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OSNUTEK ZAKONA 

o urejanju prostora (ESA-295) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 71. seji dne 9. 
6. 1983 določ il besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O UREJANJU PROSTORA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

210. člena, 261. in 262. č lena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
č lena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določ il, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Jože KAVČIČ, č lan Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Tomaž VUGA, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

POVZETEK 

Osnutek zakona o urejanju prostora določa pojem ure- 
janje prostora in nač in vključevanja planiranja v prostoru v 
sistem enovitega družbenega planiranja ter na osnovi tega 
podaja posebne pogoje za urejanje prostora, določa vse- 
bino prostorskih delov planov ter postopke za usklajeva- 
nje interesov v prostoru. V prehodnih določbah pa določa 
roke za postopnost uveljavitve določb tega zakona. 

Osnutek zakona izhaja iz načel in usmeritev, ki so bila 
oblikovana v predlogu za izdajo zakona in ob razpravah v 
zvezi z njim. V tem smislu zakon določa, da delavci, 
delovni ljudje in občani v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih v skladu z Ustavo SR Slovenije varujejo in 
skrbijo za smotrno rabo dobrin splošnega pomena ter 
usmerjajo razvoj dejavnosti v prostoru. Urejanje prostora 
je celovit proces, ki je v fazi planiranja vključen v enovit 
sistem družbenega planiranja. Ker se prostor glede na 
svoje karakteristike ureja predvsem dolgoročno, se na- 
menska raba določa v prostorskem delu dolgoročnih pla- 
nov družbenopolitičnih skupnosti, sestavine prostorskega 
dela dolgoročnega plana, ki se nanašajo na dobrine sploš- 
nega pomena in razvoj naselij pa so obvezno izhodišče za 
pripravo srednjeročnega družbenega plana občine. 

V osnutku zakona so oblikovani posebni pogoji za ure- 
janje prostora kot konkretni napotki, ki se upoštevajo v 
celotnem procesu urejanja prostora in se razčlenijo in 
sankcionirajo v sektorskih zakonih. Nadalje je podana 
vsebina in namen strokovnih podlag ter vsebina prostor- 
skih delov planov in njihove medsebojne odvisnosti. 

V osnutku zakona je določeno, da se s prostorskimi deli 
dolgoročnih planov občin podrobneje usklajujejo različni 
interesi na območju pomembnejših naselij in na tistih 
območjih izven naselij, na katerih se prepletajo različni 
interesi, ki jih je treba med seboj dolgoročno uskladiti. Te 
sestavine smo poimenovali urbanistični in krajinski plan in 
so v primerjavi z dosedanjimi urbanističnimi in krajinskimi 
nač rti razbremenjeni izvedbenih elementov ter tako vse- 
binsko usklajeni s prostorskimi deli dolgoročnih planov. 

V osnutku zakona so podrobneje določeni elementi, s 
katerimi samoupravne organizacije in skupnosti v procesu 
priprave srednjeročnega družbenega plana občine izkazu- 
jejo in usklajujejo potrebe po prostoru. Pri prostorskem 
delu srednjeročnega družbenega plana občine je posebej 
določena vsebina, ki se nanaša na sprejemanje odloč itev o 
kompleksni graditvi na območjih, za katere se pripravljajo 
prostorski izvedbeni nač rti. Ta vsebina odgovarja doseda- 
njim programskim delom zazidalnih načrtov oziroma di- 
spozicijskim načrtom za območja, na katerih se bo gradilo 
v več planskih obdobjih in se zanje lahko izdela več 
prostorskih izvedbenih načrtov. 

Glede na prostorske celote, ki se ne pokrivajo vedno z 
občinskimi mejami je usklajevanje interesov v prostoru 
med občinami predpisano z zakonom. Osnutek zato do- 
loča obveznosti občin pri medsebojnem usklajevanju ter 
obveznosti in pravice občine in republike pri usklajevanju 
interesov med njima. 

OPOMBE: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. č len 
Urejanje prostora po tem zakonu je varovanje in 

skrb za smotrno rabo dobrin splošnega pomena, 
usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru in njihova 
prostorska organizacija ter določanje namenske ra- 
be prostora, tako da je usklajena s prostorskimi 
možnostmi in potrebami. 

Zadeve urejanje prostora so zadeve splošnega 
pomena za SR Slovenijo 

2. č len 
Delavci, delovni ljudje in občani v družbenopoli- 

tičnih skupnostih opredeljujejo in usklajujejo po- 
trebe po prostoru v sistemu samupravnega družbe- 
nega planiranja, zlasti v procesu priprave dolgoroč- 
nih planov družbenopolitičnih skupnosti. 

Prostor se uporablja v skladu z usmeritvami za 
razvoj dejavnosti v prostoru in namensko rabo pro- 
stora, ki so opredeljene v dolgoročnih planih druž- 

benopolitičnih skupnosti ter v skladu z nalogami, 
določenimi v srednjeročnih družbenih planih druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

3. č len 
Planiranje v prostoru je kontinuiran proces, ki v 

sistemu družbenega planiranja poteka sočasno s 
planiranjem gospodarskih, socialnih in drugih se- 
stavin družbenega razvoja. 

S planiranjem v prostoru se prostorsko oprede- 
ljujejo naloge, ki se nanašajo na varovanje in smotr- 
no rabo dobrin splošnega pomena, na razvoj dejav- 
nosti v prostoru, in s katerimi se določa namenska 
raba prostora. 

Opredelitve v zvezi z nalogami iz prejšnjega od- 
stavka se prikažejo v prostorskih delih dolgoročnih 
in srednjeročnih družbenih planih. 

4. č len 
Zaradi usmerjanja dejavnosti,in usklajevanja na- 

menske rabe se prostorski deli planov pripravljajo 
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sočasno z gospodarskimi, socialnimi in drugimi 
sestavinami ter za enako plansko obdobje. 

5. člen 
V dolgoročnem planu družbenopolitične skupno- 

sti so sestavine prostorskega dela dolgoročnega 
plana, ki so določene s tem zakonom, obvezno 
izhodišče za pripravo srednjeročnega družbenega 
plana družbenopolitične skupnosti. 

II. POSEBNI POGOJI ZA UREJANJE 
PROSTORA 
Posebni pogoji za smotrno rabo dobrin 
splošnega pomena 

6. člen 
Delavci, delovni ljudje in občani pri urejanju pro- 

stora upoštevajo, da so dobrine splošnega pomena 
osnovni pogoj za življenje in vse dejavnosti v pro- 
storu. 

Sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč , 
gozdov, vodnih rezervatov in vodnih površin, mor- 
ske obale ter obrežij jezer in vodotokov, rudnih 
nahajališč ter območ ij naravne in kulturne dedišč i- 
ne je možna le, če za to obstajajo širši družbeni 
interesi ugotovljeni v planih SR Slovenije ter pod 
pogoji in na način, ki jih določa zakon. 

7. č len 
Kmetijska zemljišča na območjih, ki so z dolgo- 

ročnimi plani družbenopolitičnih skupnosti name- 
njena za pridobivanje hrane, so trajno namenjena 
2a kmetijstvo. 

Če se izjemoma spremeni namenska raba kmetij- 
skih zemljišč iz prejšnjega odstavka, se v skladu z 
zakonom zagotovi ureditev novih kmetijskih zem- 
ljišč tako, da se ne zmanjša proizvodna sposobnost 
kmetijstva v republiki. 

8. č len 
Gozdovom, ki bi jim bila z izkoriščanjem ogrože- 

na njihova varovalna funkcija in obstoj (trajno varo- 
vani gozdovi) in gozdovom, ki so naravna ali zgodo- 
vinska znamenitost oziroma so pomembni za re- 
kreacijo in turizem ter znanstvena raziskovanja 
(gozdovi s posebnim namenom), ni dopustno spre- 
minjati njihovih funkcij. 

Pri posegih v gozdove iz prejšnjega odstavka se 
ne sme bistveno porušiti ekološkega ravnovesja in 
značilnega krajinskega izgleda. 

9. člen 
Vode, vodotoki, jezera in morja so zavarovani 

pred onesnaževanjem in pred posegi, ki bi poslab- 
šali vodni režim. 

Na območjih vodnih virov, podtalnice in drugih 
vodnih površin, ki so pomembne za oskrbo s pitno 
vodo, niso dovoljeni posegi, ki bi ogrozili neopo- 
rečnost pitne vode. 

10. člen 
Območja rudnih nahajališč , ki so pomembna za 

gospodarski razvoj republike, ni dopustno name- 
njati za poselitev ali za gradnjo trajnih objektov, ki 
niso v zvezi z izkoriščanjem rudnin. 

Na območjih iz prejšnjega odstavka so dopustni 
le posegi, ki začasno spreminjajo namensko rabo 
prostora in ne vplivajo na izkoriščanje rudnin. 

Območjem, namenjenim za izkoriščanje rudnin 
se določ i druga namenska raba, ki se vzpostavi po 
izkoriščanju rudnega nahajališča. 

11. č len OPOMBE: 
Do morske obale, obrežij jezer in vodotokov, na1 

gorske vrhove in grebene ter v gozdove mora biti 
dostop prost. 

12. člen 
Značilnost kulturne krajine ter naravne in z delom 

pridobljene vrednote človekovega okolja se pose- 
bej varujejo in razvijajo. 

Posebni pogoji za usmerjanje razvoja 
dejavnosti v prostoru 

13. člen 
Delavci, delovni ljudje in občani v družbenopoli- 

tičnih skupnostih z usmerjanjem razvoja dejavnosti 
v prostoru in z določanjem namenske rabe prostora 
zagotavljajo pogoje za skladen družbeni razvoj v 
prostoru. Pri tem upoštevajo naravne lastnosti pro- 
stora, naravne in z delom pridobljene vrednote člo- 
vekovega okolja ter soodvisnosti in povezave posa- 
meznih dejavnosti v prostoru. 

14. č len 
Dejavnosti in posegi v prostor, ki lahko škodljivo 

vplivajo na človekovo zdravje ali na ekološko rav- 
novesje, se razmestijo in organizirajo tako, da nji- 
hov vpliv na okolje ne presega s predpisi dovoljenih 
stopenj. 

15. č len 
Z usmerjanjem poselitve se omogoča skladen 

regionalni razvoj v SR Sloveniji in vzpostavlja tako 
omrežje naselij, da bodo naselja s svojimi funkcija- 
mi enakomerno pokrivala vsa območja republike. 

* 16. člen 
Območja za novo poselitev se določajo predvsem 

v območjih naselij, ki s svojimi funkcijami in urbano 
opremljenostjo služijo širšemu gravitacijskemu ob- 
močju in imajo glede na naravne razmere in pro- 
metno povezanost pogoje za nadaljnji razvoj 

Če obstoječ im naseljem "ni mogoče ohraniti seda- 
njih funkcij, se jim določ ijo nove družbeno dogo- 
vorjene funkcije, s katerimi se ohranjajo njihove 
urbanistične in arhitektonske vrednote. 

17. č len 
Izven območ ij iz prvega odstavka prejšnjega č le- 

na se lahko določajo območja za poselitev in druge 
posege v prostor, če neposredno služijo kmetijski 
proizvodnji, izkoriščanju gozdov, pridobivanju in 
raziskovanju rudnin, turizmu in rekreaciji ter dru- 
gim dejavnostim, ki so neposredno vezane na nave- 
dena območja. 

Izven območij iz prvega odstavka prejšnjega čle- 
na so dopustni tudi posegi v prostor, ki jih zaradi 
tehnoloških, ekoloških in prometnih razlogov ni 
mogoče izvesti v teh območjih ter graditev objektov 
za potrebe ljudske obrambe in družbene samoza- 
šč ite. 

18. č len 
Na vseh območjih SR Slovenije je treba zagotoviti 

tak prostorski razvoj infrastrukturnega omrežja, da 
jim bo glede na njihove funkcije omogočena ena- , 
kovredna povezanost in oskrba. 
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OPOMBE: 19. člen 26. č len 
Dejavnosti v zvezi z rekreacijo v naravnem okolju 

se usmerjajo na območja s posebnimi naravnimi 
vrednotami tako, da ne krnijo teh vrednot ih niso v 
nasprotju z ostalimi rabami na teh območjih. 

20. člen 
Pri urejanju prostora se upoštevajo možnosti na- 

ravnih in drugih nesreč ter predvidijo ukrepi za 
zmanjšanje ali odpravo posledic teh nesreč . 

Pri urejanju prostora se upoštevajo tudi potrebe 
ljudske obrambe in družbene samozaščite 

III. PLANIRANJE V PROSTORU 
Strokovne podlage 

21. člen 
Pri pripravi prostorskih delov planov se upošte- 

vajo raziskave, analize, študije in projekti, ki se 
nanašajo na naravne lastnosti prostora ter na ra- 
zvojne možnosti v prostoru glede na dosedanjo 
namensko rabo in potrebe za spremembo te rabe 
glede na predvideni ekonomski, socialni in tehno- 
loški razvoj (v nadaljnjem besedilu: strokovne pod- 
lage). 

Za pripravo strokovnih podlag je odgovoren 
izvršni svet skupščine družbenopolitične skupno- 
sti. Posamezne raziskave analize, študije oziroma 
projekte pripravljajo samoupravne organizacije ali 
skupnosti v skladu z zakonom in odlokom skupšč i- 
ne družbenopolitične skupnosti o pripravi plana 

22. č len 
Strokovne podlage, ki se nanašajo na razvojne 

možnosti v prostoru, prikazujejo vplive na družbeni 
razvoj v prostoru, medsebojne vplive dejavnosti v 
prostoru ter vplive na naravne in z delom pridoblje- 
ne vrednote človekovega okolja 

V strokovnih podlagah iz prvega odstavka tega 
člena morajo biti obdelane tudi možne alternative 
in variantne rešitve ter prikazana ocena posledic 
vsake rešitve na prostor. * 

Evidence 

23. č len 
Za urejanje prostora se v skladu s sistemom druž- 

benega informiranja vodijo evidence podatkov, ki 
se nanašajo na naravne lastnosti prostora ter na 

' njegovo obstoječo in predvideno rabo 
Podatke o naravnih lastnostih prostora in o ob- 

stoječ i rabi prostora vodijo geodetski upravni orga- 
ni ter samoupravne organizacije in skupnosti v svo- 
jih osnovnih evidencah in izvedenih pregledih. Na 
osnovi izvedenih pregledov vodijo geodetski uprav- 
ni organi zbirne evidence teh podatkov. 

Evidenco podatkov o predvideni rabi prostora 
vodijo službe za družbeno planiranje v družbeno- 
politični skupnosti. 

24. č len 
Strokovne podlage in evidence podatkov se stal- 

no dopolnjujejo z novimi ugotovitvami ter so na 
razpolago nosilcem planiranja kot podlaga za pla- 
niranje v prostoru. 

Prostorski deli dolgoročnih planov 

25. č len 
Prostorski del dolgoročnega plana oblikuje cilje 

in usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru ter 
določa zasnovo njegove namenske rabe. 

Na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije določ i Skupščina SR Slovenije v smernicah za 
pripravo dolgoročnega plana republike dolgoročne 
družbene cilje za razvoj v prostoru ter pogoje za 
doseganje teh ciljev 

27. č len 
Prostorski del dolgoročnega plana SR Slovenije 

oblikuje usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru, 
ki se nanašjo zlasti na: 

- naselja republiškega, regionalnega in občin- 
skega pomena z znač ilnimi funkcijami in medse- 
bojno odvisnostjo; 

- regionalno in magistralno prometno omrežje; 
- pomembnejše energetske vire in naprave ter 

njihovo prenosno omrežje; 
- omrežje zvez; 
- pomembnejše vodne vire ter pomembnejša 

omrežja in naprave za oskrbo s pitno in tehnološko 
vodo in za odvajanje odplak. 

Prostorski del dolgoročnega plana SR Slovenije 
določa tudi zasnovo namenske rabe prostora, zlasti 
za: 

- pomembnejša območja za kmetijstvo in goz- 
darstvo, območja za raziskovanje in pridobivanje 
rudnin, območja najpomembnejših vodnih virov ter 
območja naravne in kulturne dedišč ine; 

- pomembnejša območja za poselitev in v njiho- 
vem okviru območja z večjo koncentracijo pro- 
izvodnjih dejavnosti; 

- pomembnejša območja za turizem in rekrea- 
cijo; 

- nevarna in ogrožena območja ter območja od- 
lagališč nevarnih in zdravju škodljivih snovi. 

Prostorski del dolgoročnega piana SR Slovenije 
tudi prostorsko določ i posege v prostor, pomemb- 
ne za družbeni razvoj SR Slovenije oziroma za 
družbeni razvoj več  obč in kakor tudi posege v pro- 
stor, ki vplivajo na namensko rabo prostora ali na 
ekološke razmere v več občinah. 

28. č len 
Ob upoštevanju smernic za pripravo dolgoročne- 

ga plana republike ter ob upoštevanju strokovnih 
podlag določ i skupščina občine v smernicah za 
dolgoročni plan dolgoročne družbene cilje za ra- 
zvoj občine ter pogoje za doseganje teh ciljev. 

V smernicah iz prejšnjega odstavka so določena 
tudi naselja in skupine med seboj prostorsko in 
funkcionalno povezanih naselij ter krajinska ob- 
močja, ki se v prostorskem delu dolgoročnega pla- 
na podrobneje obdelajo. 

29. č len 
Prostorski del dolgoročnega plana občine obli- 

kuje usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru, kr se 
nanašajo zlasti na: 

- naselja z njihovimi funkcijami in velikostjo ter 
njihovo medsebojno odvisnost; 

- prometno omrežje; 
- energetske vire in naprave ter njihovo preno- 

sno omrežje; 
- omrežje zvez; 
- omrežje in naprave za oskrbo s pitno in tehno- 

loško vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak 
Prostorski del dolgoročnega plana občine določ i 

namensko rabo prostora zlasti za: 
- območja za kmetijstvo, gozdarstvo, raziskova- 

nje in pridobivanje rudnin, območja vodnih virov ter 
območja naravne in kulturne dedišč ine; 

- ureditvena območja vseh naselij v občini in 
druga ureditvena območja za poselitev (industrij- 
ska območja, turistična območja); 

- območja za rekreacijo v naravnem okolju; 
- nevarna in ogrožena območja ter območja od- 

lagališč odpadkov; 
- območja za posebne namene. 

4 priloga poročevalca 



Prostorski del dolgoročnega plana občine prika- 
že posege v prostor, ki so opredeljeni z dolgoroč- 
nim planom SR Slovenije ter prostorsko določ i tudi 
druge objekte in posege v prostor, ki so pomembni 
za skladen razvoj občine ali vplivajo na ekološke 
razmere širšega območja v občini, 

30. č len 
Prostorski del dolgoročnega plana občine določa 

namensko rabo prostora tako, da je s srednjeroč- 
nim družbenim planom občine omogočena po- 
drobnejša uskladitev predivdene rabe prostra med 
uporabniki prostora ter smoteren razvoj dejavnosti 
v prostoru. 

Območja, ki so posebnega pomena za dolgoroč- 
ni družbeni razvoj in se jim namenska raba ne sme 
spreminjati ali se jim sme spreminjati le pod poseb- 
nimi pogoji, imajo v prostorskem delu dolgoročne- 
ga plana natančno določene meje. 

31. č len 
Ureditveno območje naselja ali skupine med se- 

boj prostorsko in funkcionalno povezanih naselij je 
zaokrožena celota soodvisnih dejavnosti v prostoru 
z enotnimi naravnimi in z delom ustvarjenimi last- 
nostmi ter zajema strnjeno pozidane površine in 
druge površine obstoječega naselja ter nove povr- 
šine, ki se namenijo za predvideni razvoj naselja ali 
skupine naselij, zlasti za gradnjo stanovanjskih, 
proizvodnih, oskrbnih, komunalnih in drugih objek- 
tov ter za urejanje zelenih, rekreacijskih, varovalnih 
in drugih površin 

32. č leri 
V prostorskem d^elu dolgoročnega plana občine 

se za usklajevanje različnih interesov in razreševa- 
nje neskladij pri usmerjanju razvoja dejavnosti v 
ureditvenih območjih mest ali naselij mestnega 
značaja ter drugih razvojnih središč , ki so pomemb- 
na zaradi svojih specifičnih funkcij (industrijska 
proizvodnja, oskrba, turizem), podrobneje določ ijo 
planske usmeritve za razvoj naselja ali skupine med 
seboj prostorsko in funkcionalno povezanih naselij 
(v nadaljnjem besedilu: urbanistični plan naselja), 
zlasti pa: 

- prostorska organizacija dejavnosti in namen- 
ska raba prostora; 

- zaokrožene prostorske in funkcionalne enote z 
usmeritami za njihovo urbanistično oblikovanje; 

- zaporednost širitve oziroma prenove naselja 
Urbanistični plan naselja vsebuje tudi usmeritve, 

ki se nanašajo na ureditev prostora za obrambo in 
zaščito ter zaklanjanje prebivalstva, materialnih in 
drugih dobrin. 

Strokovne podlage za pripravo urbanističnega 
plana naselja še posebej analizirajo možnosti in 
pogoje komunalnega opremljanja naselij ter mož- 
nosti in pogoje, ki se nanašajo na razporeditev 
dejavnosti v ureditvenem območju naselja ter zapo- 
rednost širitve oziroma prenove naselja. 

33. č len 
V prostorskem delu dolgoročnega plana občine 

se za usklajevanje različnih intresov in razreševanje 
neskladij pri usmerjanju razvoja dejavnosti v posa- 
meznih območjih, kjer je izražen poseben družbeni 
interes za ohranitev in razvoj naravnih in z delom 
pridobljenih vrednot človekovega okolja, določ ijo 
planske usmeritve za razvoj teh območ ij (v nadaj- 
njem besedilu: krajinski plan območja), zlasti pa: 

- pogoji za ohranitev in razvoj naravnih in z 
delom pridobljenih vrednot človekovega okolja; 

- območja za kmetijstvo, gozdarstvo, raziskova- 
nje in pridobivanje rudnin in drugo primarno rabo; 

- območja za poselitev in infrastrukturo; 
- prostorska organizacija dejavnosti in njihova 

medsebojna odvisnost; 
- usmeritve za oblikovanje in varovanje krajine. 

34. č len OPOMBE: 
Za naselja oziroma območja iz 32. oziroma 33 

člena tega zakona, ki segajo na ozemlje dveh ali več  
občin, občine pripravijo skupne strokovne podlage 
ter skupaj pripravijo in sprejemajo podrobnejše 
planske usmeritve za razvoj na teh območjih 

35. č len 
Krajevne skupnosti in samoupravne interesne 

skupnosti, ki opravljajo dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena ter drugi nosilci planiranja, ki jih 
skupščina družbenopolitične skupnosti obveže za 
pripravo dolgoročnih planov, oblikujejo in usklaju- 
jejo v procesu priprave dolgoročnih planov potrebe ^ 
po prostoru, ki ga potrebujejo za svoj dolgoročni 
razvoj. 

V prikazanih potrebah po prostoru nosilci plani- 
ranja iz prejšnjega odstavka na osnovi dolgoročnih 
predvidevanj razvoja dejavnosti navajajo predvsem 
velikost in kvaliteto potrebnega zemljišča, zahteve, 
ki se nanašajo na prometno in komunalno omrežje 
ter energetske vire, vplive predvidenega posega na 
okolje ter možne variantne lokacije, ki bi bile najpri- 
mernejše glede na dosedanji razvoj dejavnosti no- 
silca planiranja. Nosilci planiranja navedejo tudi 
okvirni rok, v katerem naj bi se izvedel poseg, za 
katerega izkazujejo potrebe po prostoru. 

V dolgoročnih planih družbenopolitičnih skup- 
nosti usklajene odloč itve glede usmerjanja razvoja 
dejavnosti v prostoru in glede namenske rabe pro- 
stora prevzemajo nosilci planiranja iz prvega od- 
stavka tega člena v svoje dolgoročne plane. 

36. č len 
Sestavine prostorskega dela dolgoročnega plana 

družbenopolitične skupnosti, ki se nanašajo na do- 
brine splošnega pomena, na ureditvena območja 
naselij, in druga območja za poselitev, na organiza- 
cijo dejavnosti in na namensko rabo prostora v teh 
območjih ter na infrastrukturna omrežja magistral- 
nega in regionalnega pomena, so obvezno izhodi- 
šče za pripravo srednjeročnega družbenega plana 
družbenopolitične skupnosti. 

Družbenopolitična skupnost lahko.v dolgoroč- 
nem planu določ i tudi druge sestavine, ki so zaradi 
pomembnosti in vpliva na njen skladen dolgoročni 
razvoj obvezno izhodišče za pripravo srednjeročne- 
ga družbenega plana družbenopolitične skupnosti 

Družbenopolitična skupnost lahko v dolgoroč- 
nem planu določ i tudi druge sestavine, ki so zaradi 
pomembnosti in vpliva na njen skladen dolgoročni 
razvoj obvezno izhodišče za pripravo srednjeročne- 
ga družbenega plana 

Prostorski deli srednjeročnih družbenih 
planov 

37. č len 
Smernice za srednjeročni družbeni plan SR Slo- 

venije na področju urejanja prostora določ ijo v 
skladu z dolgoročnim planom republike izhodišča 
in skupne cilje o prostorski organizaciji dejavnosti, 
ki so pomembne za republiko in se bodo izvajale v 
planskem obdobju 

Z dogovorom o temeljih srednjeročnega družbe- 
nega plana SR Slovenije v določbah, ki se nanašajo 
na urejanje prostora, sprejemajo udeleženci obvez- 
nosti o prostorski organizaciji dejavnosti, ki so po- 
membne za republiko. Občine s tem dogovorom 
zagotovijo medsebojno usklajenost svojih dogovo- 
rov o temeljih srednjeročnih družbenih planov ter 
usklajenost teh dogovorov z dogovorom o temeljih 
srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije. 
Dogovor o temeljih srednjeročnega družbenega 
plana SR Slovenije določ i tudi pogoje za varovanje 
in razvoi naravnih in z delom pridobljenih vrednot 
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OPOMBE: človekovega okolja ter varovanje in izboljšanje bi- 
valnega in delovnega okolja. 

38. č len 
Prostorski del srednjeročnega družbenega plana 

SR Slovenije določa ukrepe za varovanje in smotr- 
no rabo dobrin splošnega pomena ter določa ukre- 
pe za skladen razvoj dejavnosti v prostoru in skla- 
den regonalni razvoj v republiki predvsem z usmer- 
janjem graditve proizvodnih kapacitet, kapacitet 
družbenega standarda ter infrastrukturnega in 
energetskega omrežja in naprav. 

Prostorski del srednjeročnega družbenega plana 
SR Slovenije določ i tudi območja, na katerih se 
bodo v planskem obdobju izvajali posegi v prostor, 
pomembni za družbeni razvoj republike, in za kate- 
re se bodo izdelali prostorski izvedbeni načrti 

39. č len 
Smernice za srednjeročni družbeni plan občine 

določ ijo na področju urejanja prostora, v skladu s 
prostorskim delom dolgoročnega plana občine in 
ob upoštevanju strokovnih podlag izhodišča in ci- 
lje, ki se nanašajo zlasti na stanovanjsko graditev, 
graditev objektov družbenega standarda, proizvo- 
dnih objektov ter infrastrukturnih objektov in na- 
prav, na pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč , 
na varovanje in razvoj naravnih in z delom pridob- 
ljenih vrednot človekovega okolja ter na varovanje 
in izboljšanje bivalnega in delovega okolja 

40. č len 
V dogovoru o temeljih srednjeročnega družbene- 

ga plana občine na področ ju urejanja prostora, se 
ob upoštevanju smernic za srednjerqčni družbeni 
plan občine usklajujejo potrebe po prostoru, ki jih v 
svojih elementih prikažejo samoupravne organiza- 
cije in skupnosti 

Samoupravne organizacije in skupnosti prikažejo 
v elementih zlasti velikost zemljišča, ki je potrebno 
za širitev dejavnosti, opremljenost tega zemljišča 
ter vplive nameravane dejavnosti oziroma posega 
na okolje 

V dogovoru o temeljih srednjeročnega družbene- 
ga plana občine sprejmejo udeleženci konkretne 
obveznosti, ki se nanašajo na graditev, širitev oziro- 
ma prenovo naselij, infrastrukturne objekte in na- 
prave in na druge posege v prostor predvidene v 
obdobju, za katero se sprejema plan ter obveznosti, 
ki se nanašajo na urejanje prostora in za obrambo 
in zaščito; v zvezi s pridobivanjem in urejanjem 
stavbnega zemljišča za to in naslednje plansko ob- 
dobje; obveznosti v zvezi s pripravo prostorskih 
izvedbenih aktov; obveznosti, ki se nanašajo na 
varovanje in razvoj naravnih in z delom pridobljenih 
vrednot človekovega okolja ter na varovanje 'in 
izboljšanje bivalnega in delovnega okolja. 

