
in vodenja zbora etažnih lastnikov prevzame kdorkoli od
etažnih lastnikov.

(3) Zbor se praviloma opravi v večstanovanjski stavbi ali v drugem
primernem prostoru v njeni neposredni bližini.
41. člen
(vodenje zbora lastnikov)

(2) Tako sklican zbor etažnih lastnikov mora najprej glasovati o
določitvi upravnika.

(1) Zbor etažnih lastnikov praviloma vodi upravnik, lahko pa tudi
etažni lastnik, ki ga z večino prisotnih glasov določi zbor,
oziroma tisti, ki je zahteval sklic zbora.

(3) Če sklep o določitvi upravnika ni sprejet v skladu s prejšnjim
odstavkom, lahko katerikoli etažni lastnik predlaga, da
upravnika določi sodišče v nepravdnem postopku.

(2) Zbor etažnih lastnikov veljavno odloča, če je na seji zbora
prisotna takšna večina, ki se v skladu s tem zakonom zahteva
za odločanje.

111.4. REZERVNI SKLAD
45. člen
(rezervni sklad)

(3) Če predlagana odločitev ni sprejeta, ker na zboru ni bila
dosežena potrebna večina, lahko zbor z navadno večino
prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih sklene, da
naj upravnik v roku največ štirinajst dni skliče ponovljeno
zasedanje zbora.

(1) Etažni lastniki večstanovanjske stavbe morajo ustanoviti
rezervni sklad za kritje bodočih stroškov vzdrževanja.
Oblikovanje rezervnega sklada je obvezno za vse
večstanovanjske stavbe.

(4) Vabilo za sklic ponovljenega zbora mora poleg sestavin iz
prejšnjega člena vsebovati tudi opozorilo, da bo zbor lastnikov
o predlogih, ki se nanašajo na redno upravljanje, na
ponovljenem zasedanju sklepal z navadno večino prisotnih
etažnih lastnikov po solastniških deležih.

46. člen
(vplačevanje v rezervni sklad)
(1) Merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni
sklad in najnižjo vrednost prispevka določi podzakonski
predpis, določen s stvarnopravnim zakonikom.

(5) Na ponovljenem zasedanju zbora se lahko veljavno glasuje o
predlogih sklepov, ki so bili navedeni v vabilu za sklic in ki se
nanašajo na redno upravljanje z večino prisotnih etažnih
lastnikov.

(2) V večstanovanjski stavbi, ki je starejša od 15 let, lahko etažni
lastniki v načrtu vzdrževanja določijo višji znesek mesečnega
vplačila v rezervni sklad glede na ocenjeno vrednost
vzdrževalnih del in načrt vzdrževanja.

42. člen
(zapisnik zbora lastnikov)

(3) Občine, država, javni stanovanjski skladi in neprotitne
stanovanjske organizacije lahko oblikujejo svoje rezervne
sklade v okviru svojih namenskih sredstev in v tem primeru
niso dolžne vplačevati v rezervne sklade, oblikovane za
posamezno večstanovanjsko stavbo, kjer imajo v lasti
stanovanja.

(1) Upravnik mora o vsakem zboru sestaviti zapisnik.
(2) Zapisnik mora vsebovati podatke o kraju in času zbora,
seznam navzočih etažnih lastnikov s podpisi ter predloge
sklepov, o katerih se je na zboru glasovalo, in rezultate
glasovanja
(3) Upravnik mora zapisnik objaviti na način, kot se sklicuje zbor
etažnih lastnikov.

47. člen
(vodenje sredstev računa rezervnega sklada)
(1) Upravnik mora zagotoviti, da se vsa vplačila etažnih lastnikov
v rezervni sklad vodijo knjigovodsko ločeno od upravnikovega premoženja.

43. člen
(nadzorni odbor)
(1) Etažni lastniki lahko imenujejo nadzorni odbor.

(2) Če upravnik opravlja upravniške storitve za več stavb, mora
za sredstva rezervnih skladov voditi ločeno knjigovodsko
evidenco za vsako večstanovanjsko stavbo in vsakega
etažnega lastnika.

(2) Če etažni lastniki ne sklenejo drugače, ima nadzorni odbor tri
člane in nadzoruje delo upravnika, ki izhaja iz pogodbe o
opravljanju upravniških storitev, predlaga in potrjuje predloge
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48. člen
(način gospodarjenja s sredstvi rezervnega sklada)
(1) Z denarnimi sredstvi rezervnega sklada gospodari upravnik.

(2) Upravnik večstanovanjske stavbe je pooblaščenec etažnih
lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo
na upravljanje večstanovanjske stavbe in ki skrbi, da se
izvršujejo pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov.

(2) Upravnik mora sredstva rezervnega sklada naložiti samo v
depozite pri banki, ki ima v skladu s predpisi o bančništvu
dovoljenje za sprejemanje depozitov na območju Republike
Slovenije, v nakup obveznic države ali vrednostne papirje
centralne banke. Pri sklepanju depozitnih pogodb mora
upravnik zagotoviti ohranjanje vrednosti denarnih sredstev
in primerno donosnost.

(3) V večstanovanjskih stavbah, kjer določitev upravnika ni
obvezna in upravnik ni določen, morajo etažni lastniki sami
zagotoviti izvrševanje vseh poslov, ki po tem zakonu sodijo v
krog opravljanja upravniških storitev.

49. člen
(namenskost sredstev rezervnega sklada)

53. člen
(večina, potrebna za določitev upravnika)

(1) Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za
poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so
predvidene v sprejetem načrtu vzdrževanja ter za nujna
vzdrževalna dela in za odplačevanje v te namene najetih
posojil.
(2) Nujna vzdrževalna dela so vzdrževalna dela, ki niso
predvidena v načrtu vzdrževanja in s katerimi bi bilo
nerazumno odlašati, ker bi njihova neizvedba pomenila znatno
poslabšanje pogojev bivanja za vse ali nekatere posamezne
dele večstanovanjske stavbe ali pa bi zaradi njihove neizvedbe
lahko nastala večja škoda na posameznih delih
večstanovanjske stavbe oziroma tretjim osebam. Za nujna
vzdrževalna dela se štejejo tudi vzdrževalna dela, ki so
določena s sodno odločbo iz 31. člena tega zakona.
(3) Če etažni lastnik ne vplača svojega prispevka v rezervni
sklad, ga mora upravnik pisno pozvati k plačilu. Poziv
upravnika se šteje za verodostojno listino.
50. člen
(omejitev izvršbe na sredstva rezervnega sklada)
(1) Na premoženje rezervnega sklada je dovoljena izvršba samo
za plačilo obveznosti iz pravnih poslov, sklenjenih v skladu s
prvim odstavkom prejšnjega člena.
(2) Premoženje rezervnega sklada ni del upravnikove stečajne
mase in nanj ne morejo poseči upravnikovi upniki v izvršilnem
postopku
51. člen
(prepoved zahtevati vračilo vplačil)
Etažni lastniki ne morejo zahtevati vračila zneskov vplačanih v
rezervni sklad.
lil.5. UPRAVNIK VEČSTANOVANJSKE STAVBE
1.

Pojem
52. člen
(določitev upravnika)

(1) Če ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika
in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki
določiti upravnika.

2.

Določitev upravnika

(1) Določitev upravnika je posel rednega upravljanja.
(2) Upravnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za upravljanje z nepremičninami oziroma je eden od etažnih
lastnikov v večstanovanjski stavbi, na katero se določitev
nanaša.
(3) Če upravnik ni določen, lahko vsak etažni lastnik predlaga,
da ga določi sodišče v nepravdnem postopku.
3.

Pooblastila
54. člen
(pravice in obveznosti upravnika)

(1) Upravnik ima zlasti naslednja pooblastila:
izvaja sklepe etažnih lastnikov;
skrbi za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov;
zastopa etažne lastnike v poslih upravljanja in v imenu
preostalih etažnih lastnikov vloži izključitveno tožbo ter
tožbo za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo
etažnega lastnika;
zastopa etažne lastnike pred upravnimi organi v zadevah
izdaje dovoljenj in soglasij in v geodetskih postopkih v
zvezi z večstanovanjsko stavbo in zemljščem;
pripravi načrt vzdrževanja večstanovanjske stavbe,
terminski plan izvedbe tega načrta in skrb za izvedbo
načrta;
- sestavi obračun stroškov upravljanja večstanovanjske
stavbe in stroške razdeli med etažne lastnike;
v skladu z določbami tega zakona oblikuje in gospodari z
rezervnim skladom;
poroča etažnim lastnikom o svojem delu in jim izstavi
mesečne in letne obračune;
- sprejema plačila etažnih lastnikov na podlagi mesečnega
obračuna in plačuje obveznosti iz pogodb sklenjenih s
tretjimi osebami;
poda letno poročilo o upravljanju objekta;
opravi oštevilčenje in označitev stanovanj ter prijavi vpis
registrskih podatkov v kataster stavb.
(2) V sporih proti dobaviteljem in izvajalcem storitev zaradi delne
ali nepopolne izpolnitve obveznosti dobavitelja ali izvajalca iz
poslov upravljanja večstanovanjske stavbe oziroma zaradi
škode, ki je nastala na skupnih delih večstanovanjske hiše
lahko upravnik vloži tožbo proti dobavitelju, izvajalcu ali
povzročitelju škode tudi v svojem imenu.
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(3) Pravice in obveznosti upravnika iz prejšnjih odstavkov tega
člena s pogodbo o medsebojnih razmerjih in s pogodbo o
opravljanju upravniških storitev ni dopustno izključiti ali omejiti.

59. člen
(izročitev pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij
upravniku)

(4) Upravnik ima lahko tudi druga pooblastila določena s tem
zakonom in pogodbo o opravljanju upravniških storitev.

(1) Ob sklenitvi pogodbe o opravljanju upravniških storitev se
upravniku izroči besedilo pogodbe o medsebojnih razmerjih
skupaj s sklepi zbora lastnikov, ki to besedilo dopolnjujejo.

55. člen
(majhna popravila)

(2) Upravnik mora pogodbo o urejanju medsebojnih razmerjih in
sklepe preučiti in etažnim lastnikom predlagati dopolnitve tako,
da se dosežejo najprimernejši pogoji za obratovanje in
vzdrževanje večstanovanjske stavbe.

(1) Upravnik mora tekoče skrbeti za izvedbo majhnih popravil
(menjava žarnic, stikal, manjša pleskarska dela, zamenjava
manjših rezervnih delov ipd.) na skupnih delih
večstanovanjske stavbe. Stroški majhnih popravil bremenijo
etažne lastnike.

60. člen
(pooblastilo upravnika tretji osebi)

(2) Za izvedbo del iz prejšnjega odstavka upravnik ne potrebuje
sklepa etažnih lastnikov, mora pa o izvedenih delih poročati
na zboru etažnih lastnikov.
•

Upravnik lahko za opravljanje posameznih poslov, ki sodijo v
okvir upravniških storitvev, pooblasti tretjo osebo. Za ravnanje
tretjega odgovarja upravnik, kot da bi posel opravil sam.

56. člen
(izključitvena tožba)

61. člen
(odgovornost upravnika za izbiro tretje osebe)

Če etažni lastniki, ki imajo več kot polovico solastniških deležev
na skupnih delih, sprejmejo sklep, da se vloži izključitvena tožba
v skladu z določbo stvarnopravnega zakonika, mora takšno tožbo
vložiti upravnik.

(1) Kadar upravnik v okviru opravljanja upravniških storitev
sklepa pravne posle s tretjimi osebami glede obratovanja in
vzdrževanja večstanovanjske stavbe, etažnim lastnikom
odgovarja za izbiro tretje osebe.

4.

(2) Upravnik lahko sam opravi določene posle glede obratovanja
in vzdrževanja večstanovanjske stavbe samo, če je tako
posebej dogovorjeno s pogodbo o opravljanju upravniških
storitev in izpolnjuje pogoje za opravljanje takih poslov.

Razmerje lastniki - upravnik
57. člen
(pogodba o opravljanju upravniških storitev)

(3) S pogodbo o opravljanju upravniških storitev se lahko določi,
da mora upravnik pred sklenitvijo pogodbe s tretjo osebo
predlog pogodbe poslati v soglasje etažnim lastnikom ali
nadzornemu odboru.

(1) Pravna razmerja med etažnimi lastniki in upravnikom se uredijo
s pogodbo o opravljanju upravniških storitev, ki lahko poleg
pooblastil iz 54. člena tega zakona določi še druge morebitne
pravice in obveznosti.

62. člen
(zbiranje ponudb)

(2) Pogodba o opravljanju upravniških storitev je sklenjena, ko jo
podpišejo upravnik in toliko etažnih lastnikov, kot je to potrebno
za sprejem sklepa o določitvi upravnika.

(1) S pogodbo o opravljanju upravniških storitev se lahko določi,
da mora upravnik določene pogodbe s tretjo osebo skleniti z
zbiranjem ponudb določenega števila dobaviteljev ali
izvajalcev. V tem primeru izbiro najugodnejše ponudbe opravita
skupaj upravnik in nadzorni odbor ali predstavnik etažnih
lastnikov, ki ga za to imenuje zbor lastnikov.

(3) Etažni lastniki lahko ob določitvi upravnika, za sklenitev
pogodbe o opravljanju upravniških storitev pooblastijo enega
ali več etažnih lastnikov. V tem primeru se šteje pogodba za
sklenjeno, ko jo podpišejo upravnik in vsi pooblaščenci za
sklenitev pogodbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je zbiranje najmanj dveh ponudb
dobaviteljev ali izvajalcev obvezno za dela, ki presegajo
četrtino vrednosti, kot jo določa zakonodaja s področja javnih
naročil.

(4) Pogodba o opravljanju upravniških storitev učinkuje tudi proti
etažnim lastnikom, ki je niso podpisali oziroma proti etažnim
lastnikom, ki so glasovali proti imenovanju pooblaščencev za
sklenitev in proti vsem pravnim naslednikom etažnih lastnikov.

63. člen
(izpolnjevanje obveznosti)

58. člen
(vsebina pogodbe o opravljanju upravniških storitev)

Etažni lastniki morajo upravniku na podlagi izstavljenega
mesečnega obračuna ali drugega ustreznega izračuna redno in
v roku izpolniti vse obveznosti. Etažnega lastnika, ki zamuja s
plačilom, mora upravnik pisno opomniti.

Pogodba o opravljanju upravniških storitev vsebuje zlasti:
pooblastila in obveznosti upravnika;
mesečno plačilo, ki pripada upravniku za opravljanje storitev,
in rok njegove zapadlosti;
čas, za katerega je sklenjena pogodba;
- dan začetka veljavnosti pogodbe
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64. člen
(preklic pogodbe o opravljanju upravniških storitev)

(2) Če upravnik opravlja upravniške storitve za več stavb, mora
za vsako večstanovanjsko stavbo in vsakega etažnega
lastnika voditi ločeno knjigovodsko evidenco.

(1) Etažni lastniki lahko kadarkoli prekličejo pogodbo o opravljanju
upravniških storitev z odpovednim rokom najmanj treh
mesecev, ki začne teči od dneva vročitve odpovedi upravniku.
V tem roku morajo izbrati tudi novega upravnika.

(3) Zbrana sredstva iz naslova obratovanja, vzdrževanja in
rezervnega sklada se lahko porabijo samo namensko za
potrebe posamezne večstanovanjske stavbe oziroma etažnih
lastnikov, ki so ta sredstva zbrali.

(2) V primeru, ko upravnik krši zakon ali pogodbo o opravljanju
upravniških storitev, lahko etažni lastniki prekličejo pogodbo
brez odpovednega roka.

(4) Določba tega člena ne velja za plačilo, ki pripada upravniku
za opravljanje upravniških storitev.

(3) Sklep o preklicu pogodbe sprejmejo etažni lastniki na način,
ki je določen za določitev upravnika.

6.

(4) Upravnik lahko kadarkoli odpove pogodbo o opravljanju
upravniških storitev z odpovednim rokom najmanj treh
mesecev. Odpoved pogodbe mora upravnik sporočiti na zboru
lastnikov in od tega trenutka dalje teče odpovedni rok.

68. člen
(poročanje zboru lastnikov)
(1) Upravnik mora vsaj enkrat letno lastnikom poročati o svojem
delu.

65. člen
(obveznosti upravnika ob prenehanju upravljanja)

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora upravnik
poročati o svojem delu, če tako sklenejo lastniki oziroma če
sam oceni, da je takšno poročilo potrebno.

(1) Upravnik mora na dan prenehanja pogodbe o opravljanju
upravniških storitev izdelati končno poročilo in sestaviti končni
obračun. Sredstva, zbrana na računu, mora upravnik na dan
prenehanja pogodbe prenesti na račun, ki ga za
večstanovanjsko stavbo vodi na novo izbrani upravnik.

(3) Minister, pristojen za stanovanjske zadeve, predpiše navodilo
o izdelavi poročila o upravnikovem delu.
69. člen
(vpogled v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami)

(2) Po prenehanju pogodbe o opravljanju upravniških storitev
mora upravnik novemu upravniku izročiti vse pogodbe,
dovoljenja in druge listine, ki se nanašajo na upravljanje
večstanovanjske stavbe ter obvestiti tiste dobavitelje in
izvajalce storitev, ki izvršujejo dobavo oziroma opravljajo
storitve za večstanovanjsko stavbo, katere upravnik je bil.

Upravnik mora vsakemu etažnemu lastniku na njegovo zahtevo,
vendar ne več kot enkrat mesečno, omogočiti vpogled v pogodbe,
sklenjene s tretjimi osebami glede poslov obratovanja in
vzdrževanja večstanovanjske stavbe, v knjigovodske listine, ki
so pridobljene na podlagi pogodbi in poslovnih razmerij upravnika
s tretjimi osebami in v stanje rezervnega sklada večstanovanjske
stavbe.

(3) Upravnik mora na predlog etažnih lastnikov, ki imajo več kot
polovico solastniških deležev na skupnih delih, imenovati
svojega zakonitega zastopnika, ki je bodisi novo izbrani
upravnik ali eden od etažnih lastnikov, ki je pooblaščen, da ob
izteku depozitne pogodbe prevzame sredstva rezervnega
sklada, do izbire novega upravnika.

70. člen
(mesečno izstavljanje obračuna stroškov)
(1) Upravnik mora vsakemu etažnemu lastniku mesečno izstaviti
obračun stroškov.

66. člen
(uporaba drugih predpisov)
/
Za pogodbo z upravnikom se uporabljajo pravila obligacijskega
prava o mandatni pogodbi, kolikor ta zakon ne določa drugače
S.

Poročanje

(2) V obračunu stroškov mora upravnik ločeno prikazati vsak
strošek obratovanja in vzdrževanja ter upravniških storitev
za celotno večstanovanjsko stavbo in delež posameznega
etažnega lastnika, na katerega je obračun naslovljen, višino
mesečnega prispevka v rezervni sklad in morebitna druga
plačila naslovnika ter stanje rezervnega sklada za celotno
večstanovanjsko stavbo.

Ločenost premoženja
67. člen
(ločeno vodenje sredstev)

71. člen
(potrdilo o stanju neplačanih obveznosti)

(1) Upravnik mora zagotoviti, da se sredstva, ki se zbirajo na
njegovem transakcijskem računu, vodijo knjigovodsko ločeno.
Upravnik mora voditi ločeni knjigovodski evidenci za sredstva
vplačil etažnih lastnikov iz naslova rezervnega sklada ter za
sredstva iz naslova obratovanja in vzdrževanja
večstanovanjske stavbe

(1) Upravnik mora etažnemu lastniku na njegovo zahtevo izdati
potrdilo o stanju neplačanih obveznosti na določen dan.
(2) Strošek izdaje potrdila iz prvega odstavka tega člena se ne
šteje za strošek opravljanja upravniških storitev.
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IV.

Razmerja med etažnimi lastniki in tretjimi
osebami

V.

SKUPNOST LASTNIKOV
76. člen
(skupnost lastnikov - pravna oseba)

72. člen
(sklepanje pravnih poslov s tretjimi osebami)

(1) Etažni lastniki lahko sprejmejo sklep, da se ustanovi skupnost
lastnikov kot pravna oseba. Takšen sklep se lahko sprejme
samo s soglasjem vseh etažnih lastnikov.

(1) Pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami upravnik
nastopa v imenu in za račun etažnih lastnikov, razen če ta
zakon ne določa drugače.

(2) Skupaj s sklepom o ustanovitvi skupnosti lastnikov morajo
etažni lastniki sprejeti statut.

(2) Šteje se, da je pravni posel sklenjen v imenu etažnih lastnikov,
če pravni posel vsebuje navedbo: »Etažni lastniki
«
skupaj z natančno označbo večstanovanjske stavbe.

77. člen
(statut skupnosti lastnikov)

(3) Upravnik je dolžan ob podpisu pogodbe izročiti dobavitelju
storitev seznam etažnih lastnikov s potrebnimi podatki,
podatki o morebitni zaposlitvi ter delilnik stroškov med etažnimi
lastniki.

Statut skupnosti lastnikov vsebuje zlasti:
imena in naslove članov - etažnih lastnikov;
ime in sedež skupnosti lastnikov;
identifikacijska oznaka iz katastra stavb;
način in pravila odločanja skupnosti lastnikov;
način imenovanja predsednika in njegova pooblastila;
ime ali firmo ter bivališče oziroma sedež predsednika;
način izpolnjevanja obveznosti članov do skupnosti.

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da pravni posel
zavezuje etažne lastnike na dan sklenitve.
73. člen
(pridobitelj etažne lastnine)
(1) Pridobitelj etažne lastnine stopi na mesto svojega pravnega
prednika v vseh pravnih poslih, ki jih v okviru svojih pooblastil
sklene upravnik s tretjimi osebami.

78. člen
(ime skupnosti lastnikov)

(2) Za odgovornost prednika in pridobitelja do tretjih iz pravnih
poslov iz prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo
določbe tega zakona.

