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Analiza obstoječe zakonodaje in drugih virov 

1 Uvod 

Mednarodno pravo o človekovih pravicah priznava pravico vsakogar do ustreznega 

življenjskega standarda, vključno z ustreznimi stanovanjem. V devetdesetih letih prejšnjega 

stoletja je OZN priznala pravico do primernega stanovanja kot temeljno človekovo pravico, leta 

1996 pa je bila sprejeta tudi Carigrajska deklaracija OZN, kjer so se države podpisnice zavezale, 

da bodo zagotavljale primerna stanovanja za vse ljudi (med podpisnicami je bila tudi Slovenija). 

Slovenija je prav tako podpisnica Evropske socialne listine, ki tudi opredeljuje pravico do 

stanovanja kot temeljno človekovo pravico. Več listin, ki govorijo o stanovanjih in stanovanjski 

preskrbi, je bilo sprejetih tudi na ravni EU (npr. Leipziška listina, Amsterdamski pakt idr). 

Evropska unija sicer nima neposrednega pooblastila na področju stanovanj, oblikovala pa je 

vrsto ukrepov in priporočil za države članice za boljšo zakonodajo, upravljanje in financiranje 

tega področja ter za krepitev znanja o stanovanjski preskrbi. 

V Sloveniji je stanovanjska preskrba opredeljena v 78. členu Ustave Republike Slovenije, v 

Stanovanjskem zakonu ter v Nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025. Strategija je 

temeljni dokument za razvoj stanovanjske politike v Sloveniji in za uresničevanje ustavne 

določbe glede primernega stanovanja. O stanovanjski preskrbi pa govori še Zakon o lokalni 

samoupravi, ki občinam nalaga, da morajo »ustvarjati pogoje za gradnjo stanovanj in skrbeti 

za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj«. 

2 Kratek pregled stanja v Sloveniji 

Po oceni stanovanjskih skladov v Sloveniji primanjkuje 10 tisoč stanovanjskih enot, ta 

primanjkljaj pa se z leti zgolj še povečuje. Novogradnje, ki se pojavljajo na trgu, so za iskalce 

stanovanj predrage in po funkcionalnosti ne odgovarjajo na njihove potrebe. Slovenski 

stanovanjski fond je prav tako med najstarejšimi v Evropi – 62 % stanovanj je namreč starejših 

od 40 let (Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2018). Ker je bilo v zadnjih 30 letih 

zgrajenih občutno premalo stanovanj, so njihove cene, kljub starosti in pomanjkljivostim, 

visoke, kar se še posebej pozna v mestih. Takšno stanje je posledica neobstoječe stanovanjske 

politike, saj temu področju nobena vlada ni namenjala resne pozornosti. Področje stanovanjske 

preskrbe je prav tako izrazito podfinancirano, saj je bilo v preteklih letih zanj namenjenih le 

okoli 0,04 % letnega proračuna, medtem ko je povprečje EU 0,54 %, povprečje držav zahodne 

Evrope pa približno 1 %.  
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Do takšnega slabega stanja stanovanjskega področja je pripeljala tranzicija iz socialističnega v 

liberalno prostotoržno gospodarstvo oz. reforme, ki so bile v začetnem obdobju tranzicije 

izvedene hitro in nepremišljeno, brez izdelane dolgoročne strategije, kaj bi naj reforme sploh 

prinesle. Nov stanovanjski zakon je čez noč ukinil prejšnji sistem financiranja stanovanjske 

gradnje (prispevek za stanovanjsko oskrbo), s čimer je bil odpravljen sistemski temelj za 

financiranje gradnje novih stanovanj. Tega izpada vse do danes ni nadomestil noben drug 

sistemski vir financiranja. Stanovalci v t.i. družbenih stanovanjih so prav tako dobili možnost 

odkupa stanovanja, v katerem so bivali – po zelo ugodnih (netržnih) cenah, pri čemer so največ 

koristi pridobili premožnejši najemniki kakovostnih stanovanj na lokacijah z najvišjo tržno ceno. 