V dogovoru o temeljih srednjeročnega družbene- 
ga plana občine usklajene potrebe po prostoru 
prevzamejo samoupravne organizacije in skupnosti 
v svoje plane 

41. č len 
Prostorski del srednjeročnega družbenega plana 

občine podrobneje določ i prostorsko organizacijo 
dejavnosti in namensko rabo prostora na območjih, 
kjer so po dogovoru o temeljih' srednjeročnega 
družbenega plana predvideni posegi v planskem 
obdobju ter za te posege določ i nač in in dinamiko 
izvedbe 

Prostorski del srednjeročnega družbenega plana 
občine posebej določ i območja, na katerih se bodo 
v planskem obdobju gradila, širila ali prenavljala 
naselja oziroma izvajali drugi posegi v prostor in se 
bo zanje izdelal prostorski izvedbeni načrt. Tem 
območjem določ i in oblikuje zlasti 

- površine in meje; 
- odnose območja do sosednjih območij; 
- soodvisnosti in medsebojne vplive dejavnosti 

na območju; 
- kapacitete objektov in naprav; 
- usmeritve za urbanistično arhitektonsko obli- 

kovanje; 
- usmeritve za varovanje in razvoj naravnih in z 

delom pridobljenih vrednot človekovega okolja; 
- usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega 

in delovnega okolja; 
- usmeritve za urejanje prostora za obrambo in 

zašč ito; 
- oceno stroškov in druge pogoje za izvedbo 

predvidenih prostorskih ureditev. 
Če se območja iz prejšnjega odstavka izgrajujejo 

etapno v več planskih obdobjih, morajo biti v pro- 
storskem delu srednjeročnega družbenega plana 
prikazane te etape ter upoštevani njihovi vplivi na 
prostorsko urejanje območja. 

Prostorski del srednjeročnega družbenega plana 
občine določ i tudi obveznosti v zvezi s spremembo 
namembnosti kmetijskih zemljišč ter območja za 
ureditev novih kmetijskih zemljišč  v srednjeročnem 
planskem obdobju (drugi odstavek 7. člena tega 
zakona), kakor tudi nač in in dinamiko sanacij, ki se 
bodo izvajala v srednjeročnem planskem obdobju 
na degradiranih območjih in na območjih, kjer je 
prenehalo izkoriščanje rudnin 

IV. POSTOPEK ZA USKLAJEVANJE 
INTERESOV V PROSTORU 

42. č len 
Prostorski del osnutka dolgoročnega in srednje- 

ročnega družbenega plana občine mora biti v času 
usklajevanja osnutka tega plana razgrnjen, tako da 
imajo delavci, delovni ljudje in občani vpogled v 
ponujene rešitve in možnost dati pismene pri- 
pombe 

Delavci, delovni ljudje in občani morajo biti na 
primeren način obveščeni o razgrnitvi prostorskih 
delov osnutkov planov Razgrnitev ne sme biti kraj- 
ša od tridesetih dni. 

Varianta: drugi odstavek se črta 

43. č len 
Občine pri planiranju razvoja na skupnih prostor- 

sko in funkcionalno zaokroženih območjih pri pla- 
niranju posegov za prostor, določenih z republi- 
škim planom, pri planiranju uporabe skupnih na- 
ravnih virov ter pri planiranju posegov v prostor, ki 
vplivajo na namensko rabo prostora ali ekološke 
razmere v drugih občinah, med seboj sodelujejo pri 
pripravi in usklajevanju dolgoročnih in srednjeroč- 
nih družbenih planov. 

Občine se dogovorijo, da za posamezne planske 
odloč itve iz prejšnjega odstavka pripravijo skupne 
strokovne podlage. 

44. člen 
Osnutke dolgoročnih"in srednjeročnih družbenih 

planov so občine dolžne poslati republiškemu 
upravnemu organu, pristojnemu za urejanje pro- 
stora 

Republiški upravni organ, pristojen za urejanje 
prostora, v sodelovanju z drugimi republiškimi or- 
gani in organizacijami oceni, ali so prostorski deli 
osnutkov dolgoročnih planov usklajeni s smernica- 
mi za dolgoročni plan SR Slovenije oziroma z dol- 
goročnim planom SR Slovenije in z zakonom 

Republiški upravni organ, pristojen za urejanje 
prostora, v sodelovanju z drugimi republiškimi or- 
gani in organizacijami tudi oceni, ali so prostorski 
deli osnutkov srednjeročnih družbenih planov ob- 
čin usklajeni z dogovorom o temeljih srednjeročne- 
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ga družbenega plana SR Slovenije oziroma s sred- 
njeročnim družbenim planom SR Slovenije in z 
zakonom. 

Če republiški upravni organ, pristojen za urejanje 
prostora oceni, da prostorski deli osnutkov (Dlanov 
v celoti ali v nekaterih elementih niso usklajeni v 
smislu prejšnjih dveh odstavkov, obvesti o tem 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije Ta predlaga 
občinski skupščini da ga uskladi. 

Če občinska skupščina sprejme plan, ne da bi 
upoštevala predloga iz prejšnjega odstavka, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije obvesti o tem Skupšči- 
no SR Slovenije in ji predlaga, da zavzame stališče 
do ugotovljenih neskadij. 

Obč ine so tudi dolžne o neusklajenih skupnih 
odloč itvah iz prejšnjega člena obvestiti republiški 
upravni organ, pristojen za urejanje prostora, ki 
sporne zadeve prouč i in jih v skladu z določbami 
tega člena posreduje v nadaljnji postopek. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

45. č len 
Do sprejetja dolgoročnih planov občin v skladu s 

tem zakonom ni dovoljena sprememba namembno- 
sti kmetijskih zemljišč , ko so s srednjeročnim druž- 
benim planom občine za obdobje 1981-1985 v skla- 
du z zakonom o varovanju kmetijskih zemljišč pred 
spreminjanjem namembnosti (Uradni list SRS, št. 
44/82) razporejena v 1. in 2. kategorijo, ali določe- 
na, da se jih usposobi za organizirano kmetijsko 
pridelavo. 

46. č len 
Republiški upravni organ, pristojen za urejanje 

prostora skupaj z republiškim upravnim organom, 
pristojnim za družbeno planiranje, in v sodelovanju 
z Zavodom SRS za družbeno planiranje pripravi v 

skladu s sistemom družbenega planiranja podrob- 
nejšo vsebino in metodološka navodila za izdelavo 
strokovnih podlag in prostorskih delov planov v 6 
mesecih po sprejetju tega zakona. 

Republiški upravni organ, pristojen za urejanje 
prostora, skupaj z republiškim upravnim organom, 
pristojnim za družbeno planiranje, in v sodelovanju 
z zavodom SRS za družbeno planiranje in Republi- 
ško geodetsko upravo pripravi v skladu s sistemom 
družbenega informiranja podrobnejšo vsebino in 
metodološka navodila evidenc podatkov za ureja- 
nje prostora v 6 mesecih po sprejetju tega zakona. 

47. č len 
Urbanistični programi po zakonu o urbanistič - 

nem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67) veljajo 
do sprejetja dolgoročnih planov občin. 

Ob pripravi dolgoročnih planov se veljavni urba- 
nistični načrti po zakonu o urbanističnem planira- 
nju uskladijo z dolgoročnim planom in vključ ijo 
vanj. 

Za naselja, za katera se po določbah tega zakona 
pripravijo urbanistični plani in nimajo veljavnih ur- 
banističnih načrtov, kakor tudi za območja, za kate- 
ra se po določbah tega zakona pripravijo krajinski 
plani, so občine dolžne pripraviti urbanistične ozi- 
roma krajinske plane ter jih sprejeti kot dopolnitev 
dolgoročnega plana najkasneje do 31. 12. 1989. 

48. č len 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 

določbe 12. in 13. člena ter v zvezi z njimi določbe 
tretjega odstavka 7. in 10. člena ter 15. člena zako- 
na o regionalnem planiranju (Uradni list SRS, št. 
16/67). 

49. č len 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v 

»Uradnem listu SRS«. 

OPOMBE: 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 

nije sta 30. 3. 1983 obravnavala predlog za izdajo zakona o 
prostoru. Na osnovi širokih predhodnih razprav so delegati na 
zborih menili, da je predlog za izdajo dobra podlaga za 
pripravo osnutka ter naložili predlagatelju, da poleg načel in 
rešitev, danih v predlogu za izdajo, pri nadaljnjem delu upo- 
števa še naslednje usmeritve: 

- z zakonom naj se zagotovita celovitost in posebnost 
planiranja v prostoru ob upoštevanju sistema družbenega 
planiranja, po katerem je urejanje prostora sestavni del pla- 
nov družbenopolitičnih skupnosti; 

- zakon naj nedvoumno razmeji funkcijo in vsebino pro- 
storskih delov srednjeročnih in dolgoročnih planov ter v njih 
jasno opredeli funkcijo urbanističnega in krajinskega načrta; 

- jasno naj se določ ijo sestavine dolgoročnega plana, ki so 
obvezno izhodišče za pripravo srednjeročnih planov; 

- opredeljena naj bodo načela za urejanje prostora, ki naj 
bodo izhodišče za zakonsko urejanje posameznih področ ij; 

- usklajevanje interesov v prostoru naj se v zakonu uredi 
tako, da bo upoštevana vloga dolgoročnega plana republike, 
s katerim naj se zagotovijo dolgoročni interesi delovnih ljudi 
in občanov. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije, ki je zase- 
dal 20. 4. 1983, pa je poleg tega še predlagal, naj predlagatelj 
v zakonu bolj poudari vključevanje in usklajevanje temeljnih 
nosilcev planiranja, zlasti krajevnih skupnosti. 

Predlagatelj je te usmeritve upošteva/ ter v osnutku oprede- 

lil zvezo med prostorskimi in drugimi deli planov v sistemu 
družbenega planiranja, razč lenil vsebino posameznih pro- 
storskih delov planov, preoblikoval vsebino in vlogo v pred- 
logu za izdajo zakona predvidenih urbanističnih in krajinskih 
nač rtov tako, da so nedvoumno sestavina dolgoročnega 
plana, določ il obvezne sestavine prostorskih delov dolgoroč- 
nih planov, ki naj se upoštevajo v srednjeročnih družebnih 
planih, ter oblikoval posebne pogoje za urejanje prostora. 

Osnutek zakona določa vsebino prostorskega dela dolgo- 
ročnega plana republike tako, da so z njim opredeljeni vsi tisti 
prostorski elementi, ki bi jih morale občine med seboj usklaje- 
vati. Obenem osnutek predvideva, da Skupščina SR Slovenije 
lahko intervenira, ko občine same ne dosežejo uskladitve. 

V rešitvah o vsebini srednjeročnih planov so upoštevane 
usmeritve Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slove- 
nije, tako da so razčlenjene pravice in obveznosti nosilcev 
planiranja pri usklajevanju prostorskih delov srednjeročnih 
družbenih planov občin. 

V razpravah o predlogu za izdajo zakona v delovnih telesih 
skupščine in v svetu za varstvo okolja ter svetu za družbeno- 
ekonomske odnose v kmetijstvu in na vasi pri RK SZDL 
Slovenije, v Zvezi društev urbanistov Slovenije in Zvezi dru- 
štev za varstvo okolja Slovenije, v svetu za varstvo okolja pri 
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ter na Predsedstvu 
SR Slovenije, so bili dani še nadaljnji predlogi in pripombe k 
tezam, ki so bile priložene predlogu za izdajo zakona. Te 
pripombe je predlagatelj večinoma upošteval pri pripravi 
osnutka, razen tistih, ki so bile v nasprotju s splošnim mne- 
njem o predlaganih rešitvah. 
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II. 
Osnutek zakona o urejanju prostora izhaja iz načei in ciljev, 

ki so bili opredeljeni v predlogu za izdajo zakona in bili v javni 
razpravi potrjeni, ter iz usmeritev, ki so jih oblikovali zbori 
Skupščine SR Slovenije. To so predvsem naslednja načela: 

- delavci, delovni ljudje in občani v samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih z urejanjem prostora varujejo dobrine 
splošnega pomena in skrbijo za njihovo smotrno rabo ter 
usmerjajo razvoj vseh dejavnosti v prostoru, tako da bodo 
usklajene potrebe po prostoru in s tem dosežen skladen 
družbeni razvoj; 

- urejanje prostora je celovit proces, ki je vključen v enovit 
sistem družbenega planiranja; 

- prostor se mora zaradi svojih značilnosti urejati dolgo- 
ročno, zato se namenska raba prostora določa predvsem v 
prostorskih delih dolgoročnih planov družbenopolitičnih 
skupnosti; 

- nekatere sestavine prostorskih delov dolgoročnih planov 
se morajo zaradi dolgoročnosti planiranja v prostoru obvezno 
upoštevati v srednjeročnih družbenih planih; 

- pri planiranju v prostoru je treba upoštevati prostorske 
celote, ki se ne ujemajo vedno z mejami občin, zato je še 
toliko bolj pomembno, da občine sodelujejo med seboj in 
usklajujejo svoje interese v prostoru; 

- poznavanje naravnih lastnosti prostora in stanja v pro- 
storu sta podlagi za dobro planiranje, brez katerih se nosilci 
planiranja ne morejo odločati o razvoju dejavnosti v prostoru; 

- smernice za pripravo dolgoročnih planov so pomemben 
dokument, ki opredeljujejo dolgoročne družbene cilje v pro- 
storu in se upoštevajo pri nadaljnjem planiranju. Smernice, ki 
jih sprejema republika, naj bodo obvezne tudi za pripravo 
prostorskih delov dolgoročnih planov občin; 

- delavci, delovni ljudje in občani v družbenopolitični skup- 
nosti dokončno usklajujejo potrebe po prostoru in o tem 
prevzemajo obveznosti v procesu srednjeročnega planiranja. 
Nosilci planiranja naj jih opredelijo v svojih elementih in jih 
med seboj usklajujejo pri pripravi družbenih planov občine, 
usklajeno rabo prostora pa prevzemajo v svoje plane. 

III. 
Osnutek zakona o urejanju prostora vpetih poglavjih opre- 

deljuje splošne določbe in posebne pogoje za urejanje pro- 
stora ter določa vsebino strokovnih podlag in prostorskih 
delov planov, postopke za usklajevanje interesov v prostoru in 
ukrepe za uveljavitev zakona. 

V splošnih določbah je opredeljen namen zakona, ki naj 
določ i postopke, s katerimi naj delavci, delovni ljudje in ob- 
čani v samoupravnih organizacijah in skupnostih uskladijo 
svoje potrebe v prostoru ob upoštevanju varovanja dobrin 
splošnega pomena in dolgoročnega razvoja dejavnosti v pro- 
storu. Določen je odnos planiranja v prostoru do celovitega 
družbenega planiranja, kot ga določa zakon o sistemu druž- 
benega planiranja in o družbenem planu SRS (Uradni list 
SRS, št. 1/80) ter posebna vloga dolgoročnega planiranja v 
prostoru, ki se odraža z določanje namenske rabe prostora. 
Namenska raba prostora se mora zato bolj kot druge sesta- 
vine dolgoročnih planov upoštevati pri pripravi srednjeročnih 
planov. 

Posebni pogoji za urejanje prostora so v skladu z razpravo 
ob predlogu za izdajo zakona oblikovani kot konkretni na- 
potki, ki naj se upoštevajo pri celotnem procesu urejanja 
prostora in se za posamezna področja razčlenijo po zakonih. 
Prva skupina pogojev se nanaša na varovanje dobrin sploš- 
nega pomena (kmetijska zemljišča, gozd, vode, rudnine, od- 
prti prostor, naravna in kulturna dedišč ina), pri čemer je 
poudarjeno, da je namensko rabo tega prostora možno spre- 
minjati le pri pripravi dolgoročnih planov družbenopolitičnih 
skupnosti v skladu s širšimi družbenimi interesi. Druga sku- 
pina pogojev pa se nanaša na usmerjanje razvoja dejavnosti v 
prostoru, predvsem pa na namensko rabo prostora za poseli- 
tev, prometno in drugo infrastrukturo in rekreacijo. 

V poglavju o planiranju v prostoru so najprej obdelane 
določbe o vsebini strokovnih podlag in obveznostih posamez- 
nih nosilcev planiranja za njihovo pripravo in uporabo pri 
odločanju o usmerjanju dejavnosti v prostoru. V podpoglavju 
o prostorskih delih dolgoročnih planov sta posebej razčle- 
njena vloga in vsebina smernic za pripravo prostorskih delov 
teh planov. Glede na to, da se nosilci planiranja o dolgoročnih 

ciljih urejanja prostora ne dogovarjajo posebej, naj bodo 
smernice tisti dokument, v katerem so postavljeni ti cilji ter 
oblikovani ukrepi za njihovo uresnič itev. Opredeljeni sta vse- 
bina prostorskega dela dolgoročnega plana republike in ob- 
č ine, pri čemer je nakazana razlika med njima glede podrob- 
nosti določanja območij in glede razvoja dejavnosti v pro- 
storu. Določeni so objekti in drugi posegi v prostor, ki so 
pomembni za skladen družbeni razvoj republike oziroma ob- 
č ine, pri čemer je predlagatelj upošteval napotke zborov 
skupšč ine, da naj s predpisano vsebino prostorskega dela 
dolgoročnega plana republike zajame vse večje posege v 
prostor, zaradi katerih bi lahko prišlo do konfliktov pri uskla- 
jevanju interesov med občinami. S tem naj se omogoči repu- 
bliki, da take konflikte razreši v svojem dolgoročnem planu. 

Za usklajevanje različnih interesov v naseljih in na območ- 
jih, ki so posebnega pomena za republiko, podaja dolgoročni 
plan občine podrobnejše usmeritve za usmerjanje razvoja 
dejavnosti in podrobneje določa namensko rabo prostora. 

Za razliko od rešitev v predlogu za izdajo zakona je prostor- 
ski del dolgoročnega plana za ta območja, v skladu z usmeri- 
tvami zborov Skupščine SR Slovenije, vsebinsko razbreme- 
njen izvedbenih elementov. Zaradi tega je v osnutku zakona 
predlagano, da se ti dve sestavini iz urbanističnega oziroma 
krajinskega načrta preimenujeta v urbanistični plan naselja 
oziroma krajinski plan območja. S takim poimenovanjem se 
jima odvzame tudi izvedbeni značaj ter ju jasno loč i od pro- 
storskih izvedbenih načrtov, ki jih določa zakon o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor. 

V podpoglavju o srednjeročnem planiranju je določena 
vsebina srednjeročnega družbenega plana republike in sred- 
njeročnega plana občin ter postopki za usklajevanje potreb 
po prostoru pri posameznih nosilcih planiranja. Predlagatelj 
se je pri tem le deloma ravnal v skladu s sklepom, ki ga je 
sprejel Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije, ker je 
bil v dilemi, do katere stopnje naj se spušča v opredeljevanje 
podrobnosti posameznih vsebin srednjeročnih planov, saj 
nekateri nosilci planiranja s svojimi dejavnostmi le v manjši 
meri vplivajo na urejanje prostora. Zato je za vse samou- 
pravne organizacije in skupnosti določena predvsem vsebina 
elementov o njihovih potrebah v prostoru ter postopek za 
njihovo usklajevanje v srednjeročnem družbenem planu ob- 
č ine. V določbah o prostorskem delu srednjeročnega družbe- 
nega plana občine je posebej obdelana vsebina glede obmo- 
č ij, kjer se bodo v planskem obdobju gradila, širila ali prenav- 
ljala naselja in bo za te posege pripravljen prostorski izved- 
beni nač rt. S to določbo je podana neposredna vsebinska 
zveza s prostorskimi izvedbenimi akti, ki jih bo določ il zakon o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor. Predlagatelj je 
izhajal iz načela, da se morajo nosilci planiranja v prostoru pri 
samoupravnem družbenem planiranju odloč iti o vsebini, času 
in posledicah posega v prostor, medtem ko naj prostorski 
izvedbeni načrt te odloč itve le tehnično opredeli. Tako obliko- 
vana vsebina srednjeročnih družbenih planov ustreza dose- 
danji vsebini programskega dela zazidalnega načrta; kadar pa 
se nanaša na več je območje, na katerem bodo gradili v več  
planskih obdobjih pa tako imenovanim dispozicijskim ozi- 
roma regulacijskim načrtom. 

V poglavju o postopkih za usklajevanje interesov v prostoru 
je postavljena zahteva, da morajo biti s prostorskimi deli 
planov seznanjeni vsi delavci, delovni ljudje in občani, da 
lahko do predlaganih rešitev zavzamejo svoje stališče. Inte- 
resi naj se praviloma uskladijo v procesu priprave dolgoroč- 
nega plana družbenopolitične skupnosti; za neusklajene reši- 
tve pa je v zakonu določen postopek za njihovo usklajevanje. 
Določeno je tudi obvezno sodelovanje občin pri urejanju 
prostora ter vloga republiških organov in Skupščine SR Slo- 
venije pri urejanju odnosov v prostoru, ko se občine med 
seboj ne morejo sporazumeti, ali ko njihovi plani niso uskla- 
jenI s plani republike. Pri tem je določeno, da o neusklajeno- 
stih Skupščina SR Slovenije sprejme stališče, s katerim se 
lahko odloč i tudi za nadaljnje ukrepe, med drugimi tudi za 
sprejem posebnega zakona, ki naj razrešuje ugotovljeno ne- 
skladje. 

V prehodne določbe je smiselno vključena vsebina zakona 
o varovanju kmetijskih zemljišč  pred spremembo namembno- 
sti (Uradni list SRS, št. 44/82). 
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IV. 
V razpravi o predlogu za'izdajo zakona o urejanju prostora 

so razpravijaici ugotovili, da zakon v načelu ne prinaša obč i- 
nam novih finančnih obveznosti, saji so vsi dokumenti, ki jih 
predvideva osnutek zakona, že določeni z dosedanjimi veljav- 
nimi predpisi. Hkrati pa je bilo tudi ugotovljeno, da občine 
zaradi pomanjkanja sredstev teh obveznosti več inoma niso 
izpolnjevale. Posledici takih razmer sta pomanjkanje kvali- 
tetne dokumentacije o prostoru in nespoštovanje družbenih 
usmeritev pri njegovem urejanju. 

Predlagatelj osnutka zakona je upošteval tudi sklep zborov 
Skupščine SR Slovenije, po katerem naj ugotovi tudi mate- 
rialne obveznosti, ki bodo nastale v občinah z realizacijo tega 
zakona. Ponovno je ugotovil, da zakon sam ne nalaga novih 
finančnih obveznosti, ampak le obvezuje obč ine, da obvezno- 
sti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov iz tega področja dosle- 
dneje izpolnijo. Ker jih v večini primerov občine doslej niso 
realizirale bodo morale v naslednjih nekaj letih vložiti v pro- 
storsko dokumentacijo bistveno več ja sredstva. 

V analizi stanja na področ ju financiranja prostorske doku- 
mentacije ni bilo mogoče pripraviti podrobnejših podatkov 
predvsem iz naslednjih razlogov: ažurnost in kvaliteta doku- 
mentacije je po občinah zelo različna; pri financiranju te 
dokumentacije si v občinah poleg s proračunskimi sredstvi 
pomagajo tudi z drugimi viri, ki so včasih neugotovljivi ali celo 
namenoma zbrisani; za oceno vrednosti dokumentacije ne 
obstojajo veljavni in potrjeni normativi, zato se podobna dela 
v različnih občinah sklepajo po vrednosti zelo različne po- 
godbe. 

Ob upoštevanju navedenih težav in nejasnosti je predlaga- 
telj na osnovi podatkov iz nekaterih občin in na osnovi inter- 

nih normativov, ki jih uporabljajo v več jih urbanističnih orga- 
nizacijah pripravil naslednjo grobo oceno finančnih sredstev 
za pripravo prostorskih delov planov občin v SR Sloveniji: 
- za pripravo prostorskih delov dolgo- 
ročnih pianov 500.000.000 
- za pripravo prostorskih delov srednje- 
ročnih družbenih planov 15Q.000.000 
- za pripravo urbanističnih planov nase- 
li i (cca za 200 naselij s skupaj 45.000 ha 
površin) 200.000.000 
Skupaj 

Ocenjujemo, da imajo občine trenutno 
že opravljena dela na tem področ ju v 
naslednji vrednosti: 
- za dolgoročne plane 
- za srednjeročne družbene plane za ob- 
dobje 1981-85 
- za urbanistične plane (upoštevajoč 97 
izdelanih in veljavnih urbanističnih načr- 
tov) 

850.000.000 

20% aH 100.000.000 

60% ali 90.000.000 

50% ai 100.000.000 
Skupaj torej za ali cca 35% 290.000.000 

Za primerjavo z navedenimi stroški navajamo oceno stro- 
škov za kategorizacijo kmetijskih zemljišč v SR Sloveniji po 
zahtevah zakona o varovanju kmetijskih zemljišč  pred spre- 
membo namembnosti, ki bodo znašali med 
40.000 000-50.000.000, približno toliko pa bo še dodatno za- 
htevala uskladitev družbenih planov občin za obdobje 
1981-1985 z novo kategorizacijo. 

OSNUTEK ZAKONA 

o urejanju naselij in drugih posegov 

v prostor (ESA-283) 

izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 71. seji dne 9. 
6. 1983 določ il besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN DRU- 
GIH POSEGIH V PROSTOR, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupšč ine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 

č lena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določ il, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Jože KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Tomaž VU3A, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

POVZETEK 
Osnutek zakona o urejanju naselij in drugi posegov v 

prostor opredeljuje temeljna načela za urejanje naselij in 
drugih posegov v prostor, določa prostorske izvedbene 
akte, njihovo vsebino in postopek sprejemanja, podaja 
pogoje za parcelacijo stavbnih zemljišč , opredeljuje loka- 
cijsko dovoljenje in postopek za njegovo pridobitev, do- 
loča organizacijo upravnih in strokovnih služb za urbani- 
stično načrtovanje in organizacijo urbanistične inšpekcije 
ter predpisuje kazenske sankcije in roke za uveljavitev 
določb zakona. 

Osnutek zakona izhaja iz usmeritev, ki so bile obliko- 
vane v dosedanjih razpravah, zato je v njem opredeljena le 
izvedba planskih odloč itev v prostoru, ki se sprejemajo v 
skladu z določbami zakona o urejanju prostora v sistemu 
enovitega družbenega planiranja. Osnova za urejanje na- 
selij in drugih posegov v prostor so določbe srednjeroč- 
neg družbenega plana občine, iz katerega prostorski 

izvedbeni akti črpajo programske rešitve in jih tehnično in 
oblikovalsko razdelajo ter uskladijo z drugimi elementi v 
prostoru. 

V osnutku zakona so kot prostorski izvedbeni načrti 
predvideni zazidalni načrti za gradnjo novih naselij ali 
novih delov naselij: ureditveni načrti za prenovo in sana- 
cijo ter dopolnilno gradnjo obstoječ ih naselij ali njihovih 
delov ter za urejanje tistih posegov v prostor, ki nimajo 
značaja graditve: za načrtovanje infrastrukturnih objektov 
in naprav izven naselij pa so predvideni lokacijski načrti. 
Kot poseben prostorski izvedbeni akt so predvideni še 
prostorski ureditveni pogoji, za tista območja obč ine, ki 
se ne urejajo na osnovi prostorskih izvedbenih načrtov. 
Prostorski ureditveni pogoji določajo urbanistične, obli- 
kovalske in druge pogoje za posege v prostor. 