(1) Ime skupnosti lastnikov kot pravne osebe mora biti
sestavljeno samo iz besedne zveze "Skupnost lastnikov", ki
se ji doda naslov večstanovanjske stavbe. Za naslov
večstanovanjske stavbe se štejejo ulica ali naselje, hišna
številka in kraj.

74. člen
(prepoved dogovora o solidarni odgovornosti etažnih
lastnikov)

(2) Sedež skupnosti lastnikov je lahko samo na naslovu
večstanovanjske stavbe.

(1) Pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami glede
upravljanja večstanovanjske stavbe upravnik ne sme
dogovoriti solidarne odgovornosti etažnih lastnikov za
izpolnjevanje obveznosti.

79. člen
(vpis v register)
(1) Skupnost lastnikov pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v
sodni register. Vsako spremembo članstva je potrebno vnesti
v statut skupnosti in predložiti pristojnemu registrskemu
organu

(2) Pogodbeno določilo v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka
nima nobenega učinka proti etažnim lastnikom, ki tretji osebi
odgovarjajo za izpolnitev po pravilih, ki veljajo za deljene
obveznosti. V tem primeru pa tretji osebi za izpolnitev
obveznosti etažnih lastnikov solidarno odgovarja upravnik.

(2) Priglasitvi za vpis v sodni register se priložijo:
sklep o ustanovitvi;
statut skupnosti lastnikov;
- druge listine, v skladu s predpisi o vpisu v sodni register.

75. člen
(poravnava zapadlih obveznosti)

80. člen
(pravna sposobnost skupnosti lastnikov)

(1) Upravnik mora brez odlašanja izpolniti zapadle denarne
obveznosti tretjim osebam iz pogodb glede upravljanja
večstanovanjske stavbe glede na prejeta plačila od vsakega
posameznega etažnega lastnika.

Skupnost lastnikov je pravno sposobna samo za sklepanje poslov
upravljanja te večstanovanjske stavbe in ne sme opravljati nobene
druge dejavnosti.

(2) Če obveznosti do tretje osebe niso poravnane v celoti za vse
etažne lastnike, mora upravnik tretji osebi na njeno zahtevo v
roku treh delovnih dni od prejema posredovati podatke o
etažnem lastniku, ki ni plačal svojega dela obveznosti, njegov
naslov in druge podatke, potrebne za vložitev tožbe.
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81. člen
(zastopanje skupnosti lastnikov)
(1) Skupnost lastnikov v pravnem prometu zastopa predsednik,
za katerega se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o
upravniku večstanovanjske stavbe.
(2) Predsednik sklepa vse posle v imenu in za račun skupnosti
lastnikov.
82. člen
(organ upravljanja skupnosti lastnikov) '
(1) Organ upravljanja v skupnosti lastnikov je zbor članov.
(2) Člani skupnosti lastnikov so vsakokratni etažni lastniki.
(3) Za zbor članov se smiselno uporabljajo določbe tega zakona,
ki urejajo zbor etažnih lastnikov.
83. člen
(premoženje skupnosti lastnikov)
(1) Premoženje skupnosti lastnikov sestavljajo denarna sredstva
na računu, ki jih plačujejo člani iz naslova upravljanja
večstanovanjske stavbe in plačil v rezervni sklad.
(2) Skupnost lastnikov mora voditi ločeno knjigovodsko evidenco
za stroške upravljanja in ločeno za rezervni sklad.

VI.

STANOVANJSKA NAJEMNA RAZMERJA

VI.1. VRSTE NAJEMNIH STANOVANJ
87. člen
(najemno stanovanje)
(1) Najemno stanovanje po tem zakonu je:
stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino in
stanovanje, ki se oddaja upravičencu do najema
neprofitnega stanovanja (neprofitno najemno stanovanje);
stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu (tržno najemno
stanovanje);
stanovanje, ki je namenjeno za oddajo zaradi
zadovoljevanja službenih potreb (službeno najemno
stanovanje);
stanovanje, namenjeno institucionalnemu varstvu
starejših oseb, upokojencem ali posebnim skupinam
odraslega prebivalstva (namensko najemno stanovanje).
(2) Če so osebe iz zadnje alinee prejšnjega odstavka nastanjene
v skupinski stanovanjski stavbi, je najemna pogodba sklenjena
za bivalno enoto.
VI.2 PRAVICE LASTNIKA STANOVANJA
88. člen
(oddaja stanovanja v najem)

84. člen
(obveznosti članov skupnosti lastnikov)

(1) Lastnik stanovanja odda stanovanje v najem s sklenitvijo
najemne pogodbe.

(1) Člani skupnosti lastnikov morajo mesečno plačati skupnosti
lastnikov vsak svoj delež stroškov upravljanja ter plačilo v
rezervni sklad.

(2) Če lastnik odda del lastnega stanovanja, sklene najemno
pogodbo za določen ali nedoločen čas pod pogoji, kijih določa
ta zakon.

(2) Za plačila članov se smiselno uporabljajo določbe tega zakona,
ki urejajo plačila etažnih lastnikov.

(3) Najemnik lahko odda del stanovanja v podnajem s sklenitvijo
podnajemne pogodbe za določen čas in pod pogoji, ki jih
določa ta zakon, če se lastnik stanovanja s tem strinja.

85. člen
(solidarna odgovornost članov skupnosti lastnikov do
tretjih oseb)

(4) Najemna in podnajemna pogodba se sklepata v pisni obliki.

Za obveznosti skupnosti lastnikov do tretjih oseb so vsi člani
solidarno odgovorni.
86. člen
(prenehanje skupnosti lastnikov)
(1) Skupnost lastnikov preneha z likvidacijo na podlagi sklepa
članov ali z odločbo pristojnega organa, ki vodi register
skupnosti lastnikov.
(2) Sklep o likvidaciji skupnosti lastnikov morajo sprejeti vsi člani.
(3) Skupnost lastnikov izgubi lastnost pravne osebe z izbrisom
iz registra skupnosti lastnikov.

89. člen
(pravice lastnika stanovanja)
Lastnik ima pravico:
pobirati najemnino za oddano stanovanje v skladu s tem
zakonom;
odločati o prenehanju najemnega razmerja v skladu s tem
zakonom in najemno pogodbo.
90. člen
(veljavnost najemne pogodbe)
Najemna pogodba se lahko sklepa za določen ali nedoločen čas.

(4) Po izgubi pravne sposobnosti odgovarjajo etažni lastniki za
obveznosti do tretjih oseb v skladu z njihovimi solastniškimi
deleži
v
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VI.3 NEPROFITNO NAJEMNO STANOVANJE

VI.4 OBVEZNE SESTAVINE NAJEMNE POGODBE

91. člen
(oddajanje neprofitnega stanovanja v najem)

93. člen
(bistvene sestavine najemne pogodbe)

(1) Kadar neprofitno najemno stanovanje oddaja občina, država,
javni stanovanjski sklad ali neprofitna stanovanjska
organizacija, ga mora oddati v najem na podlagi javnega
razpisa.

(1) Najemna pogodba mora vsebovati vsaj:
opis stanovanja, lego, površino, strukturo, komunalno
opremljenost, leto zgraditve ter način uporabe stanovanja;
identifikacijsko oznako iz katastra stavb;
- ime in priimek lastnika, davčno številko lastnika, ime in
priimek najemnika in oseb, ki bodo skupaj z najemnikom
uporabljale stanovanje;
- odpovedne razloge, ki jih določa 105. člen tega zakona;
vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj;
določila o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank
pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov
stanovanjske stavbe ali večstanovanjske stavbe;
višino najemnine ter način in roke plačevanja;
- način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v
najemnini in se nanašajo na stroške za dobavljeno
elektriko, vodo, daljinsko ogrevanje stanovanj in podobno
(individualni obratovalni stroški) ter stroški za obratovanje
skupnih delov, stanovanjske ali večstanovanjske stavbe
(skupni obratovalni stroški);
- določila o načinu uporabe stanovanja in na kakšen način
in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal
pravilno uporabo stanovanja;
- čas trajanja najemnega razmerja, če se stanovanje
oddaja za določen čas;
način predaje stanovanja.

(2) Do neprofitnega najemnega stanovanja v lasti občine, države,
javnega stanovanjskega sklada ali neprofitne stanovanjske
organizacije so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki
izpolnjujejo pogoje in merila, določena s pravilnikom o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ki ga predpiše
minister, pristojen za stanovanjske zadeve.
(3) V pravilniku iz prejšnjega odstavka se predpišejo splošni
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, merila za
ocenjevanje stanovanjskih razmer prosilca, socialnih razmer,
površinski normativi za dodelitev neprofitnih stanovanj in
napotki glede njihove uporabe ter postopek dodeljevanja teh
stanovanj. Pogoji in merila se določijo tako, da imajo pri
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem prednost družine
z več otroki, družine z manjšim številom zaposlenih, mladi in
mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom in
državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa
so podnajemniki ter prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost,
katero opravljajo, pomembni za posamezno lokalno skupnost,
kar mora lokalna skupnost posebej opredeliti v razpisu.

(2) Lastnik mora skleniti aneks k najemni pogodbi na zahtevo
najemnika, če se število oseb poveča za eno ali več oseb, ki
jih mora najemnik preživljati po zakonu, za vse ostale osebe
pa le, če je glede na število oseb stanovanje po velikosti še
primerno.

(4) Pri posameznem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja
v najem lahko najemodajalec predpiše poleg pogojev,
določenih s pravilnikom iz prejšnjega odstavka tega člena še
druge pogoje, kijih mora prosilec izpolnjevati, pri čemer dodatni
pogoji ne smejo presegati obsega, ki ga določa pravilnik iz
drugega odstavka tega člena

(3) Prejšnji odstavek ne velja za stanovanje, namenjeno osebam
po četrti alinei prvega odstavka 87. člena tega zakona.

(5) Najemodalec lahko v posameznem razpisu razpiše tudi plačilo
lastne udeležbe kot prednost pri pridobitvi stanovanja, ki se
najemniku povrne pod pogoji in na način, določen z razpisom
in pogodbo

VI.5 OBVEZNOSTI LASTNIKA STANOVANJA

(6) Občina, država, javni stanovanjski sklad ali neprofitna
stanovanjska organizacija v vsakem razpisu za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem opredeliti tiste upravičence, ki
so glede na razmerje med dohodki prosilca in njegovih ožjih
družinskih članov do povprečne neto plače v državi, upravičeni
kandidirati na posameznem razpisu, pri čemer mora občina
oziroma javni stanovanjski sklad uravnoteženo skrbeti, da je
neprofitno stanovanje dostopno vsem kategorijam glede na
socialni status, določen s pravilnikom

94. člen
(dolžnosti lastnika stanovanja)
Lastnik stanovanja mora:
izročiti stanovanje kot predmet najema po najemni pogodbi v
stanju, ki najemniku stanovanja omogoča normalno uporabo
stanovanja, skladno z veljavnimi normativi in standardi;
- vzdrževati stanovanje in skupne dele v stanovanjski ali
večstanovanjski stavbi v stanju, ki zagotavlja najemniku
normalno uporabo stanovanja ter skupnih delov ves čas
trajanja najema v skladu s pravilnikom iz 124. člena tega
zakona;
odgovarjati za pravne in stvarne napake na oddanem
stanovanju;
prijaviti oddajo stanovanja pri pristojnem davčnem organu in
registrirati najemno pogodbo pri pristojnem registrskem
organu.

92. člen
(trajanje najemne pogodbe za neprofitno stanovanje)
Najemna pogodba za neprofitno stanovanje mora biti sklenjena
za nedoločen čas.
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99. člen
(kdaj lastnik ne more odreči soglasja za posege
najemnika)

95. člen
(opustitev dolžnosti lastnika)
(1) Če stanje v stanovanju ne zagotavlja najemniku normalne
uporabe stanovanja ali skupnih delov oziroma ne omogoča
varnega ali zdravega bivanja, lahko najemnik predlaga, da
stanovanjska inšpekcija lastniku stanovanja odredi izvedbo
tistih del, ki so potrebna za zagotavljanje normalne uporabe
stanovanj ali skupnih delov ali varnega in zdravega bivanja.

(1) Lastnik ne more odreči svojega soglasja, če so izpolnjeni
skupaj naslednji pogoji:
- je poseg v skladu s sodobnimi tehničnimi zahtevami in je
v osebnem interesu najemnika;
- stroške nosi najemnik;
sprememba ne ogroža interesa lastnika stanovanja in
ostalih lastnikov v stavbi;
s spremembo niso povezane poškodbe skupnih delov
večstanovanjske stavbe in zunanji izgled.

(2) Če lastnik v roku, določenem z odločbo, ne izvede naloženih
del, lahko ta dela na njegove stroške izvede najemnik sam.
Stroške izvedbe del skupaj z obrestmi lahko najemnik pobota
s terjatvami lastnika iz naslova najemnine.

(2) Šteje se, da so izpolnjeni pogoji iz prve alinee prejšnjega
odstavka, če gre bodisi za:
posodobitev ali zahtevam gospodinjstva ustrezno
rekonstrukcijo vodovodnih, elektrovodnih, plinovodnih,
ogrevalnih (vključno z ureditvijo centralnih ogrevalnih
naprav) ali sanitarnih naprav;
takšno preureditev predmeta najema, ki je namenjena
zmanjšanju porabe energije ali povečuje funkcionalnost,
izboljšave, ki se subvencionirajo ali kreditirajo iz javnih
sredstev;
napeljavo telefonskega priključka;
postavitev v skladu s stanjem tehnike nujnih anten in
drugih naprav za radijski in televizijski sprejem, če
priključek na obstoječo napravo ni možen.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko najemnik od lastnika
zahteva, da mu preskrbi drugo primerno stanovanje.
VI.6 PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAJEMNIKA
STANOVANJA
96. člen
(obveznosti najemnika stanovanja)
Najemnik stanovanja mora:
uporabljati najeto stanovanje v skladu z najemno pogodbo;
odgovarjati za škodo, nastalo pri nepravilni oziroma malomarni
rabi stanovanja;
dopustiti vstop lastniku oziroma njegovemu pooblaščencu v
stanovanje za preveritev pravilne uporabe stanovanja vendar
največ dvakrat letno;
poravnati stroške popravil v stanovanju, ki so posledica
nepravilne oziroma malomarne uporabe stanovanja, skladno
z določili najemne pogodbe;
obveščati lastnika o napakah na stanovanju, za odpravo
katerih odgovarja lastnik v skladu z veljavnimi normativi in
standardi;
plačevati najemnino za najeto stanovanje ter stroške, ki se
plačujejo poleg najemnine, v skladu z najemno pogodbo;
pridobiti soglasje lastnika, če stanovanje več kot 60 dni
zaporedoma uporablja poleg najemnika oseba, ki ni navedena
v najemni pogodbi;
predlagati lastniku sklenitev aneksa k najemni pogodbi, če se
število oseb, ki uporabljajo stanovanje, spremeni.

(3) Kadar gre za posege iz tega člena, lastnik pa soglasja ni dal,
lahko najemnik zahteva, da sodišče v nepravdnem postopku
nadomesti soglasje lastnika.
(4) Če gre za bistveno spremembo ali izboljšavo, ki je navedena
v drugem odstavku, lahko lastnik pogojuje svoje soglasje s
tem, da bo predmet najema najemnik ob njegovi vrnitvi
vzpostavil v prejšnje stanje ali da se najemnik odpove povrnitvi
lastnih vlaganj po 100. členu tega zakona
100. člen
(povrnitev lastnih vlaganj najemnika)
Po izselitvi iz stanovanja ima najemnik pravico do povrnitve
neamortiziranega dela koristnih in potrebnih vlaganj v stanovanje,
ki jih je opravil v soglasju z lastnikom, če se z njim ne dogovori
drugače.

97. člen
(
(podaljšanje najema za določen čas)

101. člen
(popravila in izboljšave v najemnem stanovanju)

Najemnik, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za določen čas,
mora najmanj 30 dni pred potekom tega časa pridobiti od lastnika
odobritev podaljšanja najemne pogodbe s sklenitvijo aneksa k
najemni pogodbi, sicer mora izprazniti stanovanje oseb in stvari v
pogodbenem roku, razen če najemna pogodba ne določa drugače

(1) Najemnik stanovanja mora dopustiti vstop v stanovanje, da
se v stanovanju opravijo dela v zvezi s popravili in izboljšavami,
ki jih drugače ni moč opraviti ali pa le z nesorazmernimi stroški.

98. člen
(soglasje lastnika za posege najemnika v stanovanju)

(2) Popravila in izboljšave se morajo opraviti v najkrajšem
možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo najemnika
Lastnik mora o nameravanih posegih v stanovanje najemnika
obvestiti v primernem roku ter zagotoviti normalno uporabo
stanovanja po opravljenem posegu.

(1) Najemnik stanovanja ne sme spreminjati stanovanjskih
prostorov ter vgrajene opreme in naprav ter opravljati koristnih
vlaganj oz. izboljšav v stanovanju brez predhodnega pisnega
soglasja lastnika.

(3) Če so nameravani posegi take naravd, da zahtevajo začasno
preselitev najemnika, se morata lastnik in najemnik dogovoriti
o vseh podrobnostih, ki se nanašajo na začasno preselitev
kot je:
čas trajanja prenove;
prostori, ki so najemniku na voljo v času prenove;

(2) Soglasje lastnika iz tega člena je hkrati tudi pooblastilo lastnika,
da sme najemnik zaprositi za izdajo potrebnega upravnega
dovoljenja.
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8. če najemnik odda najeto stanovanje v podnajem brez soglasja
lastnika kot to določa 88. člen tega zakona;
9. če najemnik ne dopusti vstopa v stanovanje v primerih iz
tretje alinee 96. člena in 101. člena tega zakona;
10. če najemnik brez upravičenih razlogov ne prevzame
stanovanja oziroma ne prične prebivati v stanovanju v
tridesetih dneh po sklenitvi najemne pogodbe;
11. če so najemnik in osebe, navedene v najemni pogodbi, nehali
uporabljati stanovanje in brez presledka več kot tri mesece
niso stanovali v njem;
12. če ima najemnik ali njegov zakonec oziroma oseba, s katero
živi najemnik v dalj časa trajajoči izvenzakonski skupnosti v
lasti stanovanje ali stanovanjsko stavbo;
13. če posreduje lažne podatke, ki so osnova za pridobitev
pravice do subvencionirane najemnine v skladu s 120. členom
tega zakona.

plačilo začasne nastanitve namesto plačila najemnine za
stanovanje.
(4) Stroške, povezane z začasno preselitvijo, nosi lastnik.
(5) V primeru spora odloča sodišče v nepravdnem postopku.
(5) Če najemnik ne dopusti vstopa v stanovanje, odloči o tem na
zahtevo upravnika oziroma lastnika sodišče.
102. člen
(pravice najemnika stanovanja)
Pravice najemnika stanovanja so:
uporabljati in izvajati posest nad stanovanjem;
opraviti popravila v stanovanju, če je popravilo neodložljivo,
da se zavarujejo življenje ali zdravje stanovalcev, ali
stanovanje in oprema v njem pred večjo škodo, ter zahtevati
povračilo stroškov, ki so nastali zaradi teh popravil;
zahtevati povrnitev škode, nastale zaradi opustitve
obveznosti lastnika iz druge alinee 94. člena tega zakona,
tako da lahko zahteva povrnitev škode v enkratnem znesku
ali z znižanjem najemnine;
zahtevati vračilo previsoko zaračunane najemnine,
zahtevati sorazmerno zmanjšanje najemnine za čas, ko
stanovanja ni bilo mogoče normalno uporabljati, ker je lastnik
opustil svoje dolžnosti iz 95. člena tega zakona

(2) Pogoj iz enajste alinee prejšnjega odstavka ni izpolnjen, če je
najemnik na zdravljenju, v domu za starejše ali če stanovanja
ne uporablja iz drugih upravičenih razlogov (službena
premestitev ali šolanje v drugem kraju, služenje vojaškega
roka, prestajanje zaporne kazni ipd.).
(3) Najemne pogodbe ni mogoče odpovedati s tožbo, če lastnik
ni predhodno pisno opozoril najemnika', ki krši najemno
pogodbo. Opomin mora vsebovati kršitev in način odprave
odpovednega razloga ter primeren rok za odpravo
odpovednega razloga. Rok za odpravo odpovednega razloga
ne sme biti krajši od 15 dni.

103. člen
(urejanje podnajemnih razmerij)

(4) Za isto kršitev, ki predstavlja odpovedni razlog, opominja
lastnik najemnika samo enkrat

Če s tem zakonom ni drugače določeno, se določbe tega poglavja
smiselno uporabljajo tudi za urejanje podnajemnih razmerji.

(5) Najemniku neprofitnega stanovanja ni mogoče odpovedati
najemne pogodbe, če zaradi izjemnih okoliščin v katerih se je
znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje in
katerih ni mogel predvideti oziroma nanje ni mogel in ne more
vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen,
elementarne nesreče ipd,) ni zmogel poravnati najemnine in
drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine v celoti ter je
najkasneje v tridesetih dneh po nastanku okoliščin sprožil
postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine in
postopek za uveljavljanje izredne pomoči pri uporabi
stanovanja in o tem obvestil lastnika stanovanja.

VI.7 ODPOVED NAJEMNE POGODBE
104. člen
(odpoved najemne pogodbe s strani najemnika)
Najemnik lahko odpove najemno pogodbo vselej, ne da bi zato
navajal razloge, z 90-dnevnim odpovednim rokom.

(6) Občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve lahko
najemniku iz prejšnjega odstavka, ki ni upravičen do
subvencionirane najemnine ali, ki kljub subvenciji ni zmožen
poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg
najemnine zaradi izjemnih okoliščin, začasno odobri izredno
pomoč pri uporabi stanovanja.