Spremenila se je tudi pravna terminologija, saj je bila naloga prejšnje države »zagotavljati« 

stanovanja prebivalcem (načelo zagotavljanja), danes pa velja načelo »omogočanja« - 

omogočanja pogojev, da si državljani sami pridobijo streho nad glavo. Država se iz 

stanovanjskega področja vseeno ni popolnoma umaknila, saj še naprej opravlja funkcijo 

zagotavljanja stanovanj prebivalcem z najšibkejšim ekonomskim statusom v obliki t.i. 

»socialnih« stanovanj. 

Socialna oz. neprofitna najemniška stanovanja oz. subvencije najemnin so v večini evropskih 

držav namenjene gospodinjstvom z nizkimi dohodki. Upravičenost do socialnih ali neprofitnih 

stanovanj ter do subvencije najemnine je vezana na višino dohodkov, ki so merilo za dodelitev 

stanovanja oz. za subvencioniranje najemnine. Javni oz. neprofitni najemniški sektor postaja na 

ta način vse bolj usmerjen k najranljivejšim skupinam prebivalstva in dobiva obliko nekakšne 

razširjene socialne pomoči. Raziskovalec Kemeny1 deli države, glede tega, kako pristopajo do 

stanovanjske politike, na dve skupini: na tiste, kjer so javna stanovanja in subvencije za 

najemnine namenjene socialno ogroženemu prebivalstvu oz. prebivalstvu z minimalnimi 

dohodki in delujejo kot nekakšen ščit pred dragim in nestabilnim zasebnim trgom z nestalnimi 

najemniškimi pogodbami, v drugo skupino držav pa uvršča tiste, kjer sta neprofitni in zasebni 

trg stanovanj približno enako močna. Del trga, ki ni usmerjen v profit, ni namenjen zgolj najbolj 

revnim skupinam prebivalstva, temveč precej širšemu krogu ljudi, s čimer se tudi izognejo 

marginalizaciji ranljivih skupin. Ena od držav, kjer je sistem neprofitnih stanovanj in subvencij 

široko zastavljen in je pomembna konkurenca zasebnikom, je npr. Avstrija, kjer se je ustvaril 

                                                      

1
Kemeny, J. (1995) From Public Housing to the Social Market, Rental Policy Strategies in Comparative Perspective (London, 

Routledge); Kemeny, J., Andersen, H.T., Matznetter, W. & Thalman, P. (2001) Non-retrenchment reasons for state withdrawal: 

developing the social rental market in four countries. Institute for Housing and Urban Research Working Paper 40 (Uppsala 

University).  
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enoten stanovanjski trg; javna stanovanja in stanovanja v lasti zadrug ter »podjetij za omejen 

profit« so pomemben faktor pri oblikovanju cen na najemniškem trgu. 

Slovenijo pa lahko uvrstimo v skupino držav, kjer so javna neprofitna stanovanja in subvencije 

najemnin namenjene socialno ogroženemu prebivalstvu. Z reformami so prejšnja najemna 

družbena stanovanja so postala neprofitna stanovanja, odgovornost za preskrbo z njimi pa so 

dobili neprofitne stanovanjske organizacije (stanovanjski skladi), ki so bili šele v procesu 

ustanavljanja. Nekdanja solidarnostna stanovanja pa so postala socialna stanovanja v 

pristojnosti občin – tudi ta so bila kasneje vključena v kategorijo neprofitnih stanovanj. Kljub 

tej funkciji države, ki skrbi za stanovanjsko preskrbljenost socialno ogroženih skupin 

prebivalstva, se je v Sloveniji povečala stanovanjska ranljivost prebivalstva in tudi število 

brezdomcev. Slovenska država tako le delno skrbi za bivanjsko problematiko najranljivejših 

skupin prebivalstva, medtem ko so vsi ostali prepuščeni lastni iznajdljivosti. Mnogi, ki niso 

upravičeni do neprofitnega stanovanja oz. subvencije najemnine, hkrati pa niso dovolj 

premožni, da bi si lahko kupili lastno nepremičnino, so soočeni s kaotičnim tržnim najemniškim 

trgom, kjer se precejšen delež stanovanj oddaja “na črno”. To pomeni, da nimamo prav 

nobenega vpogleda v stanovanjsko preskrbo - koliko stanovanj je dejansko praznih, koliko ljudi 

živi v najemu, koliko je na trgu najemnih stanovanj ipd. V Sloveniji je praktično nemogoče 

dobiti natančne podatke o zasedenosti in kakovosti zasebnih najemnih stanovanj. 