Za pripravo prostorskih izvedbenih načrtov je odgovo- 
ren izvršni svet obč ine razen za prostorske izvedbene 
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načrte, za graditev objektov ali za druge posege, ki so 
pomembni za republiko V tem primeru je odgovoren za 
njihovo pripravo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Prostorski izvedbeni akti so podlaga za izdajo lokacij- 
skega dovoljenja. Pri tem pa osnutek zakona loč i prostor- 
ske izvedbene načrte, ki naj predvidene posege v prostor 
tako natančno opredelijo, da je lokacijsko dovoljenje 
možno izdati neposredno na njihovi podlagi in prostorske 
ureditvene pogoje, ki podajajo le pogoje za posege v 
prostor. V takih primerih se pred izdajo lokacijskega dovo- 
ljenja pogoji za gradnjo ali drug poseg v prostor še te- 
hnično obdelajo v lokacijski dokumentaciji. Potrebna so- 
glasja se zbirajo k prostorskim izvedbenim načrtom ozi- 
roma k lokacijski dokumentaciji, vendar je za njihovo 
zbiranje v celoti zadolžena upravna organizacija za druž- 
beno planiranje oziroma za urbanistično načrtovanje. 

Osnutek zakona predvideva poleg lokacijskega dovolje- 
nja še priglasitev za manjše posge v prostor, ki niso v 
nasprotju s planskimi odloč itvami in prostorskimi izvedbe- 

nimi akti. V teh primerih je postopek kratek in poenostav- 
ljen 

V določbah o upravnih in strokovnih službah je upoš- 
tvano načelo loč itve upravnega odločanja od drugega 
strokovnega dela. Zato je poleg upravnega organa, ki vodi 
postopke v zvezi z urejanjem naselij in drugih posegov v 
prostor določeno, da posamezna organizacijska in stro- 
kovna dela v zvezi z urbanističnim načrtovanjem opravlja 
občinska upravna organizacija za družbeno planiranje ali 
pa samostojna upravna organizacija za urbanistično načr- 
tovanje. Posamezna strokovna dela v zvezi z urejanjem 
prostora in urbanističnim načrtovanjem pa opravljajo za to 
registrirane organizacije združenega dela. Osnutek za- 
kona je tudi poostril pogoje za nadzor nad izvajanjem 
posegov v prostor in temu primerno predpisal urbanistič - 
nim inšpekcijam dodatne naloge in pravice. 

Glede na stanje v zvezi z urbanistično dokumentacijo in 
neenotno urejenost strokovnih služb so v predhodnih do- 
ločbah določeni razmeroma dolgi roki za uveljavitev vseh 
določb tega zakona 

OPOMBE: I SPLOŠNE DOLOČBE 

1. č len 
Urejanje naselij je urbanistično načrtovanje gra- 

ditve, širitve in prenove naselij (v nadaljnjem bese- 
dilu: urbanistično načrtovanje naselij), določanje 
pogojev za prenos načrtovanih objektov in naprav v 
prostor (lokacija) ter urbanistični nadzor nad njiho- 
vim izvajanjem. 

Urejanje drugih posegov v prostor je urbanistič - 
no načrtovanje infrastrukturnih objektov in naprav 
ter drugih trajnih sprememb prostora (npr. kamno- 
lomi, regulacije vodotokov, posamezne zgradbe in 
podobno) zunaj ureditvenih območij naselij (v na- 
daljnjem besedilu: urbanistično načrtovanje drugih 
posegov v prostor), določanje pogojev za prenos 
načrtovanih posegov v prostor (lokacija) ter urbani- 
stični nadzor nad njihovim izvajanjem 

2. č len 
Delavci, delovni ljudje in občani urejajo naselja in 

druge posege v prostor v skladu z usmeritvami 
dolgoročnega plana ter v obsegu in s časovno 
dinamiko, ki jo določa srednjeročni plan družbeno- 
politične skupnosti 

Naselja in drugi posegi v prostor se načrtujejo v 
skladu z namensko rabo prostora, določeno v pro- 
storskem delu dolgoročnega plana občine. 

3. člen 
Urbanistično načrtovanje naselij oziroma urbani- 

stično načrtovanje drugih posegov v prostor obse- 
ga pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih ak- 
tov 

4. člen 
Pogoji za prenos načrtovanih objektov in naprav 

ter drugih posegov v prostor kakor tudi drugi pogo- 
ji, ki se nanašajo na njihovo oblikovanje in rabo, se 
določ ijo v lokacijskem dovoljenju 

II. TEMELJNA NAČELA ZA UREJANJE 
NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV 
V PROSTOR 

5. č len 
Graditev in širitev naselij ter graditev infrastruk- 

turnih objektov in naprav, ki trajno spreminjajo 
namensko rabo prostora, se načrtuje na stavbnih 
zemljišč ih. Stavbna zemljišča se določijo z družbe- 

nim planom občine na območjih, ki so za te name- 
ne opredeljena v prostorskem delu dolgoročnega 
plana občine. 

Drugi posegi v prostor se v skladu z določbami 
družbenega plana občine načrtujejo na zemljišč ih, 
ki so za te namene določena s prostorskim delom 
dolgoročnega ali družbenega plana občine. 

6. č len 
Naselja, infrastrukturni objekti in naprave ter dru- 

ge trajne spremembe prostora zunaj ureditvenega 
območja naselja se načrtujejo kot prostorska in 
funkcionalna celota, ne glede na postopnost izvaja- 
nja. 

7. č len 
Če so posegi iz prejšnjega člena postopni, se ta 

postopnost določ i v prostorskih izvedbenih aktih v 
skladu z določbami družbenega plana občine, tako 
da sta zagotovljeni končna usklajenost in funkcio- 
nalna povezanost posameznih delov med seboj. 

Površinam za objekte in naprave, ki se glede na 
postopnost izvajanja lahko gradijo kasneje, se s 
prostorskimi izvedbenimi akti določ i ustrezna zača- 
sna raba, ki pa ne sme spremeniti lastnosti prostora 
tako, da bi bila onemogočena gradnja objektov in 
naprav, predvidenih š prostorskimi izvedbenimi 
akti. 

8. č len 
Z urbanističnim načrtovanjem naselij in drugih 

posegov v prostor je treba zagotoviti racionalno 
rabo zemljišč ter objektov in naprav kakor tudi tako 
razporeditev in medsebojno usklajenost z družbe- 
nim planom predvidenih dejavnosti v prostoru, da 
bo omogočen in usklajen ekonomski in socialni 
razvoj. 

9. č len 
Naselja in drugi posegi v prostor se urbanistično 

načrtujejo tako,, da je njihova urbanistično arhitek- 
tonska podoba usklajena s krajinskimi značilnost- 
mi, z naravno in kulturno dedišč ino in tipologijo 
regionalne arhitekture ter z drugimi naravnimi in z 
delom pridobljenimi vrednotami okolja. 

10. č len 
Pri urbanističnem načrtovanju naselij in drugih 

posegov v prostor je treba posebej prouč iti in upo- 
števati njihov vpliv na okolje. 

Dejavnosti z neizbežnimi kvarnimi vplivi na okolje 
se načrtujejo tako, da ti vplivi ne presegajo s pred- 
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piši določenih stopenj in ne ovirajo bivanja in re- 
kreacije. 

Če so dejavnosti iz prejšnjega odstavka že na 
območju, ki je pretežno namenjeno za bivanje in 
rekreacijo, se ne smejo širiti, njihove negativne 
vplive pa je treba zmanjšati do stopnje, ki so s 
predpisi še dovoljene 

11. č len 
Pri urbanističnem načrtovanju naselij in drugih 

posegov v prostor je treba zagotoviti varnost biva- 
nja in dela ter predvideti urbanistične in druge 
ukrepe za preprečitev ali zmanjšanje posledic na- 
ravnih in drugih nesreč ter vojnih dejstvovanj. 

Z urbanističnim načrtovanjem je tudi treba ustva- 
riti pogoje in možnosti za splošni ljudski odpor in 
za družbeno samozaščito. 

12. č len 
Pri urbanističnem načrtovanju naselij in drugih 

posegov v prostor je treba zavarovati plodno zemljo 
pred uničenjem. Občina predpiše nač in začasnega 
deponiranja zemlje in njeno uporabo. 

13. č len 
Širitev naselja ali prenova dela naselja se načrtu- 

je v soodvisnosti s preostalim naseljem Z novimi 
rešitvami je treba omogočiti členitev naselij v pre- 
gledne in glede na krajevne razmere organizacijsko 
primerne enote. 

Velikost in organizacija dejavnosti v teh enotah 
se določata skladno z gospodarskimi možnostmi 
tako, da se posamezne etape izgradnje naselij smo- 
trno zaključujejo, in da je omogočeno njihovo prila- 
gajanje bodočim družbenim potrebam in načinu 
življenja. 

14. č len ' 
Na območjih, ki so pretežno namenjena za biva- 

nje, je treba upoštevati raznoličnost bivalnih po- 
treb. Prebivalcem je treba zagotoviti č im bolj ena- 
kovredne življenjske pogoje glede na dimenzionira- 
nje in razmestitev dejavnosti, zelenih in drugih po- 
vršin v naselju ter glede organizacije prometa. 

Območja iz prejšnjega odstavka je treba urbani- 
stično načrtovati tako, da je telesno prizadetim ob- 
čanom omogočen neoviran dostop do objektov in 
njihova uporaba 

15. člen 
Pri urbanističnem načrtovanju stanovanjskih ob- 

moč ij se število stanovalcev v teh območjih ter 
višina stanovanjskih objektov in njihova medseboj- 
na oddaljenost določajo glede na naravne lastnosti 
prostora, obstoječo grajeno strukturo ter glede na 
velikost naselja 

Pri prostostoječ ih objektih mora biti najmanjši 
odmik od parcelne meje 2 m. Izjemoma je lahko 
odmik manjši, če to zahtevajo terenske razmere, 
vendar ne sme imeti taka zazidava za bivalne pogo- 
je in rabo sosednih zemljišč več jih negativnih vpli- 
vov, kot jih dovoljujejo predpisi 

16. č len 
Na območjih, ki so namenjena pretežno za indu- 

strijsko proizvodnjo, je z urbanističnim načrtova- 
njem treba zagotoviti pogoje, ki so določeni s pred- 
pisi o varstvu okolja ter njihovo opremljenost s 
spremljajoč imi dejavnostmi (zdravstveno varstvo, 
oskrba itd.) in prostimi površinami (zelenicami, po- 
vršinami za rekreacijo). 

Območja za industrijo, ki merijo več kot 30 ha. 
morajo biti neposredno priključena na regionalno 
ali magistralno cesto in na industrijski tir ter oskr- 
bovana s tehnološko vodo ter s skupnimi energet- 
skimi viri. 

17. č len OPOMBE: 
Z urbanističnim načrtovanjem je treba omogočiti 

pogoje za ureditev prometa z javnimi prevoznimi 
sredstvi. 

Pri velikosti parkirne površine za osebne avtomo- 
bile na posameznih območjih je treba upoštevati 
število in gostoto prebivalcev oziroma delovnih 
mest in število obiskovalcev ter jih načrtovati tako, 
da ne motijo stanovanjskega okolja ter območij, 
namenjenih za počitek in rekreacijo. 

18. č len 
Naseljem in drugim poselitvenim območjem je 

treba z urbanističnim načrtovanjem omogočiti 
oskrbo z zdravo pitno vodo ter predvideti primerno 
energetsko omrežje. Z ustrezno razmestitvijo ob- 
jektov je treba omogočiti smotrno porabo energije 
in izkoriščanje obnovljivih energetskih virov. 

19. č len 
Površine za rekreacijo in počitek je treba načrto- 

vati tako, da so zagotovljene zdrave življenjske ra- 
zmere za prebivalce ter pri tem upoštevati značilne 
naravne krajinske kvalitete in z delom pridobljene 
vrednote č lovekovega okolja. 

Površine namenjene za rekreacijo in počitek se 
načrtujejo za stanovanjska ali delovna območja, za 
naselja kot celoto ali kot rekreacijska območja šir- 
šega pomena. 

III. PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI 

20. č len 
Prostorski izvedbeni akti po tem zakonu so: 
- prostorski izvedbeni načrti in 
- prostorski ureditveni pogoji. 

21. člen 
S prostorskimi izvedbenimi akti se podrobneje 

obdelajo v družbenem planu družbenopolitične 
skupnosti sprejete odloč itve o graditvi, širitvi in 
prenovi naselij ter glede drugih posegov v prostor, 
tako da se omogoč i njihova realizacija. 

Prostorski izvedbeni načrti 

22. č len 
Prostorski izvedbeni načrti po tem zakonu so: 
1. zazidalni načrti za nova naselja ali posamezna 

območja znotraj ureditvenih območ ij naselij ter za 
turistične in industrijske komplekse zunaj ureditve- 
nih območ ij naselij; 

2. ureditveni načrti za prenovo, dopolnilno grad- 
njo in komunalno asanacijo v ureditvenih območjih 
naselij ali njihovih delov ter zgrajenih kompleksov 
zunaj naselij; 

3. lokacijski načrti za infrastrukturne objekte in 
naprave ter za druge posege v prostor zunaj uredi- 
tvenih območ ij naselij, ki nimajo značaja graditve 
(regulacije, odpiranje kamnolomov itd ). 

23. č len 
S prostorskim izvedbenim načrtom se podrobne- 

je določ ijo urbanistični, oblikovalski, gradbeno te- 
hnični in drugi ukrepi za zagotovitev ustreznih živ- 
ljenjskih in delovnih razmer v stanovanjskih, indu- 
strijskih in drugih območjih, za graditev in urejanje 
prometnih in energetskih objektov, objektov za 
oskrbo s pitno in tehnološko vodo in drugih infra- 
strukturnih objektov in naprav ter za urejanje dru>- 
gih prostorskih posegov zunaj ureditvenih območij 
naselij. 

Prostorski izvedbeni načrt je podlaga za izdajo 
lokacijskega dovoljenja ter za parcelacijo zemljišč  
na območju, ki ga ureja. 
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OPOMBE: 24. člen 
Prostorski izvedbeni načrt povzema temeljne 

usmeritve iz dolgoročnega plana družbenopolitič - 
ne skupnosti ter elemente in naloge iz srednjeroč- 
nega družbenega plana družbenopolitične skupno- 
sti, s katerimi se opredeljujejo območja, za katera 
se izdela prostorski izvedbeni načrt 

Pri pripravi prostorskih izvedbenih načrtov se 
upoštevajo obstoječa gradbena struktura s komu- 
nalnimi objekti in napravami ter ugotovitve strokov- 
nih podlag glede geoloških, geomehanskih, ekolo- 
ških, seizmičnih in drugih razmer. 

Na podlagi usmeritev in nalog iz prvega odstavka 
ter strokovnih podlag in drugega odstavka tega 
člena se v prostorskem izvedbenem načrtu obliku- 
jejo prostorske rešitve ter na njihovi osnovi razdela- 
jo in prikažejo na obravnavanem območju: 

- vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednimi 
območji; 

- rešitve in ukrepi za varovanje in urejanje krajin- 
skih značilnosti, dobrin splošnega pomena in plo- 
dne zemlje; 

- rešitve za varstvo in izboljšanje bivalnega in 
delovnega okolja; 

- potrebne vodnogospodarske ureditve; 
- zasnova ureditve zelenih površin; 
- načrt parcelacije; 
- tehnični elementi za zakoličenje objektov in 

parcel; 
- izračun stroškov za izvedbo načrta; 
- etape za izvajaje načrta in 
- obrazložitev načrta. 
Prostorski izvedbeni načrt vsebuje v posebni pri- 

logi tudi ukrepe in zasnove za ureditev prostora za 
obrambo in zašč ito ter za zaklanjanje prebivalstva, 
materialnih in drugih dobrin. 

25. č len 
V zazidalnem načrtu se prostorske rešitve iz tret- 

jega odstavka 24. člena zakona prikažejo: 
-• - z zazidalno situacijo in funkcionalnimi in obli- 

kovalskimi rešitvami območja; 
- s funkcionalnimi in oblikovalskimi rešitvami 

objektov in naprav; 
- z rešitvami prometnega, energetskega, vodo- 

vodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja 
zvez. 

26. člen 
V ureditvenem načrtu se prostorske rešitve iz 

tretjega odstavka 24 člena tega zakona prikažejo: 
- s spomeniško-varstveno, gradbeno-tehnično 

in vsebinsko valorizacijo zgrajene strukture ter z 
rešitvami v zvezi z njeno prenovo; 

- z ureditveno situacijo naselja ali dela naselja, s 
katero se določ i namenska raba površin ter funk- 
cionalne in oblikovalske rešitve območja; 

- s funkcionalnimi in oblikovalskimi rešitvami 
predvidenih objektov in naprav; 

- z rešitvami v zvezi s prenovo, dograditvijo in 
novogradnjo prometnega, energetskega, vodovo- 
dnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja 
zvez; 

- z osnovami za komasacijo stavbnih zemljišč . 

27. člen 
V lokacijskem načrtu so prostorske rešite iz tret- 

jega odstavka 24. člena tega zakona prikažejo: 
- z ureditveno situacijo s prikazom tehničnih re- 

šitev, iz katere sta razvidna funkcija in položaj ob- 
jekta oziroma posega v prostor ter njegovi vplivi na 
obstoječe objekte in naprave ter vplivi na okolje; 
- z rešitvami prometnega, energetskega, vodovo- 
dnega in kanalizacijskega omrežja in omrežja zvez, 
ki je potrebno za funkcioniranje predvidenega ob- 
jekta ali posega; 

- z rešitvami, ki se nanašajo na prestavitve, reši- 
tve in druge prilagoditve obstoječih objektov in 
naprav, in so potrebne za realizacijo predvidenega 
objekta ali posega. 

28. člen 
Prostorski izvedbeni načrti se izdelujejo na pod- 

lagi strokovnih gradiv, analiz, projektov in progra- 
mov ter drugih gradiv, ki so bila uporabljena kot 
podlaga za sprejete planske odloč itve ter na drugih 
strokovnih podlagah, ki jih določajo ta zakon ali na 
njegovi podlagi izdani predpisi. 

29. č len 
Prostorski izvedbeni načrti se izdelajo na ream- 

buliranih temeljnih topografskih načrtih obstoječe- 
ga stanja v merilu 1:2500 oziroma 1:1000, oziroma 
1:500; za posamezne elemente prostorskih izved- 
benih načrtov, ki terjajo podrobnejšo obdelavo, pa 
v večjem merilu. 

30. č len 
Če je na območju dveh ali več občin načrtovana 

raba skupnih naravnih virov ali gradnja objektov in 
naprav ter drugi posegi v prostor, zlasti pa gradnja 
prometnih, energetskih, komunalnih in drugih si- 
stemov, te občine sodelujejo med seboj pri pripravi 
in usklajevanju prostorskih izvedbenih načrtov. 

Prostorski ureditveni pogoji 

31. č len 
Območja občine, za katera z družbenim planom 

občine ni predvidena izdelava prostorskih izvedbe- 
nih načrtov, in na teh območjih ni prepovedana 
graditev ali drugi posegi v prostor, se urejajo v 
skladu s prostorskimi ureditvenimi pogoji. 

32. č len 
S prostorskimi ureditvenimi pogoji se na podlagi 

strokovnih gradiv, ki so bila uporabljena za sprejete 
planske odločitve ter na podlagi drugih strokovnih 
gradiv, ki jih določa ta zakon, podrobneje določajo 
urbanistični, oblikovalski in drugi pogoji ter ukrepi 
za posege v prostor. 

33. č len 
S prostorskimi ureditvenimi pogoji se določ ijo 

zlasti: 
- merila in pogoji za graditev ali prenovo objek- 

tov in naprav, zlasti glede njihove lege, funkcije in 
oblikovanja; 

- merila za določanje gradbenih parcel; 
>> merila in pogoji za komunalno urejanje stavb- 

nih zemljišč ; 
- merila in pogoji, ki se nanašajo na ohranjanje 

in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vre-' 
dnot človekovega okolja; 

- druga merila in pogoji za usklajevanje različnih 
interesov pri gradnji objektov ali naprav oziroma pri 
drugih posegih v prostor 

Območje, ki ga urejajo prostorski ureditveni po- 
goji, se prikaže na temeljnih topografskih načrtih v 
merilu 1:5000. 

34. člen 
Prostorski ureditveni pogoji so podlaga za pri- 

pravo lokacijske dokumentacije za posamezen ob- 
jekt ali drug poseg v prostor na območju, ki ga 
urejajo 

Lokacijska dokumentacija podaja na podlagi do- 
ločb v prostorskih ureditvenih pogojih, na podlagi 
podatkov o obstoječem stanju zemljišča in objek- 
tov, na katere se nanaša nameravani poseg, ter na 
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podlagi programa investitorja rešitve o funkciji, legi 
in oblikovanju objekta, naprave ali drugega posega 
ter o komunalnih priključkih, ki so potrebni za nje- 
govo obratovanje. 

Lokacijska dokumentacija vsebuje zlasti: 
- kopijo katastrskega načrta obravnavanega 

zemljišča; 
- geodetski načrt obstoječega in bodočega sta- 

nja terena in objektov s podatki .o oblikovanju ob- 
jektov in naprav; 

- podatke o komunalnih priključkih; 
- podatke o gradbeni parceli; 
- podatke o vplivih na okolje obravnavanega po- 

sega v prostor; 
- obrazložitev nameravane zazidave oziroma 

drugega posega v prostor; 
- soglasja, pritrditve oziroma dovoljenja pristoj- 

nih organov in organizacij, ki so predpisani z za- 
koni; 

- rešitve v zvezi z graditvijo zaklonišč in v zvezi z 
zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Priprava in sprejem prostorskih 
izvedbenih aktov 

35. č len 
Za pripravo prostorskih izvedbenih aktov je od- 

govoren izvršni svet občinske skupščine. 
Izvršni svet sprejme v skladu z dogovorom o 

temeljih družbenega planaobčine program pripra- 
ve prostorskih izvedbenih aktov. 

V skladu s programom priprave prostorskih 
izvedbenih aktov se izvršni svet lahko dogovori s 
posameznim investitorjem za sofinanciranje posa- 
meznega prostorskega izvedbenega načrta. 

36. č len 
S programom iz prejšnjega člena določ i izvršni 

svet občinske skupščine tudi način pridobitve va- 
riantnih strokovnih rešitev za prostorske izvedbene 
načrte. 

Za pridobitev variantnih strokovnih rešitev za za- 
zidalne .in ureditvene načrte se praviloma razpiše 
javni natečaj. 

37. č len 
Izvršni svet občinske skupščine odredi, da se 

osnutek prostorskega izvedbenega akta javno raz- 
grne, ko ugotovi, da je v skladu z usmeritvami 
dolgoročnega plana, z družbenim planom občine in 
v skladu z zakonom. 

38. č len 
Osnutek prostorskega izvedbenega akta se raz- 

grne najmanj za 30 dni na sedežu občinske skup- 
ščine ter v prizadetih krajevnih skupnostih, lahko 
pa tudi v zainteresiranih organizacijah združenega 
dela. 

Osnutek prostorskega izvedbenega akta, ki se 
javno razgrne, obsega krajšo obrazložitev načrto- 
vanih rešitev in tiste grafične priloge in druge prika- 
ze, ki nedvoumno prikažejo načrtovane rešitve in 
vpiive teh rešitev na bivanje in delo v načrtovanem 
okolju, možnosti in posledice njihove etapne izved- 
be ter posledice posega v zemljiškopravna ra- 
zmerja. 

Osnutek prostorskega izvedbenega akta se raz- 
grne brez prilog iz zadnjega odstavka 24. člena tega 
zakona. 

39. č len 
V času javne razgrnitve osnutka prostorskega 

izvedbenega akta se o osnutku opravi javna obrav- 
nava. 

O pričetku javne razgrnitve osnutka prostorskega 
izvedbenega akta in času javne obravnave morajo 
biti na primeren nač in obveščeni občani v krajevnih . 
skupnostih ter delavci in delovni ljudje v smaou- 
pravnih organizacijah in skupnostih 

40. člen 
Po preteku javne razgrnitve obravnava izvršni 

svet občinske skupščine dane pripombe in predlo- 
ge ter zavzame do njih stališče. Pripravljalec pro- 
storskega izvedbenega akta dopolni osnutek s 
sprejetimi pripombami in predlogi, pridobi soglasja 
pristojnih organov, organizacij in skupnosti ter pri- 
pravi druge sestavine, ki tehnično nedvoumno defi- 
nirajo sprejeto rešitev. Tako dopolnjen osnutek 
pošlje izvršni svet kot predlog prostorskega izved- 
benega akta občinski skupščini v obravnavo in 
sprejem. 

Občinska skupščina sprejme prostorski izvedbe- 
ni akt z odlokom. 

41. člen 
V odloku o prostorskem izvedbenem načrtu ob- 

činska skupščina določ i; 
- meje območja, za katero velja prostorski izved- 

beni načrt; 
- funkcijo območja s podatki o izrabi in kvaliteti 

graditve ali drugega posega; 
- napotke za urbanistično oblikovanje obravna- 

vanega območja; 
- etapnost izvedbe posega; 
- režim na zemljišč ih, ki se ne zazidajo v prvi 

etapi; 
- naloge in obveznosti investitorjev in izvajalcev 

pri izvajanju prostorskega izvedbenega načrta; 
- rok veljavnosti odloka; 
- druga določ ila, pomembna za izvedbo predvi- 

denih posegov. 
V odloku se določ ijo tudi tolerance, ki so dopust- 

ne pri izvedbi prostorskega izvedbenega načrta 
glede gabaritov in namembnosti objektov oziroma 
naprav 

Z uporabo toleranc iz prejšnjega odstavka se ne 
smejo spreminjati vplivi objektov in naprav na sose- 
dne parcele in načrtovani izgled območja ter pov- 
zročati negativne posledice na delovno in bivalno 
okolje v načrtovanem območju 

42. č len 
Prostorske izvedbene akte, ki so po določbah 

družbenega plana SR Slovenije pomembni za skja- 
den družbeni razvoj republike, sprejema Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Za pripravo in sprejem aktov iz prejšnjega od- 
stavka se primerno uporabljajo določbe 35. do 41 
člena tega zakona. 

43. č len 
Sprejeti prostorski izvedbeni akt mora biti pri 

občinskem upravnem organu, pristojnem za ureja- 
nje prostora, stalno na vpogled občanom, organi- 
zacijam in skupnostim 

Izvod sprejetega prostorskega izvedbenega akta 
se na zahtevo pošlje za urejanje prostora pristojne- 
mu republiškemu upravnemu organu. 

44. č len 
Prostorski izvedbeni akti se lahko spremenijo 

oziroma dopolnijo, in sicer po postopku, ki je pred- 
pisan za njihov sprejem. 

45. č len 
Prostorski izvedbeni akti lahko veljajo največ 10 

let. Po tem roku lahko obč inska skupščina podaljša 
veljavnost prostorskega akta za razdobje, dokler 
velja tekoč i družbeni plan občine. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: Če se v času veljavnosti prostorskega izvedbene 
ga akta družbeni plan občine spremeni ali, če sprej- 
me občinska skupščina nov družbeni plan, ki spre- 
minja sestavine sprejetega prostorskega izvedbe- 
nega akta, se mora prostorski izvedbeni akt uskla- 
diti z družbenim planom občine. 

46. č len 
Za urejanje prostora pristojni republiški upravni 

organ predpiše metodologijo za pripravo prostor- 
skih izvedbenih aktov. 

Za geodetske zadeve pristojni republški upravni 
organ predpiše v soglasju z republiškim upravnim 
organom, pristojnim za urejanje prostora, podrob- 
nejšo vsebino geodetskih podlag za izdelavo pro- 
storskih izvedbenih aktov. 

Za urejanje prostora pristojni republiški upravni 
organ predpiše skupaj z republiškim upravnim or- 
ganom, pristojnim za ljudsko obrambo vsebino ter 
postopek priprave urbanističnih zasnov ureditve 
prostora za obrambo in zaščito v prostorskih izved- 
benih načrtih. 