105. člen
(krivdni odpovedni razlogi)
(1) Lastnik lahko odpove najemno pogodbo iz naslednjih krivdnih
razlogov:
1. če najemnik oziroma osebe, ki z njim stanujejo, z načinom
uporabe stanovanja povzročajo večjo škodo na stanovanju
ali skupnih delih stanovanjske ali večstanovanjske stavbe;
2. če opravlja v stanovanju dejavnost brez dovoljenja ali v
nasprotju z dovoljenjem;
3. če ne vzdržuje stanovanja v skladu s pravilnikom iz 124.
člena v delu, ki odpade na najemnika;
4 če najemnik ne plača najemnine ali stroškov, ki se plačujejo
poleg najemnine, v roku, ki ga določa najemna pogodba, če
rok ni določen pa v 30 dneh od prejema računa;
5. če najemnik oziroma osebe, ki z njim stanujejo, z načinom
uporabe stanovanja pogosto ali huje motijo druge stanovalce
pri njihovi mirni uporabi stanovanja;
6. če najemnik izvršuje ali izvrši v stanovanju in vgrajeni opremi
spremembe brez poprejšnjega soglasja lastnika razen v
primerih iz 99. člena tega zakona;
7. če stanovanje več kot 30 dni zaporedoma uporablja poleg
najemnika oseba ali več oseb, ki niso navedene v najemni
pogodbi in če najemnik za to ni pridobil soglasja lastnika;
3. september 2002

(7) V primeru okoliščin, ki kažejo na dolgotrajno nezmožnost
plačevanja najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg
najemnine, lahko občina preseli najemnika tudi v drugo
primerno neprofitno stanovanje glede na spremenjene
okoliščine ali v drugo neprotitno stanovanje, ki je lahko po
površini tudi manjše od primernega stanovanja ali pa v
stanovanjsko stavbo, namenjeno začasnemu reševanju
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.
(8) Lastnik tržnega, službenega ali namenskega najemnega
stanovanja lahko odpove najemno pogodbo poleg razlogov
iz prvega odstavka tega člena, tudi iz drugih razlogov, če so
navedeni v najemni pogodbi.
(9) Odpovedni razlogi iz enajste, dvanajste in trinajste alinee
prvega odstavka tega člena ne veljajo za tržno stanovanje.
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110. člen
(sklenitev najemne pogodbe po razvezi zakonske
zveze)

(10) Kadar tržno stanovanje oddaja fizična oseba, lahko odpove
najemno pogodbo tudi v primeru, ko lastnik potrebuje
stanovanje za lastne potrebe ali za potrebe svojega
družinskega člana, kadar se ustanavlja novo gospodinjstvo,
ali iz drugih razlogov, katerih utemeljenost presoja sodišče v
nepravdnem postopku (npr. varstvo starostnikov, nevzdržno
bivanje v skupnem gospodinjstvu ipd ).

(1) Če se zakonska zveza razveže, se lahko prejšnja zakonca
sporazumeta o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik
stanovanja, drugi zakonec pa se iz stanovanja izseli.
(2) Če se prejšnja zakonca ne moreta sporazumeti, odloči o
sporu na zahtevo enega od njiju v nepravdnem postopku
sodišče, na čigar območju je stanovanje. Sodišče upošteva
pri tem stanovanjske potrebe prejšnjih zakoncev, njunih otrok
in drugih oseb, ki skupaj z njima stanujejo ter druge okoliščine
primera.

106. člen
(nekrivdni odpovedni razlogi)
(1) Lastnik lahko odpove najemno pogodbo iz razlogov, ki niso
našteti v prejšnjem členu ali najemni pogodbi le, če najemniku
priskrbeti drugo primerno stanovanje.

(3) Prejšnji zakonec, ki po sodni odločbi ne ostane ali postane
najemnik stanovanja, se mora iz stanovanja izseliti v roku, ki
ga določi sodišče v skladu s 112. členom tega zakona.

(2) Najemniku se zaradi tega njegov položaj iz najemnega
razmerja ne sme poslabšati, kar pomeni, da se šteje za
primerno stanovanje poleg opredelitev iz 11. člena tega zakona
stanovanje, ki v nobeni drugi pomembni okoliščini, kijih glede
na dostopnost javnih dobrin najemnik potrebuje, ne pomeni
bistvenega poslabšanja stanovanjskih pogojev najemnika in
oseb, ki skupaj z njim bivajo v stanovanju.

(4) Določbe prejšnjega in tega člena se ne uporabljajo, kadar je
najemna pogodba sklenjena za službeno stanovanje, določbe
tega člena pa se ne uporabljajo kadar gre za stanovanje iz
tretjega odstavka 109. člena, razen če se pogodbeni stranki
ne dogovorita drugače.

(3) Stroške selitve nosi lastnik.
(4) V primeru spora odloča o primernosti drugega stanovanja
sodišče v nepravdnem postopku.

111. člen
(uporaba stanovanja brez pravnega naslova)
(1) Oseba, ki uporablja stanovanje, pa z lastnikom ni sklenila
najemne pogodbe oziroma ni podaljšala najemne pogodbe,
sklenjene za določen čas, uporablja stanovanje nezakonito.

107. člen
(posledice spremembe lastninske pravice na
stanovanju)

(2) Lastnik lahko kadarkoli vloži tožbo na izpraznitev stanovanja
pri rednem sodišču. Spori se obravnavajo prednostno.
Postopek je hiter na vseh stopnjah.

(1) Če lastninsko pravico na stanovanju pridobi tretja oseba, se
najemniku najemno razmerje ne sme poslabšati.
(2) Novi lastnik vstopi na mesto prejšnjega najemodajalca.

112. člen
(odpoved najemne pogodbe)

108. člen
(najemnik, lastnik zasedenega stanovanja)

(1) Lastnik stanovanja odpove najemno pogodbe z odpovednim
rokom, ki ne sme biti krajši od 60 dni.

Odpovedni razlog iz dvanajste točke prvega odstavka 105. člena
ni podan, če ima najemnik ali njegov zakonec oz. oseba, s katero
najemnik živi v izvenzakonski skupnosti lastno stanovanje, ki je
po zakonu oddano v najem za nedoločen čas, z neprofitno
najemnino.

(2) Lastnik ne more zahtevati izselitve najemnika, preden mu ne
povrne vlaganj po 100. členu tega zakona.
(3) Najemna in podnajemna pogodba se ob sporu odpovedujeta
s tožbo pri rednem sodišču.

109. člen
(sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika)

(4) Sodišče določi rok za izselitev, ki pa ne sme biti krajši kot 60
dni in ne daljši od 90 dni.

(1) Če najemnik stanovanja umre, mora lastnik stanovanja skleniti
najemno pogodbo pod istimi pogoji z zakoncem najemnika ali
z osebo, s katero je živel v izvenzakonski skupnosti, oziroma
z enim od ožjih družinskih članov, ki so na dan uveljavitve
tega zakona navedeni v najemni pogodbi.

(5) Spori se štejejo za nujne
(6) Lastnik ne more odpovedati najemne pogodbe, če najemnik
dokaže, da krivdni razlog ni nastal po njegovi krivdi oziroma
da ga brez svoje krivde ni mogel odpraviti v danem roku.
\

(2) Če se ožji družinski člani ne sporazumejo o tem, kdo bo
sklenil najemno pogodbo, odloči sodišče v nepravdnem
postopku

VI.8 PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAJEMNIKA IN
LASTNIKA STANOVANJA PO PRENEHANJU
NAJEMNEGA RAZMERJA

(3) Po smrti najemnika, ki je živel v namenskem najemnem
stanovanju, ki je bilo ob dodelitvi namenjeno za skupine
prebivalstva s posebnimi potrebami, mora lastnik skleniti
najemno pogodbo z zakoncem umrlega, navedenega v
najemni pogodbi ali osebo, s katero je najemnik živel v dalj
časa trajajoči življenjski skupnosti, če ni s posebnimi predpisi
ali v najemni pogodbi drugače določeno
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113. člen
(izročitev stanovanja lastniku)
(1) Po prenehanju najemnega razmerja mora najemnik izročiti
lastniku stanovanje v stanju, v kakršnem ga je prevzel, pri
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118. člen
(elementi neprofitne najemnine)

čemer se upoštevajo spremembe, nastale pri normalni uporabi
stanovanja in ki jih je najemnik opravil v soglasju z lastnikom.

(1) Neprofitna najemnina pokriva stroške za vzdrževanje in
zavarovanje skupnih delov, stroške za opravljanje upravniških
storitev, amortizacijo v življenjski dobi 60 let, stroške
financiranja sredstev, vloženih v stanovanje in pripadajoče
skupne dele ter zemljišče stanovanjske stavbe.

(2) Pravica podnajemnika, da po podnajemni pogodbi uporablja
stanovanjske prostore preneha, če najemnik iz kateregakoli
razloga preneha uporabljati stanovanje, v katerem so ti
prostori, ne glede na to, ali je čas, za katerega je bila sklenjena
podnajemna pogodba, potekel ali ne.

(2) Stroški vzdrževanja so materialna vlaganja, ki jih mora
zagotavljati lastnik in so potrebna, da se ohranja
nespremenjena uporabna vrednost stanovanja oziroma
stanovanjske stavbe vso dobo trajanja in vsi sprotni ukrepi,
potrebni zaradi preprečitve prezgodnje obrabe posameznega
elementa stanovanja oziroma stanovanjske stavbe. Med
stroške vzdrževanja so vključeni tudi stroški za zavarovanje
skupnih delov stanovanjske stavbe. Stroški vzdrževanja ter
zavarovanja smejo znašati največ 1,11 % od vrednosti, če je
stanovanje mlajše od 60 let oziroma 1,81 % od vrednosti
stanovanja, če je stanovanje starejše od 60 let.

114. člen
(uporaba določb tega poglavja)
Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na najemna razmerja,
veljajo za vsa stanovanja, ne glede na to, v kakšni stavbi se
stanovanje nahaja.
VII. STANOVANJSKA NAJEMNINA
115. člen
(stanovanjska najemnina)

(3) Stroški za opravljanje upravniških storitev so stroški, ki
zagotavljajo opravljanje storitev upravljanja v stanovanjski
stavbi po določbah tega zakona in predpisov, izdanih na
njegovi podlagi in smejo v najemnini znašati največ 0,4 % od
vrednosti stanovanja letno.

(1) Za uporabo najemnega stanovanja plačuje najemnik lastniku
stanovanja najemnino, kise določi z najemno pogodbo, vendar
ne v nasprotju z določbami tega zakona.

(4) Amortizacija je strošek za nadomestitev stanovanja in se
izračunava v višini 1,67 % letno od vrednosti stanovanja, ki je
staro do 60 let. Pri stanovanjih, starejših od 60 let se
amortizacija ne izračunava, pač pa se prizna strošek v višini
0,97% letno za amortizacijo vlaganj, potrebnih zaradi
podaljšanja dobe koristnosti stanovanja.

(2) Najemnina za službena, tržna in namenska najemna
stanovanja se oblikuje prosto (prosto oblikovana najemnina).
(3) Najemnina za neprofitna stanovanja se oblikuje v skladu z
metodologijo iz 117. člena tega zakona (neprofitna najemnina).

(5) Stroški financiranja so obresti za najeta posojila ali za lastna
sredstva. Obresti za najeta posojila so obresti, izračunane
kot zmnožek glavnice najetega posojila za stanovanje
oziroma stanovanjsko stavbo ter letne obrestne mere. Obresti
za lastna sredstva so obresti, izračunane kot zmnožek lastnih
sredstev, vloženih v stanovanje oziroma stanovanjsko stavbo
ter letne obrestne mere. Stroški financiranja v neprofitni
najemnini lahko letno znašajo največ 1,5% od vrednosti
stanovanja.
v

116. člen
(določitev vrednosti stanovanja)
(1) Vrednost stanovanja, za katero se zaračunava neprofitna
najemnina, se določa na podlagi pravilnika o merilih za
ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, ki
ga predpiše minister, pristojen za stanovanjske zadeve, za
potrebe najemnin.
(2) Vrednost stanovanja kot osnova za določitev neprofitne
najemnine se določi na podlagi naslednje enačbe:

(6) Vlada Republike Slovenije vsako leto z uredbo določi najvišjo
dovoljeno stopnjo stroškov financiranja, pri čemer upošteva
gibanje obrestnih mer, stroške gradbenih in obrtniških del,
gibanje cen stavbnih zemljišč ter druge stroške, ki lahko
vplivajo na stroške financiranja.

vrednost stanovanja = število točk x vrednost točke x
uporabna stanovanjska površina x vpliv velikost
stanovanja (korekcijski faktor).
(3) Vrednost točke je 2,63 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izračuna najemnine.

(7) Občine morajo priznana sredstva iz naslova stroškov
financiranja ponovno namensko uporabiti za gradnjo in
vzdrževanje neprofitnih stanovanj in jih prikazovati v občinskih
stanovanjskih programih, sicer teh stroškov v najemnini ne
smejo zaračunavati.

117. člen
(metodologija za izračun neprofitne najemnine)

(8) Seštevek dovoljenih stopenj posameznih elementov
najemnine je zgornja letna stopnja najemnine, ki je izražena v
odstotku od vrednosti stanovanja.

Podrobnejši način in postopek za izračun neprofitnih najemnin,
postopnost pri njihovi uveljavitvi ter merila in postopek za
uveljavljanje subvencionirane najemnine določi Vlada Republike
Slovenije v 60 dneh od uveljavitve tega zakona. Metodologija
upošteva pri določitvi neprofitne najemnine elemente iz prvega
odstavka 118. člena tega zaklona in natančneje določi postopnost
pri uveljavitvi najemnin.

3. september 2002

(9) Na vrednost stanovanja lahko vpliva tudi lokacija stanovanja.
Odvisna je od velikosti mesta oziroma naselja v katerem se
stanovanje nahaja, od oddaljenosti stanovanja od središča
mesta oziroma naselja, opremljenosti z infrastrukturo,
prometnih povezav, oddaljenosti od virov emisij, od bližine
zelenih površin, kulturnih in infrastrukturnih objektov, od hrupa
in atraktivnosti lokacije.
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(10) Vpliv lokacije na višino najemnine lahko določi na svojem
območju občina z odlokom in lahko znaša največ 30% od
najemnine.

(5) Za izračunani znesek subvencije, lastnik stanovanja zniža
najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne organ
občinske uprave, pristojen za stanovanjske zadeve.

(11) Merila, ki lahko na posameznem območju občine vplivajo na
višjo najemnino, določi metodologija iz 117. člena tega zakona.

(6) Najemniki so upravičeni do subvencioniranih najemnin največ
za dobo enega leta in se med letom zneski subvencij ne
spreminjajo. V primeru, da se najemniku med letom poviša
najemnina zaradi postopne uveljavitve neprofitne najemnine
skladno s 117. členom tega zakona, ali spremeni ugotovljeni
dohodek iz prvega odstavka tega člena ali spremeni število
oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, lahko najemnik
zaprosi za nov izračun pripadajoče subvencije.

(12) Najemnina se izračuna na letni podlagi, plačuje pa se v
mesečnih obrokih za vsak tekoči mesec.
119. člen
(preveritev višine najemnine)

(7) Po preteku dobe za katero je bila najemniku odobrena
subvencionirana najemnina, lahko ponovno zaprosi zanjo,
če se okoliščine, ki so bile podlage za subvencionirano
najemnino, niso spremenile.

(1) Najemnik neprofitnega stanovanja ima pravico zahtevati, da
občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, preveri
višino najemnine.
(2) Občinski organ je dolžan v 15 dneh preveriti višino najemnine,
pri čemer mora poleg okoliščin iz prejšnjega člena upoštevati
še vse okoliščine iz najemne pogodbe.

(8) O upravičenosti in višini subvencije odloča organ občinske
uprave z odločbo v 30 dneh od vložitve popolne vloge. Zoper
izdano odločbo ima najemnik možnost pritožbe na ministrstvo,
pristojno za stanovanjske zadeve.

(3) Oškodovani najemnik lahko zahteva spremembo višine
najemnine v najemni pogodbi na ustrezno najemnino ter vračilo
preveč plačane najemnine.

(9) Pristojni organ občinske uprave lahko v skladu z občinskim
stanovanjskim programom dodeli subvencijo po tem členu
tudi najemniku v tržnem stanovanju.

(4) Zahtevka iz prejšnjega odstavka lahko vloži oškodovani pri
rednem sodišču v petih letih po sklenitvi najemne pogodbe.

(10) Natančnejši postopek uveljavljanja subvencionirane najemnine
opredeli metodologija iz 117. člena tega zakona.

VIII. SUBVENCIONIRANJE NAJEMNINE
IX.
120. člen
(subvencioniranje najemnine)

121. člen
(obveznosti investitorja novozgrajene
večstanovanjske stavbe)

(1) Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v
neprofitnem stanovanju ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu
reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, če
njegov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni
pogodbi, ne presega višine njihovega minimalnega dohodka,
povečanega za 30% njihovega ugotovljenega dohodka in za
znesek najemnine, določene v tretjem odstavku tega člena.
Minimalni dohodek in ugotovljeni dohodek najemnika in oseb,
ki so navedene v najemni pogodbi, se ugotavlja na način, kot
ga za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči
določajo predpisi o socialnem varstvu.

(1) Investitor, ki zgradi novo večstanovanjsko stavbo (v
nadaljevanju investitor), mora takoj po dokončanju gradnje
sprejeti pravni temelj in predlagati vpis etažne lastnine v
zemljiško knjigo.
(2) Lastninska pravica na posameznih delih večstanovanjske
stavbe se najprej vpiše na investitorja.
(3) Lastninska pravica na posameznih delih večstanovanjske
stavbe se lahko vpiše tudi na osebo, ki je z investitorjem
sklenila pravni posel o pridobitvi lastninske pravice na
posameznem delu, če se predloži za vknjižbo primerna
zemljiškoknjižna listina.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v dohodek najemnika in
oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, šteje tudi denarna
socialna pomoč, razen izredne denarne socialne pomoči.
(3) Za določitev subvencionirane najemnine se pri izračunavanju
višine neprofitne najemnine upošteva dejanska površina
stanovanja, ki jo najemnik zaseda, vendar ne večja kot znaša
primerna površina glede na število oseb po pravilniku iz 91.
člena tega zakona. V kolikor lastnik stanovanja zaračunava
nižjo najemnino kot bi jo lahko glede na metodologijo iz 117.
člena, se subvencija izračunava od nižje najemnine. Znesek
subvencije se obračunava od najemnine brez vpliva rente

(4) Investitor predloga za vpis etažne lastnine ne sme umakniti.
122. člen
(prodaja posameznih delov pred dokončanjem
večstanovanjske stavbe)
(1) Investitor lahko začne s prodajo posameznih delov
večstanovanjske stavbe tudi že pred njenim dokončanjem,
vendar ne pred pridobitvijo pravnomočnega gradbenega
dovoljenja.

(4) Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane
najemnine, se subvencija določi v višini razlike med neprotitno
najemnino, določeno v prejšnjem odstavku, in ugotovljenim
dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 %
ugotovljenega dohodka, v skladu s prvim odstavkom tega
člena Subvencija se določi največ v višini 80% neprotitne
najemnine, določene v prejšnjem odstavku.
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PREMOŽENJSKO PRAVNA RAZMERJA MED
INVESTITORJEM IN KUPCEM STANOVANJ

(2) Če investitor pri sklepanju pogodb iz prejšnjega odstavka
tega člena zahteva ali se dogovori, da mora kupec pred
vložitvijo predloga za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo
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plačati del kupnine v vrednosti, ki presega 10% celotne
kupnine posameznega dela stavbe, mora kupcu zagotoviti:
bremen prost vpis solastninske pravice na zemljišču v
skladu s predvidenim solastninskim deležem na skupnih
prostorih ali
bančno garancijo za vračilo kupnine, če kupec po
dokončanju stavbe ne more doseči bremen prost vpis
lastninske pravice na posameznem delu oziroma, če je
pogodba razdrta zaradi zamud investitorja pri gradnji.

organu prisilno izvršitev odločbe v breme tistih, ki jim je naložena
izvedba del.
127. člen
(začasna določitev upravnika)
(1) Če v večstanovanjski stavbi upravnik ni določen, lahko
inšpekcijski organ začasno do določitve upravnika v
nepravdnem postopku, z odločbo določi začasnega upravnika.
Predlog pred nepravdnim sodiščem lahko poda vsak etažni
lastnik.

(3) Za breme v smislu tega člena se ne štejejo stvarne služnosti.
X.

(2) Za začasnega upravnika je lahko določena samo fizična ali
pravna oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost upravljanja
z nepremičninami.

INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
123. člen
(stanovanjska inšpekcija)

(3) Odločba o določitvi začasnega upravnika se šteje za vročeno
vsem etažnim lastnikom, če se pusti v hišnem predalčku
vsakega etažnega lastnika in nabije na oglasno desko ali
vhodna vrata večstanovanjske stavbe.

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem javnega
interesa na stanovanjskem področju, ki izhaja iz tega zakona
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo organi
državne stanovanjske inšpekcije (v nadaljnjem besedilu:
inšpekcijski organ).

(4) Začasni upravnik mora obvestiti tudi pristojni organ, ki vodi
register upravnikov, da ga vpiše kot začasnega upravnika.
Za vpis začasnega upravnika se smiselno uporabljata določbi
163. člena in 164. člena tega zakona.

(2) Za javni interes na stanovanjskem področju se šteje zlasti:
zagotavljanje takšnega stanja večstanovanjske stavbe,
da je omogočena njena normalna raba;
zagotavljanje pogojev za učinkovito upravljanje
večstanovanjskih stavb.

(5) Začasni upravnik mora najkasneje v 7 dneh po tem, ko je
določen, sklicati zbor etažnih lastnikov in na njem predlagati
odločanje o določitvi upravnika.

124. člen
(odločba inšpekcije, kadar skupni deli niso
usposobljeni za normalno rabo)

128. člen
(opravljanje dejavnosti v nasprotju z dovoljenjem ali
brez dovoljenja)

(1) Inšpekcijski organ z odločbo odredi, katera dela je treba izvesti
in primeren rok za njihovo izvedbo, če skupni deli
večstanovanjske stavbe niso vzdrževani v skladu z normativi
za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb, ki jih
predpiše minister, pristojen za stanovanjske zadeve ter niso
primerni za normalno rabo.