V Sloveniji so bili šele po izvedeni privatizaciji stanovanjskega fonda uzakonjeni novi 

instrumenti stanovanjske preskrbe, vendar zanje ni bil namenjen noben sistemski finančni vir. 

Vzpostavitev sistemskega vira financiranja gradnje neprofitnih najemnih stanovanj mora biti 

temeljni in nujen ukrep vsakršne stanovanjske reforme - to je zapisano tudi v Nacionalnem 

stanovanjskem programu2 - a se tega ukrepa vsakokratne vlade izogibajo.   

3 Seznam mednarodnih dokumentov, listin in pogodb, ki 

naslavljajo stanovanjsko problematiko 

● Pravica do primernega stanovanja 

Odbor Združenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice poudarja, da se pravice 

do ustreznega stanovanja ne sme razlagati ozko. Razumeti jo je treba razumeti pravico živeti 

varno, v miru in dostojanstvu. Pravica do ustreznega stanovanja vključuje nekatere svoboščine 

                                                      

2 Nacionalni stanovanjski program ustvarja okolje, v katerem bo dolgoročno mogoče izvajati ukrep za doseganje zastavljenih 

ciljev. Pri doseganju le-teh na področju širše stanovanjske preskrbe je izjemnega pomena zagotovitev trajnega vira financiranja. 

https://www.ohchr.org/documents/publications/fs21_rev_1_housing_en.pdf
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in pravice, pogoje, ki jih mora ustrezno stanovanje dosegati in zaščito v primeru nepričakovanih 

ali nenadzorovanih dogodkov. Pravica do ustreznega stanovanja se navezuje na veliko drugih 

človekovih pravic in obratno, vključno s pravicami do dela, zdravja, socialne varnosti, 

glasovanja, zasebnosti in izobraževanja. 

● Evropska socialna listina 

Evropska socialna listina je mednarodna pogodba, ki služi kot opora Evropski konvenciji o 

človekovih pravicah in jo je podpisala tudi Slovenija. Med osnovnimi pravicami listine je v 31. 

členu zapisana tudi pravica do ustreznega stanovanja. 

● Program Združenih narodov o stanovanjskih pravicah (UNHRP). 

Leta 2002 sta program Združenih narodov za naselja (UN-Habitat) in Visoki komisar 

Organizacije združenih narodov za človekove pravice skupaj sprožila program Združenih 

narodov o stanovanjskih pravicah (UNHRP). Splošni cilj te pobude, je podpirati vlade, civilno 

družbo in nacionalne institucije za človekove pravice pri njihovem delu na področju 

uveljavljanja pravice do ustreznega stanovanja. V okviru programa Združenih narodov za 

naselja je nastala tudi Nova urbana agenda, ki države podpisnice zavezuje k razvoju mest za 

vse. V dokumentu je tudi več zavez, ki se neposredno ali posredno navezujejo na stanovanjsko 

področje.  

● Nova urbana agenda 

Države podpisnice so se zavezale, da bodo spodbujale državne, poddržavne in lokalne 

stanovanjske politike, s ciljem postopnega uresničevanje pravice do primernega stanovanja za 

vse. Podpisnice so se prav tako zavezale k zagotavljanju različnih primernih bivanjskih 

možnosti, ki so varne, cenovno ugodne in dostopne za člane družbenih skupin z različnimi 

ravnmi dohodkov 

● Amsterdamski pakt 

Amsterdamski pakt ureja skupne aktivnosti za razvoj mest v EU je 2016 sprejel Urbano agendo 

za EU, v kateri je bilo na začetku oblikovano tudi Partnerstvo za stanovanja. Cilj partnerstva je 

“zagotoviti cenovno dostopna stanovanja dobre kakovosti. Poudarek bo na javnih cenovno 

dostopnih stanovanjih, pravilih državne pomoči in splošni stanovanjski politiki“. V okviru 

partnerstva je nastal akcijski načrt  in bile oblikovane tudi smernice za oblikovanje politik na 

lokalni ravni.  