IV. PARCELACIJA 

47. č len 
Z načrtom parcelacije se v prostorskih izvedbe- 

nih načrtih oziroma v lokacijski dokumentaciji do- 
loč ijo gradbene parcele za graditev objektov in 
drugih posegov v prostor 

Gradbena parcela po tem zakonu je stavbno zem- 
ljišče, na katerem stoji ali je predviden objekt ali 
naprava (stavbišče), in stavbno zemljišče, ki je po- 
trebno za njegovo redno rabo (funkcionalno zemlji- 
šče). 

48. č len 
Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni 

organ mora k zahtevi lastnika za delitev obstoječ ih 
parcel na stavbnem zemljišču pridobiti predhodno 
mnenje za urejanje prostora pristojnega občinske- 
ga upravnega organa. 

Organ iz prejšnjega odstavka prouč i pred izdajo 
mnenja upravičenost delitve parcel s stališča druž- 
benega plana in prostorskih izvedbenih aktov, ki se 
nanašajo na to zemljišče. 

49. č len 
Občinska skupščina lahko v skladu z družbenim 

planom občine z odlokom razglasi splošno prepo- 
ved parcelacije zemljišč , prepoved graditve ali pre- 
poved spremembe kulture zemljišča na posamez- 
nih območjih, za katera se predvideva izdelava pro- 
storskega izvedbenega načrta 

Splošna prepoved parcelacije, prepoved graditve 
ali prepoved spremembe kulture zemljišča velja za 
čas, ki ga določ i občinska skupščina, vendar ne dalj 
kot pet let 

Na zemljišč ih iz prvega odstavka tega člena se v 
času splošne prepovedi parcelacije lahko opravlja- 
jo geodetska izmera in delitev parcel za obodno 
parcelacijo ter druga pripravljalna dela, ki so po- 
trebna *za izdelavo prostorskega izvedbenega akta 
za pripravo razlastitve oziroma prenos pravice upo- 
rabe na zemljišč ih ali za omejitev drugih pravic na 
njih, ki so splošnega interesa, ter vzdrževalna dela 
na gradbenih objektih in napravah; investicijska 
dela pa se smejo opravljati le z dovoljenjem za 
urejanje prostora pristojnega občinskega upravne- 
ga organa 

V. LOKACIJA" 
50. člen 

Za graditev objektov in za druge posege v prostor 
mora pridobiti investitor lokacijsko dovoljenje 

51. č len 
Občinska skupščina lahko predpiše, da je potreb- 

no lokacijsko dovoljenje ne samo za graditev, tem- 
več tudi na druge spremembe prostora, ki vplivajo 
na življenjske pogoje v njem 

Za spremembe iz prejšnjega odstavka se štejejo 
zlasti: 

- nasipavanje zemljišča na višino, ki presega ra- 
ven sosednih zemljišč aH stavb ter javnih komuni- 
kacij in komunalnih naprav; 

- odkopavanje zemlje do globine, ki je nižja od 
ravni sosednih zemljišč ali stavb, javnih komunika- 
cij in komunalnih naprav, 

- zasaditev in krčenje javnih parkov, drevoredov 
in podobno; 

- odstranitev obstoječ ih objektov in naprav. 

52. č len 
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno: 
- za tekoča vzdrževalna dela na obstoječih ob- 

jektih in napravah; 
- za adaptacije, s katerimi se ne spreminjajo 

zunanjost, velikost ali namen obstoječ ih objektov; 
- za postavitev začasnih objektov na gradbišč ih; 
- za postavitev začasnih objektov in naprav, ki 

služijo sezonski turistični ponudbi ter prireditvam, 
proslavam in podobno; 

- za postavitev začasnih objektov in naprav na 
površinah iz 7. č lena tega zakona. 

Občinska skupščina lahko predpiše, da lokacij- 
sko dovoljenje ni potrebno tudi za graditev pomož- 
nih objektov, ki jih za opravljanje kmetijske dejav- 
nosti rabi posamezno kmečko gospodarstvo 

Dela, za katera lokacijsko dovoljenje ni potrebno, 
mora investitor pred pričetkom del priglasiti pristoj- 
nemu občinskemu upravnemu organu 

53. č len 
Lokacijsko dovoljenje izda za urejanje prostora 

pristojni občinski upravni organ 
Za objekte in naprave ter druge posege v prostor, 

ki so pomembni za skladen družbeni razvoj SR 
Stovenije, izda lokacijsko dovoljenje za urejanje 
prostora pristojni republiški upravni organ po po- 
prejšnjem mnenju za urejanje prostora pristojnega 
občinskega upravnega organa 

54. č len 
Zahtevi za lokacijsko dovoljenje mora investitor 

priložiti dokazilo, da je upravičen razpolagati z 
zemljiščem, na katerem namerava graditi ter loka- 
cijsko dokumentacijo v primerih, ki jih določa ta 
zakon 

55. člen 
Lokacijsko dovoljenje se izda v skladu s pogoji, ki 

jih določajo prostorski izvedbeni akti, ter v skladu s 
pogoji, ki so za posamezna območja ali področja ali 
za posamezne vrste objektov določeni v soglasjih k 
prostorskim izvedbenim aktom 

Lokacijsko dovoljenje za objekte in naprave ter 
za druge posege v prostor na območjih, ki se ureja- 
jo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, se izda v 
skladu s pogoji lokacijske dokumentacije. 

56. č len 
Soglasja, ki so z zakonom predpisana za izdajo 

lokacijskega dovoljenja, pridobiva pri pripravi loka- 
cijske dokumentacije upravna organizacija za urba- 
nistično načrtovanje (67. člen tega zakona). 

Pristojni organi in organizacije, ki v skladu z 
zakoni dajejo soglasja, jih morajo izdati najkasneje 
v 30 dneh po prejemu vloge upravne organizacije 
za urbanistično načtovanje. 

14 priloga poročevalca 



57. č len 
Lokacijsko dovoljenje vsebuje podatke iz pro- 

storskega izvedbenega načrta oziroma lokacijske 
dokumentacije in urbanistične, arhitektonske, ure- 
ditvene, spomeniško-varstvene in druge pogoje, ki 
jih mora investitor izpolniti pri graditvi ali drugem 
nameravanem posegu. Lokacijsko dovoljenje vse- 
buje tudi podatke o stavbnem zemljišču, ki pripada 
predvidenemu objektu. 

V lokacijskem dovoljenju se predpišejo tudi po- 
goji za ureditev okolice objekta, pogoji za ureditev 
gradbišča in drugi pogoji, povezani z nameravanim 
posegom v prostor (ravnanje s plodno zemljo, seč- 
nja dreves in podobno). 

Lokacijskemu dovoljenju se priloži overjen izris iz 
grafičnega dela prostorskega izvedbenega načrta 
oziroma overjena lokacijska dokumentacija. 

58. člen 
Če je vložena zahteva za odstranitev obstoječega 

objekta ali njegovega dela, investitor pa ne namera- 
va na tem zemljišču postaviti novega objekta, se 
morajo v lokacijskem dovoljenju določ iti pogoji za 
ureditev prostora po odstranitvi objekta. 

59. č len 
Odločba o lokacijskem dovoljenju se vroč i inve- 

stitorju in drugim strankam v upravnem postopku, 
obč inski upravni organizaciji za urbanistično načr- 
tovanje, občinski urbanistični inšpekciji in za geo- 
detske zadeve pristojnemu Občinskemu upravnemu 
organu. 

60. č len 
O zahtevi za izdajo lokacijskega dovoljenja mora 

pristojni organ izdati odločbo v enem mesecu po 
prejemu pravilno sestavljene zahteve. 

61. člen 
Lokacijsko dovoljenje neha veljati, če v enem letu 

po pravnomočnosti lokacijskega dovoljenja investi- 
tor ne vloži zahteve za gradbeno dovoljenje oziro- 
ma, če je njegova zahteva za gradbeno dovoljenje 
pravnomočno zavrnjena ali, če je gradbeno dovo- 
ljenje po zakonu prenehalo veljati. 

Organ, ki je izdal lokacijsko dovoljenje, lahko na 
zahtevo investitorja podaljša veljavnost lokacijske- 
ga dovoljenja največ  za eno leto po preteku roka iz 
prejšnjega ©dstavka. 

62. č len 
Priglasitev nameravane graditve po tretjem od- 

stavku 52. člena tega zakona vsebuje opis namera- 
vane graditve in zemljišča, na katerem naj bi objekt 
stal, kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvi- 
denim objektom ter dokazilo o razpolaganju z zem- 
ljiščem, na katerem naj bi objekt stal. 

Če za urejanje prostora pristojni upravni organ 
ugotovi, da za nameravano graditev po tem zakonu 
in po občinskem odloku zadostuje priglasitev, ter 
da nameravana graditev ni v nasprotju s prostorski- 
mi akti, izda investitorju o tem potrdilo. 

Če pristojni organ ugotovi, da je za nameravano 
graditev potrebno lokacijsko dovoljenje ali, da bi 
bila graditev v nasprotju s prostorskimi akti, mu 
izdajo potrdila z odločbo zavrne. 

Pristojni organ mora izdati potrdilo po drugem 
odstavku oziroma odločbo po tretjem odstavku te- 
ga člena v 15 dneh po prejemu priglasitve 

Potrdilo preneha veljati, če investitor ne začne 
priglašenih del v enem letu po prejemu potrdila. 

63. č len 
Zakoličenje objekta mora biti opravljeno v skladu 

s pogoji, določenimi v lokacijskem dovoljenju. 

Če se pri zakoličenju na terenu ugotovijo med 
dejanskim stanjem na terenu in med stanjem po 
lokacijskem dovoljenju glede lege objektov ali pod- 
zemnih naprav ali višinskih kot take razlike, da bi ne 
bilo mogoče izpolniti pogojev iz lokacijskega dovo- 
ljenja, se zakoličenje objekta ne sme opraviti brez 
poprejšnjega soglasja organa, ki je izdal lokacijsko 
dovoljenje. Ta organ mora odloč iti o soglasju v treh 
dneh po prejemu investitorjeve zahteve. V aktu o 
soglasju lahko določ i organ dodatne pogoje v zvezi 
z ugotovljenimi razlikami. 

64. člen 
O zakoličenju se napravi zapisnik, ki ga podpiše- 

jo uradna oseba, ki je opravila zakoličenje, investi- 
tor in nadzorni organ objekta 

Zapisnik se pošlje za geodetske zadeve pristojne- 
mu občinskemu upravnemu organu, občinski 
upravni organizaciji za- urbanistično načrtovanje, 
organu, ki je izdal lokacijsko dovoljenje in investi- 
torju. 

65. člen 
Lokacijsko dovoljenje se na zahtevo investitor- 

ja lahko spremeni Zahtevi za spremembo lokacij- 
skega dovoljenja mora investitor priložiti dokumen- 
tacijo, ki je potrebna v zezi s predlaganimi spre- 
membami. Postopek in odločba o spremembi loka- 
cijskega dovoljenja se omejita na predlagane spre- 
membe, če glede na naravo predlaganih sprememb 
ni potreben v celoti nov postopek. 

VI. ORGANIZACIJA UPRAVNIH IN 
STROKOVNIH SLUŽB ZA UREJANJE 
PROSTORA 

66. č len 
Upravne naloge v zvezi z izvajanjem tega zakona 

opravlja v obč ini za urejanje prostora pristojni ob- 
činski upravni organ. 

Organizacijske in strokovne naloge v zvezi z ure- 
janjem naselij in drugih posegov v prostor opravlja 
v občini upravna organizacija za družbeno planira- 
nje, lahko pa tudi posebna organizacija za urbani- 
stično načrtovanje. 

Skupščine dveh ali več občin lahko glede na 
obseg strokovnih nalog ustanovijo skupno upravno 
organizacijo. 

67. č len 
Upravna organizacija iz prejšnjega člena opravlja 

v zvezi z izvajanjem tega zakona zlasti naslednje 
naloge: 

- organizira in skrbi za pripravo prostorskih 
izvedbenih aktov in sodeluje z ustreznimi strokov- 
nimi organizacijami združenega dela pri njihovi pri- 
pravi; 

- pridobiva soglasje ustreznih organov, organi- 
zacij in skupnosti k prostorskim in izvedbenim ak- 
tom; 

- izdeluje lokacijsko dokumentacijo ter nanjo 
pridobiva soglasje ustreznih organov, organizacij 
in skupnosti; 

- nudi strokovno pomoč samoupravnim organi- 
zacijam in skupnostim v zadevah urejanja prostora; 

- daje delovnim ljudem in občanom informacije 
o možnih lokacijah za graditev in drugih posegih v 
prostor ter druge informacije v zvezi z urejanjem 
prostora; 

- zbira, evidentira ter analizira podatke o predvi- 
deni rabi prostora in posegih v prostor ter vodi 
evidenco in dokumenbtacijo predpisov in drugih 
aktov, s katerimi se ureja prostor. 
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OPOMBE: 68. č leri 74. č len 
Za pripravo prostorskih izvedbenih aktov iz 42. 

člena tega zakona skrbi Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje; ta zavod pridobiva tudi so- 
glasja ustreznih organov, organizacij in skupnosti k 
tem aktom. 

69. č len 
Tehnično strokovne naloge v zvezi z urbanistič - 

nim načrtovanjem in v zvezi z drugimi posegi v 
prostor ter izdelavo strokovnih osnov za pripravo 
prostorskih izvedbenih aktov opravljajo organizaci- 
je združenega dela, ki so registrirane za tako dejav- 
nost 

Pogoji za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega od- 
stavka se določ ijo z družbenim dogovorom, ki ga 
sklenejo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Zveza 
sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slove- 
nije in Zveza društev urbanistov Slovenije. 

70. č len 
S statutom organizacije združenega dela iz prejš- 

njega člena se uredi nač in notranje kontrole stro- 
kovnih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih 
aktov z vidika upoštevanja predpisov s področja 
urbanističnega načrtovanja, z vidika popolnosti in 
verodostojnosti uporabljenih podatkov in z vidika 
strokovne kvalitete dela. 

V strokovnih podlagah iz prejšnjega odstavka 
mora organizacija združenega dela navesti izvor 
podatkov, ki so bili uporabljeni pri pripravi teh 
podlag 

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

71. č len 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb 

tega in drugih zakonov s področ ja urejanja prosto- 
ra in predpisov, izdanih na njihovi podlagi, oprav- 
ljajo organi občinske in republiške urbanistične 
inšpekcije. 

72. č len 
Organ občinske urbanistične inšpekcije opravlja 

tele naloge: 
- nadzoruje izvrševanje zakona o urejanju pro- 

stora in zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor ter na njuni podlagi izdanih predpisov; 

- nadzoruje izvajanje sprejetih prostorskih 
izvedbenih aktov; 

- nadzoruje, ali je bilo za dela, ki se izvajajo, 
izdano lokacijsko dovoljenje oziroma potrdilo iz 
drugega odstavka 62. člena tega zakona, in ali se 
posegi v prostor izvajajo v skladu z izdanimi dovo- 
ljenji oziroma potrdili; 

- odreja ukrepe po določbah tega zakona; 
- opravlja druge naloge po posebnih predpisih. 
Poleg opravljanja nalog iz prejšnjega odstavka 

lahko organ občinske urbanistične inšpekcije so- 
deluje v postopku priprave in sprejemanja prostor- 
skih izvedbenih aktov ter v postopku izdaje lokacij- 
skih dovoljenj. 

Varianta: Ta člen se črta. 

73. č len 
Če se gradi ali drugače posega v prostor brez 

lokacijskega dovoljenja ali brez potrdila na zemlji- 
šču, kjer po tem zakonu ni mogoče izdati lokacij- 
skega dovoljenja, odredi organ občinske urbani- 
stične inšpekcije, da se objekt aii del objekta, ne 
glede na gradbeno fazo, odstrani in vzpostavi prejš- 
nje stanje na stroške investitorja; če investitorja ni 
mogoče ugotoviti, se objekt odstrani na stroške 
lastnika oziroma upravljalca zemljišča. 

če se gradi ali drugače posega v prostor brez 
lokacijskega dovoljenja ali brez potrdila na območ- 
ju, kjer je sicer graditev dovoljena, odredi organ 
občinske urbanistične inšpekcije, da se gradnja 
ustavi za čas, dokler investitor ne pridobi lokacij- 
skega dovoljenja. 

Investitor mora za lokacijsko dovoljenje zaprositi 
ali priglasiti graditev v 30 dneh po izdanem ukrepu 
iz prejšnjega odstavka. 

Če investitor nadaljuje delo kljub izdanemu ukre- 
pu iz prvega odstavka tega člena ali, če za urejanje 
prostora pristojni upravni organ lokacijsko dovolje- 
nje oziroma izdajo potrdila zavrne ali, če investitor v 
roku iz prejšnjega odstavka ne zaprosi za lokacij- 
sko dovoljenje oziroma ne priglasi nameravane 
graditve, odredi organ občinske urbanistične inš- 
pekcije, da se objekt oziroma del objekta odstrani 
na stroške investitorja ter vzpostavi prejšnje stanje. 

75. člen 
Če se gradbena dela ali drugi posegi izvajajo v 

nasprotju s pogoji, določenimi v lokacijskem dovo- 
ljenju oziroma v nasprotju z izdanim potrdilom, 
odredi organ občinske urbanistične inšpekcije, da 
se izvedena dela na stroške investirorja uskladijo s 
pogoji lokacijskega dovoljenja oziroma potrdila. 

Če se dela iz prejšnjega odstavka ne dajo uskladi- 
ti, odredi organ občinske urbanistične inšpekcije, 
da se gradnja ustavi za čas, dokler investitor ne 
pridobi spremenjenega lokacijskega dovoljenja 
oziroma potrdila. 

Investitor mora za spremembo lokacijskega do- 
voljenja zaprositi v 30 dneh po izdanem ukrepu iz 
prvega odstavka tega člena. 

Če investitor nadaljuje dela kljub izdanemu ukre- 
pu iz drugega odstavka tega člena ali, če za ureja- 
nje prostora pristojni upravni organ spremembo 
lokacijskega dovoljenja oziroma potrdila zavrne ali, 
če investitor v rijku iz prejšnjega odstavka ne za- 
prosi za spremembo lokacijskega dovoljenja oziro- 
ma potrdila, odredi organ urganistične inšpekcije, 
da se objekt ali del objekta odstrani na stroške 
investitorja ter vzpostavi tako stanje na zemljišču ali 
objektu, kot je določeno v lokacijskem dovoljenju 
oziroma potrdilu. 

76. č len 
Organ občinske urbanistične inšpekcije odloča o 

zadevah po določbah prejšnjih členov v skrajšanem 
postopku brez zaslišanja strank. 

Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz 73., 74, in 75. 
člena tega zakona in pritožba zoper sklep o dovoli- 
tvi izvršbe take odločbe ne zadrži izvršitve odločbe 
oziroma sklepa. 

77. člen 
Organ republiške urbanistične inšpekcije: 
- nadzoruje izvrševanje zakona o urejanju pro- 

stora in zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostpr ter na njuni podlagi izdanih predpisov; 

-izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zadev iz pri- 
stojnosti organov občinske urbanistične inšpekcije 
in jim nudi potrebno strokovno pomoč ; 

-nadzoruje delo organov občinske urbanistične 
inšpekcije, jim daje navodila in nudi potrebno stro- 
kovno pomoč; 

-lahko naroč i organu občinske urbanistične inš- 
pekcije, da opravi določeno inšpekcijsko dejanje iz 
pristojnosti občinske inšpekcije; 

-lahko opravi posamezno inšpekcijsko dejanje iz 
pristojnosti občinske inšpekcije, kadar ga organ 
občinske inšpekcije ne opravi, ali ga ne opravi v 
potrebnem obsegu in roku oziroma na ustrezen 
nač in in bi zato lahko nastale hujše škodljive posle- 
dice; 
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-zbira in proučuje poročila urbanističnih inšpek- 
cij in predlaga pristojnim občinskim in republiškim 
organom ustrezne ukrepe; 

-opravlja druge naloge po posebnih predpisih. 
Poleg opravljanja nalog iz prejšnjega odstavka 

lahko organ republiške urbanistične inšpekcije so- 
deluje v postopku priprave in sprejemanja prostor- 
skih izvedbenih načrtov, ki so pomembni za skla- 
den družbeni razvoj SR Slovenije, ter v postopku 
izdaje lokacijskih dovoljenj za objekte, ki so po- 
membni za skladen družbeni razvoj SR Slovenije 

78. č len 
Za republiškega urbanističnega inšpektorja je 

lahko imenovana oseba, ki ima diplomo druge 
stopnje arhitektonske, gradbene, geodetske, ko- 
munalne ali pravne smeri. 

Za občinskega urbanističnega inšpektorja je lah- 
ko imenovana oseba, ki ima najmanj diplomo prve 
stopnje smeri iz prejšnjega odstavka. 

79. člen 
Za objekte, ki so bili zgrajeni brez lokacijskega 

dovoljenja oziroma potrdila, ni dovoljeno izdati 
uporabnega dovoljenja. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

80. č len 
Z denarno kaznijo od 200 000 do 500 000 din se 

kaznuje za gospodarski prestopek organizacija 
združenega dela ali druga pravna oseba, ki: 

1. gradi oziroma izvaja druga dela brez lokacij- 
skega dovoljenja (50. in 51. č len); 

2 opravi zakoličenje objekta brez lokacijskega 
dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem ali 
brez soglasja za urejanje prostora pristojnega 
upravnega organa (63. č len). 

Z denarno kaznijo od 6.000 do 10.000 dinarjev se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna 
oseba organizacije združenega dela ali pravne ose- 
be, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

81. č len 
Z denarno kaznijo od 50.000 do 500 000 din se 

kaznuje za gospodarski prestopek organizacija 
združenega dela ali druga pravna oseba, ki: 

1. izdeluje strokovne osnove za pripravo in spre- 
jem prostorskih izvedbenih aktov, pa za ta dela ni 
registrirana (69. č len); 

2 gradi oziroma izvaja druga dela v nasprotju z 
lokacijskim dovoljenjem oziroma potrdilom (75 
člen); 

3. kljub odredbi pristojnega organa urbanistične 
inšpekcije v določenem roku ne pripravi ugotovlje- 
nih pomanjkljivosti ali ne ustavi graditve objekta 
oziroma dela objekta (75. člen). 

Z denarno kaznijo od 5 000 do 10.000 din se 
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna 
oseba organizacije združenega dela ali druge prav- 
ne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka 

82. č len 
Posameznik, ki stori dejanje iz prve ali druge 

točke prvega odstavka 80 člena in iz druge in tretje 

točke prvega odstavka 81. člena tega zakona, se 
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 5.000 do 
20.000 din ali z zaporom do 30 dni. 

Postopek za prekršek iz prvega odstavka ni do- 
pusten, če preteče 2 leti od dneva, ko je bil prekršek 
storjen 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

83. č len 
Do sprejetja novih prostorskih izvedbenih aktov 

po določbah tega zakona se v skladu z zakonom o 
urejanju prostora (Uradni list SRS, št. .) uporab- 
ljajo veljavni zazidalni načrti in urbanistični redi, 
vendar najdalj do 31. 12. 1987. 

84. č len 
Občinske skupščine organizirajo opravljanje 

strokovnih nalog iz 67. člena tega zakona najkasne- 
je do 30. 6. 1985. 

Z ustanovitvijo upravne organizacije iz prejšnjega 
odstavka prenehajo pooblastila organizacijam 
združenega dela iz drugega odstavka 36. člena za- 
kona o urbanističnem planiranju. 

Občinske skupščine organizirajo urbanistično 
inšpekcijo v skladu s pogoji iz 78. č lena tega zako- 
na najkasneje do 31 12. 1985. 

Urbanistični inšpektorji, ki ne izpolnjujeo pogo- 
jev iz tega zakona, lahko opravljajo inšpekcijske 
naloge najdalj do 31. 12. 1987. 

85. č len 
Republiški upravni organi so dolžni izdati izvršil- 

ne predpise iz člena tega zakona v roku 6 mesecev 
po njegovi uveljavitvi. 

Dogovor iz 69. člena tega zakona mora biti skle- 
njen najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

86. člen 
Lokacijski postopki, ki temeljijo na zazidalnih na- 

črtih in urbanističnih redih iz 83. člena tega zakona, 
se vodijo po določbah zakona o urbanističnem pla- 
niranju (Uradni list SRS, št 16/67, 27/72 in 8/78). 

87. č len 
Za prostorski akt v smislu 16. člena zakona o 

razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 
beni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80) se šteje 
prostorski izvedbeni načrt 

88. č len 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati: 

- zakon o urbanističnem planiranju (Uradni list 
SRS, št 16/67, 27/72 in 8/78), razen določb o loka- 
cijskem postopku in urbanistični inšpekciji, ki se še 
nadalje uporabljajo po določbah 86. člena tega 
zakona; 

- zakon o urejanju, vzdrževanju in varstvu zele- 
nih površin v naseljih (Uradni list SRS, št. 37/73); 

89. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v 

»Uradnem listu SRS«. 

OPOMBE: 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 
i. Predlog za izdajo zakona je bil na zborih Skupščine SR Slovenije 

obravnavan in sprejet 5.6.1979 s takratnim delovnim naslovom »zakon 
o urbanističnem planiranju.« V svojih sklepih so zbori podprli osnovne 
usmeritve predloga za izdajo zakona ter ugotovili, da so načela, ki jih 
vsebuje, primerna podlaga za pripravo osnutka zakona, vendar pa naj 
se pri pripravi osnutka tega zakona upoštevajo pripombe, predlogi in 
pooude skupščinskih teles, ki jih lahko strnemo v naslednje: 

1 Že v naslovu zakona naj se upošteva načelo, da je družbeno 
planiranje celovito, zato naj se planiranje v prostoru ne obravnava 
ločeno od njega. 

2. Novi zakon naj bolj kot doslej zavezuje sedanje in bodoče upo- 
rabnike prostora k medsebojnemu usklajevanju pri posegih v prostor, 
zato mora biti urejanje naselij in drugih posegov v prostor usklajeno s 
prostorskimi elementi družbenih planov. 

3. Prostorski akti naj se pripravijo hkrati z družbenim planom kot 
projekti za realizacijo njegovih prostorskih sestavin. Ob njihovi obrav- 
navi se bo ocenjevala le stopnja skladnosti z družbenim planom. 

4. Z zakonom naj se tudi predpišejo poenostavljeni postopki za 
pridobivanje lokacijskih dovoljenj, zagotovi pravočasna in kvalitetna 
obveščenost delovnih ljudi in občanov ob pripravah prostorskih aktov 
ter prepreč i monopol pooblaščenih delovnih organizacij pri njihovi 
izdelavi. 

Osnutek zakona o urejanju prostora (tako se je glasil nov naslov 
glede na priporočilo zborov skupščine) so zbori Skupščine SR Slove- 
nije obravnavali 25. 6. 1980. Ob obravnavi so zbori ugotovili, da 
predloženi osnutek ni dovolj upošteval stališč delegatov, ki so bila 
oblikovana ob obravnavi predloga za izdajo zakona, ter da v nekaterih 
določbah ni usklajen z zakonom o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije. Zato so sklenili, da se osnutek zakona 
o urejanju prostora ne sprejme in so za pripravo novega zakona 
oblikovali naslednje usmeritve: 

1 Zakon mora izhajati iz določb zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije ter upoštevati, da se v 
prostorskem delu srednjeročnega družbenega plana določa prostor- 
ska politika z opredeljevanjem pogojev za namensko rabo prostora in z 
določanjem funkcij v prostoru. 

2. Zakon naj predvsem zagotavlja možnosti za realizacijo v družbe- 
nih planih sprejetih odloč itev. 

3. Prouč iti je treba, ali bi kazalo v prvem delu zakona določ iti 
temeljna načela in splošne pogoje za urejanje prostora, ki jih sedaj 
delno vsebujejo različni akti Skupščine SR Slovenije. 

Zbori so tudi ponovno naroč ili predlagatelju, da prouč i možnost 
poenostavitve postopkov pri izdaji lokacijskih dovoljenj, prouč i proble- 
matiko organiziranja upravnih in strokovnih služb za pripravo in 
spremljanje izvajanja prostorskih aktov ter predlaga način financiranja 
te dejavnosti. 