(1) Če se v stanovanju opravlja dejavnost v nasprotju z
dovoljenjem upravnega organa, ali brez dovoljenja, odredi
inšpekcijski organ z odločbo, da se z opravljanjem dejavnosti
preneha do pridobitve ustreznega dovoljenja.
(2) Če v primeru iz prejšnjega odstavka tako dejavnost opravlja
najemnik stanovanja, mora inšpekcijski organ o tem obvestit
tudi lastnika stanovanja.

(2) Inšpekcijski organ mora v postopku pred izdajo odločbe
omogočiti upravniku, da se Izjavi o razlogih za izdajo odločbe.

129. člen
(nemoten inšpekcijski nadzor)

(3) Inšpekcijski organ odločbo vroči upravniku, ki mora o izdaji
odločbe obvestiti etažne lastnike in v okviru svojih pooblastil
storiti vse, kar je potrebno za njeno izvršitev.

(1) Upravnik in etažni lastniki oziroma najemniki morajo
inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega
nadzorstva.

125. člen
(ukrepanje inšpekcije, kadar lastnik ne zagotovi
popravila v lastnem stanovanju)

(2) Upravnik mora inšpektorju na njegovo zahtevo omogočiti
vpogled v vse listine, ki se nanašajo na upravljanje
večstanovanjske stavbe.

Inšpekcijski organ z odločbo odredi, katera dela je treba izvesti in
rok za njihovo izvedbo, če etažni lastnik ne zagotovi popravila v
lastnem stanovanju oziroma če ne vzdržuje najemnega
stanovanja v skladu z normativi iz prejšnjega člena, pa je to
potrebno, da se odvrne škoda, ki se povzroča drugim
stanovanjem ali skupnim delom večstanovanjske stavbe, ali da
se odvrne škoda, ki ogroža oziroma onemogoča normalno
uporabo stanovanja

130. člen
(skrajšani postopek)
Organ stanovanjske inšpekcije odloča o zadevah po določbah
prejšnjih členov v skrajšanem postopku.

126. člen
(prisilna izvršitev odločbe)

131. člen
(poročanje Vladi RS o delu Inšpekcije)

če se odločba iz 124. člena in 125. člena tega zakona ne izvrši v
roku, lahko inšpekcijski organ predlaga pristojnemu občinskemu

Inšpekcijski organ poroča o svojem delu enkrat letno Vladi
Republike Slovenije. Poročilo mora vsebovati tudi predlog ustreznih
ukrepov.

3. september 2002

75

poročevalec, št. 81

132. člen
(izpolnjevanje pogojev)

XII. STANOVANJSKA ZBORNICA SLOVENIJE
138. člen
(stanovanjska zbornica)

Za državnega inšpektorja / državno inšpektorico (v nadaljevanju:
državnega inšpektorja) je lahko imenovana oseba z univerzitetno
strokovno izobrazbo tehnične, pravne ali ekonomske smeri in
ima najmanj pet let delovnih izkušenj iz enakega ali podobnega
delovnega področja in strokovni izpit za inšpektorja.
133. člen
(stroški postopka)

(1) Javni stanovanjski skladi, neprotitne stanovanjske
organizacije, lokalne skupnosti na območju katerih niso
ustanovljeni stanovanjski skladi, lastniki najemnih stanovanj
in izvajalci stanovanjski storitev se lahko združujejo v
Stanovanjsko zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
zbornica).

Stroške inšpekcijskega postopka, ki se je za zavezanca končal
neugodno, trpi zavezanec.

(2) Zbornica je samostojno strokovno združenje, ki je pravna
oseba.
(3) Zbornica spremlja in obravnava problematiko oddajanja
stanovanj in opravljanja stanovanjskih storitev, spremlja
ponudbo in povpraševanje na trgu najemnih stanovanj s ciljem
izboljšanja stanovanjske oskrbe, ponudbo in povpraševanje
po izvajalcih stanovanjskih storitev, zagotavlja svojim članom
strokovno pomoč in informacijske baze, pomembne za njihove
poslovne odločitve, daje priporočila posameznim izvajalcem
stanovanjskih storitev, sprejme kodeks etike (dobre poslovne
običaje), obvezen za člane zbornice, zastopa interese svojih
članov, organizira dodatno usposabljanje izvajalcev
stanovanjskih storitev.

134. člen
(smiselna veljavnost inšpekcijskih določb)
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za ukrepanje
inšpekcije, pristojne za področje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, v primeru njenih pooblastil v zvezi z večstanovanjsko
stavbo.
XI.

SVET ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV
135. člen
(pristojnosti sveta)

139. člen
(statut zbornice)

(1) Občinski svet ustanovi svet za varstvo pravic najemnikov, ki
je sestavljen iz predstavnikov najemnikov.

(1) Delo zbornice je javno.

(2) Svet za varstvo pravic najemnikov spremlja uresničevanje
obveznosti lastnikov in daje pobude občinskemu svetu za
sprejem ustreznih ukrepov.

(2) S statutom zbornice se določijo organizacija in naloge zbornice,
organi zbornice in njihove pristojnosti, način zagotavljanja
sredstev za delo zbornice, pravice in obveznosti članov
zbornice in druga vprašanja, pomembna za delo zbornice

(3) Občina zagotavlja administrativno-strokovna opravila in
pogoje za delovanje ter izvrševanje nalog sveta za varstvo
pravic najemnikov.
XIII. NALOGE IN PRISTOJNOSTI DRŽAVE
136. člen
(obravnavanje pobud sveta)

Xlll.1

(1) Občinski svet ali njegov organ mora obravnavati pobude in
stališča sveta za varstvo pravic najemnikov in ga o svojih
stališčih obvestiti najkasneje v 60 dneh.

NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM

140. člen
(pristojnosti države na stanovanjskem področju)

(2) Kadar občinski svet razpravlja o pobudah sveta za varstvo
pravic najemnikov, imajo njegovi predstavniki pravico svoje
predloge in stališča razložiti na zasedanju sveta

Država ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje
pristojnosti in naloge:
določa stanovanjsko politiko v razvojnem in prostorskem
načrtu države;
določa nacionalni stanovanjski program ter zagotavlja
sredstva za njegovo izvedbo;
skrbi za razvojno raziskovalno dejavnost na stanovanjskem
področju;
spremlja višino najemnine po vrstah najemnih stanovani na
nivoju regije in države;
ustanovi in imenuje državni stanovanjski svet in njegove člane;
vodi evidence, registre in statistične podlage za spremljanje
in izvajanje stanovanjske politike,
ustanovi državni stanovanjski svet za varstvo pravic
najemnikov, v katerega so združeno občinski stanovanjski
sveti za varstvo pravic najemnikov.

137. člen
(državni svet za varstvo pravic najemnikov)
(1) Sveti za varstvo pravic najemnikov se lahko združujejo v
državni svet za varstvo pravic najemnikov, ki je sestavljen iz
predstavnikov občinskih svetov za varstvo pravic najemnikov.
(2) Če je ustanovljen državni svet za varstvo pravic najemnikov,
ta zastopa interese najemnikov pred državnimi organi, kadar
obravnavajo vprašanja s stanovanjsko, problematiko.
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141. člen
(javni interes)

Xlll.3 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE
SLOVENIJE

(1) Nacionalni stanovanjski program mora biti v skladu s
socialnim, prostorskim in razvojnim programom države.

145. člen
(stanovanjski sklad)

(2) Nacionalni stanovanjski program se izvaja na osnovi
opredelitev javnega interesa na področju poselitve
slovenskega prostora z vidika smotrnosti izrabe prostora,
kvalitete bivalnega okolja ter identitete širšega prostora.

(1) Stanovanjski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
sklad) je javni finančni in nepremičninski sklad, ustanovljen
za financiranje in izvajanje nacionalnega stanovanjskega
programa, spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in
vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih stavb.

(3) Nacionalni stanovanjski program izhaja iz ustavne določbe,
da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo
primerno stanovanje. Pri opredeljevanju kvalitete stanovanjske
gradnje izhaja iz upoštevanja razvojnih trendov v načinu
življenja in diferenciacije potreb oziroma standardov, v okviru
humanizacije bivalnega in delovnega okolja.

(2) Ustanovitelj sklada je Republike Slovenija.
(3) Vlada Republike Slovenije sprejme akt o ustanovitvi sklada.
146. člen
(ustanovitev sklada)

142. člen
(nacionalni stanovanjski program)

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je bil ustanovljen s
stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91,13/93,
9/94, 21/94, 22/94, 29/95, 23/96, 24/96, 44/96, 23/96, 1/00, 22/
00) ter preoblikovan v javni sklad z Aktom o ustanovitvi
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada
oktobra 2000 (Uradni list RS št. 96/00).

(1) Nacionalni stanovanjski program opredeljuje elemente
celovitega razvoja na stanovanjskem področju.
(2) Nacionalni stanovanjski program sprejema Državni zbor
Republike Slovenije. Nacionalni stanovanjski program za
obdobje od leta 2000 do 2009 je sprejel Državni zbor RS dne
10.5.2000 (Uradni list RS, št. 43/00).

147. člen
(sredstva za poslovanje sklada)

(3) Nacionalni stanovanjski program določa predvsem:
- programe, ukrepe za realizacijo in strateške cilje;
letne akcijske programe;
indikatorje, potrebne za spremljanje njihovega
uresničevanja in merjenja ciljev;
indikativen finančni načrt;
- prikaz skladnosti ciljev z državnimi razvojnimi prioritetami.
Xlll.2

(1) Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
v državnem proračunu;
- iz dela sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih
stanovanj;
z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih
oseb;
- iz sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev
sklada;
- iz prihodkov, ustvarjenih z razpolaganjem s premoženjem
sklada ali države v upravljanju sklada;
iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem.

DRŽAVNI STANOVANJSKI SVET
143. člen
(stanovanjski svet)

(2) Za zagotavljanje sredstev za financiranje oziroma kreditiranje
nalog, opredeljenih v nacionalnem stanovanjskem programu,
lahko sklad najema dolgoročna domača in tuja posojila
oziroma izdaja garancije.

Zaradi spremljanja izvajanja nacionalnega stanovanjskega
programa, zaradi svetovanja in sodelovanja pri oblikovanju
stanovanjske in prostorske politike in razvoja, ustanovi minister,
pristojen za prostor posvetovalno delovno telo - državni
stanovanjski svet.

(3) O zadolžitvi iz prejšnjega odstavka odloča nadzorni svet
sklada.

144. člen
(sestava sveta)

148. člen
(pristojnosti sklada)

(1) Državni stanovanjski svet ima predsednika in največ deset
članov.

Sklad iz zbranih sredstev:
daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim in
pravnim osebam za pridobivanje neprofitnih najemnih
stanovanj;
- daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim
osebam za pridobivanje lastnih stanovanj in stanovanjskih
stavb z nakupom, gradnjo ali za vzdrževanje in rekonstrukcijo
stanovanj in stanovanjskih stavb;

(2) Predsednik sveta je minister, pristojen za stanovanja.
(3) Minister, pristojen za prostor s poslovnikom o delu sveta
predpiše pravila delovanja sveta.
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investira v gradnjo stanovanj in stavbna zemljišča;
daje pomoč pri odplačevanju posojil;
posluje z nepremičninami z namenom zagotavljanja javnega
interesa;
zagotavlja finančne spodbude za dolgoročno stanovanjsko
varčevanje, zlasti v obliki premij za hranilne vloge fizičnih
oseb;
spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih
stanovanj: z rentnim odkupom stanovanj in njihovim
oddajanjem v najem, s prodajo stanovanj na časovni zakup
(leasing), s sovlaganjem z javnimi ali zasebnimi investitorji,
ipd.
opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje
nacionalnega stanovanjskega programa.

od pogojev ali krši določbe, opredeljene v pravilniku iz drugega
odstavka prejšnjega člena, izda o tem odločbo in jo izbriše iz
registra in zahteva vračilo vseh prejetih sredstev sklada
153. člen
(prednost pri dodelitvi kredita)
(1) V pravilniku iz drugega odstavka 151. člena tega zakona se
lahko predpiše, da so do kredita upravičene predvsem tiste
neprofitne stanovanjske organizacije, ki si zagotovijo določeno
ugodnost tudi od občine, na območju katere nameravajo
poslovati, odvisno od možnosti posamezne občine.
(2) Občine, ki zagotovijo neprofitni stanovanjski organizaciji
kakršnokoli pomoč v okviru svojih pristojnosti in možnosti,
lahko zahtevajo, da se določen del neprofitnih stanovanj
nameni za razreševanje stanovanjskih vprašanj
upravičencev z najnižjimi dohodki.

149. člen
(posojila sklada lastnikom denacionaliziranih
stanovanj)
Lastnikom stanovanj, ki so jim bila vrnjena na podlagi predpisov o
denacionalizaciji, stanovanja pa so zasedena z najemniki prejšnjimi imetniki stanovanjske pravice, daje sKlad posojila z
ugodno obrestno mero, namenjena za prenovo in rekonstrukcijo
teh stanovanj in stanovanjskih stavb ter skupnih delov.

XIV. PRISTOJNOSTI IN NALOGE OBČINE NA
STANOVANJSKEM PODROČJU
154. člen
(pristojnost občine)

150. člen
(pogoji poslovanja)

Občina ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje
pristojnosti in naloge:
sprejema in uresničuje občinski stanovanjski program;
zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje
neprofitnih stanovanj ter skupinskih stanovanjskih stavb,
namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb;
spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih
stanovanj:
z rentnim odkupom stanovanj in njihovim oddajanjem v najem,
s prodajo stanovanj na časovni zakup (leasing), s
sovlaganjem javnih in zasebnih investitorjev, ipd.;
zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnine in za
izredno pomoč pri uporabi stanovanja;
zagotavlja pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in
prenove z ustrezno zemljiško in normativno politiko;
sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo
stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti, vključno z
zunanjim videzom stanovanjskih stavb,
določa dovoljene dejavnosti, ki se lahko opravljajo v delu
stanovanja;
vodi register stanovanj.

Pogoje poslovanja določi sklad s posebnim aktom.
Xlll.4 NEPROFITNE STANOVANJSKE
ORGANIZACIJE
151. člen
(neprofitna stanovanjska organizacija)
(1) Neprofitna stanovanjska organizacija je tista pravna oseba,
ki je ustanovljena za pridobivanje, upravljanje in oddajanje
neprofitnih stanovanj ter pridobivanje in upravljanje lastnih
stanovanj, pod posebnimi pogoji.
(2) Pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše s pravilnikom minister, pristojen za stanovanjske zadeve in se nanašajo predvsem
na način poslovanja in usmerjanje profita, izrabo pridobljenih
zemljišč in upravljanje z njimi, oddajo del v vseh fazah
pridobivanja stanovanj z natečaji, spoštovanje predpisanih
standardov in normativov ter oblikovanje najemnin.

155. člen
(občinski odlok)

152. člen
(register neprofitnih stanovanjskih organizacij)

Občina lahko z odlokom določi splošna pravila pri uporabi
stanovanj in stanovanjskih stavb ter obveznosti in pogoje za
prenovo, izboljšave ter zunanji videz stanovanj in stanovanjskih
stavb.

(1) Ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve, na podlagi
predloga pravne osebe za vpis v register neprofitnih
stanovanjskih organizacij ugotovi, ali ta izpolnjuje pogoje,
predpisane s pravilnikom iz drugega odstavka prejšnjega
člena.

156. člen
(občinski stanovanjski program)

(2) Pristojno ministrstvo mora o predlogu pravne osebe za vpis
v register odločiti v roku 30 dni od njene prijave, z odločbo

Občinski stanovanjski program sprejema občinski svet Na
podlagi načel nacionalnega stanovanjskega programa se z njim
konkretizira stanovanjska politika občine in zajema predvsem:
- obseg, lokacijo in dinamiko graditve lastnih in najemnih
stanovanj;
ukrepe občine, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj
ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini;

(3) Če ministrstvo ugotovi, da prijavljena pravna oseba izpolnjuje
pogoje, jo vpiše v register neprofitnih stanovanjskih
organizacij.
(4) Če ministrstvo ugotovi, da pravna oseba, vpisana v register
neprofitnih stanovanjskih organizacij ne izpolnjuje katerega
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materialu in nosilni konstrukciji stavbe.

posebne stanovanjske programe v občini, ki upoštevajo
arhitektonske in druge posebnosti pri zagotavljanju stanovanj
za invalide;
način izvajanja izredne pomoči pri uporabi stanovanja;
način zagotavljanja ustreznih oblik pomoči za nastajanje in
delovanje neprofitnih stanovanjskih organizacij.

160. člen
(register stanovanj)
(1) V registru stanovanj se vodijo podatki za posamezna
stanovanja prevzeti iz katastra stavb s smiselno uporabo
določb prejšnjega člena in drugi podatki o stavbah in
stanovanjih, kijih določi občina z odlokom oziroma so določeni
z drugimi predpisi.

XV. IZENAČEVANJE POGOJEV ZA DRŽAVLJANE
ČLANIC EVROPSKE UNIJE
157. člen
(izenačevanje pogojev za državljane članic EU)

(2) Etažni lastniki oziroma najemniki so dolžni občini na njeno
zahtevo posredovati podatke, ki se vpisujejo v register.

Ob izpolnjevanju pogojev vzajemnosti so pod pogoji iz tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih predpisov upravičeni do pridobitve
neprofitnega stanovanja v najem, pomoči pri plačilu najemnine,
kakor tudi do ugodnega posojila Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije ter do varčevanja v okviru nacionalne stanovanjske
varčevalne sheme tudi državljani držav članic Evropske unije, če
imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji.

161. člen
(register najemnih pogodb)
V registru najemnih pogodb se prevzemajo podatki iz katastra
stavb in registra stanovanj ter podatki iz najemnih pogodb. Pri
registraciji najemnih pogodb mora registrski organ preveriti le
podatke, ki omogočajo nadzor nad višino najemnine in zasedenosti
stanovanj ter ime in priimek lastnika stanovanja, naslov stalnega
prebivališča oziroma naslov sedeža in matično številko pravne
osebe.

XVI. KATASTER STAVB IN REGISTRI
158. člen
(kataster stavb in registri)

162. člen
(predlog za registracijo najemne pogodbe)

(1) Podatki o stavbah in stanovanjih se vodijo v katastru stavb in
registru stanovanj. Podatki o najemnih pogodbah in upravnikih
se vodijo v posebnih registrih.

(1) Predlog za registracijo najemne pogodbe ter za izbris najemne
pogodbe iz registra poda lastnik stanovanja - najemodajalec
(2) Za vpis in izbris iz registra najemnih pogodb se smiselno
uporabljajo določbe 164. člena.

(2) Kataster stavb in centralni register stanovanj vodi Geodetska
uprava Republike Slovenije v skladu z določili zakona, ki
določa evidentiranje nepremičnin. Register stanovanj vodi
občina, na območju katere se stanovanje nahaja, registre
upravnikov stavb in najemnih pogodb vodi upravna enota, na
območju katere je stanovanje oziroma večstanovanjska
stavba oziroma organ mestne občine (v nadaljevanju: pristojni
organ).

163. člen
(register upravnikov)
V register upravnikov stavb se vpiše:
identifikacijska oznaka iz katastra stavb;
ulica in hišna številka večstanovanjske stavbe;
ime ali firmo ter bivališče oziroma sedež upravnika oziroma
skupnosti lastnikov;
datum sklenitve pogodbe o opravljanju upravniških storitev;
statut skupnosti lastnikov.

(3) Kataster stavb in registri stanovanj se vodijo povezano.
(4) V vseh registrih iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo
identifikacijske številke stavbe in delov stavbe iz katastra
stavb.
(5) Kataster stavb in registri iz prvega odstavka tega člena so
javni.

164. člen
(predlog za vpis v register upravnikov)

(6) Pristojni davčni organi in drugi organi, ki vodijo podatke o
najemninah, so dolžni te podatke na zahtevo posredovati
upravnim organom ter organom lokalnih skupnosti, ki izvajajo
svoje naloge na podlagi tega člena.

(1) Vpis večstanovanjske stavbe v register upravnikov stavb
ter vpis sprememb registrskih podatkov predlaga upravnik
oziroma predsednik skupnosti lastnikov.

(7) Upravitelji registra stanovanj in centralnega registra stanovanj
pridobivajo za opravljanje svoje funkcije podatke iz
Centralnega registra prebivalstva.

(2) Upravnik izkazuje svojo upravičenost s pogodbo o opravljanju
upravniških storitev, predsednik skupnosti lastnikov pa s
sklepom o vpisu v sodni register
(3) Pristojni organ mora o predlogu za vpis v register odločati v
roku 30 dni od njegovega prejema.

159. člen
(kataster stavb)

(4) Če pristojni organ ugotovi, da stavba ni vpisana v kataster
stavb ali da predlog za vpis v register ni popoln ali da ga je
vložila nepooblaščena oseba, opozori na to predlagatelja in
mu določi rok, v katerem je treba pomanjkljivosti odpraviti. Ta
rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni.

V katastru stavb se za stavbe, stanovanja in druge nestanovanjske
dele večstanovanjske stavbe vodijo podatki o:
številu etaž stavbe;
letu zgraditve stavbe in letu zadnje prenove stavbe ali delov
stavbe;
komunalni opremljenosti stavbe;
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(5) O predlogu za vpis novega in izbris starega upravnika odloči
pristojni organ z odločbo.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

(6) O pritožbah zoper odločbe pristojnega organa odloča
ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve.

168. člen
XVII. KAZENSKE DOLOČBE

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje
upravnik - pravna oseba:
1. ki noče sklicati zbora lastnikov na zahtevo etažnih
lastnikov v skladu z drugim odstavkom 38. člena;
2. ki ne vodi posebnega računa v skladu s 47. členom in ne
naloži sredstev rezervnega sklada v skladu z drugim
odstavkom 48. člena;
3. ki sklene pogodbo v breme rezervnega sklada v nasprotju
s prvim in drugim odstavkom 49. člena;
4. ki ne ravna v skladu s tretjo, četrto, peto in šesto alineo
54. člena;
5. ki ravna v nasprotju z 62. členom tega zakona in ne
sklene pogodbe s tretjo osebo na podlagi zbiranja ponudb
določenega števila dobaviteljev in izvajalcev;
6. ki ne ravna v skladu z 65. členom;
7. ki sredstva iz naslova obratovanja in vzdrževanja
večstanovanjske stavbe ne zbira na posebnem računu
(67. člen);
8. ki ne ravna v skladu s 129. členom;
9. ki ne prijavi vpisa registrskih podatkov v kataster stavb v
roku iz 186. člena;
10. ki ne označi stanovanj v skladu s 7. členom in 185. členom.

165. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 80. 000 tolarjev se kaznuje za
prekršek etažni lastnik-posameznik:
1. ki ne zagotovi popravila v stanovanju (16. člen) oziroma
zoper katerega je ukrepal inšpektor po 125. členu;
2. ki ne dopusti vstopa v stanovanje (18. člen);
3. ki izvrši spremembe v stanovanju v nasprotju z 19. členom:
4. ki ne vplačuje v rezervni sklad (46. členom^
5. ki ne poravnava stroškov upravljanja in drugih stroškov
(33. člen)
6. ki kljub odredbi stanovanjske inšpekcije po prvem
odstavku 95. člena ne izvede tistih del, ki so potrebna za
varno in zdravo bivanje;
7. ki ne ponudi stanovanja v nakup predkupnemu
upravičencu (174. člen);
8. ki ne vzdržuje stanovanja in skupnih delov stavbe ali
večstanovanjske stavbe v stanju, ki zagotavlja najemniku
normalno uporabo stanovanja ter skupnih delov ves čas
trajanja najema (druga alinea 94. člena);
9. ki opravlja v stanovanju dejavnosti brez dovoljenja ali v
nasprotju z dovoljenjem 17. člen);

(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje etažni
lastnik - pravna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega člena.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena

169. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
najemnik - pravna oseba ali posameznik:
1. ki ne dopusti vstopa v stanovanje (prvi odstavek 101.
člena in tretja alinea 96. člena);
2. ki ne oštevilči stanovanja v skladu s 7. členom.

166. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100. 000 tolarjev se kaznuje za
prekršek etažni lastnik - pravna oseba ali posameznik:
1 ki ne označi stanovanja v skladu s 7. členom in 185.
členom;
2. ali drug pridobitelj lastninske pravice, ki upravnika ne
obvesti o spremembi lastništva (21. člen);
3. ki odda stanovanje brez najemne pogodbe (88. člen);
4. ki najemne pogodbe ne prijavi davčnemu organu (158.
člen);
5. ki najemne pogodbe ne predloži pristojnemu registrskemu
organu (162. člen);
6 ki inšpektorju ne omogoči nemotenega nadzora (129. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
XVIII.1 UREJANJE RAZMERIJ V STANOVANJIH,
ODVZETIH PO PREDPISIH O PODRŽAVLJENJU
170. člen
(pravice najemnikov v denaclonaliziranih stanovanjih
v zvezi z nadomestnim odkupom)

167. člen

(1) Določila najemne pogodbe, sklenjene med zavezancem za
vrnitev stanovanja in najemnikom- - prejšnjim imetnikom
stanovanjske pravice (v nadaljevanju: najemnik), ostanejo v
veljavi tudi po vrnitvi stanovanja upravičencu do
denacionalizacije.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznujejo etažni
lastniki -posamezniki, ki ne imenujejo upravnika v skladu z
52. členom ali ne sklenejo pogodbe iz 35. člena
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka etažni lastnik - pravna oseba
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(2) Potem, ko je bila stanovanjska hiša ali stanovanje (v
nadaljevanju: stanovanje), odvzeto po predpisih o
podržavljenju, vrnjeno prvotnemu lastniku (v nadaljnjem
besedilu: lastnik), lahko najemnik na takem stanovanju
uveljavlja pravico po tem zakonu bodisi do nakupa stanovanja
v katerem prebiva, če se lastnik s tem strinja, bodisi do nakupa
drugega stanovanja ali gradnje hiše, v roku petih let od
uveljavitve tega zakona oziroma pravnomočnosti odločbe o
denacionalizaciji, če na dan uveljavitve tega zakona postopek
denacionalizacije še ni pravnomočno končan.

XVIII.2 POSEBNE PRAVICE NAJEMNIKA PREJŠNJEGA IMETNIKA STANOVANJSKE
PRAVICE
173. člen
(predkupna pravica najemnika - prejšnjega imetnika
stanovanjske pravice)
(1) Najemnik, prejšnji imetnik stanovanjske pravice, ki mu je bilo
stanovanje dano v najem za nedoločen čas, ima predkupno
pravico na stanovanju, ki je v etažni lastnini, če predkupne
pravice ne uveljavlja solastnik v primerih, ki jih določa zakon.

(3) V tem primeru ima najemnik pravico do nadomestila v višini
47% od vrednosti stanovanja od zavezanca za
denacionalizacijo, 25% te vrednosti od Slovenske
odškodninske družbe v obliki obveznic in 13% od pravne
naslednice Slovenske razvojne družbe v vrednostnih papirjih.
Najemnik lahko od Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
zahteva, da mu ta odobri tudi posojilo iz 148. člena tega zakona
do višine kupnine za primerno stanovanje po ceni, ki jo za
izračun posojila priznava Stanovanjski sklad Republike
Slovenije.

(2) V kolikor najemnik ponudbe o prodaji stanovanja ali
stanovanjske stavbe ni izkoristil, mora etažni lastnik ponudbo
o prodaji stanovanja ali stanovanjske stavbe posredovati
etažnim lastnikom te večstanovanjske stavbe, če imajo po
določbi stvarnopravnega zakonika predkupno pravico, občini
oziroma občinskemu stanovanjskemu skladu na območju
katerega se stanovanje ali stanovanjska stavba nahaja in
Stanovanjskemu skladu RS (predkupna upravičenca).
Predkupna pravica se uveljavlja po tem vrstnem redu.

(4) Vrednost denacionaliziranega stanovanja, ki se proda ali
izprazni, se določi na podlagi 116. člena tega zakona, pri
čemer se upošteva vrednost točke 2,56 EUR-v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije.

174. člen
(ponudba lastnika predkupnemu upravičencu)

(5) Ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve ugotavlja
upravičenost do pridobitve nadomestila iz tretjega odstavka
tega člena ter višino nadomestila po posameznih zavezancih
z izdajo odločbe, ki jo prejmejo vsi zavezanci za plačilo
nadomestila, lastnik in najemnik.

(1) Lastnik, ki namerava prodati stanovanje ali stanovanjsko
stavbo, ga mora ponuditi po pošti s povratnico ali z vlogo po
sodišču naprodaj predkupnemu upravičencu in mu sporočiti
ceno ter druge prodajne pogoje.
(2) Če je v ponudbi pogoj, da je treba vso ceno ali del cene
izplačati v gotovini, ima izjava o sprejemu ponudbe učinek le,
če se hkrati izroči ali položi pri sodišču znesek, ki je zahtevan
v ponudbi, v roku iz tretjega odstavka tega člena.

(6) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljen upravni
spor.
(7) Zavezanci iz tretjega odstavka tega člena so svoje obveznosti
dolžni izpolniti najkasneje v šestih mesecih od popolne
vložene zahteve za izplačilo nadomestila, ki mora vsebovati
tudi overjeno kupoprodajno pogodbo za stanovanje, ki ga
kupuje

(3) Če predkupni upravičenec v 60 dneh od prejema ponudbe ne
izjavi, da ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik stanovanje
v etažni lastnini ali nepremičnino drugemu, vendar samo pod
enakimi ali za kupca manj ugodnimi pogoji.

(8) Najemnik, ki kupuje drugo stanovanje, se je dolžan izseliti iz
stanovanja v katerem biva, najkasneje v roku enega leta od
prejetja ugodnosti iz tretjega odstavka tega člena. Po poteku
tega roka pa lahko lastnik stanovanja zahteva od najemnika
plačilo prosto oblikovane najemnine in izselitev najemnika s
tožbo pri rednem sodišču. Spori se štejejo za nujne.

(4) Pogodbo, sklenjeno s tretjo osebo, je dolžan ponudnik predložiti
na vpogled predkupnemu upravičencu v roku osmih dni od
overovitve pogodbe.
175. člen
(varstvo in kršitev predkupne pravice)

171. člen
(možnost najema neprofltnega stanovanja)

(1) Predkupna pravica na stanovanju se vknjiži v zemljiško knjigo
na predlog predkupnega upravičenca.

Najemniki, ki ne želijo oziroma ne zmorejo kupiti stanovanja po
prejšnjem členu, želijo pa stanovanje izprazniti, lahko zaprosijo
za najem neprotitnega stanovanja, če izpolnjujejo pogoje za najem
takega stanovanja

(2) Če lastnik proda stanovanje ali nepremičnino, pa je ne ponudi
predkupnemu upravičencu, ali ga proda po ugodnejših pogojih,
kot jih je ponudil predkupnemu upravičencu, lahko predkupni
upravičenec s tožbo zahteva, naj se prodaja razveljavi in naj
lastnik ob enakih pogojih njemu proda stanovanje v etažni
lastnini ali nepremično.

172. člen
(najemnik hišniškega stanovanja)

(3) Tožba zaradi kršitve predkupne pravice se lahko vloži v 60
dneh od dneva, ko je predkupni upravičenec dobil pogodbo
na vpogled.

Prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na hišniških
stanovanjih In prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na
stanovanjih, ki so bila pred uveljavitvijo zakona o denacionalizaciji
z odločbo vrnjena prvotnim lastnikom, gredo iste pravice kot
najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih.
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(4) Če prodajalec ne predloži predkupnemu upravičencu pogodbe
na vpogled, lahko predkupni upravičenec pogodbo izpodbija
v 60 dneh od dneva, ko je izvedel za pogodbo, vendar ne
pozneje kot eno leto od vknjižbe lastninske pravice v zemljiško
knjigo.
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(4) Nepravdno sodišče lahko glede na namembnost stavbe in
razporeditev stanovanjskih in nestanovanjskih posameznih
delov odloči tudi o oblikovanju posebnih skupnih delov in
solastninskih deležih na njih.

(5) Tožnik mora v roku za vložitev tožbe zaradi kršitve predkupne
pravice položiti pri sodišču, na katerega območju je
stanovanje v etažni lastnini ali nepremičnina, zneske ali
garancijo za zneske, ki so na račun kupnine po sklenjeni
pogodbi zapadli v plačilo do dneva vložitve tožbe

(5) Stroški nepravdnega postopka zaradi vzpostavitve pravnega
temelja so stroški upravljanja večstanovanjske stavbe.

176. člen
(vpis pravice)

180. člen
(rok za določitev upravnika)

Najemna pogodba, sklenjena za nedoločen čas, se lahko vpiše v
zemljiško knjigo.

Etažni lastniki iz 52. člena tega zakona, ki na dan uveljavitve tega
zakona še niso določili upravnika, ga morajo določiti najkasneje v
šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

177. člen
(ožji družinski član prejšnjega imetnika stanovanjske
pravice)

181. člen
(rok za oblikovanje rezervnega sklada)

Kadar gre za najemno pogodbo, sklenjeno s prejšnjim imetnikom
stanovanjske pravice, se za ožjega družinskega člana šteje tudi
tisti sorodnik do vključno drugega dednega reda, ki je na dan
uveljavitve stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91,19/
91,13/93, 9/94,21/94,22/94,29/95,23/96,24/96, 14/96,23/96,1/
00,22/00) več kot dve leti živel v ekonomski skupnosti s prejšnjim
imetnikom stanovanjske pravice

Rezervni skladi morajo biti oblikovani v roku devetih mesecev od
uveljavitve tega zakona.
182. člen
(sprejem načrta vzdrževanja)
Upravnik oziroma etažni lastniki morajo sprejeti načrt vzdrževanja
v roku osmih mesecev od uveljavitve tega zakona.

XVItl.3 POSTOPNOST PRI DVIGU NAJEMNIN
178. člen
(postopni dvig neprofitnih najemnin)

183. člen
(odprtje posebnih računov)

Neprofitne najemnine, določene z metodologijo iz 117. člena tega
zakona se uveljavijo postopoma, tako da dosežejo vrednost,
določeno s tem zakonom v letu 2009.

Upravniki, ki na dan uveljavitve tega zakona že upravljajo
večstanovanjske stavbe, morajo za te stavbe pričeti z
knjigovodsko ločeno evidenco v skladu s 47. členom in 67. členom
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

XVIII.4 VZPOSTAVITEV UPRAVLJANJA IN DRUGE
USKLADITVE ORGANIZACIJSKE NARAVE

184. člen
(uporaba doioločbe o posegih v skupne dele)

179. člen
(odločba nepravdnega sodišča)

Določbe tega zakona o posegih etažnega lastnika v skupne dele
večstanovanjske stavbe se ne uporabljajo za tiste posege, ki so
bili dokončani pred uveljavitvijo tega zakona.

(1) Če zaradi nesoglasja enega ali več etažnih lastnikov
sporazuma iz 187. člena tega zakona ni mogoče skleniti v
roku enega leta od uveljavitve tega zakona, lahko vsak etažni
lastnik ali upravnik predlaga, da sporazum nadomesti odločba
nepravdnega sodišča.

XVIII.5 VZPOSTAVITEV EVIDENC IN DRUGE
UPRAVNE USKLADITVE

(2) Nepravdno sodišče pri razmejitvi med posameznimi in
skupnimi deli upošteva zlasti načrt večstanovanjske stavbe,
pogodbe o prodaji posameznih delov, obstoječe točkovalne
zapisnike, sestavljene v skladu s takrat veljavnimi predpisi in
druge primerne listine.

185. člen
(oštevilčenje in označitev stanovanj)
Oštevilčenje in označitev stanovanj iz 7. člena tega zakona morajo
zavezanci opraviti najkasneje v roku šestih mesecev od
uveljavitve tega zakona.

(3) Nepravdno sodišče pri določitvi solastninskih deležev na
skupnih delih upošteva glede na posamezno večstanovanjsko
stavbo najprimernejšo od naslednjih metod:
površino posameznega dela v etažni lastnini v razmerju
do skupne površine vseh posameznih delov v etažni
lastnini;
prostornino posameznega dela v etažni lastnini v razmerju
do skupne prostornine vseh posameznih delov v etažni
lastnini;
uporabno vrednost posameznega dela v etažni lastnini v
razmerju do skupne uporabne vrednosti nepremičnine;
vrednost stanovanja, določeno po zapisniku o ugotovitvi
vrednosti stanovanja, če ta obstaja, v razmerju do skupne
vrednosti do nepremičnine, določene na enak način.

186. člen
(registracija stavb in stanovanj
(1) Upravniki stavb ali lastniki stanovanj, če stavba nima
upravnika, morajo v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona
prijaviti vpis stanovanj in nestanovanjskih posameznih delov,
če stanovanja in nestanovanjski posamezni deli še niso
vpisani ali prijaviti spremembe, če podatki, vpisani v kataster
stavb, ne izkazujejo pravega stanja.
(2) Po vzpostavitvi katastra stavb na način, ki ga določa 99. člen
Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
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prostorskih enot (Uradni list RS, št. 53/00), Geodetska uprava
Republike Slovenije pbvesti lastnike stanovanj o vpisu tistih
podatkov v kataster stavb, ki so prevzeti iz drugih evidenc,
če lastniki stanovanj do tedaj niso prijavili vpisa stanovanj
tako kot določa prejšnji odstavek tega člena. V primeru
nestrinjanja z vpisanimi podatki so dolžni lastniki stanovanj v
roku 30 dni od prejema obvestila prijaviti spremembe v skladu
z veljavno zakonodajo.
t

190. člen
(uporabno dovoljenje po tem zakonu)
(1) Ne glede na prvo alineo 11. člena tega zakona se šteje, da
izpolnjujejo pogoje vse tiste dvo ali večstanovanjske stavbe,
ki so bile zgrajene pred 31. decembrom 1967, če se jim
namembnost po navedenem datumu ni spremenila in so njihove
gradbene parcele z dnem uveljavitve tega zakona na
predpisan način evidentirane v zemljiškem katastru ter vse
druge stanovanjske stavbe, za katere je bilo izdano gradbeno
dovoljenje po 31. decembra 1967, a pred uveljavijo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 59/96), če so njihove gradbene parcele na predpisan
način evidentirane v zemljiškem katastru.

(3) Občine morajo v enem letu uskladiti obstoječe evidence, ki jih
vodijo o stavbah in stanovanjih, s podatki iz katastra stavb.
187. člen
(vzpostavitev pravnega temelja)

(2) Če za stavbe iz prejšnjega odstavka gradbene parcele z
dnem uveljavitve tega zakona še niso na predpisan način
evidentirane v zemljiškem katastru, se šteje, da pridobijo
takšne stavbe uporabno dovoljenje, ko se jim v skladu s
predpisi o zemljiškem katastru določi stavbišče in ter vpiše v
zemljiški kataster.

(1) Etažni lastniki, ki so pridobili etažno lastnino na
večstanovanjski stavbi do uveljavitve tega zakona, morajo
skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih v roku enega leta
od uveljavitve tega zakona.
(2) Poleg sestavin iz 36. člena tega zakona se morajo s pogodbo
določiti tudi solastniški deleži na skupnih delih.

XVIII.6 UPORABA, PRENEHANJE IN ZAČETEK
VELJAVNOSTI

(3) Če pogodba o medsebojnih razmerjih ni sklenjena v roku iz
prvega odstavka tega člena, lahko vsak od etažnih lastnikov
predlaga, da vsebino pogodbe določi sodišče v nepravdnem
postopku.

191. člen
(uporaba dosedanjih predpisov)

188. člen
(določitev zemljišča)

Spori, sproženi pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo po
dosedanjih predpisih.

(1) Med skupne dele večstanovanjske stavbe spadajo zemljišča,
na katerih so imeli na dan uveljavitve Zakona o lastninjenju
nepremičnin v družbeni lastnini pravico uporabe etažni lastniki,
ne glede na to ali so bile ta zemljišča določena kot funkcionalno
zemljišče ali ne. Takšno zemljišče je v solastnini etažnih
lastnikov.

192. člen
(uporaba določb za državljane članic EU)
Določba 157. člena tega zakona se začne uporabljati z dnem
pristopa Republike Slovenije v Evropsko unijo.

(2) V vsakem primeru se šteje, da je skupni del večstanovanjske
stavbe zemljišče, na katerem stoji stavba. Parcelacija
zemljišča na katerem stavba stoji, se lahko izvede na zahtevo
upravnika brez parcelacijskega dovoljenja.Vlogo za
parcelacijo ali za pogodbeno komasacijo lahko da upravnik
brez soglasja lastnikov zemljišč.

193. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati:
1. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91,13/
93, 9/94, 21/94, 22/94, 29/95, 23/96, 24/96, 44/96, 23/96,
1/00, 22/00) razen:
- poglavja o privatizaciji stanovanj in stanovanjskih hiš,
ki se uporablja do zaključka privatizacije;
dela četrtega odstavka 125. člena, ki se nanaša na
izpolnjevanje obveznosti Slovenske razvojne
družbe d.d. prejšnjim imetnikom stanovanjske
pravice - najemnikom, do likvidacije Slovenske
razvojne družbe d.d.

189. člen
(vpis nevpisanih stanovanj v zemljiško knjigo)
(1) Po sklenitvi pravnega temelja riiora upravnik začeti s
postopkom vpisa večstanovanjske stavbe v etažno lastnino
oziroma poskrbeti, da se uskladijo morebitni obstoječi vpisi.
(2) Upravnik mora pred vložitvijo zemljiškoknjižnega predloga
pozvati vse etažne lastnike, da mu v roku, ki ne sme biti
krajši od treh in ne daljši od šestih mesecev, izročijo listine, ki
se v skladu z zemljiškoknjižnimi predpisi zahtevajo za vpis
etažne lastnine na posameznem delu večstanovanjske
stavbe Če kdo od etažnih lastnikov teh listin ne predloži, se
podvložek za ta posamezni del v zemljiški knjigi odpre na
podlagi podatkov iz pravnega temelja, ne izvrši pa se vpis
lastninske pravice.

(2) Določbe 117. člena, 118. člena in 120. člena tega zakona se
začnejo uporabljati s 1.1.2004, do takrat pa ostanejo v veljavi
določbe 62., 63. in 63.a člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91, 19/91,13/93, 9/94, 21/94, 22/94, 29/95, 23/
• 96, 24/96, 44/96, 23/96, 1/00, 22/00).
194. člen
(veljavnost podzakonskih aktov)

(3) Stroški zemljiškoknjižnega postopka se štejejo za stroške
upravljanja. Če obstaja pravna podlaga za zahtevo za
nadomestilo stroškov, mora upravnik začeti s postopkom
uveljavljanja nadomestila teh stroškov od odgovorne osebe

3. september 2002

(1) Z dnem uveljavitve tega zakoha ostanejo v veljavi do izdaje
novih predpisov naslednji podzakonski akti, v kolikor niso v
nasprotju s tem zakonom:
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pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih normativih in
standardih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih
hiš ter poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v
družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 39/83 in 3/84);
pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti
stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja
(Uradni list SRS, št. 25/81 in Uradni list, št. 65/99);
pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih
stanovanjskih organizacij (Uradni list RS, št. 64/93);
pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 20/95 in 31/97).

(3) Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00 in 96/01) ter Navodilo o
načinu uveljavljanja znižane neprofitne najemnine za
upravičence do najema socialnega stanovanja (Uradni list
RS št. 42/00) prenehata veljati 1.1.2004.
195. člen
(prenehanje Slovenske razvojne družbe)
Do likvidacije Slovenske razvojne družbe, d.d. se ne uporablja
tretji odstavek 170. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na
izpolnjevanje obveznosti te družbe.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
pravilnik o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni
list SRS, št. 8/87)
pravilnik o normativih in standardih ter postopku za
uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni
list RS, št. 18/92 in Uradni list RS, št. 31/96);
pravilnik o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 18/92 in 53/99).

poročevalec, št. 81

196. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:

I. SPLOŠNE DOLOČBE

odškodninskih pravilih, solidarno pa odgovarja tudi za škodo, ki
jo povzročijo osebe, ki pridejo v večstanovanjsko stavbo z
dovoljenjem ali privolitvijo tega etažnega lastnika.