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163
https://unhabitat.org/project/united-nations-housing-rights-programme-unhrp
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Slovenian.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/housing
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/policy_guidelines_for_affordable_housing_2018.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/policy_guidelines_for_affordable_housing_2018.pdf
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Evropska unija sicer nima neposrednega pooblastila na področju stanovanj, oblikovala pa je 

vrsto ukrepov in priporočil za države članice za boljšo zakonodajo, upravljanje in financiranje 

tega področja ter za krepitev znanja o stanovanjski preskrbi. Urejanje aktivnosti in razvoj 

Urbane agende za EU leta 2020 prehaja iz Amsterdamskega pakta pod okrilje nove Leipziške 

listine.  

● Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih 

Številna evropska mesta se srečujejo z demografskimi problemi, socialno neenakostjo, socialno 

izključenostjo nekaterih skupin prebivalstva, pomanjkanjem cenovno dostopnih in primernih 

stanovanj ter okoljskimi problemi. Zaradi tega je EU sprejela Leipziško listino, ki predvideva 

vzpostavitev celovite politike urbanega razvoja z vrsto instrumentov, ki so se v številnih 

evropskih mestih že izkazali pri razvoju sodobnih, kooperativnih in učinkovitih upravnih 

struktur. Ti instrumenti so nujno potrebni za izboljšanje konkurenčnosti evropskih mest. 

Omogočajo zgodnje usklajevanje stanovanjskega, gospodarskega, infrastrukturnega in 

storitvenega razvoja ob upoštevanju, med drugim, vpliva trendov staranja prebivalstva in 

migracij ter pogojev energetske politike. 

Dobro osnovana stanovanjska politika je lahko učinkovit instrument za dosego ciljev socialne 

kohezije in integracije v mestih ter urbanih območjih. Zdrava, primerna in cenovno dostopna 

stanovanja lahko povečajo privlačnost mestnih predelov za mlade in starejše ter tako 

prispevajo k njihovi stabilnosti.  

- Posodobljena Leipziška listina 

 

● AKCIJSKI NAČRT: partnerstva za stanovanja 

EU je začela prepoznavati, da je 82 milijonov njenih državljanov preobremenjenih s stroški 

stanovanj, veliko pa jih tvega celo deložacije. Leta 2015 je 11,3% prebivalcev EU živelo v 

gospodinjstvih, ki so porabila 40% ali več svojega čistega dohodka za stanovanje. Potreba po 

stanovanjih se ni samo povečala, temveč je tudi raznovrstnejša in zadeva skupine prebivalstva 

po različnih stopnjah dohodka. Na splošno cene stanovanj rastejo hitreje kot osebni prejemki. 

V dokumentu so zato zbrane smernice in predlogi ukrepov za izboljšanje stanovanjskega 

področja v celotni EU. 

 

 

http://www.goforesight.eu/urbani-forum/mesta/docs/leipziska_listina.pdf
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2019/12/20191122_draft_leipzigcharter_v102-002.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/ua_housing_ap_trad_sl.pdf
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4 Seznam nacionalnih dokumentov, strategij in listin, ki 

obravnavajo stanovanjsko področje 

● Ustave Republike Slovenije (URS) 

Stanovanjska preskrba je določena v 78. členu Ustave: »Država ustvarja možnosti, da si 

državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.« Področje stanovanj natančneje predpisuje 