Pri pripravi novega osnutka zakona se je predlagatelj na osnovi 
usmeritev, danih na zborih Skupščine dne 25.6.1980, omejil na zakon, 
ki bi bil predvsem izvedbenega značaja. Izkazalo pa se je, da zakona s 
tako vsebino ni mogoče neposredno in dovolj čvrsto povezati z določ- 
bami zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije, ki se nanašajo na urejanje prostora. 

Zato je Skupščina SR Slovenije v svojem delovnem programu za leto 
1983 določila pripravo dveh zakonov s tega področja, in sicer najprej 
zakona o urejanju celotnega prostora in o posebnostih planiranja v 
prostoru ter zakona, ki naj ureja predvsem izvedbo v srednjeročnih 
družbenih planih sprejetih odloč itev pri urejanju naselij in drugih 
posegih v prostor. 

Prvi sklop navedene problematike so zbori Skupščine SR Slovenije 
obravnavali 30. 3. 1983 in ga sprejeli pod naslovom predlog za izdajo 
zakona o urejanju prostora. Z njim se na osnovi posebnih pogojev za 
smotrno rabo dobrin splošnega pomena in pogojev za usmerjanje 
razvoja dejavnosti v prostoru določajo predvsem vsebina prostorskih 
delov plana in posebnosti pri njihovi obravnavi in sprejemanju. 

Za razreševanje drugega sklopa vprašanj je predlagatelj pripravil nov 
osnutek zakona, v katerem se je omejil le na izvajanje s srednjeročnimi 
družbenimi plani predvidenih posegov v naseljih in drugih posegov 
zunaj naselij, ki so potrebni za č lovekovo bivanje in delo in ga poime- 
noval: ZAKON O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V PRO- 
STOR. 

II. Ob upoštevanju usmeritev, ki so bile oblikovane ob obravnavah 
osnutka zakona leta 1980 ter napotkov in usmeritev ob razpravah o 
predlogu za izdajo zakona o urejanju prostora marca letos je predlaga- 
telj pri pripravi osnutka zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor izhajal iz naslednjih bistvenih načel: 

1. Naselja in drugi posegi v prostor se urejajo v obsegu in s časovno 
dinamiko, ki ju določa družbeni plan občine, ter v skladu z usmeri- 
tvami, določenimi v dolgoročnem planu občine. 

2. V skladu z določbami Ustave SR Slovenije se v osnutku zakona 
določ ijo temeljna načela za urejanje naselij in drugih posegov v pro- 

3. Prostorski izvedbeni akti, s katerimi se urejajo naselja in drugi 
posegi v prostor, pokrivajo celotno območje občine. Vsi prostorski 
izvedbeni načrti se praviloma sprejemajo v občini; za pripravo in 
sprejem prostorskih izvedbenih načrtov za* prostorske ureditve ozi- 
roma posege v prostor, ki so pomembni za družbeni razvoj republike 
pa je odgovoren Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

4. Pri sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov delavci, delovni 
ljudje in občani preverjajo skladnost ponujenih rešitev z odločitvami v 
srednjeročnem družbenem planu ter odločajo o njihovi primernosti in 
smotrnosti. 

5. Lokacijsko dovoljenje se izda neposredno na osnovi prostorskih 
izvedbenih načrtov in v takih primerih predhodna izdelava lokacijske 
dokumentacije in pridobivanje soglasij ne bosta več potrebni To 
pomeni, da bodo pri družbeno usmerjeni graditvi in izdelanih prostor- 
skih izvedbenih načrtih postopki za pridobitev lokacijskega dovoljenja 
kratki in enostavni. Mnenja in soglasja k prostorskim izvedbenim 
aktom oziroma k lokacijski dokumentaciji v primerih, ko bodo ta še 
potrebna pa zbira upravna organizacija za družbeno planiranje ozi- 
roma za urbanistično načrtovanje. 

6. Upravno odločanje je dosledno ločeno od priprave strokovnih 
gradiv za prostorske izvedbene akte ter drugih strokovnih opravil pri 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor. Opravljanje organizacij- 
skih in strokovnih opravil se praviloma poveri občinski upravni organi- 
zaciji za družbeno planiranje, lahko pa se za opravljanje teh nalog 
ustanovi posebna upravna organizacija za urbanistično načrtovanje. 

7. Nadzor pri posegih v prostor mora biti doslednejši. Zato se 
urbanistični inšpekciji daje več  pristojnosti in odgovornosti pri njenem 
delu. 

8. Zaradi pomanjkanja urbanistične dokumentacije in njene rela- 
tivno nizke kvalitete je za uveljavitev določb novega zakona treba 
predvideti dovolj dolgo prehodno obdobje in ob tem upoštevati tudi 
roke za pripravo planskih aktov. 

III. V osnutku zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor so v 
osmih poglavjih oblikovane splošne določbe, temeljna načela za ureja- 
nje naselij in drugih posegov v prostor, določeni prostorski izvedbeni 
akti, njihova vsebina in postopek sprejemanja, določeni so pogoji za 
parcelacijo stavbnih zemljišč , opredeljeno je lokacijsko dovoljenje in 
postopek za njegovo pridobitev, določena organizacija upravnih in 
strokovnih služb za urejanje prostora ter inšpekcijski nadzor nad 
posegi v prostor, določene so kazenske sankcije ter opredeljeni roki za 
uveljavitev določb zakona. 

V splošnih določbah so razloženi pojmi urejanja naselij in urejanja 
drugih posegov v prostor, prav tako pa tudi pojem urbanistično načrto- 
vanje, s katerim je poudarjen izvedbeni značaj tega zakona. Določena 
je tudi povezava s sistemom družbenega planiranja, tako da se naselja 
in drugi posegi v prostor urejajo v skladu z rešitvami in opredelitvami 
srednjeročnega družbenega plana občine ter v skladu z usmeritvami 
dolgoročnega plana občine. 

Temeljna načela za urejanje naselij in drugih posegov v prostor so 
oblikovana kot obvezni napotki, ki služijo oblikovanju in pripravi pro- 
storskih izvedbenih aktov in pri izvajanju posegov v prostor. Upošteva- 
nje teh načel pa naj bi bilo obvezno tudi pri vseh drugih postopkih, ki 
se neposredno ali posredno nanašajo na urejanje naselij in drugih 
posegov v prostor. 

V določbah tega poglavja je poudarjeno, da se graditev naselij, 
njihova širitev in drugi posegi v prostor, ki trajno spreminjajo namen- 
sko rabo prostora, načrtujejo na stavbnih zemljišč ih, ki jih določa 
srednjeročni družbeni plan občine. Dani so napotki za smotrno načrto- 
vanje naselij kot celote in njihove medsebojne odvisnosti ter odvisnosti 
do drugih posegov v prostor, zlasti infrastrukturnih objektov in naprav. 
V temeljnih načelih so oblikovane tudi določbe o varovanju okolja ter 
varovanju in razvijanju naravne in kulturne dedišč ine, o upoštevanju 
prostora za rekreacijo v naseljih ter o varnosti bivanja in dela. 

V poglavju o prostorskih izvedbenih aktih sta določena vrsta pro- 
storskih izvedbenih aktov in postopek za njihovo sprejemanje. Ti akti 
so prostorski izvedbeni načrti in prostorski ureditveni pogoji. 

Prostorski izvedbeni načrti po tem osnutku zakona so: zazidalni 
načrti za nova naselja ali njihova posamezna območja ter za turistične 
in industrijske komplekse zunaj ureditvenih območij naselij; ureditveni 
načrti za prenovo, dopolnilno graditev in komunalno asanacijo v nase- 
ljih ali v njihovih delih ter lokacijski načrti za infrastrukturne objekte in 
naprave ter tiste posege v prostor zunaj naselij, ki nimajo značaja 
graditve. 

S prostorskimi izvedbenimi načrti se podrobneje obdelajo odločitve 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ki so sprejete v družbe- 
nem planu občine oziroma republike. Prostorski izvedbeni načrti so 
tudi podlaga za parcelacijo zemljišč ter neposredna osnova za izdajo 
lokacijskega dovoljenja na območjih, ki jih urejajo. V nadaljnjih določ- 
bah tega poglavja so podrobneje določene sestavine posameznih 
prostorskih izvedbenih aktiv, še posebej pa je poudarjena obveznost 
občin, da med seboj sodelujejo pri pripravi in usklajevanju prostorskih 
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načrtov, će je na območju dveh ali več  občin načrtovana raba skupnih 
naravnih virov ali graditev skupnih objektov in naprav (zlasti infrastruk- 
turnih objektov in naprav). 

Območja občine, za katera ni predviden prostorski izvedbeni načrt, 
se urejajo na osnovi prostorskih ureditvenih pogojev. Z njimi se na 
osnovi strokovnih gradiv, ki so bila uporabljena kot podlaga za spre- 
jete planske odloč itve, v skladu z usmeritvami in rešitvami dolgoroč- 
nega in srednjeročnega družbenega plana podrobneje določajo urba- 
nistični oblikovalski in drugi pogoji za posege v prostor na območjih, 
ki jih urejajo. Prostorski ureditveni pogoji so podlaga za pripravo 
lokacijske dokumentacije. 

V določbah o postopku za pripravo in sprejem prostorskih izvedbe- 
nih aktov prinaša osnutek zakona nekaj bistvenih novosti. Za pravoča- 
sno in kvalitetno pripravo prostorskih izvedbenih aktov je odgovoren 
izvršni svet občinske skupščine, ki pa se lahko za financiranje posa- 
meznega izvedbenega načrta dogovori z enim ali več podpisnikov 
dogovora o temeljih srednjeročnega družbenega plana, zlasti če so 
hkrati tudi nosilci predvidenih posegov v prostor. Novost je tudi pro- 
gram priprave prostorskih izvedbenih aktov za posamezno srednje- 
ročno obdobje, ki ga v skladu z dogovorom o temeljih srednjeročnega 
družbenega plana določ i izvršni svet občinske skupščine in z njim 
predpiše poleg drugega tudi način pridobivanja strokovnih rešitev za 
prostorske izvedbene načrte, pri čemer je določeno, da se take rešitve 
za zazidalne in ureditvene načrte praviloma pridobivajo z javnim nate- £aiem 

Postopek za sprejem prostorskih izvedbenih aktov je enostopenjski. 
Osnutek prostorskega izvedbenega akta obravnava izvršni svet občin- 
ske skupščine in ga javno razgrne najmanj za 30 dni na sedežu občine 
in v prizadetih krajevnih skupnostih. Med javno razgrnitvijo osnutka se 
o njem opravijo javne obravnave tako, da je zagotovljen č im več ji vphv 
delavcev, delovnih ljudi in občanov na oblikovanje teh aktov Po 
uskladitvi pripomb in predlogov, danih med javno razgrnitvijo, posije 
izvršni svet občinske skupščine dopolnjeni osnutek kot predlog pro- 
storskega izvedbenega akta občinski skupščini, ki ga sprejme z odlo- 
kom. 

Občinska skupščina predpiše z odlokom o izvedbenem prostorskem 
načrtu vse pomembnejše vsebinske rešitve, ki se nanašajo na reaj]?a- 
ciio in obveznosti investitorjev pri izvedbi tega načrta. S tem ima odlok 
v primerjavi z dosedanjo zakonsko ureditvijo, v kateri vsebina teh 
odlokov ni bila posebej opredeljena, bistveno večjo vlogo. Hkrati naj se 
s tako opredeljenim odlokom o prostorskem izvedbenem načrtu od- 
pravijo nejasnosti pri njegovi realizaciji in možnih dopolnitvah, ki so 
sedaj nemalokrat vzrok za razne nepravilnosti pri urejanju naselij in izvaianiu drugih posegov v prostor. 

Osnutek zakona na novo ureja vlogo republike pri načrtovanju 
prostorskih ureditev oziroma posegov v prostor, ki so pomembni za 
razvoj SR Slovenije tako, da je za pripravo in sprejem prostorskih 
izvedbenih načrtov za te prostorske ureditve oziroma posege v prostor 
odgovoren Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, odgovoren za stro- 
kovno pripravo pa je Zavod SRS za družbeno planiranje. 

Prostorski izvedbeni akt velja 10 let, skupščina občine pa lahko 
podaljšuje njegovo veljavnost za dobo veljavnosti tekočega srednj - 
ročneaa družbenega plana obč ine, če ni tak akt v nasprotju z J1]'™- če 
se med veljavnostjo prostorskega izvedbenega akta srednjeročni druž- 
beni plan občine spremeni, tako da akt ni več  skladen z njim Je občina 
odgovorna za uskladitev prostorskega izvedbenega akta, ne glede na 
to kdo je financiral njegovo pripravo. 

V poglavju o parcelaciji je določen pojem gradbene parcele ter 
opredeljena vloga načrta parcelacije, ki ga vsebuje prostorski, izve - 
beni načrt' Določeni so postopki za parcelacijo stavbnih zemljišč ter 
oblikovana določba o možnostih splošne prepovedi parcelacije ali 
araditve oziroma spremembe kulture zemljišča na posameznih ob- 
močjih, za katera je predvidena izdelava prostorskega izvedbenega 
"^poglavju o lokaciji je ohranjeno načelo, da mora investitor za 
araditev ali za druge posege v prostor dobiti lokacijsko dovoljenje. Če 
predpiše občinska skupščina, je tako dovoljenje potrebno tudi za 
druge posege v prostor, ki jih sicer ne bi mogli šteti za 9[adttev_pa 
vplivajo na trajno fizično spremembo prostora ali na spremembo 
življenjskih pogojev v prostoru. Veljavnost lokacijskega dovoljenja je 
omejena na eno leto, lahko pa se podaljša še za eno leto, če se v tem 
času niso spremenile razmere, ki vplivajo na nameravani Pos®9 
prostor. Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi '"®^'rn, nač r 
se lokacijsko dovoljenje izdaja neposredno na podlagi ak^ja načrtajn 
ob pogojih, ki jih določajo zakoni in na njegovi podlagi lzdan'Predpis. 
Zato v teh primerih ni več potrebna lokacuska dokumentacija^ nvest ^ 
tor pa mora za pridobitev lokacijskega dovoljenja le dokazati, da je 
upravičen razpolagati z zemljiščem, na katerem namerava graditi. 

Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, se kot 
strokovna podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja ohranja lokacij- 
ska dokumentacija, ki na osnovi določb v prostorskih ureditvenih 
pogojih določa funkcijo, lego in oblikovanje objekta ali drugega po- 
sega v prostor ter bodoče komunalne priključke in drugo opremo, ki je 
potrebna za obratovanje predvidenega objekta ali naprave. V osnutku 
zakona so določene tudi izjeme, kdaj lokacijsko dovoljenje nt po- 
trebno. V takih primerih mora investitor dela pred pričetkom priglasiti 
pristojenmu občinskemu upravnemu organu, ki v primeru, da namera- 
vana dela niso v nasprotju s prostorskimi izvedbenimi akti izda investi- 
torju o tem potrdilo, v nasprotnem primeru pa mu zavrne potrdilo z 

V poglavju o organizaciji upravnih in strokovnih služb za urejanje 
prostora osnutek zakona določa, da ima vsaka občina upravni organ, 
za urejanje prostora. Organizacijo in določene strokovne naloge za 
urejanje naselij in drugih posegov v prostor opravlja občinska upravna 
organizacija za družbeno planiranje, lahko pa se za opravljanje teh 
nalog ustanovi posebna upravna organizacija za urbanistično načrto- 
vanje. Če so utemeljeni razlogi, se lahko taka upravna organizacija 
ustanovi tudi za več občin skupaj. V skladu z nalogami, ki jih določa ta 
zakon upravna organizacija zlasti organizira izdelavo prostorskih 
izvedbenih aktov, izdeluje lokacijsko dokumentacijo in k njej pridobiva 
predpisana soglasja (torej teh soglasij investitorju ni več treba zbirati), 
daje informacije o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter vodi 
informacijski sistem o urejanju prostora.   

Organizacije združenega dela, ki so na podlagi javnih pooblastil 
pripravljale urbanistične dokumente in izdelovale lokacijsko doumen- 
tacijo, bodo v bodoče, če bodo registrirane za to, izdelovale tehnično 
strokovne naloge v zvezi z urejanjem naselij in drugimi posegi v 
prostor ter izdelovale strokovne podlage za pripravo prostorskih izved- 
benih aktov. K tem podlagam bodo morale priložiti tudi izjavo o 
usklajenosti strokovnih osnov z zakoni in predpisi, ki se nanašajo na 
urejanje prostora, ter o popolnosti in verodostojnosti uporabljenih 
podatkov. | , 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona in dru- 
gih zakonov s področja urejanja prostora ter predpisov, izdanih na 
njihovi podlagi, opravljajo organi občinske in republiške inšpekcije, v 
osnutku zakona so opredeljene njihove naloge ter ukrepi, ki jih po tem 
zakonu izrekajo. V primerjavi z določbami veljavnega zakona o urbani- 
stičnem planiranju so za nedovoljene gradnje ali drugačno urbani- 
stično nedisciplino predvideni strožji ukrepi, inšpekcija pa ima pri tem 
več pravic in dolžnosti kot doslej. Ukrepanje inšpekcije v posameznih 
primerih je prilagojeno večji ali manjši družbeni škodi, ki bi bila alije 
povzročena z nedovoljenimi posegi v prostor. Pri tem so bile upošte- 
vane tudi izkušnje iz dopolnitev veljavnega zakona o urbanističnem 
planiranju. Novost osnutka zakona so tudi pogoji za izobrazbo republi- 
ških oziroma občinskih inšpektorjev. 

V osnutku zakona so kazni določene s spodnjo in zgornjo mejo v 
razponu ki ga dopušča zakon o gospodarskih prestopkih oziroma 
zakon o prekrških. Za posameznika, ki stori kaznivo dejanje po tem 
zakonu, je predvidena ali denarna kazen ali pa zaporna kazen do 30 
n prehodnih in končnih določbah je določen skrajni rok za uveljavi- 
tev tega zakona, in sicer 31. 12. 1987, s tem, da morajo občine 
oraanizirati opravljanje strokovnih nalog po določbah tega zakona 
najkasneje do 31. 12. 1985. Z dnem, ko začne veljati ta zakon sicer 
preneha veljati zakon o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 
16/67, 27/72 in 8/78) razen določb o lokacijskih postopkih, ki temeljijo 
na zazidalnih načrtih in urbanističnih redih, ki so bili sprejeti pred 
uveljavitvijo tega zakona in jim preneha veljavnost najkasneje 31. 1<2. 
1987. S sprejetjem zakona preneha veljati tudi zakon o urejanj_u, 
vzdržavanju in varstvu zelenih površin v naseljih (Uradni list SRS, st. 
37/73), katerega vsebina je smiselno vključena v ta zakon. 

IV. 
Pri zaaotavljanju finančnih sredstev za pripravo prostorskih izvedbe- 

nih aktov so v zakonu natančneje določene obveznosti glede na 
dosedanjo prakso. Finančna sredstva za pripravo prostorskih izvedbe- 
nih aktov po tem zakonu mora praviloma zagotoviti izvršni svet občin- 
ske skupščine, lahko pa se dogovori, da posamezne zadolžita prevza- 
mejo tudi drugi nosilci planiranja, kot so samoupravne interesne 
skupnosti ali investitorji predvidenih posegov. V vsakem primeru pa 
mora izvršni svet občinske skupščine zagotoviti sredstva za izdelavo 
prostorskih ureditvenih pogojev in tistih prostorskih izvedbenih načr- 
tov ki so širšega družbenega interesa, niso pa še znani investitorji 
predvidenih posegov. Izvršni svet občinske skupščine mora zagotoviti 
uskladitev prostorskih izvedbenih načrtov s spremenjenim srednjeroč- 
nim družbenim planom tudi takrat, ko izdelave teh načrtov ni financi- 
rala občina. 
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KPo - krajinski plan območja 
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II. SKICA: OMOČJA, KI JIH POKRIVAJO PLANI IN PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI 

PROSTORSKI DEL DOLGOROČNEGA PLANA 

LEGENDA: UPn - urbanistični plan naselja KPo - krajinski plan območja P - programske zasnove ZN - zazidalni načrt UrN - ureditveni načrt 
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OSNUTEK ZAKONA 

o stavbnih zemljišč ih (ESA-582) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 71. seji dne 9. 
6. 1983 določ il besedilo: 

-OSNUTKA ZAKONA O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

210. č lena, 261. in 262. č lena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
č lena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije določ il, da bodo kot njegovi poredstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Jože KA VČIČ, č lan Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Tomaž VUGA, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Alojz MOHAR, republiški podsekretar v Republiškem 
komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora. 

POVZETEK 
Zakonodajna materija, ki naj bi jo urejal zakon o stavb- 

nih zemljišč ih, zajema področje pridobivanja stavbnih zemljišč v družbeno lastnino, upravljanje s temi zemljišč i, 
urejanje stavbnih zemljišč in njihovo oddajanje za gradi- 
tev. Podana je tudi pravna podlaga za zajemanje povečane 
vrednosti stavbnega zemljišča zaradi minulih družbenih 
vlaganj. Zakon o stavbnih zemljišč ih naj bi vse te sestavine 
povezal v skladno celoto, v urejen sistem komunalne zem- 
ljiške politike 

Sedaj urejajo to zakonsko materijo trije republiški za- 
koni, in sicer: zakon o razpolaganju z nezazidanim stavb- 
nim zemljiščem iz leta 1972, zakon o prenehanju lastnin- 
ske pravice in drugih pravic na zemljišč ih, namenjenih za 
kompleksno graditev iz leta 1976 in zakon o upravljanju in 
razpolaganju s stavbnim zemljiščem iz leta 1977 

Ob pripravljanju zakona o štabnih zemljišč ih je bilo 
ocenjeno, da prej omenjeni zakoni nedosledno in premalo 
usklajeno opredeljujejo sistem komunalne zemljiške poli- 
tike, kar povzroča težave v njenem izvajanju. 

Skupšč ini SR Slovenije je bil že predložen osnutek za- 
kona o stavbnih zemljišč ih Osnutek sta obravnavala na 
svojih sejah 23. 2. 1982 Zbor združenega dela in Zbor 
občin in ga tudi sprejela. Ker je prostorska in urbanistična 
proble.n?atika tesno povezana s problematiko stavbnih zemljišč in sta se pripravljala osnutek zakona o urejanju 
prostora in osnutek zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor, je bilo odločeno, naj se zakon o stavb- 
nih zemljišč ih ponovno obravnava kot osnutek. 

V primerjavi s prvotnim osnutkom so v novem osnutku 
zakona o stavbnih zemljišč ih predlagane zlasti naslednje 
pomembnejše dopolnitve in spremembe: 

1 Pojem stavbnega zemljišča je še vedno opredeljen za 
potrebe novega zakona o stavbnih zemljišč ih, toda v 
skladu s pravnimi razmerji, ki naj bi jih urejal ta zakon. V 
tej opredelitvi je glede nezazidanih stavbnih zemljišč  pou- 
darjeno, da taka zemljišča določa družbeni plan in ne več  
urbanistični ali zazidalni načrt. 

2. V novem osnutku zakona sta ohranjena oba načina 
pridobivanja stavbnega zemljišča v družbeno lastnino, to 

'e P°^rL|žbljanje stavbnih zemljišč z odlokom občinske skupščine na območju mest in naselij mestnega značaja in 
na drugih območjih, namenjenih za kompleksno graditev, 
ter z uveljavljanjem predkupne pravice občine na nezazi- 
danih stavbnih zemljišč ih. Predkupna pravica občine je 
razširjena na vsa nezazidana stavbna zemljišča v lastnini 
občanov 

3. S stavbnimi zemljišč i v družbeni lastnini in s sredstvi' 
za urejanje stavbnih zemljišč , ki se združujejo po tem 
zakonu, upravlja samoupravni sklad stavbnih zemljišč  
Sklad opravlja tudi druge naloge, zlasti naloge, ki se 
nanašajo na urejanje stavbnih zemljišč v naseljih. 

4 Urejanje stavbnih zemljišč v obč ini določa obč inska 
skupščina s programom urejanja stavbnega zemljišča. Pri 
tem mora upoštevati planirano graditev v obč ini. Na tej 
podlagi se urejanje stavbnih zemljišč izvaja z investicij- 
skimi projekti, ki jih sprejemajo nosilci urejanja. 

5. Urejanje stavbnih zemljišč se financira v sladu s 
programom urejanja stavbnega zemljišča na način in ob 
pogojih, ki jih določa ta in drugi zakon. Pomembna novost 
je, da vsakega investitorja bremenijo tisti sorazmerni stro- 
ški, ki se nanašajo na opremljanje stavbnega zemljišča s 
sekundarnimi komunalnimi in drugimi objekti in napra- 
vami. 

6. Povečana vrednost stavbnega zemljšča, ki je posre- 
dna ali neposredna posledica družbenih vlaganj, lokacij- 
skih ali drugih ugodnosti, se zajema ob prometu s stavb- 
nimi zemljišč i in ob uporabi stavbnih zemljišč . Povečana 
vrednost pripada občini, kjer je stavbno zemljišče, upo- 
rablja pa se za pridobivanje, pripravo in opremljanje stavb- 
nih zemljišč . V novem osnutku ni več določeno, da se 
smejo ta sredstva uporabljati le za pridobivanje stavbnih 
zemljiš. Za zajemanje povečane vrednosti stavbnega zem- 
ljišča so predpisana nekatera merila, po katerih je mogoče 
zajemati tudi ekstra dohodek. 

Poleg teh sprememb in dopolnitev so v novem osnutku 
zakona o stavbnih zemljišč ih upoštevana tudi druga mne- 
nja in pripombe, ki so bile dane k prvotnemu osnutku tega 
zakona 

OPOMBE: I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Stavbna zemljišča so po tem zakonu: 
- zemljišča, ki so z družbenim planom namenje- 

na za graditev objektov in naprav; 
- zemljišča, na katerih so zgrajeni objekti in na- 

prave na podlagi predpisanega dovoljenja, in druga 
zemljišča, za katera so izdana predpisana dovolje- 
nja; 

- zemljišča, ki so bila kot stavbna zemljišča dolo- 
čena š predpisi pred uveljavitvijo tega zakona. 

Zazidano stavbno zemljišče je zemljišče, na kate- 
rem stoji objekt (stavbišče), in zemljišče, ki je po- 
trebno za njegovo redno rabo (funkcionalno zemlji- 
šče), ter zemljišče, na katerem je zgrajen objekt v 
splošni rabi ali je urejeno kot javna površina. 

Nezazidano stavbno zemljišče je zemljišče, na 
katerem ni zgrajen noben objekt ali pa je na njem 
zgrajen začasni ali pomožni objekt, kakor tudi zem- 
ljišče, na katerem še ni zgrajen objekt do tretje 
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gradbene faze, in zemljišče, ki presega površino, 
namenjeno za redno rabo objekta. 

Zemljišče, namenjeno za redno rabo objekta, se 
določ i z lokacijskim dovoljenjem na podlagi pro- 
storskega izvedbenega načrta ali lokacijske doku- 
mentacije, za zgrajene objekte pa določ i tako zem- 
ljišče občinski upravni organ, pristojen za urejanje 
prostora, po predpisanih merilih, če ni bilo to zem- 
ljišče že določeno z lokacijskim dovoljenjem 

Občinska skupščina predpiše, kateri objekti so 
.pomožni objekti, ter merila, po katerih se določ i 
zemljišče, namenjeno za redno rabo že zgrajenega 
objekta 

2. č len 
Na zemljišč ih v mestih in naseljih mestnega zna- 

čaja ter na drugih območjih, namenjenih za stano- 
vanjsko in drugačno kompleksno graditev, ki jih v 
skladu s pogoji in po postopku, kot to določa za- 
kon, določ i občina, ne more imeti nihče lastninske 
pravice. 

3. č len 
Mesta in naselja mestnega značaja so po tem 

zakonu: 
- mesta in naselja mestnega značaja, določena s 

predpisi, izdanimi pred uveljavitvijo tega zakona; 
- naselja, ki zaradi svojih posebnosti postajajo 

razvojna središča v skladu s plani družbenopolitič - 
nih skupnosti. 

Naselja, opredeljena v drugi alinei prejšnjega od- 
stavka, določ i občinska skupščina z odlokom. 