V uvodni določbi predlog zakona določa, da so predmet urejanja
tega zakona določitev vrste stanovanjskih stavb, pogoji za graditev
stanovanj, lastninskopravna razmerja v večstanovanjskih
stavbah ter upravljanje večstanovanjskih stavb, v kolikor
odstopajo od ureditve po Stvarnopravnem zakoniku,
stanovanjska najemna razmerja, pomoč pri pridobitvi in uporabi
stanovanja, varstvo kupca pri prodaji novih stanovanj,
inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb tega zakona
in pristojnosti in naloge občin in države na stanovanjskem področju.
Po evropski standardni klasifikaciji stavb deli predlog zakona
stanovanjske stavbe glede na število stanovanjskih enot in na
način rabe na enostanovanjske stavbe, dvo in večstanovanjske
stavbe ter stanovanjske stavbe za posebne namene, ki so
namenjene različnim skupinam upravičencev, bodisi da so to
študentski ali dijaški domovi, stavbe za bivanje ostarelih, delavski
domovi, vzgojni in terapevtski domovi, oziroma stavbe namenjene
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih
oseb. V zadnjem primeru gre za začasna bivališča, kise dodeljujejo
za določen čas osebam ■ družinam ali posameznikom, ki nujno
potrebujejo vsaj začasno rešitev stanovanjskega problema.
Stanovanjske enote v dvo in večstanovanjskih stavbah so
stanovanja, v skupinskih stanovanjskih stavbah pa bivalne enote.
Minister, pristojen za stanovanjske in gradbene zadeve predpiše
tipologijo stavb in sosesk, njihove površinske normative in
funkcionalne standarde, tehnične pogoje za graditev in
vzdrževanje večstanovanjskih stavbe, skupinskih stanovanjskih
stavb, ki so namenjene začasnemu reševanju socialno ogroženih
oseb in varovanih stanovanj.

2.

V tem poglavju zakon določa, da je solastniški delež določen s
pravnim temeljem, če pa s pravnim temeljem to ni določeno, se
solastniški deleži določijo glede na površino posameznega dela v
etažni lastnini v razmerju do skupne površine vseh posameznih
delov v etažni lastnini. Določba, ki bi kot poseben skupen del
določila del zemljišča, je nična. Zelo pomembno je določilo, ki se v
praksi mnogokrat potrebuje in sicer po določitvi posebnih skupnih
delov, ki naj bi bili v solastnini le tistih etažnih lastnikov, katerim ta
posebni skupni del služi, bodisi da gre za večstanovanjsko stavbo,
ki ima tudiposJovne prostore, pa so vhodi v stanovanja ali poslovne
prostor popolnoma ločeni, bodisi da gre za ogrevalne naprave, ki
služijo več večstanovanjskim stavbam ter druge številne situacije,
ki jih bodo etažni lastniki določili s pravnim temeljem - pogodbo,
za katero je potrebno soglasje vseh solastnikov.
3.

LASTNINSKOPRAVNA RAZMERJA

1.

Lastninskopravna razmerja na stanovanjih

III.

UPRAVLJANJE VEČSTANOVANJSKE HIŠE

1.

Splošno

V uvodnem členu tega pogla vja so določeni redni posli upra vljanja,
za katere zadostuje soglasje solastnikov, katerih solastniški deleži
predstavljajo večino v hiši. Redni posli upravljanja so obratovanje,
vzdrževanje večstanovanjske stavbe ter določitev in razrešitev
upravnika ter nadzornega odbora. Opredeljeno je tudi kaj se šteje
za obratovanje in kaj za vzdrževanje večstanovanjske stavbe.
Če etažni lastniki zaradi nezadostne večine ne morejo sprejeti
sklepa glede rednega upravljanja, posel pa je nujen za redno
vzdrževanje stvari, lahko katerikoli etažni lastnik ali upravnik
predlaga, da o izvedbi posla odloča stanovanjska inšpekcija.
Odločba sodišča nadomesti soglasje etažnih lastnikov. Rešeno
je tudi vprašanje stroškov postopka, saj predlog zakona določa,
da v kolikor etažni lastnik uspe, se stroški postopka štejejo za
strošek upravljanja večstanovanjske stavbe.

Stanovanjske stavbe, razen enostanovanjskih, so sestavljene iz
posameznih enot in skupnih delov, posamezne enote pa so
stanovanjske enote in drugi individualni postori, ki pripadajo
določenim stanovanjskim enotam. Etažni lastnik mora v skladu s
svojim solastniškim deležem prispevati k pokrivanju stroškov in
vseh drugih bremen, povezanih s skupnimi deli večstanovanjske
stavbe. Etažni lastnik mora skrbeti, da je njegovo stanovanje v
takem stanju, da ne povzroča škode drugim stanovanjem ali
skupnim delom večstanovanjske stavbe Dovoliti mora tudi vstop
v stanovanje, da se lahko opravijo popravila in izboljšave, ki jih
drugače ni mogoče opraviti. V svojem stanovanju sme etažni
lastnik brez soglasja ostalih etažnih lastnikov izvrševati
spremembe, če to ne vpliva na kakšen drug posamezni del ali
skupni del večstanovanjske stavbe ali ne spreminja zunanjega
videza Za vse ostale posege v stanovanju pa potrebuje etažni
lastnik soglasje večine solastnikov. Etažni lastnik odgovarja za
škodo, ki izvira iz njegovega stanovanja po splošnih
3. september 2002

Razmerje lastnik - najemnik

V tem delu je definiran prenos lastnikovih dolžnosti in upravičenj
na najemnika v razmerju do drugih etažnih lastnikov V razmerju
do drugih etažnih lastnikov nastopa najemnik kot zastopnik lastnika
stanovanja, če lastnik pisno sporoči upravniku, da ima najemnik
takšna pooblastila. Ne glede na to je lastnik dolžnik vseh denarnih
terjatev, ki izvirajo iz rabe in vzdrževanja večstanovanjske stavbe,
najemnik pa tistih, ki nastanejo iz naslova obratovanja.

Predlog zakona ureja tudi status nestanovanjskih posameznih
delov večstanovanjske stavbe, ki so v etažni lastnini in niso
stanovanja kot so: poslovni in drugi prostori, ki niso namenjeni za
trajno bivanje. Pri skupnih delih večstanovanjske stavbe predlog
zakona ločuje med tistimi skupnimi deli, ki so v solastnini vseh
solastnikov (skupni deli) in tistimi, ki so v solastnini le nekaterih
etažnih lastnikov (posamezni skupni deli). Za skupne dele
večstanovanjske stavbe se štejejo zlasti skupni prostori, skupni
gradbeni elementi in skupne inštalacije, naprave in oprema
večstanovanjske stavbe.
II.

Lastninskopravna razmerja na skupnih delih

Za zagotavljanje vzdrževanja večstanovanjske stavbe sprejmejo
etažni lastniki načrt vzdrževanja za časovno obdobje najmanj
enega in največ petih let. V načrtu vzdrževanja etažni lastniki
določijo vzdrževalna dela, ki se bodo opravila in način
zagotavljanja denarnih vplačili v rezervni sklad.
Za posle, ki presegajo okvir rednega upravljanja se po predlogu
tega zakona štejejo zlasti spremembe v razmerju med skupnimi
in posameznimi deli, posebne omejitve rabe posameznih delov,
spremembe namembnosti skupnih prostorov in izboljšave, ki se
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po tem zakonu ne štejejo za vzdrževanje večstanovanjske
stavbe.
2.

in zastopa lastnike v poslih, ki se nanašajo na upravljanje
večstanovanjske stavbe in skrbi, da se izvršujejo pravice in
obveznosti iz sklenjenih poslov. Upravnika se določi z večino
glasov etažnih lastnikov po solastniških deležih, upravnik pa je
lahko pravna ali fizična oseba, ki je registirana za upravljanje z
nepremičninami (opravljanje upravniških storitev) ali pa etažni
lastnik v večstanovanjski stavbi, na katero se nanaša določitev.
Pravice in obveznosti upravnika so taksativno naštete in jih s
pogodbo o medsebojnih razmerjih in pogodbo o upravljanju
upravniških storitev ni mogoče izključiti ali omejiti, ima pa lahko
tudi druga pooblastila, določena s tem zakonom ali pogodbo. Zbor
lastnikov lahko z večino glasov po solastniških deležih sprejme
sklep o vložitvi izključitvene tožbe proti določenemu etažnemu
lastniku in tako tožbo mora vložiti upravnik.

Pogodba o medsebojnih razmerjih

Etažni lastniki morajo skleniti zaradi ureditve načina upravljanja in
rabe večstanovanjske hiše pogodbo o medsebojnih razmerjih, ki
mora biti pisna in učinkuje nasproti vsakemu novemu etažnemu
lastniku.
Zbor lastnikov in nadzorni odbor
O poslih upravljanja večstanovanjske stavbe lahko etažni lastniki
odločajo s podpisovanjem listine, na kateri je zapisan predlog
sklepov ali na zboru lastnikov. Ker je za sklic zbora lastnikov
potreben poseben prostor, ki ga v večstanovanjskih stavbah,
predvsem večjih ponavadi ni, oziroma ni zadosti velik in je zato
potreben najem posebnega prostora, je ponavadi enostavnejša
možnost pisnega glasovanja. Pisno se glasuje tako, da se podpiše
listina, na kateri je zapisan predlog sklepov in obrazložitev sklepov.
Predlog je sprejet, če ga podpiše potrebno številu lastnikov in to
v roku, ki ni daljši od treh mesecev

6: Razmerje lastniki - upravnik
Pravna razmerja med lastniki in upravnikom se uredijo s pogodbo
o opravljanju upravniških storitev. Predlog zakona predpisuje, da
pogodba o opravljanju upravniških storitev vsebuje zlasti
pooblastila in obveznosti upravnika, mesečno plačilo, ki pripada
upravniku za opravljanje storitev in rok njene zapadlosti, čas za
katerega je sklenjena pogodba in dan začetka veljavnosti pogodb.
Upravnik lahko za opravljanje posameznih poslov, ki sodijo v
okvir upravljanja pooblasti tretjo osebo, za ravnanje tretjega pa
odgovarja, kot da bi posel opravil sam. Kadar v okviru opravljanja
upravniških storitev sklepa pravne posle s tretjimi osebami glede
obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe, odgovarja
etažnim lastnikom za izbiro tretje osebe Sam lahko upravnik
opravi posle glede obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske
stavbe samo, če je tako posebej dogovorjeno s pogodbo o
opravljanju upravniških storitev.

Zbor lastnikov lahko skliče upravnik, etažni lastniki, ki skupaj
dosegajo najmanj eno petino solastniških deležev ali nadzorni
odbor. Zbor se skliče s pisnim vabilom. Če predlagana rešitev ni
bila sprejeta, ker na zboru ni bila dosežena potrebna večina,
lahko zbor z navadno večino prisotnih etažnih lastnikov sklene,
da naj upravnik v roku največ štirinajst dni skliče ponovljeno
zasedanje zbora. Vabilo za sklic ponovljenega zbora mora
vsebovati tudi opozorilo, da bo zbor lastnikov, na ponovljenem
zboru sklepal z navadno večino prisotnih etažnih lastnikov po
solastniških deležih, vendar le o predlogih, ki se nanašajo na
redno upravljanje. Etažni lastniki lahko imenujejo nadzorni odbor,
ki nadzoruje delo upravnika, ki izhaja iz pogodbe o opravljanju
upravniških storitev, sprejema njegova poročila ter predlaga in
potrjuje predloge sklepov o katerih se glasuje s podpisovanjem
listin.
3.

Etažni lastniki lahko kadarkoli prekličejo pogodbo o opravljanju
upravniških storitev z odpovednim rokom najmanj treh mesecev,
ki začne teči z dnem vročitve odpovedi upravniku. V tem roku
morajo izbrati tudi novega upravnika. V primeru, ko upravnik krši
zakon ali pogodbo o opravljanju upravniških storitev, lahko etažni
lastniki prekličejo pogodbo brez odpovednega roka. Sklep o
preklicu pogodbe sprejmejo etažni lastniki na način, kot je
predpisan za določitev upravnika. Upravnik lahko kadarkoli
odpove pogodbo o opravljanju upravniških storitev z odpovednim
rokom treh mesecev, rok pa začne teči, ko upravnik sporoči
svojo odločitev na zboru lastnikov Na dan prenehanja pogodbe
mora upravnik izdelati končno poročilo in sestaviti končni račun.
Sredstva, zbrana na računu te večstanovanjske stavbe, mora
prenesti na račun novo izbranega upravnika. Novemu upravniku
mora stari upravnik izročiti tudi vse pogodbe, dovoljenja in druge
listine, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe ter
obvestiti tiste dobavitelje in izvajalce storitev, ki izvršujejo dobavo
in opravljajo storitve te večstanovanjske stavbe

Rezervni sklad

Zelo pomemben inštrument pri zagotavljanju vzdrževanja
večstanovanjskih stavb pomeni obvezno oblikovanje rezervnega
sklada. Občine, javni stanovanjski skladi in neprofitne
stanovanjske organizacije, ki imajo večje število stanovanj lahko
oblikujejo lastne rezervne sklade v okviru namenskih sredstev in
tako same gospodarijo s sredstvi, namenjenimi vzdrževanju
Oblikovanje sklada pomeni, da bodo lastniki na daljši rok mesečno
zbirali sredstva, namenjena vzdrževanju stavbe, njihovo mesečno
višino pa bo predpisal podzakonski akt, določen s stvarnopravnim
zakonom. Sredstva bo moral upravnik zbirati ločeno od
upravnikovega premoženja in knjigovodsko ločeno voditi od
sredstev, ki se zbirajo iz naslova obratovanja in vzdrževanja
večstanovanjske stavbe. To določilo je izredno pomembno za
varnost naloženih sredstev, saj predlog zakona določa, da
premoženje rezervnega sklada ni del upravnikove stečajne mase
in nanj ne morejo poseči upravnikovi upniki z izvršbo, ravno tako
pa se sredstva lahko porabijo le za namene, zaradi katerih se v
skladu zbirajo in so predvidena v načrtu vzdrževanja ali za nujna
vzdrževalna dela.
4.

7.

Za finančno preglednost je zelo pomembna določba, ki zahteva,
da se vsa sredstva iz naslova obratovanja in vzdrževanja
lastnikov vodijo knjigovodsko ločeno. Če upravnik opravlja
upravniške storitve za več hiš, mora sredstva voditi za vsako
večstanovanjsko stavbo knjigovodsko ločeno. Ta sredstva so
tudi ločena od upravnikovega premoženja in niso del stečajne
mase upravnika.

Upravnik večstanovanjske stavbe

8.

Predlog zakona predpisuje obveznost določitve upravnika ■ tako
kot predlog stvarnopravnega zakonika - v večstanovanjskih
sta vbah, ki imajo več kot osem posameznih delov v etažni lastnini
in vsaj dva lastnika Upravnik je pooblaščenec etažnih lastnikov
poročevalec, št. 81

Ločenost premoženja

Poročanja

Upravnik mora o svojem delu vsaj enkrat letno poročati lastnikom,
mesečno pa mora vsakemu etažnemu lastniku izstaviti obračun
stroškov. Iz obračuna mora biti jasno razvidna razmejitev med
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premičnine, ki presega določeno vrednost, oceno stanovanjskih
razmer prosilca, socialnih razmer ter predpisal postopek
dodeljevanja teh stanovanj. Glede na to, da sedanji zakon razlikuje
med socialnimi in neprofitnimi stanovanji, ki se v bistvu razlikujejo
le po socialnem statusu prosilcev ter po površinskih normativih,
ohranja tudi predlog novega zakona to razlikovanje, ki ga bo
najemodajalec upošteval pri posameznem razpisu, ko bo enkrat
razpisal stanovanja za dohodkovno oziroma glede na socialne
razmere šibkejše prosilce, ki jim pripadajo tudi nekoliko manjša
stanovanja, zato da bi bila najemnina posledično nižja, drugič pa
za dohodkovno nekoliko bolje stoječe prosilce, pri čemer morajo
občine in javni stanovanjski skladi skrbeti za uravnoteženo skrb
za obe vrsti prosilcev.

posameznimi stroški skupno za celotno hišo in za posameznega
lastnika. Na zahtevo lastnika pa mora upravnik posameznemu
lastniku izdati tudi potrdilo o stanju neplačanih obveznosti na
določen dan. Pridobitelj lastninske pravice, kije kupil stanovanje
in pridobil potrdilo o plačanih obveznostih, ne odgovarja za
morebitna neplačila prednika, ki so nastala pred dnevom izdaje
potrdila.
IV.

RAZMERJE MED ETAŽNIMI LASTNIKI IN
TRETJIMI OSEBAMI

Upravnik pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami nastopa
v imenu in za račun etažnih lastnikov, razen če ni s tem zakonom
drugače določeno. Sklepanje takih pogodb bo zelo poenostavila
določba, ki določa, da lahko upravnik sklepa pogodbe v imenu
etažnih lastnikov tako, da namesto naštevanja vseh etažnih
lastnikov kot pogodbeno stranko navede kar: »etažni lastniki
določene večstanovanjske stavbe z naslovom«. Novi lastnik pridobitelj etažne lastnine - vstopi na mesto svojega pravnega
prednika v vseh pravnih poslih, ki jih v okviru svojih pooblastil
sklene upravnik s tretjim osebami. Zelo pomembna je določba, ki
prepoveduje upravniku dogovarjanje solidarne odgovornosti
lastnikov pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami. V kolikor
bi upravnik vseeno dogovoril solidarno odgovornost etažnih
lastnikov, taka določba za lastnike nima pravnega učinka, pač pa
v tem primeru tretji osebi za izpolnjevanje obveznosti etažnih
lastnikov solidarno odgovarja upravnik. Natančno je določen
postopek plačevanja zapadlih denarnih obveznosti tako, da predlog
zakona določa, da mora upravnik brez odlašanja poravnati
zapadle denarne obveznosti tretjim osebam glede na prejeta
plačila, za tiste etažne lastnike, ki niso poravnali svojega dela
obveznosti pa mora upravnik na zahtevo upnika v treh delovnih
dneh od prejema zahteve sporočiti vse relevantne podatke,
potrebne za vložitev tožbe.
V.

Predlog zakona predpisuje obvezne sestavine najemne pogodbe,
ki jih mora vsebovati vsaka najemna pogodba, lahko pa vsebuje
tudi druga, dodatna pogodbena določila. Predpisana je tudi
obveznost registracije vsake najemne pogodbe pri pristojnem
upravnem organu oziroma organu mestne občine. Taksativno so
naštete obveznosti lastnika stanovanja ter pravice in obveznosti
najemnika stanovanja. Predlog zakona predpisuje, da najemnik
ne sme spreminjati stanovanjskih prostorov ter vgrajene opreme
in naprav ali opravljati koristnih vlaganj oz. izboljšav v stanovanju
brez predhodnega pisnega soglasja lastnika. Podrobno je
opredeljen postopek, kadar želi lastnik v stanovanju opraviti takšna
popravila ali izboljšave, da je potrebna začasna preselitev
najemnika.
Novost, povzeta po tuji zakonodaji pa je možnost najemnika, da
tudi brez soglasja lastnika opravi v stanovanju posege, ki so v
skladu s sodobnimi tehničnimi zahtevami teme ogrožajo interesov
lastnika in ostalih lastnikov v stavbi, ter ne poškodujejo skupnih
delov stanovanjske stavbe in ne vplivajo na zunanji videz
r
Predpisan je upravni postopek za pridobitev dovoljenja za
opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, seveda ob
soglasju lastnika stanovanja ter ostalih solastnikov, katerih
solastniški deleži predstavljajo več kot polovico deležev v
večstanovanjski stavbi.

SKUPNOST LASTNIKOV

Skupnost lastnikov je ena od možnih organizacijskih oblik za
upravljanje večstanovanjske stavbe, za katero se etažni lastniki
dogovorijo s sklepom, za katerega pa je potrebno soglasje vseh
lastnikov. Skupnost lastnikov je pravna oseba, ki nastane z vpisom
v sodni register. Sedež ima lahko samo na naslovu
večstanovanjske stavbe za katero je ustanovljena. Za obveznosti
skupnosti lastnikov do tretjih oseb so vsi člani, glede na to, da gre
za eno pravno osebo, solidarno odgovorni.
VI.

Predlog zakona predpisuje štirinajst krivdnih razlogov za odpoved
najemne pogodbe, predvideva pa tudi možnost drugih odpovednih
razlogov, dogovorjenih ob sklenitvi najemne pogodbe za tržno,
namensko ali službeno stanovanje. Kadar želi lastnik odpovedati
najemno pogodbo iz razlogov, ki niso nastali na strani najemnika
(t.i. nekrivdni razlogi) se, kot predpisuje predlog zakona, najemniku
njegov položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati, predlog
pa natančneje določa, kaj to pomeni. Možna je tudi odpoved
najemne pogodbe brez krivdnih razlogov v primeru, ko ima
najemnik ali njegov zakonec oz. izvenzakonski partner v lasti
stanovanje, ki ni oddano po zakonu za nedoločen čas in za
neprofitno najemnino, kar je kot odpovedni razlog poznal že zakon
o stanovanjskih razmerjih iz leta 1982.