Stanovanjski zakon. Nacionalna stanovanjska politika nima izdelanega sistema metodologije in 

meril za spremljanje  in evalvacijo stanovanjske politike. Uporablja se zelo omejen nabor 

kazalcev in podatkov, ki ne pokrivajo vseh faz oblikovanja in izvedbe stanovanjske politike, 

zlasti pa primanjkujejo raziskovalni podatki o učinkih stanovanjske politike. Tako ni mogoče 

ugotoviti ali finančna sredstva in storitve, ki so namenjene določenim skupinam, te tudi 

dosežejo, neovrednoten pa ostaja tudi vpliv gospodarskih in socialnih sprememb na 

stanovanjsko politiko. Država mora nujno oblikovati vir podatkov za ugotavljanje stanovanjskih 

razmer in stanovanjskega primanjkljaja. Obstoječa zakonodaja prav tako ničesar ne pove o 

novih, vse bolj priljubljenih načinih bivanja - stanovanjskih zadrugah oz. drugih neprofitnih 

stanovanjskih organizacijah, ki so usmerjene v različne oblike skupnostnega bivanja.  

● Stanovanjski zakon (SZ-1) 

Republika Slovenija je prvi Stanovanjski zakon (SZ) sprejela leta 1991, in sicer je predvsem urejal 

privatizacijo stanovanj v družbeni lasti. Ta zakon je čez noč ukinil prejšnji sistem financiranja 

stanovanjske gradnje (prispevek za stanovanjsko oskrbo), s čimer je bil odpravljen sistemski 

temelj za financiranje gradnje novih stanovanj. Tega izpada vse do danes ni nadomestil noben 

drug sistemski vir financiranja. Let 2003 je bil sprejet nov Stanovanjski zakon (SZ-1), ki je 

natančneje opredelil pristojnosti države in občin na stanovanjskem področju. Po tem, ko je bil 

leta 2015 sprejet Nacionalni stanovanjski program (NSP), ki je prinesel pomembne zaveze na 

področju podpore najemniškim stanovanjem in novim modelom bivanja, kot so stanovanjske 

zadruge, bi moral na normativni ravni slediti tudi prenovljen Stanovanjski zakon. Trenutno 

država razmišlja le o spremembah obstoječega zakona (ki ne bodo vključevale novih modelov 

bivanja), kar pomeni, da se nacionalni program, ki je že v drugi polovici obdobja izvajanja, še 

naprej  ne bo začel polno izvajati.  

● Nacionalni stanovanjski program 2015-2025 

Nacionalni stanovanjski program 2015-2025 (NPS) je temeljni dokument za razvoj stanovanjske 

politike v Sloveniji in za uresničevanje ustavne določbe glede primernega stanovanja. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Publikacije/d42acebd4d/resolucija_nsp_2015_2025.pdf
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Nacionalni stanovanjski program ustvarja okolje, v katerem bo dolgoročno mogoče izvajati 

ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev. Pri doseganju le-teh na področju širše stanovanjske 

preskrbe je izjemnega pomena zagotovitev trajnega vira financiranja. Dokument je vezan na 

obdobje petih let, kar omogoča realno izvedbo predvidenih ukrepov in se hkrati veže na 

izvajanje večletne finančne perspektive 2015–2025. Cilji programa: (1) uravnotežena ponudba 

primernih stanovanj, (2) lažja dostopnost do stanovanj, (3) kakovostna in funkcionalna 

stanovanja in (4) večja stanovanjska mobilnost prebivalstva. 

Z letom 2020 se izteka prvo petletno obdobje programa. Na tej točki je mogoče priznati, da 

do sedaj v Sloveniji nismo približali niti enemu izmed zadanih ciljev, temveč se je stanovanjska 

problematika na vseh področjih le še poglobila. Uveden ni bil sistemski vir financiranja 

stanovanjske gradnje, prav tako ni bil sprejet prenovljen Stanovanjski zakon. 

● Strategija razvoja Slovenije do 2030 

Stanovanjska problematika je bežno zajeta tudi v  krovnemu strateškemu dokumentu, ki 

opredeljuje vizijo Slovenije, razvojne cilje ter njeno izvajanje in spremljanje. Prvi izmed 

dvanajstih razvojnih ciljev govori o zdravem in aktivnem življenju, kar želijo med drugim doseči 

tudi z zagotavljanjem kakovostnega bivalnega okolja za vse socialne skupine in spodbujanjem 

stanovanjske mobilnosti prebivalstva. Tretji cilj govori tudi o dostojnem življenju za vse, kjer 

omenja tudi zagotavljanje dostopnosti do primernih stanovanj za vse generacije, kot eden 

izmed načinov za doseganje tega cilja. 