4. č len 
Po tem zakonu se za kompleksno graditev šte- 

jejo: 
- družbeno usmerjena stanovanjska in druga 

graditev na funkcionalno zaokroženih območjih; 
- graditev prometne infrastrukture in ureditev 

drugih javnih površin v naseljih; 
- graditev industrijskih, energetskih in drugih 

objektov na zaokroženih območjih (območja za po- 
sebne namene); 

- graditev sistema prometne infrastrukture 
izven naselij, ki trajno in povsem spreminja namen 
rabe zemljišča. 

Območja za kompleksno graditev določ i družbe- 
nopolitična skupnost z družbenim planom 

5. č len 
Stavbna zemljišča v družbeni lastnini upravlja 

občina, v kateri so ta zemljišča, če z njimi na podla- 
gi ustave in zakona ne upravljajo delavci in drugi 
delovni ljudje v posamezni družbeni pravni osebi. 

Za upravljanje stavbnih zemljišč v družbeni last- 
nini in združenih sredstev za urejanje stavbnih zem- 
ljišč se ustanovi v občini samoupravni sklad stavb- 
nih zemljišč . 

6. č len 
S stavbnim zemljiščem, na katerem imajo lastnin- 

sko pravico občani, društva in druge civilne pravne 
osebe, razpolagajo lastniki tega zemljišča v skladu • 
z njegovo naravo in namenom ter v skladu z zako- 
nom in odloki skupščin občin, sprejetimi na podlagi 
zakona. 

7. č len 
Povečana vrednost stavbnega zemljišča, ki je ne- 

posredno ali posredno posledica vlaganj družbenih 
sredstev, lokacijskih in drugih ugodnosti (v nadalj- 
njem besedilu: povečana vrednost), pripada obč ini, 
kjer je stavbno zemljišče. 

Povečana vrednost se zajema ob prometu s 
stavbnim zemljiščem in pri uporabi stavbnega zem- 

ljišča po določbah zakona ter odlokih skupščin 
občin na podlagi zakona 

Občinska skupščina določa višino in način ^zaje- 
manja povečane vrednosti stavbnega zemljišča ter 
namenja sredstva iz tega vira za pridobivanje, pri- 
pravo in opremljanje stavbnega zemljišča. 

8. č len 
O stavbnih zemljišč ih se vodi evidenca 
Evidenco stavbnih zemljišč  vodi občinski upravni 

organ, pristojen za geodetske zadeve, in sicer o 
vseh bistvenih podatkih pomembnih za graditev in 
uporabo stavbnega zemljišča, kot so površina, ka- 
kovost in stabilnost tal, seizmičnost, komunalna 
opremljenost, prometna dostopnost, kakovost lo- 
kacije in podobno. 

Nosilci osnovnih evidenc morajo podatke, po- 
trebne za vodenje evidence o stavbnih zemljišč ih, 
sproti dostavljati občinskemu upravnemu organu, 
pristojnemu za geodetske zadeve. 

Republiški upravni organ, pristojen za geodetske 
zadeve, izda v soglasju z republiškim upravnim 
organom, pristojnim za urejanje prostora, navodilo 
o tem, kaj zajema evidenca stavbnega zemljišča ter 
kako se vodi. 

II. PRIDOBIVANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
V DRUŽBENO LASTNINO 

9. č len 
Na zemljišč ih v mestih in naseljih mestnega zna- 

čaja ter na drugih območjih, namenjenih za stano- 
vanjsko in drugačno kompleksno graditev, preneha 
lastninska pravica na podlagi odloka skupščine ob- 
č ine (v nadaljnjem besedilu: odlok o prenehanju 
lastninske pravice). S tem odlokom se v skladu z 
družbenim planom določ i, katero zemljišče je na- 
menjeno za širitev ali graditev mest in naselij mest- 
nega značaja iz 3. člena tega zakona, ali za stano- 
vanjsko in drugačno kompleksno graditev po do- 
ločbah 4. člena tega zakona. 

Lastninska pravica na zemljišču preneha in zem- 
ljišče postane družbena lastnina z dnem, ko začne 
veljati odlok iz prejšnjega odstavka. S tem dnem 
pridobi občina na zemljišču pravico upravljanja in 
razpolaganja. 

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti vpiše druž- 
beno lastnino na zemljišču, določenem z odlokom 
iz prvega odstavka tega člena, pravico upravljanja 
in razpolaganja občine ter pravice iz prvega odstav- 
ka 12. člena in drugega odstavka 14 člena tega 
zakona. 

10. č len 
Odlok o prenehanju pravice vsebuje zlasti: 
- točen opis meje območja zemljišč , na katerih 

preneha lastninska pravica; 
- zemljiško-knjižne in katastrske podatke o po- 

sameznih parcelah; 
- določbe o pravicah prejšnjih lastnikov, dokler 

se stavbno zemljišče na podlagi prostorskega 
izvedbenega načrta ne uporabi za graditev objektov 
in naprav ali za druge namene; 

- podatke o stavbišču in funkcionalnem zemlji- 
šču objekta iz 14. č lena tega zakona. 

Občane je treba seznaniti z odlokom na krajevno 
običajen nač in. 

11. č len 
Prejšnjemu lastniku zemljišča, ki je postalo druž- 

bena lastnina po tem zakonu in mu je na njem 
prenehala pravica uporabe, pripada odškodnina po 
predpisih o razlastitvi. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: 12. člen 
Na stavbnem zemljišču, ki je postalo družbena 

lastnina na podlagi odloka iz 9. č lena tega zakona, 
ima prejšnji lastnik oziroma uporabnik pravico upo- 
rabe, dokler občinski upravni organ, pristojen za 
premoženjsko pravne zdeve, ne izda odločbe, s 
kn.tero odloč i, da ga mora izroč iti obč ini za uresni- 
čitev prostorskega izvedbenega načrta 

Prejšnji lastnik stavbnega zemljišča lahko takoj 
po uveljavitvi odloka o prenehanju lastninske pravi- 
ce zahteva, da občina prevzame zemljišče in plača 
odškodnino za zemljišče na podlagi zakona, občina 
pa mora prevzeti tako zemljišče 

Če občina na zahtevo prejšnjega lastnika v enem 
letu ne prevzame stavbnega zemljišča, lahko prejš- 
nji lastnik s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva 
prevzem zemljišča in plač ilo odškodnine za to zem- 
ljišče. 

Zoper odločbo, izdano po prvem ostavku tega 
člena, je dovoljena pritožba na republiški upravni 
organ, pristojen za premoženjsko pravne zadeve. 
Zoper odločbo tega organa ni dovoljen upravni 
spor , 

13. č len 
Prejšnji lastnik stavbnega zemljišča iz 12. člena 

tega zakona ne sme menjati oblike in svojstva zem- 
ljišča Vlaganja v tako zemljišče, ki bi povečala 
vrednost zemljišča, se ne upoštevajo pri določ itvi 
odškodnine. 

gajo ali presegajo, lahko prednostno pravico upo- 
rabe sporazumno uveljavljajo na toliko parcelah, 
kolikor je po veljavno sprejetem prostorskem izved- 
benem načrtu novih pacel na njihovem zemljišču, ki 
je postalo družbena lastnina 

18. č len 
Upravičenec uveljavlja prednostno pravico upo- 

rabe za graditev na stavbnem zemljišču pri občin- 
skem upravnem organu, pristojnem za premoženj- 
sko pravne nadeve, v 30. dneh od dneva, ko je o tem 
prejel pismeno obvestilo tega organa. 

Pravnomočna odločba o priznanju prednostne 
pravice uporabe za graditev je listina za zemljiško 
knjižni vpis te pravice 

19. č len 
Prejšnji lastnik mora v petih letih od dneva, ko je 

postala odločba o priznanju prednostne pravice 
uporabe za graditev dokončna, zgraditi stavbo do 
tretje gradbene faze, sicer izgubi prednostno pravi- 
co. Občinski upravni organ, pristojen za premo- 
ženjsko pravne zadeve, izda odločbo o izgubi te 
pravice in hkrati odloč i, da mora dotedanji pre- 
dnostni upravičenec izroč iti zemljišče občini 

Občinski upravni organ, pristojen za premoženj- 
sko pravne zadeve, lahko na zahtevo prejšnjega 
lastnika zaradi upravičenih razlogov podaljša rok iz 
prvega odstavka tega člena, vendar največ za dve 
leti. 

14. č len 
Stavba, ki bo lahko po prostorskem izvedbenem 

načrtu ostala na stavbnem zemljišču, ki je postalo 
družbena lastnina na podlagi odloka o prenehanju 
lastninske pravice, se ne prenese v družbeno last- 
nino. 

Lastnik stavbe pridobi pravico uporabe na zemlji- 
šču, na katerem je stavba, in zemljišču, ki se s 
prostorskim izvedbenim načrtom nameni za njeno 
redno rabo, dokler stavba stoji. Ta pravica se ne 
more samostojno prenašati 

Če je na stavbnem zemljišču stavba, ki se mora 
po prostorskem izvedbenem načrtu odstraniti, se 
zanjo uvede razlastitveni postopek, splošni interes 
pa se posebej ne ugotavlja 

15. č len 
Prejšnji lastnik zemljišča, ki je na območju za 

stanovanjsko graditev, ima prednostno pravico 
uporabe tolikšne površine zemlišča, kolikor ga po- 
trebuje za zgraditev stanovanjske hiše ali poslovne 
stavbe in za njeno redno rabo, če sme po prostor- 
skem izvedbenem načrtu na tistem zemljišču zgra- 
diti tako stavbo. 

16. č len 
Prejšnji lastnik lahko prednostno pravico upora- 

be za graditev uveljavlja samo na eni parceli, nastali 
po veljavno sprejetem prostorskem izvedbenem na- 
črtu, le v mejah lastninskega maksimuma na stav- 
bah in če površina njegovega zemljišča, ki je posta- 
lo družbena lastnina, dosega površino nove parcele 
in če več kot polovica nove parcele leži na tem 
zemljišču 

17.č len 
Če je bilo zemljišče, ki je postalo družbena lastni- 

na, v solastnini več oseb, lahko uveljavlja prednost- 
no pravico uporabe za graditev vsak prejšnji solast- 
nik čigar solastniški delež ustreza zahtevam iz 
prejšnjega člena. 

Solastniki, ki ne morejo uveljavljati prednostne 
pravice uporabe po določbah prejšnjega odstavka, 
ker njihovi solastninski deleži ne dosegajo površine 
nove parcele, solastninski deleži skupaj pa jo dose- 

20. č len 
Imetnik pravice uporabe iz 12. člena oziroma 

upravičenec iz 15. člena tega zakona lahko prenese 
tako pravico s pravnim poslom le na zakonca, po- 
tomce, posvojence in njihove zakonce, starše ali 
posvojitelje, ti pa te pravice lahko prenesejo samo 
na svojega zakonca, potomce, posvojence in njiho- 
ve zakonce. 

Kdor uveljavi prednostno pravico uporabe za gra- 
ditev na zemljišču, sme prenesti s pravnim poslom 
stavbo, zgrajeno najmanj do tretje gradbene faze, 
preden poteče pet let od dneva, ko mu je bilo 
izdano gradbeno dovoljeoje za stavbo, le na zakon- 
ca, potomce, posvojence, starše ali posvojitelje. 

Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami 
prejšnjih odstavkov tega člena, je nična. 

21. č len 
Pravico iz 12. in 15. člena tega zakona lahko 

podedujejo zakoniti dedič i prejšnjega lastnika ozi- 
roma imetnika pravice uporabe in zakoniti dedič i 
zakonca, potomcev, posvojencev, staršev ali po- 
svojiteljev, na katere je prejšnji lastnik ali imetnik 
pravice uporabe prenesel to pravico. 

22. č len 
Skupščina občine lahko določ i z odlokom iz 9. 

člena tega zakona, da mora samoupravna organi- 
zacija ali skupnost ali druga družbenopravna ose- 
ba, ki ima v svojih sredstvih zemljišče, namenjeno 
za kompleksno graditev, tako zemljišče izroč iti ob- 
čini, na način in ob pogojih, kot so določeni v 
predpisih o prisilnem prenosu nepremičnine v 
družbeni lastnini, splošni interes pa se posebej ne 
ugotavlja. 

23. člen 
Na zemljišču, ki je postalo družbena lastnina na 

podlagi odloka o prenehanju lastninske pravice, 
mora prejšnji lastnik oziroma uporabnik dopustiti 
raziskave, merjenja, parcelacijo, cenitve nepremič- 
nin in druga dela, ki so potrebna za pripravo in 
izvajanje prostorskega izvedbenega načrta. 

O zahtevi za dovolitev priprav in del iz prejšnjega 
odstavka odloča občinski upravni organ, pristojen 
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za premoženjsko pravne zadeve, pri čemer pa teh 
priprav in del, če je to mogoče, ne dovoli takrat, ko 
bi bilo to neprimerno za prejšnjega lastnika oziro- 
ma za pravno osebo 

Z odločbo po drugem odstavku tega člena ne 
smejo biti dovoljena gradbena jn druga podobna 
dela. 

Pritožba proti odločbi iz drugega odstavka tega 
člena ne zadrži izvršitve odločbe. 

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi 
za določitev meje območja, namenjenega za kom- 
pleksno graditev, če je treba za določitev meje 
takega območja deliti katastrske parcele (obodna 
parcelacija). 

24. č len 
Občina ima predkupno pravico do nezazidanih 

stavbnih zemljišč  
Občan društvo ali druga civilna pravna oseba, ki 

namerava prodati nezazidano stavbno zemljišče, 
mora prodajno ponudbo v dveh izvodih izroč iti ali s 
priporočeno pošiljko poslati občinskemu upravne- 
mu organu, pristojnemu za premoženjsko pravne 
zadeve. V ponudbi morajo biti navedeni označba in 
cena zemlišča ter drugi prodajni pogoji. 

Občina uveljavi prednostno pravico do nakupa s 
pismeno izjavo o sprejetju ponudbe, ki jo pošlje s 
priporočeno pošiljko prodajalcu v šestdesetih dneh 
od dneva, ko je upravni organ iz prejšnjega odstav- 
ka rejel ponudbo 

če občina meni, da je cena v ponudbi bistveno 
več ja kot odškodnina, ki bi jo dobil prodajalec po 
predpisih o razlastitvi, lahko občinski upravni or- 
gan, pristojen za premoženjsko pravne zadeve, v 
roku iz prejšnjega odstavka ugotovi vrednost ponu- 
denega zemljišča z izvedencem in uveljavlja nakup 
po tako ugotovljeni vrednosti. Če prodajalec, koje 
zvedel za vrednost ponudenega zemljišča, ponud- 
be v nadaljnjih 15 dneh ne umakne, mora zemljišče 
prodati občini po ceni, ki je enaka ugotovljeni vre- 
dnosti. 

Izjava o umiku ponudbe po prejšnjem odstavku je 
veljavna, če jo prodajalec v roku iz prejšnjega od- 
stavka izroč i ali pošlje s priporočeno pošiljko ob- 
činskemu upravnemu organu, pristojnemu za pre- 
moženjsko pravne zadeve 

25. č len 
Brez potrdila občinskega upravnega organa, pri- 

stojnega za premoženjsko pravne zadeve, da je bilo 
zemljišče ponuđ eno v prednostni nakup po določ- 
bah 24 člena tega zakona, pogodbe ni mogoče 
predložiti upravi za družbene prihodke zaradi od- 
mere prometnega davka in tudi ne overiti podpisov 
na pogodbi o prenosu zemljišča niti ga ni mogoče 
zemljiškoknjižno prenesti. 

Izvod zemljiškoknjižnega sklepa, na podlagi kate- 
rega se vknjiži lastnina iz prejšnjega odstavka na 
zemljišču iz 24. člena tega zakona, mora sodišče 
vroč iti družbenemu pravobranilcu samoupravlja- 
nja. 
Varianta: Besedilo: »družbenemu pravobranilcu 
samoupravljanja« se nadomesti z besedilom: »ob- 
činskemu javnemu pravobranilcu«. 

26. č len 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja lahko 

vloži tožbo na razveljavitev pogodbe o prodaji 
stavbnega zemljišča, če občini zemljišče ni bilo 
ponuđ eno ali če ji je bilo ponuđ eno po višji ceni ali 
ob drugih slabših pogojih, po katerih je bilo zemlji- 
šče prodano, ali če je z navideznim darilom ali na 
kakšen drugačen način prikrita prodaja. Tožbe ni 
mogoče vložiti po preteku enega leta od dneva, ko 
je bil opravljen zemljiškoknjižni prenos. 

Varianta: Besedilo: »Družbeni pravobranilec sa- 
moupravljanja« se nadomesti z besedilom: »Občin- 
ski javni pravobranilec«. 

27. č len OPOMBE: 
Stroški za pridobivanje stavbnega zemljišča v 

družbeno lastnino se krijejo iz sredstev, združenih v 
samoupravnem skladu stavbnih zemljišč  po določ- 
bah 41 člena tega zakona. 

III. UPRAVLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

28. č len 
Skupščina občine ustanovi na podlagi tega zako- 

na samoupravni sklad stavbnih zemljišč . 
Samoupravni sklad stavbnih zemljišč je pravna 

oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z 
zakonom oziroma statutom sklada. 

29. č len 
Organ upravljanja samoupravnega sklada stavb- 

nih zemljišč  je skupščina sklada V skupščino skla- 
da delegirajo polovico delegatov samoupravne in- 
teresne skupnosti komunalnih dejavnosti, energeti- 
ke, vodnega gospodarstva, stanovanjskega gospo- 
darstva, prometa in zvez, drugo polovico delegatov 
pa skupščina družbenopolitične skupnosti, ki je 
ustanovila sklad. 

Podrobnejša ureditev organizacije in delovanja 
samoupravnega sklada stavbnih zemljišč se določ i 
s statutom sklada, ki ga sprejme skupščina sklada v 
soglasju s skupščino občine 

Administrativno tehnična in druga opravila za 
sklad opravlja v breme sredstev sklada upravni or- 
gan, ki ga določ i skupščina občine. 

Samoupravni sklad lahko s pogodbo odda orga- 
nizaciji združenega dela posamezna strokovna de- 
la, razen opravil iz drugega odstavka 31. člena tega 

t zakona. 

30. č len 
Samoupravni sklad stavbnih zemljišč uresničuje 

politiko, sprejeto v planskih aktih občine, opravlja 
druge zadeve, določene s tem zakonom in s predpi- 
si občinske skupščine ter upravlja s sredstvi iz 41. 
č lena tega zakona 

IV. UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

31. č len 
Urejanje stavbnega zemljišča po tem zakonu ob- 

sega razreševanje vprašanj ob pridobivanju stavb- 
nih zemljišč  v družbeno lastnino, pripravo stavbne- 
ga zemljišča za graditev posameznih objektov in 
opremljanje stavbnega zemljišča s komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami. 

Razreševanje vprašanj ob pridobivanju stavbne- 
ga zemljišča obsega: 

- razreševanje premoženjsko pravnih razmerij z 
lastniki oziroma uporabniki zemljišč  ter objektov in 
nasadov, ki jih je treba odstraniti; 

- urejanje stanovanjskih razmerij z imetniki sta- 
novanjske pravice zaradi preselitve iz prostorov in 
zgradb, ki jih je treba porušiti 

Priprava zemljišča obsega: 
- geološke, geomehanske in mikroseizmične ra- 

ziskave, raziskave potrebne za varno graditev ob- 
jektov glede na nevarnosti naravnih in drugih ne- 
sreč ter vojne, pripravo geodetskih načrtov in ela- 
boratov ter prostorskih izvedbenih načrtov, parce- 
lacijo območij, določanje meja gradbenih parcel in 
podobna dela; 

- odstranitev obstoječ ih objektov in naprav, na- 
sadov, plodne zemlje ter odvoz materiala; 

- dela, kot npr. poravnavanje, nasipavanje in 
osušitev zemljišča, zavarovanje drsečega terena, 
odlagališč ter podobno; 

- arheološke raziskave zemljišča, če je na stavb- 
nem zemljišču arheološko najdišče. 
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Opremljanje stavbnega zemljišča obsega: 
- graditev ali rekonstrukcijo cest, ulic, trgov, do- 

stopnih poti, hodnikov, javnih parkirišč v naselju, 
javne razsvetljave, zelenih površin v naselju in dru- 
gih komunalnih objektov; 

- graditev ali rekonstrukcijo naprav in omrežja 
za oskrbo naselij z vodo, električno in toplotno 
energijo ter plinom, s PTT storitvami, za odvajanje 
padavinskih in odpadnih voda, prevoz potnikov v 
mestnem prometu, ter drugih objektov in naprav. 

32. č len 
Objekti in naprave iz četrtega odstavka 31. č lena 

tega zakona se razvrščajo po pomenu, ki ga imajo 
za naselje ali širšo območje, na: 

- magistralno omrežje, ki je namenjeno za oskr- 
bo vsega mesta ali širšega območja; 

- primarno omrežje, ki je namenjeno za oskrbo 
dveh ali več obstoječ ih ali predvidenih stanovanj- 
skih ali drugih območij; 

- sekundarno omrežje, ki je namenjeno za oskr- 
bo posameznega obstoječega ali predvidenega sta- 
novanjskega ali drugega območja. 

Republiški upravni organ, pristojen za urejanje 
prostora, izda podrobnejše navodilo o tem, kaj se 
šteje za primarno, sekundarno in magistralno 
omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav. 

33. č len 
Stavbno zemljišče v občini se ureja na podlagi 

programa urejanja stavbnega zemljišča. 
Program urejanja stavbnega zemljišča sprejme 

občinska skupščina. 
Program urejanja stavbnega zemljišča določa 

zlasti: 
- naselja in območja, ki se urejajo; 
- nač in in postopnost prehajanja stavbnih zem- 

ljišč v družbeno lastnino; 
- vrsto in obseg priprave in opremljanja stavbne- 

ga zemljišča v naseljih in na območjih iz prve alinee 
tega člena; 

- predvidene stroške urejanja stavbnega zemlji- 
šča; 

- vire financiranja in če je potrebno tudi način 
združevanja ter usmerjanja sredstev; 

- investitorje opremljanja stavbnega zemljišča z 
objekti in napravami magistralnega in primarnega 
omrežja; 

- nosilca urejanja stavbnega zemljišča na posa- 
meznem območju. 

Program urejanja stavbnega zemljišča mora biti 
usklajen s planirano graditvijo v obč ini in z dogovo- 
rom o temeljih družbenega plana občine. 

34. č len 
Republiški upravni organ, pristojen za urejanje 

prostora, izda v soglasju z republiškim upravnim 
organom, pristojnim za družbeno planiranje, navo- 
dilo o enotni metodologiji za pripravo programa 
urejanja stavbnega zemljišča. 

35. č len 
Nosilec urejanja stavbnega zemljišča na območ- 

jih v naseljih ter na območjih, namenjenih za stano- 
vanjsko kompleksno graditev, je samoupravni sklad 
stavbnih zemljišč . 

Nosilec urejanja stavbnega zemljišča na posa- 
meznih območjih, ki niso zajeta v prejšnjem odstav- 
ku tega člena, je samoupravna organizacija ali 
skupnost, za katere potrebe se ureja stavbno zem- 
ljišče. 

Stavbno zemljišče, ki ni na območju iz prvega ali 
drugega odstavka tega člena, urejajo investitorji 
posameznih objektov. 

36. člen 
Nosilci urejanja za posamezna območja sprejme- 

jo na podlagi programa iz 33. člena tega zakona 

investicijski projekt za urejanje stavbnega zemlji- 
šča. 

Investicijski projekt določa glede na obseg ureja- 
nja stavbnega zemljišča in območja zlasti: 

- možnosti in pogoje za priključ itev območja na 
magistralno oziroma primarno omrežje; 

- vrsto in obseg del pri pripravi in opremljanju 
stavbnega zemljišča z objekti in napravami sekun- 
darnega omrežja; 

- vrednost predvidenih del za pripravo in oprem- 
ljanje stavbnega zemljišča po posameznih področ- 
jih in vrednost skupnih del urejanja hkrati s sredstvi 
za razreševanje premoženjsko pravnih razmerij, 

- predvideni čas za posamezna dela in naloge; 
- investitorje in njihove obveznosti pri opremlja- 

nju stavbnega zemljišča; | 
- stroške in nač in porazdelitve predvidenih stro- 

škov za urejanje stavnega zemljišča; 
- nadzor nad izvajanjem investicijskega pro- 

jekta 
Vrsta in obseg opremljanja stavbnega zemljišča 

se določ ita v investicijskem projektu skladno s pro- 
storskim izvedbenim načrtom. 

37. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za urejanje 

prostora, izda navodilo o enotni metodologiji za 
pripravo investicijskih projektov za urejanje stavb- 
nega zemljišča. 

38. č len 
Izvajanje investicijskega projekta za urejanje 

stavbnega zemljišča v naseljih ter na območju, na- 
menjenih za kompleksno graditev, odda samou- 
pravni sklad stavbnih zemljišč organizaciji združe- 
nega dela, ki je registrirana za tako dejavnost. 

39. č len 
Stanovanjski in drugi objekti se smejo v naseljih 

graditi le na urejenem stavbnem zemljišču 
Urejeno stavbno zemljišče na območjih iz prejš- 

njega odstavka je zemljišče, na katerem so oprav- 
ljena dela v skladu z investicijskim projektom za 
urejanje stavbnega zemljišča. 

Na območjih, za katera ni sprejet investicijski 
projekt za urejanje stavbnega zemljišča, se smejo 
stanovanjski in drugi posamezni objekti graditi, če 
je zagotovljen ustrezen dostop s cesto ali dovozno' 
potjo, oskrba z električno energijo in vodo, ter 
odvajanje odpadnih voda oziroma je dovoljena 
gradnja greznic 

40. č len 
Urejanje stavbnega zemljišča se financira v skla- 

du s programom urejanja stavbnega zemljišča, na 
nač in in ob pogojih, ki jih določa zakon., 

41. člen 
Sredstva za urejanje stavbnega zemljišča na območ- 

ju naselij se zagotavljajo: 
- z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča 

ter s ceno za oddano stavbno zemljišče v družbeni 
lastnini in s prispevkom posapneznih investitorjev k 
stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega zemlji- 
šča v skladu s tem zakonom in odlokom skupščioe 
občine; 

- z namenskimi sredstvi samoupravnih organizacij 
in skupnosti za graditev komunalnih in drugih objektov 
in naprav, zagotovljenimi na nač in, kot ga določajo 
zakoni o komunalnih dejavnostih, energetiko, prometu 
in zvezah; 

- z drugimi sredstvi. 
42. č len 

Sredstva iz prve alinee 41. člena tega zakona se 
združujejo v samoupravnem skladu stavbnih zemljišč  
in se uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč v 
družbeno lastnino, pripravo in opremljanje stavbnih 
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zemljišč s sekundarnimi komunalnimi in drugimi ob- 
jekti in napravami 

Sredstva iz druge alinee 41. člena tega zakona se 
uporabljajo za opremljanje stavbnih zemljišč z magi- 
stralnimi in primarnimi komunalnimi in drugimi objekti 
in napravami 

Merila in nač in uporabe sredstev iz prvega odstavka 
tega člena se določijo z dogovorom o temeljih družbe- 
nega plana občine. 

43. č len 
Prispevek posameznega investitorja k stroškom za 

pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča se ugotovi 
tako, da se upoštevajo dejanski stroški za pripravo in 
opremljanje stavbnega zemljišča s komunalnimi in dru- 
gimi objekti in napravami sekundarnega pomena. 

Pri določ itvi prispevka posameznega investitorja po 
prejšnjem odstavku tega člena se upoštevajo: 

- površina nezazidanega,stavbnega zemljišča, ki ga 
investitor uporabi za graditev objekta; 

- zagotovljena zmogljivost komunalnih in drugih 
objektov in naprav za objekt iz prejšnje alinee; 

- leto, v katerem investitor plača prispevek. 
Glede na leto, v katerem investitor plača prispevek k 

stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega zemlji- 
šča, se ti stroški valorizirajo v višini, ki jo določ i občin- 
ska skupščina z odlokom 

44. č len 
InvStitor, ki nadzida ali prezida* obstoječ i objekt ali 

spremeni njegovo namembnost, mora plačati prispe- 
vek k stroškom za opremljanje stavbnega zemljišča. 

