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Na podlagi drugega in petega odstavka 5. člena in četrtega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 

38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter 4. člena Poslovnika Vlade 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 

21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/22) Vlada Republike 

Slovenije sprejme

SKLEP

o ustanovitvi Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije

I

Ustanovi se Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: komisija), 
ki je delovno telo Vlade Republike Slovenije s pristojnostmi, ki jih določata poslovnik vlade in ta 
sklep. 

II

Komisija v okviru izvajanja kadrovske politike vlade dokončno obravnava zadeve in gradiva v 
zvezi s stanovanjskim fondom v lasti Republike Slovenije, katerega upravljavec je Ministrstvo za 
javno upravo (v nadaljnjem besedilu: stanovanjski fond).

III

Ministrice in ministri, ki so člani komisije, so pooblaščeni za dokončno obravnavo:
‒ strategije ravnanja s stanovanjskim fondom;
‒ kadrovskih meril in kriterijev za dodeljevanje stanovanj v najem;
‒ gradiv, ki se nanašajo na dodelitve in zamenjave stanovanj in 
‒ gradiv, ki se nanašajo na izvedbo razpisa za dodelitev stanovanj v najem.

IV

Komisija se seznani z internim splošnim aktom upravljavca v zvezi z oddajanjem službenih 
stanovanj v najem in pomembnimi dejstvi, ki vplivajo na stanovanjski fond.

V

Komisijo sestavljajo:
‒ minister za javno upravo, predsednik,
‒ generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, namestnik predsednika,
‒ minister za notranje zadeve, član,
‒ minister za obrambo, član,
‒ minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član,
‒ minister za okolje in prostor, član,
‒ minister za izobraževanje, znanost in šport, član,
‒ minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, član.
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VI

Sklepe komisije podpisuje njen predsednik. 

VII

Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za 
stvarno premoženje.

VIII

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi, nalogah in sestavi Stanovanjske 
komisije Vlade Republike Slovenije št. 01201-5/2021/4 z dne 10. 6. 2021.

IX

Ta sklep začne veljati s sprejetjem.

Barbara Kolenko Helbl

generalna sekretarka

Prejmejo:

– člani

– ministrstva in vladne službe
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