● Strategija prostorskega razvoja Slovenije do 2050  

Tudi Strategija prostorskega razvoja prepoznava pomen stanovanjskega področja v dveh svojih 

ciljih, prvem, ki govori o racionalnem in učinkovitem prostorskem razvoju in tretjem, ki je 

namenjen kakovostnemu življenju na urbanih območjih in na podeželju. Izpostavlja tudi več 

usmeritev na področju stanovanjske preskrbe za doseganje teh ciljev.  

5 Pristojnosti občin na stanovanjskem področju 

Pristojnost in naloge občin na stanovanjskem področju urejata Stanovanjski zakon ter Zakon 

o lokalni samoupravi 

Zakon o lokalni samoupravi ureja obveznosti občin na stanovanjskem področju v 21. členu, ki 

določa, da morajo občine “ustvarjati pogoje za gradnjo stanovanj in skrbeti za povečanje 

najemnega socialnega sklada stanovanj”. Zaradi tega, ker se številne občine soočajo s 

pomanjkanjem sredstev, prihaja do zanemarjanja stanovanjskega področja. Stanovanjski zakon 

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-razvoj/SPRS/SPRS-2050_gradivo-za-javno-razpravo.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307


 

 

Aktivnosti projekta Stanovanja za vse sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega 

razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019. Nastalo gradivo izraža 

mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča MJU. 
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pa v 154. členu podrobneje določa pristojnosti in naloge občine na stanovanjskem področju, 

tako, da občina: zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj 

ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno 

ogroženih oseb ... itd. Vendar tudi tukaj velja enako - pomanjkanje sredstev občinam pogosto 

onemogoča uresničevanje predpisanih nalog.  

Nekatere občine imajo sprejete tudi občinske stanovanjske programe, ki so jih sprejeli občinski 

sveti in s katerimi konkretizirajo občinsko stanovanjsko politiko:  

- Stanovanjski program občine Ajdovščina za obdobje 2016-2021 

- Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019-2022 

- Stanovanjski program Občine Rečica ob Savinji za obdobje 2018 - 2019 

- Stanovanjski program občine Trbovlje 2016-2018 

- Stanovanjski program občine Škofja Loka za obdobje 2018-2020 

- Stanovanjski program občine Bled za 2019 

- Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Bled (1998) 

- Letni stanovanjski program občine Radlje ob Dravi za leto 2019 

- Stanovanjski program Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 

2020-23 

 

Stanovanjske strategije 

- Stanovanjska strategija občine Radovljica do leta 2020 

 

https://www.ajdovscina.si/mma/stanovanjski%20program%20obcine.pdf/2016060613130878/?m=1465211546
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/11.-a-tocka-Stanovanjski-program-MOL-2019-2022.pdf
https://www.obcina-recica.si/files/other/news/210/1007095_Stanovanjski%20program.pdf
http://www.lex-localis.info/files/dfbff3fd-b8e7-4d99-b3c8-5be836d3c42d/635997633694595801_original_predlog_9_tocke_dnevnega_reda_dod.pdf
https://www.skofjaloka.si/files/other/news/131/144497STANOVANJSKI%20PROGRAM%202018-2020%20-%20GRADIVO%20ZA%20OS%20-%20september2018.pdf
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2018/09/4.l.-Stanovanjski-program-2019.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1998-01-2247/pravilnik-o-dodeljevanju-socialnih-stanovanj-v-najem-v-obcini-bled
http://www.obcina-radlje.si/doc2/seje/5_seja_2019/11-tocka-predlog-letnega-stanovanjskega-programa-obcine-radlje-ob-dravi-za-leto-2019.pdf
https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2020061110051174
https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2020061110051174
https://www.radovljica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/112/Razvojni%20dokumenti/Stanovanjska%20strategija%20Ob%C4%8Dine%20Radovljica%20do%20leta%202020.doc