Pri določ itvi prispevka iz prejšnjega odstavka se smi- 
selno uporabijo določbe 43. člena tega zakona. 

45. člen 
Prispevek iz 43. in 44. člena tega zakona se določ i s 

pogodbo, ki jo skleneta investitor in samoupravni sklad 
stavbnih zemljišč . 

Sklenjena pogodba iz prejšnjega odstavka je pogoj 
za izdajo gradbenega dovoljenja. 

V. ODDAJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
46. člen 

Stavbno zemljišče v družbeni lastnini se odda v upo- 
rabo temeljnim in drugim organizacijam združenega 
dela, krajevnim skupnostim, samoupravnim intresnim 
skupnostim in drugim samoupravnim organizacijam in 
skupnostirp za gradnjo objektov za njihove potrebe, ter 
civilnim pravnim osebam in občanom za gradnjo sta- 
novanjskih hiš in drugih objektov, na katerih imajo 
lahko lastninsko pravico. 

47. člen 
Stavbnega zemljišča v mestu ali drugem naselju ni 

mogoče oddati v uporabo za gradnjo, če ni urejeno po 
določbah tega zakona. 

Stavbno zemljišče, ki ni na območjih iz prvega od- 
stavka tega člena, se lahko odda tudi neurejeno, če 
investitor sprejme obveznost, da ga bo sam uredil 

48. člen 
Občina sme odstopiti od pogodbe ter zemljišče od- 

dati drugemu uporabniku v skladu z določbami tega 
zakona, če investitor, ki mu je bilo oddano v uporabo 
neurejeno stavbno zemljišče, ne uredi tega zemljišča v 
skladu s pogodbo o oddaji zemljišča ter je zato znatno 
ovirano urejanje drugih zemljišč ali izgradnja drugih 
objektov ali če imajo drugi investitorji zaradi tega znat- 
no premoženjsko škodo. 

Občina mora v tem primeru iz sredstev samouprav- 
nega sklada stavbnih zemljišč izplačati prejšnjemu in- 
vestitorju stroške opravljenih koristnih del, ima pa tudi 
pravico do odškodnine za škodo zaradi neizpolnjeva- 
nja pogodbenih obveznosti. 

49. člen 
Stavbno zemljišče se odda proti plač ilu čepe tega 

zemljišča in prispevka k stroškom za pripravo in 
opremljanje stavbnega zemljišča, ki ga mora po tem 
zakonu poravnati investitor. 

50. člen 
Cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča po 

prejšnjem členu zajema povprečne stroške pridobitve 
zemljišča na določenem območju, valorizirane v letu 
oddaje. 

Pri oddaji stavbnega zemljišča občanom in civilnim 
pravnim osebam se v ceni kvadratnega metra stavbne- 

ga zemljišča upoštevata tudi povečana vrednost zaradi OPOMBE 
minulih družbenih vlaganj in povečana vrednost zaradi 
izjemnih lokacijskih in drugih ugodnosti. 

Občinska skupščina z odlokom predpiše, katero ob- 
močje se upošteva za izračun povprečnih stroškov po 
prvem odstavku tega člena, in nač in valorizacije teh 
stroškov 

51. č len 
Občinska skupščina ustanovi komisijo za oddajanje 

stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: komisija) in 
določ i njeno sestavo, naloge in nač in dela. 

Stavbno zemljišče se odda s pogodbo na podlagi 
javnega razpisa ali neposredno s pogodbo. 

Brez javnega razpisa se odda stavbno zemljišče za 
graditev komunalnih objektov in naprav, objektov ljud- 
ske obrambe, nadomestnih objektov v zvezi s potresom 
ter drugimi naravnimi nesrečami ali v zvezi z razlastitvi- 
jo, za družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo, gra- 
ditev stanovanjskih hiš v stanovanjski zadrugi, graditev 
objektov na zemljišču, ki je s prostorskim izvedbenim 
načrtom predvideno za določenega investitorja, zemlji- 
šče, ki je potrebno za smotrno zaokrožitev stavbnega 
zemljišča (poprava meje in podobno), ter zemljišče, ki 
je na podlagi prostorskega izvedbenega načrta ž druž- 
benim planom občine določeno za graditev infrastruk- 
turnih objektov in naprav ter objektov družbenega 
standarda. 

Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka 
tega č lena lahko stavbno zemljišče, za katero po dveh 
razpisih ni bilo ponudnikov, komisija odda neposredno 
s pogodbo pod pogoji, ki jih predpiše skupščina ob- 
čine. 

52. člen 
Nač in, pogoje in postopek oddaje stavbnega zemlji- 

šča predpiše občinska skupščina v skladu s tem zako- 
nom: 

Pogoji za oddajo stavbnega zemljišča morajo biti v 
skladu s politiko stanovanjske in druge graditve v obč i- 
ni ter morajo zagotoviti smotrno uporabo stavbnega 
zemljišča, interese varstva okolja in varstva naravne in 
kulturne dediščine ter druge splošne interese pri ureja- 
nju in uporabi prostora. —■ 

Če se stavbno zemljišče odda občanom za graditev 
družinske stanovanjske hiše z javnim razpisom, morajo 
biti ob pogojih iz prejšnjega odstavka upoštevane tudi 
.stanovanjske, delovne in socialne razmere udeležen- 
cev razpisa. ' 

53. člen 
Stavbno zemljišče, za katero je bil objavljen javni 

razpis, se odda ponudniku, ki najbolj izpolnjuje razpi- 
sne pogoje. Komisija mora o izboru obvestiti vse ponu- 
dnike. 

Vsak ponudnik, ki se je udeležil razpisa, ima pravico 
vložiti v 15 dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o 
izboru, ugovor na komisijo, če meni, da je z odloč itvijo 
o oddaji zemljišča kršena njegova pravica 

Komisija mora odloč iti o ugovoru v 15 dneh od dne- 
va,ko je bil vložen ugovor. 

Če ponudnik ni zadovoljen z odloč itvijo ali če komisi- 
ja ne odloč i v 15 dneh od vložitve ugovora, ima ponu- 
dnik v nadaljnjih 30 dneh pravico izpodbijati odloč itev 
o oddaji zemljišča pri rednem sodišču. 

54. č len 
Investitor in samoupravni sklad stavbnih zemljišč  

skleneta na podlagi odloč itve komisije pogodbo o od- 
daji stavbnega zemljišča. 

S to pogodbo se določijo pogoji, roki in nač in plač ila 
cene zemljišča in prispevek k stroškom za pripravo in 
opremljanje stavbnega zemljišča, ki ga mora po tem 
zakonu poravnati investitor. 

55. č len 
Občan, društvo in druga civilna pravna oseba ne 

more prenesti s pravnim poslom pravice uporabe 
stavbnega zemljišča v družbeni lastnini, ki je bilo odda- 
no po določbah tega zakona, če ta zakon ne določa 
drugače. 

Pravica iz prejšnjega odstavka se sme prenesti s 
pravnim poslom na drugega, če je na zemljišču zgraje- 
na stavba najmanj do tretje gradbene faze in če je od 
dneva, ko je bilo investitorju izdano gradbeno dovolje- 
nje za stavbo, preteklo najmanj pet let. 

Občan, ki mu je bilo zemljišče oddano po določbah 
tega zakona, lahko ne glede na 'določbe prvega in 
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drugega odstavka tega člena prenese s pravnim po- 
slom pravico uporabe stavbnega zemljišča v družbeni 
lastnini na svojega zakonca. 

56. člen 
Pravico iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko 

podedujejo zakoniti dedič i občana ali njegovega za- 
konca, na katerega je s pravnim poslom prenesena 
taka pravica. 

57. č len 
Pravni posli o oddaji nezazidanega stavbnega zemlji- 

šča v družbeni lastnini in o prenosu pravice na takem 
zemljišču, ki so sklenjeni v nasprotju z določbami tega 
zakona, so nični 

VI. NADOMESTILO ZA UPORABO 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

58. člen 
Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadome- 

stilo. 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se pla- 

čuje na območju mest in naselij mestnega značaja, na 
območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno 
kompleksno graditev, na območjih, za katere je sprejet 
prostorski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so 
opremljena z vodovodnim, kanalizacijskim in, električ - 
nim omrežjem. 

Območje, na katerem se plačuje nadomestilo za upo- 
rabo stavbnega zemljišča, določ i občinska skupščina. 

59. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne 

plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe ljudske 
obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja 
diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih 
stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in 
meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organiza- 
cije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednaro- 
dnem sporazumu drugače določeno in,za stavbe, ki jih 
uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejav- 
nost 

Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se za 
dobo pet let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje 
kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzi- 
dal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanova- 
nja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposre- 
dno vplačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po 
določbah tega zakona. 

Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča začne teč i od dneva vse- 
litve v stanovanje ali stanovanjsko hišo. 

Občinska skupščina lahko predpiše oprostitve oziro- 
ma delne oprostitve plač ila nadomestila tudi za občane 
z nižjimi dohodki v skladu z merili po dogovoru iz 61 
člena, tega zakona. 

60. člen 
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega 

zemljišča se plačuje od kvadratnega metra nezazidane- 
ga zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu 
določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni 
organ izdal lokacijsko dovoljenje. 

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zem- 
ljišča se plačuje od kvadratnega metra stanovanjske 
oziroma poslovne površine stavbe 

Stanovanjska površina je č ista tlorisna površina sob, 
predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, 
shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter 
čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. 

Poslovna površina je č ista tlorisna površina poslov- 
nega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno 
povezani s poslovnim prostorom. 

Občinska skupščina lahko določi, da so poslovne 
površine tudi površine zemljišč , ki so namenjene po- 
slovni dejavnosti, kot so nepokrita skladišča, parkiri- 
šča. delavnice na prostem in podobno. 

61. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določ i 

občinska skupščina v skladu z dogovorom o usklajeva- 
nju meril in območij, na katerih se plačuje nadomestilo 
in za določanje 'nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, ki ga sklenejo občine, ori čemer upe t; • jo 
ziasti 

- o jinijenost stavbnega zemljišča s komunalnimi 
in drugimi objekti in napravami in možnost priključ itve 
na te objekte in naprave; 

- lego in namembnost stavbnega zemljišča; 
- ugodno lego stavbnega zemljišča za pridobivanje 

dohodka v gospodarskih dejavnostih; 
- merila za oprostitev plačevanja nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča. 
62. člen 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora 
plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe 
ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma 
lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega pro- 
stora in imetnik stanovanjske pravice). 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določ i 
zavezancu iz prejšnjega odstavka občinski upravni or- 
gan, pristojen za družbene prihodke, če občinska 
skupšlč ina ne določ i drugega občinskega upravnega 
organa. 

Če ima stanovanjska hiša hišni svet, organ iz prejš- 
njega odstavka lahko z odločbo določ i višino nadome- 
stila za celotno stavbo hišnemu svetu, ki glede na 
površino stanovanj in poslovnih prostorov določ i sora- 
zmeren del nadomestila posameznim imetnikom pravi- 
ce uporabe oziroma lastnikom, imetnikom stanovanj- 
ske pravice in najemnikom poslovnega prostora 

Zavezanec, ki meni, da mu hišni svet ni pravilno 
odmeril nadomestila lahko zahteva, da mu organ iz 
drugega odstavka tega člena izda odločbo o tem, ko- 
likšno nadomestilo mora plačevati. 

Temeljne organizacije združenega dela in delovne 
skupnosti, ki so neposredni uporabniki stavbnega zem- 
ljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, plačujejo nado- 
mestilo iz dohodka, druge samoupravne organizacije 
in skupnosti pa iz svojih prihodkov. 

O pritožbi zoper odločitev iz drugega odstavka tega 
člena odloč i republiški upravni organ, pristojen za ure- 
janje prostora 

63. člen 
Za zastaranje odmere in izterjave nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča veljajo roki, ki jih določa- 
jo predpisi o davkih občanov. Za izterjavo nadomestila 
se uporabljajo določbe zakona o davkih občanov. 

64. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se pla- 

čuje trimesečno za nazaj in se zbira na posebnem 
računu pri samoupravnem skladu stavbnih zemljišč . 

Sredstva nadomestila za uporabo stavbnega zemlji- 
šča se uporabljajo za urejanje stavbnega zemlijšča v 
naseljih v skladu s prvo alineo 41. člena tega zakona. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
65. člen 

Določbe tega zakona, ki veljajo za prejšnjega lastni- 
ka zemljišča na območju, namenjenem za kompleksno 
graditev, se uporabljajo tudi za prejšnje lastnike stavb- 
,nega zemljišča, ki je postalo družbena lastnina zaradi 
nacionalizacije najemnih zgradb in gradbenih zemljišč , 
kompleksne razl'astitve in zaradi prenehanja lastninske 
pravice in drugih pravic na zemljišč ih namenjenih za 
kompleksno graditev, če pravice uporabe zemljišča ali 
prednostne pravice uporabe zemljišča za graditev niso 
izgubili oziroma je niso uresnič ili na podlagi predpisov, 
ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona. 

66. člen 
Občinske skupščine uskladijo svoje predpise o nado- 

mestilu za uporabo stavbnega zemljišča in svoje pred- 
pise o oddaji stavbnega zemljišča najkasneje v dveh 
letih od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

V roku iz prejšnjega odstavka uskladijo s tem zako- 
nom občinske skupšč ine tudi druge svoje predpise, 
izdane na podlagi zakona o upravljanju in razpolaganju 
s stavbnim zemljiščem (Uradni list SRS, št. 7/77 in 
8/78) in zakona o razpolaganju z nezazidanim stavb- 
nim zemljiščem (Uradni list SRS, št. 27/72). 

67. člen 
Postopek za spremembe in dopolnitve sklenjenega 

družbenega dogovora iz drugega odstavka 45. člena 
zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zem- 
ljiščem (Uradni list SRS, št. 7/77 in 8/78) so občine 
dolžne opravit! in družbeni dogovor uskladiti s tem 
zakonom v enem letu od dneva, ko začne veljati ta 

68. člen 
Pristojni republiški organi izd?jo predpise po določ- 
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bah 8., 32., 34 in 37. člena tega zakona najkasneje v 
enem letu od dneva, ko je začel veljati ta zakon. 

69. člen 
Evidenca stavbnih zemljišča po določbah' 8. člena 

tega zakona se upostavi najkasneje v treh letih od 
dneva, ko je začel veljati ta zakon. 

70. člen 
Stavbne zemljiške skupnosti oziroma enote komu- 

nalnih skupnosti za upravljanje s stavbnim zemljiščem, 
ki so bile ustanovljene po določbah zakona o upravlja- 
nju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem (Uradni list 
SRS, št. 7/77 in 8/78), se ukinejo najkasneje do konca 
leta 1985. 

Sredstva, pravice in obveznosti stavbne zemljiške 
skupnosti oziroma enote komunalne skupnosti za 
upravljanje s stavbnim zemljiščem se prenesejo na 
samoupravni sklad stavbnih zemljišč . 

Na samoupravni sklad stavbnih zemljišč  se prenesejo 
tudi druga sredstva, ki se vodijo na posebnih izločenih 
računih občine za nacionalizirana,stavbna zemljišča 

71. člen 
Občinske skupščine ustanovijo samoupravne sklade 

stavbnih zemljišč najkasneje do 31. 12. 1985. 

72. člen 
Dosedanji način zagotavljanja sredstev za urejanje 

stavbnega zemljišča, ki ga določajo samoupravni spo- 
razumi o temeljih planov stavbnih zemljiških skupnosti 
oziroma enot komunalnih skupnosti za urejanje stavb- 
nih zemljišč , velja do konca leta 1985, če uporabniki in 
izvajalci ne določijo drugače 

73. člen 
Ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati zakon o 

razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (Ura- 
dni list SRS, št. 27/72), zakon o prenehanju lastninske 
pravice in drugih pravic na zemljišč ih namenjenih za 
kompleksno graditev (Uradni list SRS, št. 19/76) in 
zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemlji- 
ščem (Uradni list SRS, št. 7/77 in 8/78). 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se v 
skladu s 37. členom zakona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74) še na- 
prej uporabljajo določbe 5. in 10. č lena zakona o razpo- 
laganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem. 

74. č len 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Ura- 

dnem listu SRS«. 

OPOMBE: 

SKUPSCINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

l. 
Postopek za izdajo zakona o stavbnih zemljišč ih se je de- 

jansko začet leta 1980, ko sta Zbor združenega dela in Zbor 
občin na svojih sejah 23. 11. 1980 v skladu z delovnim progra- 
mom Skupščine SR Slovenije obravnavala in sprejela predlog 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi predloga 
za izdajo zakona pripravil osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zahona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim 
zemljiščem. Osnutek zakona sta Zbor združenega dela in 
Zbor obč in Skupščine SR Slovenije obravnavala na sejah 15, 
julija 1981 in Sprejela sklep, da se odloži odločanje o osnutku 
tega zakona. Hkrati sta zbora sklenila, da se ustanovi posebno 
delovno telo Skupščine SR Slovenije in njenega izvršnega 
sveta, ki naj zlasti: 

- presodi temeljna načela samoupravne organiziranosti pri 
upravljanju in razpolaganju s stavbnimi zemljišč i; 

- uskladi določbe, s katerimi se opredeljuje planiranje na 
tem področ ju, z določbami zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije; 

- jasneje opredeli dejanske stroške glede na povprečne 
stroške za pripravo stavbnega zemljišča; 

- uskladi določbe o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča z Ustavo SR Slovenije in zakonom o združenem 
delu; 

- in obširneje pojasni sistem zagotavljanja sredstev. 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije je bilo naloženo, 

naj na podlagi stališč , ki jih bo zavzelo omenjeno posebno 
delovno telo, predloži spremenjeni oziroma dopolnjeni osnu- 
tek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravlja- 

nju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem oziroma predlaga 
nač in za nadaljnjo pripravo predpisov o pridobivanju, ureja- 
nju, upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem. 

Ob upoštevanju stališč  in usmeritev, ki so se oblikovale v 
tem posebnem delovnem telesu, je predlagatelj pripravil spre- 
menjeni in dopolnjeni osutek zakona o spremembah in dopol- * 
nitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zem- 
ljiščem, oziroma osnutek zakona o stavbnih zemljišč ih. Ta 
osnutek zakona je predpisal pridobivanje, urejanje in oddaja- 
nje stavbnega zemljišč a, določ il pa je tudi podlago za zajema- 
nje povečane vrednosti stavbnega zemljišča zaradi minulih 
družbenih vlaganj. 

Osnutek zakona o stavbnih zemljišč ih sta Zbor združenega 
dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije obravnavala na 
sejah 23. 2. 1982 Sprejela sta ga in naročila predlagatelju, da 
pripravi predlog zakona, pri čemer naj upošteva stališča, 
mnenja in pripombe skupščinskih delovnih teles in delegatov 

na sejah zborov ter obč inskih skupšč in. Zbor združenega dela 
je še posebej opozoril predlagatelja, naj prouč i in ustrezno 
upošteva mnenja sekretariatov Sveta za družbenoekonomske 
odnose in ekonomsko politiko ter Sveta za varstvo okolja pri 
RK SZDL Slovenije. Zbor obč in pa je naroč il predlagatelju, naj 
potem ko bo prouč il pripombe, predloge in mnenja ter se do 
njih opredelil, organizira razgovore v posameznih regijah, 
zlasti tam, kjer razmere terjajo posebno prouč itev posamez- 
nih določb osnutka zakona, ter naj tudi na tej podlagi pripravi 
predlog zakona. 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je 
pripravil delovno besedilo predloga zakona o stavbnih zemlji- 
šč ih z dne 25. 7. 1982 z ustrezno obrazložitvijo, o katerem so 
bile organizirane razprave v Zvezi komunalnih skupnosti Slo- 
venije, Splošnem združenju stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva ter v nekaterih občinah. Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora je tudi zaprosil pristojne 
občinske organe, samoupravne interesne komunalne skup- 
nosti in stavbno zemljiške skupnosti, naj pošljejo svoje pri- 
pombe, predloge in mnenja o delovnem besedilu predloga 
zakona z dne 25. 7. 1982. Tako so bile zbrane številne pri- 
pombe in predlogi, pomembni za oblikovanje zakona o stavb- 
nih zemljišč ih. Pripombe in predlogi so se nanašali na vse- 
bino zakona, hkrati pa so opozarjali na povezanost prostor- 
ske, urbanistične in stavbno zemljiške problematike, med 
drugim tudi zato, ker sta se pripravljala nov zakon o urejanju 
prostora in nov zakon o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor. 

Zaradi povezanosti prostorske, urbanistične in stavbno 
zemljiške problematike je obveljalo mnenje, naj bi jih zakon- 
sko urejali sočasno ter tudi hkrati predložil Skupšč ini SRS vse 
tri zakonske osnutke. V skladu s tem je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije predlagal, da se zakon o stavbnih zemljišč ih 
ponovno obravnava kot osnutek zakona. Predlog je bil spre- 
jet. 

II. 
Predlagatelj je pri obli kovanju novega osnutka zakona o 

stavbnih zemljišč ih upošteval veČino pripomb, predlogov in 
mnenj, danih k prvotnemu osnutku, hkrati pa tudi zakonsko 
ureditev, ki jo predvidevata osnutek zakona o urejanju pro- 
stora in osnutek zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor. 

V primerjavi s prvotnim osnutkom so v novem osnutku 
zakona o stavbnih zemljišč ih predlagane zlasti naslednje po- 
membnejše spremembe in dopolnitve. 

1. Pojem stavbnega zemljišča (1. člen osnutka) je oprede- 
ljen tako, kot zahteva ta zakon, in skladno s pravnimi razmerji, 
ki naj bi jih urejal ta zakon. V pojem stavbnega zemljišča so 
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zajeta zazidana in nezazidana zemljišča ne glede na lastnino 
Taka zemljišča so zemljišča, ki so z družbenim planom name- 
njena za graditev objektov in naprav, zemljišča, na katerih so 
zgrajeni objekti in naprave na podlagi predpisanega dovolje- 
nja, in druga zemljišča, za katera so izdana predpisana dovo- 
ljenja ter zemljišča, ki so bila kot stavbna zemljišča določena s 
predpisi pred uveljavitvijo tega zakona. Določneje je tudi 
opredeljeno, katera stavbna zemljišča so zazidana ali.nezazi- 
dana. Za nezazidana stavbna zemljišča je v tej opredelitvi 
poudarjeno, da taka zemljišča določa družbeni plan in ne več  
urbanistični ali zazidalni nač rt. 

2 V skladu z ustavnim načelom, da na zemljišč ih v mestih 
in naseljih mestnega značaja ter na drugih območjih, name- 
njenih za kompleksno graditev, ki jih določ i obč ina, ne more 
imeti nihče lastninske pravice, je določ eno, da se zemljišč a 
na teh območjih pridobivajo v družbeno lastnino z odlokom 
občinske skupšč ine o prenehanju lastninske pravice. Pri tem 
je pomembna opredelitev v 3. in 4. členu osnutka, kaj so 
mesta in naselja mestnega značaja in kompleksna graditev. 

Za pridobivanje nezazidanih stavbnih zemljišč v družbeno 
lastnino na drugih območjih je ohranjena predkupna pravica 
obč ine, vendar je v primerjavi s sedaj veljavno ureditvijo 
razširjena na vsa stavbna zemljišča (24 člen osnutka). Dolo- 
čeno je pravno varstvo te pravice. S predkupno pravico je 
občinam omogočeno, da uveljavljajo ustrezno politiko v prav- 
nem prometu stavbnih zemljišč , ki so v lasti občanov. 

3. Glede na ustavno pravni položaj občine (186. člen 
Ustave SR Slovenije) in njeno vlogo pri uresniČevaju zemlji- 
ške politike na področ ju stavbnega zemljiša je predvideno (5. 
č len osnutka), da se v občini ustanovi samoupravni sklad 
stavbnih zemljišč . Upravljal naj bi s stavbnimi zemljišč i v 
družbeni lastnini, s katerimi ne upravljajo delavci ali drugi 
delovni ljudje v posamezni družbeno pravni osebi, upravljal 
pa naj bi tudi z združenimi sredstvi za urejanje stavbnega 
zemljišča. S pomočjo sklada naj bi se v obč ini zagotavljali 
skupni interesi pri pridobivanju, pripravi in opremljanju stavb- 
nega zemljišča ter uveljavljala politika, ki jo določ a občinska 
skupšč ina. Ker pri upravljanju s stavbnimi zemljišč i in s sred- 
stvi za urejanje stavbnega zemljišča ne gre za svobodno 

■ menjavo dela, je samoupravni sklad tudi najprimernejša orga- 
nizacijska oblika za izvajanje planskih nalog občine na po- 
droč ju stavbnega zemljišča. 

4) Pri urejanju stavbnega zemljišča so opredeljene naloge, 
ki zajemajo pojem urejanja stavbnega zemljišča po tem za- 
konu Nanašajo se na pridobivanje stavbnih .zemljišč v druž- 
beno lastnino, pripravo zemljišč ter na njihovo opremljanje s 
komunalnimi in drugimi objekti in napravami (31 člen 
osnutka.) Določena so tudi merila za opredelitev magistral- 
nega, primarnega in sekundarnega omrežja komunalnih in 
drugih objektov in naprav, kar bo podrobneje opredeljeno s 
podzakonskim predpisom (32. č len osnutka.) Delitev na magi- 
stralno, primarno in sekundarno omrežje je pomembna za 
razdelitev stroškov za urejanje stavbnega zemljišča. Uveljav- 
Ijeno■ je načelo, da program urejanja stavbnih zemljišč za 
območje občine sprejme občinska skupšč ina skladno s plani- 
rano graditvijo v občini in z dogovorom o temeljih družbe- 
nega plana občine (33. člen osnutka). Program urejanja 
stavbnega zemljišča se izvaja s posameznimi investicijskimi 
projekti. Te projekte za posamezna območja urejanja stavb- 
nih zemljišč sprejmejo nosilci urejanja (36. č len osnutka). Za 
urejanje na območjih naselij mora poskrbeti samoupravni 
sklad stavbnih zemljišč , na drugih območjih pa samoupravne 
organizacije ali skupnosti, na željo katerih se ureja stavbno 
zemljišče Stavbno zemljišče, ki ni na območju urejanja stavb- 
nega zemljišča, urejajo investitorji posameznih objektov (35. 
č len osnutka). 

5) Sredstva za programirano urejanje stavbnega zemljišča 
se zagotavljajo s sredstvi, pridobljenimi z nadomestilom za 
uporabo stavbnega zemljišča, z oddajo stavbnega zemljišča v 
družbeni lastnini v uporabo in prispevkom investitorjev k 
stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, z 
namenskimi sredstvi samoupravnih organizacij in skupnosti 
za graditev komunalnih in drugih objektoviin naprav, zagotov- 
ljenimi na nač in in pod pogoji, ki jih določajo zakoni o 
komunalnih dejavnostih, energetiki, prometu in zvezah, ter z 
drugimi sredstvi (41. člen osnutka zakona). 

Sredstva, pridobljena z nadomestilom za uporabo stavb- 

nega zemljišča z oddajo stavbnega zemljišča v družbeni 
lastnini v uporabo in s prispevkom investitorjev k stroškom za 
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, se združujejo pri 
samoupravnem skladu stavbnih zemljišč  ter se uporabljajo po 
merilih, določenih z dogovorom o temeljih družbenega plana 
občine. Z njimi se krijejo stroški za pridobivanje stavbnega 
zemljišča v družbeno lastnino in stroški za pripravo in oprem- 
ljanje stavbnega zemljišča s sekundarnimi, komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami (42. č len-osnutka zakona ). 

Sredstva, ki jih določajo zakoni o komunalnih dejavnostih, 
energetiki ter prometu in zvezah, se uporabljajo za graditev 
magistralnih in primarnih objektov in naprav (42. č len osnutka 
zakona). 

V skladu z. načelom, da investitorje posameznih objektov 
kot končne uporabnike stavbnih zemljišč  bremenijo stroški za 
pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s sekundarnimi 
objekti in napravami (36. člen osnutka zakona), morajo ti 
povrniti te stroške v obliki prispevka ob uporabi oziroma 
pridobitvi stavbnega zemljišča. Prispevek posameznega inve- 
stitorja k tem stroškom se ugotovi po merilih, kot jih določa 
43. člen osnutka zakona. 