STANOVANJSKA NAJEMNA RAZMERJA

V tem poglavju uvodoma predlog zakona opredeljuje vrste
najemnih stanovanj in za razliko od obstoječega zakona ne ločuje
več med socialnimi in neprofitnimi stanovanji, temveč pozna le
eno kategorijo najemnih stanovanj, za katera se plačuje neprofitno
najemnino in to so neprotitna stanovanja. Glede na to, da se tudi
do sedaj socialna in neprotitna stanovanja niso razlikovala po
kvaliteti gradnje ali opremljenosti, temveč le po upravičencih, za
katere so bila namenjena, tudi sedanji predlog predvideva, da bo
lahko občina, država, javni stanovanjski sklad ali neprotitna
stanovanjska organizacija v posameznem razpisu določila
dohodkovno mejo, v okviru katere bo dodelila stanovanje in
opredelila površinske kriterije glede na število oseb, za katere se
stanovanje potrebuje. Podrobnejše kriterije s tem v zvezi bo
predpisal minister, pristojen za stanovanjske zadeve s posebnim
pravilnikom. Pravilnik bo vseboval splošne pogoje, ki naj bi jih
posamezni prosilec izpolnjeval in ki so poleg pogoja slovenskega
državljanstva še, da prosilec ali njegov zakonec oziroma
izvenzakonski partner ni lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše
oziroma najemnik neprofitnega stanovanja, ali pa lastnik kakšne
3. september 2002

Jasno pa je tudi določeno, da oseba, ki uporablja stanovanje, pa
z lastnikom ni sklenila najemne pogodbe, oziroma ni podaljšala
najemne pogodbe, sklenjene za določen čas, uporablja stanovanje
nezakonito. Po prenehanju najemne pogodbe mora najemnik
izročiti lastniku stanovanje v stanju, v kakršnem ga je prevzel, pri
čemer se upoštevajo spremembe, nastale pri normalni uporabi
stanovanja.
VII. STANOVANJSKA NAJEMNINA
Celotno poglavje je namenjeno oblikovanju neprofitno najemnine.
Določena je zgornja meja neprofitno najemnine kot odstotek od
vrednosti stanovanja, struktura neprofitno najemnino, način
določitve vrednosti stanovanja kot osnove za določitev neprofitno
najemnine, dana pa je tudi možnost preveritve višine noprofitne
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1. Najemnike ■ prejšnje imetnike stanovanjske pravice, ki so
imeli sklenjene najemne pogodbe pred letom 1991 in jih je
okrog 77.000.
Zanje bi polno uveljavljena najemnina po obstoječem zakonu
v letu 2004, ko naj bi dosegla stopnjo 3,81 % od vrednosti
stanovanja, ob upoštevanju vrednosti točke 1, 92 EUR,
znašala 18. 259 SIT mesečno.

najemnine pri občinskem organu, pristojnem za stanovanjske
zadeve Občina lahko z odlokom na svojem območju lahko
predpiše tudi vpliv lokacije v višini največ 30% od najemnine.
Veljavni stanovanjski zakon in na njegovi podlagi izdana
metodologija za oblikovanje neprofitnih najemnin iz leta 2000
določata različne višine neprofitnih najemnin glede na starost
stanovanj, lastništvo stanovanj, vrsto najema in datum oddaje
stanovanj v najem. Neprofitne najemnine se med seboj ločijo tako
po stopnjah kot tudi po različni vrednosti točke za izračun
vrednosti stanovanj.

2. Najemniki, ki so sklenili najemne pogodbe poletu 1991, teh je
okrog 5.300.
Zanje bi veljala v letu 2004 najemnina 5,08 % od vrednosti
stanovanja, ob upoštevanju vrednosti točke 1,92 EUR, kar je
24. 345 SIT mesečno.

Zaradi tako zahtevnega načina določanja neprofitnih najemnin se
s predlogom zakona predlaga poenotenje višine neprofitne
najemnine in sicer na stroškovni ravni, ob hkratni uvedbi sistema
subvencioniranja za najemnike, ki so v težjih materialnih razmerah.
Zgornja meja neprofitnih najemnin, ki jo predvideva predlog zakona
bo uvedena postopoma, do leta 2009. Predlagani sistem
subvencioniranja predvideva, da bo najemnik, kateremu po plačilu
najemnine ne bi ostal vsaj minimalni dohodek, povečan za 30%
njegovega ugotovljenega dohodka, upravičen do subvencije. Tako
bo uresničena tudi zahteva iz 31. člena spremenjene Evropske
socialne listine, ki določa, da naj se sprejmejo ukrepi, ki vplivajo
na ceno nastanitve tako, da bo dostopna tudi tistim brez zadostnih
sredstev.

3. Najemniki, ki so sklenili najemno pogodbo po mesecu marcu
leta 2000.
Zanje bi znašala polno uveljavljena najemnina 5,08 % od
vrednosti stanovanja, vrednost točke pa 2,63 EUR. Takih
najemnikov je okrog 1.000, njihova najemnina pa bi znašala
33.375 SIT mesečno.
Predlog zakona oblikuje neprofitno najemnino na stroškovnem
nivoju, tako da pokriva stroške vzdrževanja, upravljanja,
amortizacije in stroške financiranja. Le tako je mogoče obnavljati
obstoječ stanovanjski fond in omogočiti vsaj minimalne spodbude
za gradnjo oziroma pridobivanje novih najemnih stanovanj.

Najvišja dovoljena stopnja neprofitne najemnine je sicer 4,68 %
od letne vrednosti stanovanja, vendar predlog zakona določa, da
stroške financiranja, ki lahko znašajo največ 1,5% letno od
vrednosti stanovanja vsako leto sproti določi Vlada Republike
Slovenije z uredbo, pri čemer upošteva različne parametre, ki
lahko vplivajo na strošek financiranja. Vrednost stanovanja se
izračunava po pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti
stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Ur. I. SRS,
št. 25/81 in Ur. I. RS, št. 65/99) kot zmnožek uporabne površine
stanovanja, vpliva velikosti stanovanja, števila točk in vrednosti
točke.

Ob upoštevanju predlagane stopnje najemnine v višini 4,68% in
vrednosti točke 2,63 EUR, bi se najemnina za prvo zgoraj
navedeno skupino najemnikov postopno poviševala, tako da bi
se v letu 2009 povišala za 68,4% glede na leto 2004. Če ne
upoštevamo stroškov financiranja, bi najemnina predstavljala
3,18% od vrednosti, dejansko pa bi se povišala za 14,5%. Za
drugo skupino najemnikov bi se najemnina ob enakih
predpostavkah povišala za 26,3%, oziroma znižala za 14,2% v
primeru, da se stroški financiranja ne bi obračunavali. Za zadnjo
skupino najemnikov pa bi se najemnina celo znižala in sicer za
7,9% ali za več kot 37% brez stroškov financiranja.

Vrednost točke je izračunana iz podatkov Stanovanjskega sklada
RS o povprečni gradbeni ceni (GOI) in ocenjenega povprečnega
stroška za komunalno opremljeno zemljišče v višini 36.000 SIT
oz 162 EUR (zemljišča predstavljajo v ceni m2 24 %) in znaša
skupaj 151.000 SIT oz. 680 EUR Povprečna cena zgrajenih
neprofitnih stanovanj je torej 187.000 oz. 842 EUR in glede na to,
da ima povprečno novozgrajeno neprofitno stanovanje 320 točk,
je vrednost točke na m2 584 SIT, oz. 2,63 EUR Takšno vrednost
točke pa že določa veljavni 6. člen vladnega Odloka o metodologiji
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur. I. RS, št. 23/
00 in 96/01).

Glede na to, da bi zlasti pri prvi skupini najemnikov šlo za precejšnje
povečanje najemnin, je predlagatelj predvidel postopnost in sicer
želi končni cilj doseči v obdobju 5 let, to je do leta 2009
Predlog zakona občinam prepušča možnost, da z odlokom
predpišejo tudi vpliv lokacije na svojem območju. Kriteriji za
določitev vpliva lokacije so zlasti velikost mesta ali naselja, v
katerem se stanovanje nahaja, opremljenost z infrastrukturo,
prometne povezave, oddaljenost stanovanja od virov emisij, od
bližine rekreacijskih in zelenih površin ter od atraktivnosti lokacije
stanovanja. Natančneje bodo kriteriji razdelani v metodologiji za
izračun neprofitnih najemnin.

Glede na trenutni veljavni sistem oblikovanja neprofitnih najemnin
lahko razdelimo najemnike neprofitnih stanovanj v tri večje
skupine, za katere veljajo različni tipi neprofitnih najemnin, in sicer:
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VIII. POMOČ PRI PLAČILU NAJEMNINE

na predlog enega od lastnikov. Inšpekcijski organ bi lahko ukrepal
tudi v primeru, ko se v delu stanovanju opravlja dejavnost v
nasprotju z dovoljenjem upravnega organa ali brez dovoljenja.
Organ stanovanjske inšpekcije odloča o zadevah v skrajšanem
postopku brez zaslišanja strank.

Zaradi predvidenega povečanja najemnin je ustrezno preoblikovan
tudi sistem subvencioniranja najemnin. Do subvencionirane
najemnine je upravičen najemnik, če njemu in osebam, ki so
navedene v najemni pogodbi, po plačilu najemnine ne bi ostal
minimalni dohodek, ki pripada najemniku in osebam, ki so
navedene v najemni pogodbi, povečan za 30% njihovega
ugotovljenega dohodka.

Primeri, ko inšpekcijski organ ukrepa so naslednji:
inšpekcijski organ z odločbo odredi, katera dela je treba izvesti
in primeren rok za njihovo izvedbo, če skupni deli
večstanovanjske stavbe niso primerni za normalno rabo ali
če načrt vzdrževanja hiše ni sprejet ali ne zagotavlja
ohranjanja pogojev za bivanje ali osnovni namen
večstanovanjske stavbe kot celote;
če v hiši ni določen upravnik, inšpekcija z začasno odločbo
določi začasnega upravnika, do odločitve sodišča v
nepravdnem postopku;
ko se v delu stanovanju opravlja dejavnost v nasprotju z
dovoljenjem upravnega organa ali brez dovoljenja.

Najemniki v najtežjih materialnih razmerah bodo subvencionirani
v višini 80% neprofitne najemnine, po veljavnem zakonu pa morajo
plačati polovico najemnine.
Natančnejši postopek uveljavljanja ter način izračunavanja višine
subvencionirane najemnine pa bo opredelila metodologija, ki jo
predpiše Vlada RS z odlokom.
IX.

PREMOŽENJSKO PRAVNA RAZMERJA MED
INVESTITORJEM IN KUPCEM

Če se odločba stanovanjske inšpekcije ne bi izvršila v roku, bi
lahko predlagatelj izdaje odločbe ali inšpekcijski organ predlagal
prisilno izvršitev odločbe v breme tistih, ki jim je naložena izvedba
del.

Poglavje na novo ureja varstvo kupca, ki od investitorja kupuje
novogradnjo, ki še ni dokončana. Za čim bolj učinkovito
vzpostavitev zemljiške knjige je zelo pomembno določilo, da mora
investitor, ki zgradi novo večstanovanjsko stavbo takoj po
dokončanju gradnje sprejeti pravni temelj in predlagati vpis etažne
lastnine vzemeljiško knjigo, predloga za vpis pa investitor kasneje
ne more umakniti. Lastninska pravic na posameznih delih
večstanovanjske stavbe se najprej vpiše na investitorja, lahko
pa tudi na osebo, ki je z investitorjem sklenila pravni posel o
pridobitvi lastninske pravice na posameznem delu, če se predloži
za vknjižbo primerna zemljiškoknjižna listina.

XI.

Občinski sveti lahko ustanovijo svete za varstvo pravic
najemnikov, ki so sestavljeni iz predstavnikov najemnikov. Ti lahko
dajejo pobude občinskemu svetu za sprejem ustreznih ukrepov.
Občina naj bi zagotavljala administrativno - strokovna opravila za
svet. Občinski sveti za varstvo pravic najemnikov se lahko
združujejo v republiški svet za varstvo pravic najemnikov, ki
zastopa pravice najemnikov pred republiškimi organi, kadar
obravnavajo vprašanja s stanovanjsko problematiko.

Investitor lahko začne s prodajo posameznih delov
večstanovanjske stavbe šele po pridobitvi pravnomočnega
gradbenega dovoljenja. V primeru, da investitor začne prodajati
stanovanja še pred njihovim dokončanjem in se pri tem dogovori,
da mora kupec pred vložitvijo predloga za vpis etažne lastnine v
zemljiško knjigo plačati del kupnine v vrednosti, ki presega
določen procent celotne kupnine, bo moral kupcu zagotoviti bodisi
bremen prost vpis solastninske pravice na zemljišču v skladu s
predvidenim solastniškim deležem na skupnih prostorih, bodisi
dati bančno garancijo za vračilo kupnine, če kupec po dokončanju
stavbe ne more doseči bremen prost vpis lastninske pravice na
posameznem delu oziroma če je pogodba razdrta zaradi zamud
investitorja pri gradnji.
X.

XII. STANOVANJSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Stanovanjsko zbornico Slovenije kot samostojno strokovno
združenje, ki je pravna oseba, ustanovijo javni stanovanjski skladi,
neprofitne stanovanjske organizacije, lokalne skupnosti na
območju katerih niso ustanovljeni stanovanjski skladi, lastniki
najemnih stanovanj in izvajalci stanovanjskih storitev. Zbornica
spremlja in obravnava problematiko oddajanja stanovanj in
opravljanja stanovanjskih storitev, spremlja ponudbo in
povpraševanje na trgu najemnih stanovanj s ciljem izboljšanja
stanovanjske oskrbe, ponudbo in povpraševanje po izvajalcih
stanovanjskih storitev, zagotavlja svojim članom strokovno pomoč
in infomacijske baze, pomembne za njihove poslovne odločitve,
daje priporočila posameznim izvajalcem stanovanjskih storitev,
sprejme kodeks etike za svoje člane, zastopa interese svojih
članov in organizira dodatno usposabljanje izvajalcev
stanovanjskih storitev, izvaja javna pooblastila ter zastopa interese
svojih članov.

INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

Republiška stanovanjska inšpekcija naj bi opravljala nadzorstvo
nad uresničevanjem javnega interesa na stanovanjskem
področju, ki izhaja iz predloga zakona in predpisov, izdanih na
njegovi podlagi. Za javni interes na stanovanjskem področju se
šteje zlasti zagotavljanje takšnega stanja večstanovanjske stavbe,
da je omogočena njena normalna raba ter zagotavljanje pogojev
za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb. Inšpekcijski
organ naj bi z odločbo odredil, katera dela je treba izvesti in
primeren rok za njihovo izvedbo, če skupni deli večstanovanjske
stavbe niso primerni za normalno rabo ali če etažni lastnik ne
zagotovi popravila v lastnem stanovanju, pa je to potrebno, da se
odvrne škoda, ki se povzroča drugim stanovanjem ali skupnim
delom večstanovanjske stavbe. Če se odločba stanovanjske
inšpekcije ne bi izvršila v roku, bi inšpekcijski organ predlagal
prisilno izvršitev odločbe v breme tistih, ki jim je naložena izvedba
del. Če v večstanovanjski stavbi upravnik ni določen, bi lahko
inšpekcijski organ začasno z odločbo določil začasnega
upravnika, dokler o tem ne odloči sodišče v nepravdnem postopku
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SVET ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV

XIII. NALOGE IN PRISTOJNOSTI DRŽAVE
Naloge in pristojnosti države na stanovanjskem področju so
naštete v uvodnem členu tega poglavja in so zlasti: določanje
stanovanjske politike v razvojnem in prostorskem načrtu države,
določanje nacionalnega stanovanjskega programa in
zagotavljanje sredstev za njegovo izvedbo, skrb za razvojno
raziskovalno dejavnost na stanovanjskem področju, spremljanje
višine najemnine po vrstah najemnih stanovanj na nivoju regij m
republike ter ustanovitev ter imenovanje državnega
stanovanjskega sveta. Podrobneje so opredeljene pristojnosti in
sestava državnega stanovanjskega sveta.
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Za finaciranje nacionalnega stanovanjskega programa je bil
ustanovljen Stanovanjski sklad Republike Slovenije - javni sklad,
katerega pristojnosti so deloma urejene že z zakonom o javnih
skladih (Uradni list RS, št.22/00), deloma pa se urejajo s predlogom
tega zakona. Predvsem so opredeljene pristojnosti sklada, med
katerimi je pomembno tudi določilo o dajanju posojila sklada
lastnikom denacionaliziranih stanovanj za prenovo in
rekonstrukcijo stanovanj in stanovanjskih hiš in skupnih delov ter
za pridobitev nadomestnega stanovanja v primeru prodaje
najemnega stanovanja prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice.

Pomembna novost je tudi možnost občine, da posameznikom ali
družinam v najtežjih materialnih in socialnih razmerah ali v primeru
elementarnih nesreč dodeli začasno bivalno enoto v skupinski
stanovanjski stavbi, namenjeni reševanju stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb kot začasno bivališče, ki naj omogoča
skupno bivanje uporabnika in njegovih ožjih družinskih članov.

Predlog zakona opredeljuje neprofitne stanovanjske organizacije
kot tiste pravne osebe, ki so ustanovljene za pridobivanje,
upravljanje in oddajanje neprofitnih stanovanj v najem ter
pridobivanje in upravljanje lastnih stanovanj pod pogoji, ki jih
predpiše minister, pristojen za stanovanjske zadeve. Pri
ministrstvu, pristojnem za_stanovanjske zadeve, se vodi register
neprofitnih stanovanjskih organizacij.

Zaradi vključevanja Slovenije v Evropsko unijo je v predlog zakona
vključena tudi določba o izenačevanju pravic državljanov EU z
državljani Republike Slovenije povsod tam, kjer se sicer zahteva
državljanstvo naše države.

XV. IZENAČEVANJE POGOJEV ZA DRŽAVLJANE
ČLANIC EVROPSKE UNIJE

XVI. KATASTER STAVB IN REGISTRI
Za namene evidentiranja na področju večstanovanjskih stavb se
vodi kataster stavb, vzpostavljeni pa bodo register stanovanj,
register upravnikov večsanovanjskih stavb, register najemnih
pogodb in register skupnosti lastnikov. Kataster stavb in centralni
register stanovanj bo vodila Geodetska uprava Republike
Slovenije, register stanovanj pa pristojna občina. Upravnim enotam
oziroma mestnim občinam ostaja register upravnikov, register
najemnih pogodb tema novo register skupnosti lastnikov. Registra
naj bi bila javna, zoper odločbo pristojnega organa bi bila možna
pritožba na ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve. Predlog
zakona predpisuje, kateri podatki se bodo vodili v katastru stavb,
v registru stanovanj pa se bodo vodili podatki iz katastra stavb
ter drugi podatki, ki jih bo določila občina z odlokom oziroma, ki
bodo določeni z drugimi predpisi. Pristojni davčni organi in drugi
organi, ki vodijo podatke o najemninah, so dolžni te sistematično
urejene podatke, na zahtevo posredovati upravnim organom in
organom lokalnih skupnosti, ki izvajajo svoje naloge na podlagi
tega člena.

XIV. PRISTOJNOSTI IN NALOGE OBČINE NA
STANOVANJSKEM PODROČJU
Naloge občine na stanovanjskem področju so predvsem
sprejemanje in uresničevanje občinskega stanovanjskega
programa, ki ga sprejme občinski svet, zagotavljanje sredstev
za graditev in pridobitev neprofitnih najemnih stanovanj ter
skupinskih stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu
reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb,
zagotavljanje razlike do pogodbeno določene najemnine in ostalih
stroškov, zagotavljanje pogojev za razvijanje različnih oblik
gradnje in prenove z ustrezno zemljiško in normativno politiko,
sprejemanje usmeritev za projektiranje, gradnjo in prenovo
stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti, vključno z
zunanjim videzom stanovanjskih hiš, spodbujanje različnih oblik
zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj npr. z rentnim odkupom,
s prodajo stanovanj na časovni zakup (leasing), s sovlaganjem
javnih in zasebnih investitorjev ipd.

XVII. KAZENSKE DOLOČBE

Ob morebitni uveljavitvi pokrajin se načrtuje, da bo dolžnost
pridobivanja neprofitnih stanovanj pristojnost pokrajine.

Predlog zakona sankcionira tako lastnike stanovanj ter odgovorne
osebe pravnih oseb ■ lastnikov stanovanj, upravnika, kot tudi
najemnike stanovanj, kadar ravnajo v nasprotju z določbami tega
zakona.

Pomembno je določilo, ki daje občini pooblastilo, da z odlokom
določi splošna pravila pri uporabi stanovanj in stanovanjskih stavb
ter obveznosti in pogoje za prenovo in izboljšave stanovanj in
stanovanjskih stavb. V takem primeru odlok nadomešča soglasje
lastnikov. To določilo je zlasti potrebno, kadar želi občina na
določenem območju urediti npr. zunanji videz stavb ali pa opraviti
plinifikacija določenega območja.

XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Urejanje razmerij v stanovanjih, vrnjenih po predpisih
o podržavljenju

Za tiste najemnike neprofitnih stanovanj ter bivalnih enot v
skupinskih stanovanjskih stavbah, namenjenih začasnemu
reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, ki ne
zmorejo plačevanja neprofitne najemnine, predlog zakona
predvideva pomoč pri plačilu najemnine, natančnejši postopek
za uveljavljanje pomoči in način izračuna višine pomoči pa opredeli
metodologija za oblikovanje neprofitnih najemnin, ki jo z odlokom
predpiše Vlada RS.

Po zadnjih podatkih o izvajanju zakona o denacionalizaciji iz
meseca junija 2001 naj bi bilo od skupno 12.942 zahtevkov za
vrnitev stanovanj in stanovanjskih hiš 7.036 stanovanj vrnjeno
prvotnim lastnikom v last in posest, torej brez najemnega razmerja,
3.843 stanovanj pa le v last, torej zasedenih z najemniki. Ker je
tekom izvajanja 125. člena obstoječega zakona pravico do t.i.
nadomestne privatizacije izkoristilo že 1.430 najemnikov, ostane
največ 2.413 najemnikov, ki irhajo najemno razmerje sklenjeno
na denacionaliziranem stanovanju.
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Ocenjeno
Ocenjeni podatki
stanje 30.6.2001 ob koncu izvajanja
Zden
12.942 *
12.942*

•
1

Vsa zahtevana stanovanja po Zden

2

Stanovanj vrnjena v last in posest ali
pa so zahtevki zavrnjeni
Stanovanja vrnjena v last
(stanovanja zasedena z najemniki)
Najemniki, ki rešujejo stanovanjsko
vprašanje po 125. členu SZ
Število najemnikov, ki bi jim zagotovili
druga primerna stanovanja oz. bi
lastnikom izplačevali
razliko do
profitne najemnini (1 - 2)

3
3a
3b
(33a)

7.036 *

8.372 *

3.843 *

4.570 *

1.430

2.740

2.413

1.830

* Opomba: Iz 16. poročila Zden so razvidni zahtevki za vračilo le v m2, zato smo število stanovanj
ocenili na podlagi 1430 vlog, ki jih MOP rešuje po 125. členu SZ, iz katerih je razvidno, da znaša
poprečna velikost denacionaliziranega stanovanja 61 m2. točkovana pa so s 143 točkami.

Za tiste najemnike denacionaliziranih stanovanj, ki ne zmorejo
nakupa drugega stanovanja ali gradnje stanovanjske hiše
oziroma iz kakršnega koli razloka ne morejo ali ne želijo posta ti
lastniki nepremičnine obstaja možnost, da zaprosijo za najem
neprolitnega stanovanja, če jih dohodki uvrščajo v krog
upravičencev.

Z namenom, da bi nova zakonska ureditev ponudila čimveč
možnosti za razreševanje stanovanjske problematike tako
najemnikom kot lastnikom denacionaliziranih stanovanj, nudi
predlog stanovanjskega zakona naslednje možnosti:
Najemnikom stanovanj, ki bi želeli odkupiti stanovanje v
katerem prebivajo, lastniki pa so ga pripravljeni prodati, je s
predlogom zakona ohranjena možnost, da pridobijo
gotovinska sredstva od zavezanca za denacionalizacijo, ter
obveznice, ki so tržno vnovčljive od Slovenske odškodninske
družbe in od Slovenske razvojne družbe oziroma v primeru
likvidacije le-te od njene pravne naslednice. Poleg tega pa bi
bili upravičeni tudi do ugodnega kredita Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada, do višine kupnine za
primerno stanovanje. Poudariti je potrebno, da so naštete
materialne ugodnosti za dobrih 30% višje od obstoječih.

•

Poleg teh, zgoraj navedenih možnosti, je predlagatelj pri pripravi
predloga zakona proučil tudi naslednje možnosti:
da bi bila najemnikom denacionaliziranih stanovanj dana
možnost, da se jim dodeli v najem drugo primerno stanovanje
z možnostjo odkupa po določbah phvatizacije stanovanjskega
zakona (Ur. I. RS, št. 18/91, 21/94, 23/96 in 1/00);

Glede na to, da je Slovenska razvojna družba (SRD) v
postopku likvidacije in ji zato zakon ne more naložiti dodatnih
denarnih obveznosti, predlog zakona v prehodnih določbah
ohranja veljavo tistega dela 125. člena veljavnega zakona, ki
se nanaša na izpolnjevanje obveznosti SRDa Po likvidaciji
SRD pa prevzame obveznosti te družbe njen pravni
naslednik. Ker predlog zakona ohranja obveznosti SRDa v
enaki višini kot dosedaj, so se obveznosti ostalih zavezancev
sorezmerno povečale

da bi lastniki denacionaliziranih stanovanj za ta stanovanja,
seveda v kolikor bi se s tem strinjali, dobili tržno odškodnino,
najemniki pa bi lahko ta stanovanja odkupili;
■

Najemniki stanovanj, ki bi želeli kupiti drugo stanovanje
oziroma bi se odločili za gradnjo stanovanjske hiše in izpraznili
stanovanje, v katerem prebivajo, imajo po predlogu zakona
pravico do gotovinskih sredstev s strani zavezanca za
denacionalizacijo ter do obveznic Slovenske odškodninske
družbe in vrednostnih papirjev Slovenske razvojne družbe
oziroma v primeru likvidacije le-te od njene pravne naslednice
Poleg tega pa bi bili upravičeni tudi do ugodnega kredita
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ■ javnega sklada
do višine kupnine za primerno stanovanje, oziroma do kredita
v primeru gradnje stanovanjske hiše Tudi v tem primeru so
materialne ugodnosti za dobrih 30% višje ob obstoječih.
poročevalec, št. 81

Lastnikom denacionaliziranih stanovanj je z razširitvijo
pristojnosti Stanovanjskega sklada RS • javnega sklada dana
možnost, da za stanovanja, zasedena z najemniki - prejšnjimi
imetniki stanovanjske pravice pridobijo posojila Sklada za
prenovo teh stanovanj.

da bi država lastnikom denacionaliziranih stanovanj,
zasedenih s prejšnjimi imetniki stanovanjske pravice, krila
razliko med prosto oblikovano in neprofitno najemnino

V nadaljevanju je predstavljena možnost, da bi se vseh 1.830
najemnikov odločilo za najem drugega primernega stanovanja in
izkoristilo odkup teh stanovanj po- določbah privatizacije
stanovanjskega zakona.
Ker je povprečna cena za kvadratni meter stanovanjske površine
bistveno višja v Ljubljani, kot v ostalih krajih drža ve, so pri izračunu
posebej upoštevane potrebe po tovrstnih stanovanjih v Ljubljani,
ki so ocenjene na 550 stanovanj, 1.280 stanovanj pa bo potrebno
zagotoviti v ostalih krajih države
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Potrebna sredstva za nakup nadomestnih stanovanj oziroma plačila tržne
odškodnine
___
Potrebno
št. Povprečna Povprečna cena za m2 Skupaj potrebna
Lokacija
novozgrajenega
sredstva v SIT
velikost
gradnje
nadomest.
stanovanja stanovanja
Stanovanj
4
5 (2*3*4)
2
1
3
293.894 SIT/m2 * 9.860.143.700
550
61 m2
Ljubljana
Ostala mesta in
1.280
234.241 SIT/m2 * 18.289.537.280
61 m2
kraji v Sloveniji
28.149.680.980
1.830
Skupaj
* Vir Statistične informacije št. 268

Če bi vseh 1.830 najemnikov odkupilo nadomestna stanovanja
po določbah stanovanjskega zakona, ki so veljala za privatizacijo
družbenega stanovanjskega fonda, bi skupna kupnina, ki bi jo

najemniki plačali, znašala 2.352.736.200 SIT. Celotna vrednost
stanovanj pa bi bila 28.149.680.980 SIT.

Kupnina za odprodana stanovanja
Kupnina po 119.
členu SZ v SIT
1.830 stanovanj x 61 m2 x 270 točk x 195,15 SIT x 40

sredstva v obliki kupnin v višini 2,4 mlrd SIT. Natančnejši podatki
izračuna so razvidni iz preglednic v nadaljevanju.

Razliko bi bilo potrebno zagotoviti v proračunu in sicer v višini
25,8 mlrd sredstev, kar pa ni skladno z aktualno proračunsko
politiko države in je zato nesprejemljivo.

Naslednja možnost, da bi država lastnikom stanovanj, ki so bila
vrnjena v postopku denacionalizacije in so še zasedena s
prejšnjimi imetniki stanovanjske pravice, krila razliko do prosto
oblikovane najemnine, bi zahtevala letno 1,1 milijarde dodatnih
sredstev iz proračuna.

Za tržne odškodnine lastnikom denacionaliziranih stanovanj, kar
je druga proučena možnost, bi bilo potrebno zagotoviti sredstva
v višini 28,1 mlrd SIT, najemniki v denacionaliziranih stanovanjih
pa bi za odkup teh stanovanj po določbah privatizacije povrnili
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Ocena sredstev za kritje razlike v najemnini
Vsa potrebna
Sredstva za kritje Število
Letna
Letna neprofitna
denacio- sredstva za kritje
najemnina
prosto
razlike med
naliziranih razlike med prosto
oblikovana
prosto
za eno
oblikovanimi in
stanovanje
najemnina oblikovanimi in stanovanj
profitnimi
neprofitnimi
za
eno
(4,78 % vrednosti
najemninami
stanovanja *) v stanovanje najemninami za
v SIT
v SIT*
eno stanovanje v
SIT
SIT
4
3(2-1)
1
2
5 (3 *4)
Ljubljana
544.764.000
990.480
550
243.000 1.233.480
Ostala
mesta v
581.657.600
454.420
1.280
697.920
243.000
Sloveniji
SKUPAJ

1.830

1.126.421.600

* Vrednost stanovanja: 61 m2 x 143 točk x 584 SIT= 5.094.232 SIT x 4,78 % = 243.504 SIT letna
najemnina
* Podatki o povprečnih prosto oblikovanih najemninah v Ljubljani in v Sloveniji so zbrani iz oglasov,
objavljenih v regionalnih dnevnih in tedenskih časopisih ter oglasnikih. Iz tako zbranih podatkov
ocenjujemo, da je povprečna prosto oblikovana najemnina v Ljubljani za 61 m2 veliko stanovanje 463
EUR ali 102.790 SIT mesečno, za ostala mesta v Sloveniji pa 262 EUR ali 58.160 SIT mesečno.
MOŽNOSTI RAZREŠEVANJA STANOVANJSKE SITUACIJE ZA
STANOVANJ. VRNJENIH PO PREDPISIH O DENACIONALIZACIJI
Možnosti
I.

Odkup
stanovanja
katerem biva

NAJEMNIKE

Finančne posledice za
Posledice za
proračun (v SIT)
najemnika
2.467.900.000
Postane lastnik
v
(sredstva SOD in SSRS)

Izpraznitev stanovanja ln
2.467.900.000
Postane lastnik
privatizacija
na
drugi (sredstva SOD in SSRS)
lokaciji
ostane
v
Plačuje neprofitno
III. Najemnik
stanovanju
najemnino, ki se bo
povišala od 7.865
SIT na 20.292 SIT
ali za 158%*
Plačuje neprofitno
kandidira
za
28.149.680.980
IV. Najemnik
najemnino
socialno
ali
neprofitno
stanovanje
Plačuje neprofitno
1.126.421.600
V. Država krije razliko med
prosto
oblikovano
in
• letno
najemnino
neprofitno najemnino
Postane lastnik
25.796.944.780
VI. Najemnik privatizlra drugo
primemo stanovanje
'Najemnina po veljavnih predpisih:
61 m2 x 143 točk x 426 SIT x 2,54 % vrednosti stanovanja 3 7.865 SIT/mesečno
Najemnina po predlogu zakona:
61m2x 143 točk x 584 SIT x 4,78 % vrednosti stanovanja = 20.292 SIT/mesečno
II.

poročevalec, št. 81
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Posledice
za lastnika
Stanovanje
proda
Dobi prazno
stanovanje
Dobi
neprofitno
najemnino,
povišano za
158%
Dobi prazno
stanovanje
Dobi prosto
oblikovano
najemnino
Dobi prazno
stanovanje
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Predvidena združitev t.i. prvega in drugega modela iz veljavnega
stanovanjskega zakona izenačuje tiste najemnike, ki kupujejo
stanovanje, katerega zasedajo s tistimi, ki kupujejo stanovanje
na trgu, oziroma izpraznjujejo denacionalizirano stanovanje. Pri
tem gre le za navidezno ukinjanje dveh možnih modelov
privatizacije. Še vedno ostajata oba -modela«, le da so sedaj
odprte možnosti pridobitve sredstev s strani zavezancev za
izplačilo tudi v primeru odkupa stanovanja, ki ga najemnik zaseda,
saj je bila to v teku izvajanja dosedanjega 125. člena največkrat
izražena želja s strani najemnikov denacionaliziranih stanovanj.
Določeni so zavezanci za izplačilo nadomestila, višina vrednosti
točke, kije osnova za določitev vrednosti stanovanja, kise prodaja
ali prazni, določeni so tudi roki, v katerih morajo zavezanci izpolniti
svojo obveznosti ter rok izselitve najemnika, ki kupujedrugo
stanovanje. Ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve ugotavlja
upravičenost do pridobitve denarnega nadomestila ter višino
nadomestila.

Za tiste najemnike pa, ki ne želijo ali ne zmorejo kupiti stanovanja,
želijo pa stanovanje izprazniti, obstaja možnost, da zaprosijo za
najem neprofitnega stanovanja, če izpolnjujejo pogoje za najem
takega stanovanja.
Druge prehodne in končne določbe
V prehodnih določbah predlog zakona ureja še vprašanje
oblikovanja etažne lastnine brez pravnega temelja. Nepravdnemu
sodišču, ki nadomesti sporazum lastnikov, kadar do njega zaradi
nesoglasja med lastniki ni prišlo, pa predlo zakona ponuja štiri
metode za določitev solastniških deležev. Predlog zakona ureja
tudi vprašanje upravljanja skupnih delov, ki služijo lastnikom večjih
večstanovanjskih stavb. Uveljavitev neprofitnih najemnin po
predlogu zakona naj bi začela veljati januarja 2004, prehodno
obdobje do polne uveljavitve pa naj bi bilo do leta 2009.

95

poročevalec, št. 81

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
nerelevantno

1) Naslov predloga akta:
Stanovanjski zakon
2) Skladnost predloga akta z določbami,.Evropskega sporazuma
o pridružitvi"
a) Navedba določb ..Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se
nanašajo na predloženo gradivo:
ni jih

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
nerelevntno

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...)
Sodeloval je neodvisni strokovnjak s Pravne fakultete
Univerze v Ljubljani, prof.dr. Miha Juhart

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:
ker jih ni - nerelevantno
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
isto kot zgoraj

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda
ES in upoštevanje roka za uskladitev
Nerelevantno

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo
na predlog akta z navedbo usklajenosti - nerelevantno
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
nerelevantno
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
ni razlogov

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:
Barbara Starič - Strajnar
državna podsekretarka

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto)
ker ni razlogov - nerelevantno
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Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
mag. Janez Kopač
minister za okolje,
prostor in energijo
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Umik

PREDLOGA ZAKONA 0 PRESKUŠANJU IN

ŽIGOSANJU ROČNEGA STRELNEGA

OROŽJA, STRELIVA, APARATOV IN

NAPRAV
- druga obravnava - EPA 253 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 20. izredni seji 12.6.2002
sprejel zakon o ratifikaciji Konvencije o medsebojnem
priznavanju žigov za ročno strelno orožje in Poslovnika s
prilogama I in II (Uradni list RS - M P, št. 16/02). Konvencija je
začela veljati 5.7.2002, dan po objavi v Uradnem listu. Vlada
Republike Slovenije bo pripravila besedilo novega predloga
zakona o preskušanju in žigosanju ročnega strelnega orožja,
streliva, aparatov in naprav, ki bo v celoti usklajen z določili
konvencije.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-2111-0074
Številka: 222-08/2001-1
Ljubljana, 20.08.2002
Zadeva: Umik predloga zakona o preskušanju in
žigosanju ročnega strelnega orožja, streliva,
aparatov in naprav - druga obravnava iz
zakonodajnega postopka
Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega postopka
predlog zakona o preskušanju in žigosanju ročnega strelnega
orožja, streliva, aparatov in naprav - druga obravnava, ki ga je
poslala z dopisom št. 222-08/2001-1 z dne 7.2.2002.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

i
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97

poročevalec, št. 81

BELEŽKE

■

\

■
.

, •; ><>Ve t

siV

*

c
A*"

poročevalec, št. 81

98

3. septt

Zahteve za odločitev Državnega zbora o postopku obravnave predlogov zakonov
- PREDLOG ZAKONA 0 PREOBLIKOVANJU IN PRIVATIZACIJI
JAVNEGA PODJETJA SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.D.
(ZPPJPSZ)
- nujni postopek - EPA 578 - III

- PREDLOG ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA 0 ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA (ZZVN-G)
- redni postopek - EPA 247 - III

- PREDLOG ZAKONA 0 SPREMEMBI ZAKONA 0 POPRAVI
KRIVIC (ZPKri-C)
- redni postopek • EPA 334 - III

- PREDLOG ZAKONA O IZJEMNEM ZNIŽANJU DAVČNE
OBVEZNOSTI (ZIZDO-1)
- redni postopek - EPA 458 - III

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VRAČANJU VLAGANJ V
JAVNOTELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE (ZVVJTO-A)
- redni postopek - EPA 596 - III

predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
žrtvah vojnega nasilja (EPA 0247-III) obravnava po rednem
postopku,
predlog Zakona o spremembi zakona o popravi krivic (EPA
0334-III) obravnava po rednem postopku,
predlog zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti
(EPA 0458-III) obravnava po rednem postopku,
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
vračanju vlaganj v javnotelekomunikacijsko omrežje (EPA
0596-III) obravnava po rednem postopku.

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
skupina poslancev
Ljubljana, 22. julij 2002
Zadeva:

ZAHTEVA PO ODLOČANJU NA SEJI
DRŽAVNEGA ZBORA

Kolegij predsednika Državnega zbora je na svoji 41. seji dne
16.07.2002 sklenil, da se:

Na podlagi desetega odstavka 21. člena poslovnika Državnega
zbora podpisani poslanci zahtevajo, da o posameznih
navedenih odločitvah kolegija odloči Državni zbor.

predlog Zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega
podjetja Slovenske železnice, d.d. (EPA 0578-III)
obravnava po nujnem postopku,

Skupina poslancev:

3. september 2002
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Zahteve za odločitev Državnega zbora o postopku obravnave predlogov zakonov

- PREDLOG ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA 0 ŽELEZNIŠKEM PROMETO (ZzelPC)
- redni postopek - EPA 369 - III

- PREDLOG ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAHŽ
ZAKONA 0 REVIZIJI POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA
(ZRPJN-A)
- redni postopek - EPA 479 - III

in
Umik zahteve za odločitev Državnega zbora o postopku obravnave predloga zakona
- PREDLOG ZAKONA SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
0 VRAČANJO VLAGANJ V JAVNOTELEKOMONIKACIJSKO
OMREŽJE (ZVVJTO)
- redni postopek - EPA 596 - III

dne 19.03.2002 predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja
(EPA-479-III), za katerega je kolegij predsednika
Državnega zbora na svoji 41. seji dne 16.07.2002 sklenil,
da se obravnava po rednem postopku,

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
skupina poslancev
Ljubljana, 24. julij 2002
Zadeva:

ZAHTEVA PO SPLOŠNI RAZPRAVI IN UMIK
ZAHTEVE PO ODLOČANJU NA SEJI
DRŽAVNEGA ZBORA

Na podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika Državnega
zbora RS podpisani poslanci zahtevajo, da se o navedenih
predlogih zakonov opravi splošna razprava.

Poslancem Državnega zbora so bili posredovani naslednji
predlogi zakonov:

Dne 22.07.2002 so podpisani poslanci med drugim vložili tudi
zahtevo po odločanju na seji Državnega zbora o odločitvi
kolegija predsednika Državnega zbora z dne 16.07.2002, da
se predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
vračanju vlaganj v javnotelekomunikacijsko omrežje (EPA
0596-III) obravnava po rednem postopku. Zahtevo po
odločanju na seji Državnega zbora o odločitvi kolegija o tem
zakonu umikajo

dne 03.12.2001 predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o železniškem prometu (EPA 0369III), za katerega je kolegij predsednika DZ na 41. seji dne
16 07.2002 sklenil, da se obravnava po rednem postopku,

Skupina poslancev:

3. september 2002
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Poročilo delovnega telesa Državnega zbora

POROČILO

ZBORA

ZA

KOMISIJE

REPUBLIKE

EVROPSKE

PROGRAMU

REDA

DRŽAVNEGA

SLOVENIJE

ZADEVE

ZA

K

PREVZEM

EVROPSKE

UNIJE

-

DRŽAVNEMU

PRAVNEGA

REVIZIJA

2002
- EPA 564 - III

REPUBLJKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
* * «
Komisija zn evropske zadeve

Številka: 007-01/89-0001/0178
Ljubljana, 22. julij 2002

EPA 564-III

Na podlagi 41. in 42. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, daje Komisija za
evropske zadeve, kot matično delovno telo naslednje
POROČILO
k Državnemu programu za prevzem pravnega reda Evropske unije - revizija 2002
Uvodoma je minister dr. Janez Potočnik predstavil Državni program za prevzem pravnega reda
EU - revizija 2002 in dejal, da se je obseg načrtovanih predpisov z letošnjo revizijo povečal s
1.268 na 1.346 glede na stanje načrtovanja v letu 2001. V reviziji Državnega programa je
zapisano, da je približno 67% vseh zastavljenih nalog opravljenih. Dr. Potočnik je potrdil, da
delo poteka po programu. Revizija upošteva spremembe pravnega reda EU v letu 2000 kot
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tudi pripombe Evropske komisije na posamezna poglavja Državnega programa, nadalje
predstavlja uskladitev načrtovanih proračunskih sredstev s sprejetimi proračuni za leto 2002 in
2003 ter prilagoditev kadrovskih potreb za opravljanje evropskih zadev dejanskim potrebam in
možnostim. Na novo pa opredeljuje predvidene datume sprejemanja načrtovanih predpisov. Z
revizijo Državnega programa 2002 je celotna baza slovenskih predpisov povezana z bazo EU.
Minister je navedel področja, kjer je največ nalog: prost pretok oseb, kmetijstvo, ribištvo,
promet in okolje.
Posebne razprave o Državnem programu za prevzem pravnega reda Evropske unije-revizija
2002 in bilo.
Ob koncu točke je predsedujoči predlagal naslednji sklep:
"Komisija za evropske zadeve se je seznanila z Državnim programom za prevzem
pravnega reda EU • revizija 2002 in poziva vse Institucije, da dajo Se večji poudarek
doslednemu izvajanju zavez iz Državnega programa, tako da bodo tam zapisani cilji
resnično doseženi."
Sklep je bil sprejet soglasno.

Barbara Reflak , l.r.
sekretarka
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Alojz Peterle , l.r.
predsednik
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NAROČILNICA
Ime in priimek:

___

Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana, Šublčeva 4, urednica Jasna Urbanlja, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni popre|emu računa -TRR: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka taksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS.
št.89/98)