6) Povečana vrednost stavbnega zemljišča, ki je neposre- 
dna ali posredna posledica vlaganj družbenih sredstev, loka- 
cijskih ali drugih ugodnosti, pripada obč ini, na območju ka- 
tere je stavbno zemljišče Zajema se ob prometu s stavbnimi 
zemljišč i in ob uporabi stavbnih zemljišč , uporablja pa se za 
pridobivanje, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč (7. 
č len osnutka zakona). Ob tem v novem osnutku ni več  dolo- 
čeno, da se smejo ta sredstva uporabljati le za pridobivanje 
stavbnih zemljišč v družbeno lastnino. Povečana vrednost se 
zajema s ceno pri oddaji stavbnega zemljišča v družbeni 
lastnini (50. člen osnutka zakona) in pri uporabi stavbnega 
zemljišča v obliki nadomestila za njegovo uporabo (58. č len 
osnutka zakona). Občina lahko zajema povečano vrednost 
stavbnega zemljišča v skladu s svojo pravico in dolžnostjo, da 
po tem zakonu pridobiva stavbna zemljišča v družbeno last- 
nino na podlagi odloka o prenehanju lastninske pravice ali z 
uveljavljanjem predkupne pravice ter da se odškodnina za 
prenehanje lastninske in drugih pravic določa po predpisih o 
razlastitvi, po katerih se pri določanju višine odškodnine ne 
upošteva povečana vrednost zemljišča, ki je neposredno ali 
posredno posledica vlaganja družbenih sredstev. Nadome- 
stilo za uporabo stavbnega zemljišča se uvede na določenih 
območjih, morajo pa ga plačevati uporabniki stavbnega zem- 
ljišča (62, č len osnutka zakona). Pri določanju nadomestila se 
upošteva stopnja komunalne opremljenosti, lega in namemb- 
nost zemljišča ter ugodni pogoji za pridobivanje dohodka (61 
č len osnutka zakona) Pri taki zakonski ureditvi ni zagotov- 
ljena možnost za realnejše in celovitejše črpanje mestne rente 
glede dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti v smislu 
20. č lena Ustave SR Slovenije in 111. člena zakona o združe- 
nem delu. To vprašanje je širše in ga ni mogoče zadovoljivo 
rešiti v zakonu o stavbnih zemljišč ih. 

7) V novem osnutku ni več predvideno, da bi presojal 
pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča javni pravobranilec, 
pač  pa naj bi jih presojal družbeni pravobranilec samouprav- 
ljanja (25. in 26 člen osnutka zakona). V teku je namreč 
zakonodajni postopek za spremembo zakonov o javnem pra- 
vobranilstvu in o družbenem pravobranilcu samoupravljanja. 
V teh dveh zakonih je predlagana rešitev, po kateri bi opravljal 
nadzor nad prometom nepremičnin med družbenim in zaseb- 
nim sektorjem družbeni pravobranilec samoupravljanja To 
predlagano rešitev osnutek zakona o stavbnih zemljišč ih že 
upošteva V varianti pa se predlaga pristojnost javnega pravo- 
branilca, če ne bodo sprejete predlagane rešitve v zakonu o 
javnem pravobranilstvu 

Predlagatelj novega osnutka zakona o stavbnih zemljišč ih 
je poleg teh bistvenih sprememb spremenil ali dopolnil posa- 
mezne določbe prvotnega osnutka ter terminološko uskladil 
in ustrezno prerazporedil člene 

III. 
Za izvedbo zakona ne bodo potrebna posebna finančna 

sredstva. Zakon uvaja nove naloge za upravne organe v toliko, 
kolikor bodo upravni organi opravljali administrativno te- 
hnična opravila za sklad stavbnih zemljišč . Administrativno 
tehnična opravila bodo financirana iz sredstev, s katerimi naj 
bi upravljal sklad stavbnih zemljišč . 
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POROČILO 

o izvajanju zakona o stanovanjskem 

gospodarstvu v SR Sloveniji (ESA-284)* 

Izvršni svet Skupščine SR Siovenije je na 71. seji dne 9. 
6. 1983 obravnaval: 

- POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O STANOVANJ- 
SKEM GOSPODARSTVU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. č lena 
poslovnika Slkupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
č lena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije določ il, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Jože KA VČIČ, č lan Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Tomaž VUGA, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Ladislav HORVAT, pomočnik predsednika Republi- 
škega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

POVZETEK 
Skupščina SR Slovenije je zahtevala, da Izvršni svet Skup- 

šč ine SR Slovenije pripravi poroč ilo o izvajanju zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu s poudarkom na uresničevanju 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na tem po- 
droč ju. 

Poroč ilo prikazuje, kako se zakon izvaja po posameznih 
področ jih na različnih nivojih in kaj ovira njegovo hitrejše 
izvajanje, hkrati pa opozarja na stanje na področ ju stanovanj- 
skega gospodarstva, ki je kljub številnim aktivnostim nosilcev 
nalog in subjektov odločanja dokaj problematično. 

Po uvodnih informacijah poročilo obravnava urejanje vpra- 
šanj s podzakonskimi predpisi in družbenimi dogovori na 
ravni republike, ki jih določa zakon, uresničevanje samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov, samoupravno orga- 
niziranost ter gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi 
hišami v družbeni lastnini, zaključuje pa s splošno ugotovi- 
tvijo o izvajanju zakona in stanju na področju stanovanjskega 
gospodarstva ter sklepom glede nadaljnjih aktivnosti Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

II. 
1. V zakonskem roku so bili sprejeti vsi podzakonski akti, 

akcijski program za izvajanje zakona in družbeni dogovor o 
skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov na področ ju stanovanj- 
skega gospodarstva. S sprejetjem Zakona o stanovanjskih 
razmerjih je bil zaključen zakonodajni sistem in s tem podane 
osnove za nadaljnje urejanje odnosov v stanovanjskem po- 
droč ju na samoupravni podlagi z občinskimi predpisi. 

2. Družbeno planiranje in družbeno ekonomski odnosi s 
posebnostmi kot jih določa zakon o stanovanjskem gospo- 
darstvu se le počasi ureničujejo. Nosilci planiranja v planskih 
dokumentih organizacij združenega dela, samoupravnih sta- 
novanjskih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti niso 
uskladili in opredelili vseh elementov. V več  i h občinah je 
izostalo usklajevanje po elementih, pomembnih za socialno 
varnost, za solidarnostno graditev stanovanj in delno nado- 
meščanje stanarin ter za vzajemnost in graditev stanovanj. 

Novi sistem zagotavljanja sredstev po zakonsko opredelje- 
nih virih na samoupravni podlagi se je v pretežni meri dobro 
uveljavil. Le v treh občinah so sprejeli odlok o obveznem 
plačevanju prispevkov iz dohodka za solidarnost. Prav tako se 
sredstva za stanovanjsko graditev neovirano izločajo iz č i- 
stega dohodka po sklenjenih samoupravnih sporazumih in le 
v eni občini so uporabili pooblastilo o obveznem samouprav- 
nem sporazumevanju o združevanju sredstev vzajemnosti. 
Glede izločanja sredstev iz čistega dohodka celo delovne 

organizacije, ki so med letom poslovale z izgubo, ob zak- 
ljučku leta niso predstavljate večjega problema. 

Večina organizacij združenega dela in delovnih skupnosti 
je uredila vprašanje lastne udeležbe v svojih samoupravnih 
aktih, žal pa ne vse v skladu z zakonom in družbenim dogovo- 
rom. Glede stanarin kot temeljnega vira sredstev za eno- 
stavno reprodukcijo v stanovanjskem gospodarstvu je bil s 
planskimi akti opredeljen prehod na ekonomske stanarine, 
vendar ga ni bilo mogoče izvesti, zaradi vsakoletnih restriktiv- 
nih ukrepov na področju politike cen, v mnogih primerih pa 
tudi zaradi nedoslednega izvajanja nalog stanovanjskih skup- 
nosti v zvezi z opredeljevanjem realnih osnov (pretočkovanje 
in revalorizacija stanovanjskega fonda) za določ itev stanarin. 

3. Novosti, ki jih je prinesel zakon na področ ju stanovanjske 
graditve, posebej z opredelitvijo družbeno usmerjene stano- 
vanjske graditve ter loč itvijo funkcij investitorja in opravljanja 
investitorskih poslov od izvajanja gradnje stanovanj, so pri 
izvajanju v praksi naletele na vrsto težav. Družbeno usmerjena 
stanovanjska gradnja v vseh možnih oblikah že v planskih 
dokumentih stanovanjskih skupnosti in družbenopolitičnih 
skupnosti ni bila opredeljena po vseh elementih kot jih določa 
zakon, prav tako pa niso bili dogovorjeni in zagotovljeni 
potrebni in zadostni pogoji za njeno izvajanje. Stanje glede 
financiranja in kreditiranja, cen in racionalizacije ter vzroki za 
tako stanje so podrobneje prikazani v poroč ilu. Posledica 
tega je, da ob ugodnih razmerah pri zagotavljanju sredstev za 
stanovanjsko graditev ostaja velik del sredstev neizkoriščen 
in se kratkoročno obrača izven stanovanjskega gospodarstva, 
število zgrajenih stanovanj sicer ostaja skoraj na nivoju iz 
prejšnjih let, močno in hitro pa se zmanjšuje število nedokon- 
čanih, predvsem družbenih stanovanj, kar opozarja na po- 
trebo po pravočasnem ukrepanju, da v zadnjih letih tega 
srednjeročnega obdobja ne bi beležili občutnejšega neizpol- 
njevanja planiranega obsega stanovanjske graditve. 

4. Glede nač inov reševanja stanovanjskih vprašanj pri ve- 
č ini kategorij pričakovalcev stanovanj oziroma stanovanjskih 
upravičencev ni bilo bistvenih odstopanj od zakona. Težave 
so se pojavljale pri začasnem dodeljevanju solidarnostnih 
stanovanj mladim družinam zaradi neurejenih razmerij glede 
izpolnjevanja medsebojnih obveznosti med mlado družino in 
delovno organizacijo, pri kateri sta mlada zakonca združevala 
delo. Tudi reševanje stanovanjskih vprašanj v okviru stano- 
vanjskih zadrug se ne uresničuje v skladu z zakonom ter 
resolucijskimi in drugimi dokumenti. Zadruge še vedno ni- 
majo zadostne družbene podpore in niso ustrezno vključene v 
načrtovanje in izvajanje družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje. 

■X- Poroč ilu je priloženih več tabel, ki so na razpolago v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije 
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5 Zakon je prinesel na področju samoupravne organizira- 
nosti in gospodarjenju s stanovanjskim skladom bistvene 
novosti. Stanovalci uresničujejo svoje pravice in dolžnosti v 
skupnostih stanovalcev in v stanovanjskih skupnostih. Proces 
samoupravne preobrazbe v hišni smoupravni poteka prepo- 
časi. Od predvidenih skupnosti stanovalcev jih je ustanovlje- 
nih šele polovica. Prav tako ni bilo dovolj storjenega za novo 
organiziranost stanovanjskih skupnosti. Njihove strokovne 
službe se reorganizirajo le v smeri zmanjševanja kadra, pri 
tem pa pada strokovnost in kvaliteta njihovega dela. Vse to 
pozvroča številne negativne pojave pri gospodarjenju s stano- 
vanji v družbeni lastnini. Prenos stanovanjskega sklada na 
skupnosti stanovalcev ni mogoč , kjer takih skupnosti niso 
ustanovili. Odnosi glede plačevanja prispevkov etažnih lastni- 
kov v mnogih primerih niso urejeni v skaldu z zakonom 
Stroške, ki bi jih ti lastniki morali plačevati v obliki prispevka, 
krijejo stanovanjske skupnosti oziroma njihove strokovne 
službe neupravičeno iz družbenih sredstev. Bistveno se po- 

slabšuje tudi plačevanje stanarin in najemnin, stanovanjski 
sklad pa se slabo vzdržuje. 

Temeljne banke so se sicer samoupravno organizirale in 
ustanovile posebne enote za kreditiranje stanovanjskega in 
komunalnega gospodarstva, premalo pa se je spremenila 
vsebina njihovega dela. 

Predlog za ustanovitev posebnega sodišča združenega dela 
za reševanje sporov in razmerij, ki jih -ureja zakon in drugi 
predpisi na stanovanjskem področ ju, je šele v fazi javne 
obravnave. Spori iz teh razmerij se rešujejo pri sodišč ih, kjer 
naj bi se končali tudi vsi začeti postopki, dokler se ne ustanovi 
posebno sodišče združenega dela 

III. 
Izvršni svet ugotavlja, da se nekatere bistvene sistemske 

novosti, ki so bile uveljavljene z Zakonom o stanovanjskem 
gospodarstvu prepočasi uresničujejo in da je stanje na po- 
droč ju stanovanjskega gospodarstva dokaj problematično. 

I. UVOD 
Skupščina SR Slovenije je na zasedanjih zborov dne 26. 1. 

1981 sprejela zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni 
list SRS, št. 3/81). Z njim so bili določeni temelji stanovanjske 
politike v SR Sloveniji, ki so izhajali iz stališč in sklepov Vlit. 
kongresa ZKS, 8. seje predsedstva CK ZKS, predvsem pa iz 
Stališč , sklepov in priporoč il Skupščine SR Slovenije za na- 
daljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu (Uradni iist SRS, št. 35/79). S tem je bila dana 
podiaga :a urejanje samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov pri graditvi stanovanj, pri gospodarjenju s stanovanji 
in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, pri zagotavljanju 
vzajemnosti in solidarnosti pri pridobivanju in uporabi stano- 
vanj ter varstvu stanovanjskega in bivalnega okolja. 

Z delovnim programom Skupščine SR Slovenije za leto 
1983 je bilo v skladu z uresničevanjem najbolj aktualnih 
družbenih nalog predlagatelju naloženo, da pripravi poročilo 
o izvajanju zakona s poudarkom na uresničevanju samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem go- 
spodarstvu v SR Sloveniji. 

Poroč ilo temelji na analizi stanja v letih 1982 ter prikazuje 
dosedanjo preobrazbo in uresnič itev dogovorjenih planskih 
ciljev s stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji za ob- 
dobje 1981-1985, hkrati pa opozarja na nekatere težave in 
vprašanja, ki so ostala nerešena kljub številnim aktivnostim 
nosilcev nalog in subjektov odločanja v stanovanjskem go- 
spodarstvu po sprejetju zakona. 

Pri sestavi tega poročila so sodelovale strokovne službe 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, splošnega združe- 
nja komunalnega in stanovanjskega gospodarstva, Zveze ko- 
munalnih skupnosti Slovenije, SDK, Zavoda SR Slovenije za 
statistiko, Splošnega združenja gradbeništva in IGM, Ljub- 
ljanske banke - Stanovanjsko komunalne banke ter nekateri 
republiški in občinski upravni organi. 

Uporabljeni so bili podatki iz statističnih informacij, poroč il, 
analiz in iz anket nosilcev, ki po akcijskem programu skrbijo 
za neposredno uresničevanje zakona o stanovanjskem go- 
spodarstvu. 

V poroč ilu so upoštevane tudi o cene analize uresničevanja 
zakona, ki so jo obravnavali na raznih posvetih in razgovorih s 
predstavniki družbenopolitičnih organizacij (ZK, SZDL), zdru- 
ženj, samoupravnih interesnih skupnosti občin in občinskih 
upravnih organov. . . 

Poročilo obravnava vprašanja, pomembna za nadaljnjo 
preobrazbo odnosov in za uresničevanje planskih ciljev vtem 
srednjeročnem obdobju ter ciljev dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva. 

2. URESNIČEVANJE SAMOUPRAVNIH 
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV 
2.1. Temeljne zakonske usmeritve 

Zakon o stanovanjskem gospodarstvu temelji na načelu, da 
so delavci v temeljinih organizacijah združenega dela v okviru 
pravic in dolžnosti odločanja o skupnem dohodku nosilci 
odločanja o stredstvih za reševanje svojih stanovanjskih vpra- 

šanj in skupaj z delovnimi ljudmi in občani v skupnostih 
stanovalcev, krajevnih skupnostih, samoupravnih stanovanj- 
skih skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih nosilci od- 
ločanja o vseh vprašanjih stanovanjske politike. 

Stanovanjsko gospodarstvo kot reprodukcijska celota ob- 
sega po zakonu graditev stanovanj, gospodarjenje s stanova- 
nji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, zagotavljanje 
vzajemnosti in solidarnosti pri pridobivanju in uporabi stano- 
vanj ter varstvu stanovanjskega in bivalnega okolja. Znotraj te 
celote so neloč ljivo povezani enostavna in razširjena repro- 
dukcija, enoten sistem planiranja ter sistem financiranja po 
zakonsko opredeljenih virih sredstev (sredstva iz dohodka in 
čistega dohodka, osebna sredstva delovnih ljudi in občanov, 
bančna sredstva, stanarine itd.). 

V zvezi z reševanjem stanovanjskih vprašanj je zakon o 
stanovanjskem gospodarstvu prinesel vrsto novih ureditev 

Določeno je, da delovni ljudje in občani sami urejajo 
odnose pri združevanju sredstev za stanovanjsko graditev in 
sicer s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov organiza- 
cij združenega dela in stanovanjskih skupnosti ter s plani 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Pri tem je pomembna izpeljava načela, po katerem mora 
vsakdo v skladu s svojimi možnostmi prispevati lastna sred- 
stva za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja. 

Po zakonu je družbenousmerjena stanovanjska graditev 
tista, ki je določena s planom družbenopolitične skupnosti. 
Zakon tudi določa, kdo je lahko investitor in kdo lahko oprav- 
lja investitorska dela v okviru družbeno usmerjene stanovanj- 
ske gradnje. Pomembna novost je, da teh funkcij ne more več 
opravljati izvajalec gradbenih del. 

Glede gospodarjenja s stanovanji in stanovanjskimi hišami 
v družbeni lastnini je določeno, da stanovalci uresničujejo 
svoje pravice in dolžnosti v zvezi s stanarinami, ugotavljanjem 
vrednosti ter določanjem revalorizacije in amortizacije stano- 
vanj in stanovanjskih hiš v skupnostih stanovalcev in stano- 
vanjskih skupnostih. 

Zakon o stanovanjskem gospodarstvu opredeljuje stanova- 
nje kot ekonomsko dobrino, pri tem pa uveljavlja tudi so- 
cialno politiko, ki temelji na načelih socialistične solidarnosti. 
Pomemben element socialne politike na stanovanjskem po- 
dročju so poleg graditve družbenih, najemnih in solidarnost- 
nih stanovanj tudi merila za pridobitev stanovanj in delno 
nadomeščanje stanarin. 

V Zakonsko predvidenem roku so bili sprejeti vsi podzakon- 
ski akti in Družbeni dogovor o skupnih osnovah za zagotavlja- 
nje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Slo- 
veniji Uradni list SRS, št. 15/18). Skupaj s spremembami in 
dopolnitvami zakona o stanovanjskih razmerjih, sprejetimi v 
letu 1982, je bilo končano in zaokroženo urejanje novih odno- 
sov v stanovanjskem gospodarstvu. 

Za nadaljno preobrazbo odnosov in uresničevanje zastav- 
ljenih ciljev na področ ju stanovanjskega gospodarstva so 
pomembna zlasti vprašanja (1) uresničevanja sistema samou- 
pravnega dužbenega planiranja in samoupravnega urejanja 
stanovanjskih vprašanj delavcev, (2) zagotavljanja sredstev za 
graditev stanovanj v skladu z uveljavljenimi družbenoeko- 
nomskimi odnosi, (3) gospodarjenja s stanovanji in stanovanj- 
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skimi hišami v družbeni lastnini, (4) samoupravne ogranizira- 
nosti stanovanjskega gospodarstva, zato so ta vprašanja po- 
drobneje obdelana v nadaljevanju poročila. 

2. 2. Planiranje 
Za samoupravno premagovanje težav, zlasti razvojnih vpra- 

šanj v stanovanjskem gospodarstvu, je najpomembnejše ure- 
sničevanje sistema družbenega planiranja s posebnostmi, ki 
jih določa zakon o stanovanjskem gospodarstvu. 

Planski akti stanovanjskih skupnosti za obdobje 1981-1985 
so bili pripravljeni in sprejeti pravočasno, vendar ne brez 
težav in pomanjkljivosti. Samoupravni sporazumi o temeljih 
planov stanovanjskih skupnosti so zelo pomanjkljivi, saj v njih 
ni vseh elementov, ki jih v 18. č lenu določa zakon o stanovanj- 
skem gospodarstvu. Največ  težav in pomanjkljivosti je bilo pri 
usklajevanju planskih elementov med temeljnimi nosilci pla- 
niranja, kakor tudi pri usklajevanju planskih elementov med 
temeljnimi nosilci planiranja, kakor tudi pri usklajevanju z 
drugimi področ ji na ravni občine. Ugotavljamo, da niso bila 
usklajena vprašanja solidarnosti, vzajemnosti in graditve sta- 
novanj, 

Srednjeročni plan stanovanjskega gospodarstva za ob- 
dobje 1981-1985 je bil sprejet v 48. občinah, srednjeročne 
programe stanovanjske graditve pa so sprejeli v 42. občinah. 
Usklajanje po elementih, pomembnih za socialno varnost, se 
v mnogih občinah še ni uveljavilo. Aktivnosti občinskih skup- 
nosti socialnega varstva so bile v zvezi s tem zelo različne. Po 
podatkih stanovanjskih skupnosti v nekaterih občinah skup- 
nosti socialnega varstva z njimi sploh niso sodelovale. Sa- 
moupravne sporazume o usklajevanju vseh dejavnikov pri 
stanovanjski graditvi (19. člen) so sprejeli le v 13 občinah. 
Programe za uresničevanje s planskimi akti sprejetih obvez- 
nosti pri graditvi in prenovi stanovanjskih naselij z drugimi 
zainteresiranimi skupnostmi so sprejeli le v 15 občinah. 

Zaskrbljujoče je tudi, da več ina samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov stanovanjskih skupnosti ni usklajenih z 
dogovori o temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti in z 
družbenimi plani. Tako npr. več obč in v dogovoru o temeljih 
plana družbenopolitične skupnosti nima opredeljenega ob- 
sega sredstev za solidarnostno graditev stanovanj in delno 
nadomeščanje stanarin (35. in 36. člen zakona). 

Neskladja so bila razumljiva med pripravljanjem in spreje- 
manjem predpisov, vendar bi jih družbenopolitične skupnosti 
in samoupravne stanovanjske skupnosti morale v določenem 
roku odpraviti (akcijski program). 

Za neovirano in kontinuirano graditev stanovanj je zelo 
pomembno pravočasno pridobivanje stavbnega zemljišča. 
Prostorski deli družbenih planov so pomanjkljivi (grafični 
del), neurejeni sta tudi urbanistična in prostorska izvedbena 
dokumentacija. Pomanjkanje sredstev ali neurejeno financi- 
ranje povzročata težave pri pridobivanju in komunalnem 
opremljanju stavbnih zemljišč in zato tudi pri pridobivanju 
lokacijskih dovoljenj. 

Iz vsega navedenega je razvidno, da se določ ila o planiranju 
v zakonu o stanovanjskem gospodarstvu (17.-23. indr. č leni) 
niso ustrezno uresničevala. To povzroča zastoje pri združeva- 
nju sredstev, graditvi stanovanj, gospodarjenju z njimi, sa- 
moupravni organiziranosti in ovira razvoj stanovanjskega in 
komunalnega gospodarstva ter slabo vpliva na družbeni ra- 
zvoj. Nekatere pomanjkljivosti so bile sicer odpravljene pri 
dopolnjevanju samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
za obdobje 1981-1985, vendar je možno, da se bodo zaradi 
neodgovornega odnosa do planiranja ponovile napake iz leta 
1980. 
2.3. Zagotavljanje sredstev 
2.3.1. Krepitev družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu je narekovala spremembo sistema finan- 
ciranja oziroma zagotavljanja sredstev. Po 1. 1. 1981 delavci 
namensko usmerjajo sredstva za stanovanjsko graditev v SR 
Sloveniji iz dohodka in čistega dohodka. 

Delavci združujejo sredstva za reševanje stanovanjskih 
vprašanj na podlagi samoupravnih splošnih aktov o ugotav- 
Ijanjg in razpolaganju z delovnimi rezultati (dohodkom in 
čistim dohodkom), v skladu s svojim planom in samouprav- 
nim sporazumom o temeljih plana stanovanjske skupnosti za 
določeno srednjeročno obdobje. 

2.3.2. Sredstva, izločena iz dohodka za solidarnost (osnova 
bruto osebni dohodek) v stanovanjskem gospodarstvu, so 
namenjena: za graditev stanovanj za delavce in občane, ki si s 
svojimi sredstvi ne morejo rešiti svojega stanovanjskega vpra- 
šanja (solidarnostno stanovanje), za mladinske delovne akcije 
(0,003%), dijaške ter študentske domove (0,292%), delno na- 
domeščanje stanarin, vrač ilo' lastne udeležbe in za vrač ilo 
namenskih kreditnih sredstev. 

Obseg združevanja teh sredstev je glede na možnosti in 
potrebe, način uporabe ter upravljanja določen s samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih planov in samoupravnimi splošnimi 
akti samoupravnih stanovanjskih skupnosti. Odloke o obvez- 
nem plačevanju prispevkov za solidarnost, ki jih morajo spre- 
jeti v občinah, kjer niso podpisali samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana samoupravne stanovanjske skupnosti, so 
morale sprejeti le tri občine (Koper, Škofja Loka, Tržič ). 

Sredstva iz dohodka zagotavljajo zavezanci po stopnjah, za 
katere se dogovorijo v samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana samooupravne stanovanjske skupnosti. 

V SR Sloveniji je bila ta stopnja v letu 1981 1,41% BOD 
(2.248.200.000 din), v letu 1982 pa 1,52% BOD (2.817.014.000 
din). Povečanje v letu 1982 je 26%, prav toliko se je povečal 
osebni dohodek, ki je osnova za obračun prispevka. 

Solidarnostna sredstva se uporabljajo predvsem za graditev 
stanovanj, nekaj pa za delno nadomeščanje stanarin (do 1% 
vseh solidarnostnih sredstev). Pri oblikovanju solidarnostnih 
sredstev in pri njihovi uporabi v obdobju po sprejetju zakona 
ni bilo težav. 

Po zakonu o stanovanjskem gospodarstvu (20. člen) sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti s samoupravnim spora- 
zumom urejajo združevanje sredstev za tiste delavce, ki se 
dnevno vozijo na delo iz drugih obč in, z območja katerih so 
udeleženke sporazuma. Take samoupravne sporazume je 
podpisalo 39 občin (vse zainteresirane, razen občin na ob- 
močju Gorenjske). V letu 1981 je bilo za te namene združenih 
426.204.329 din, v letu 1982 pa približno 516.000.000 din ali 
21% več . 

2.3.3. Sredstva iz č istega dohodka za stanovanjsko graditev 
so namenjena za nakup ali graditev stanovanj v družbeni 
lastnini, za prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš, zadajanje 
posojil delavcem za nakup stanovanj v etažni lastnini, gradi- 
tev, nakup ali prenovo individualnih hiš ali stanovanj. 

Sredstva iz čistega dohodka, ki jih delavci namenjajo za 
reševanje stanovanjskih vprašanj, razporejajo v sklad skupne 
porabe, v katerega vplačujejo tudi sredstva lastne udeležbe za 
pridobitev stanovanjske pravice. 

Prihodki sklada skupne porabe, namenjeni za reševanje 
stanovanjskih vprašanj, so tudi anuitete od danih posojil 
delavcem. 

V skladu s samoupravnim splošnim aktom delavci v združe- 
nem delu po načelu vzajemnosti razrešujejo tudi stanovanj- 
ska vprašanja delavcev drugih temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti, ki začasno ne ustvarjajo 
sredstev za te namene. Vzajemno združena sredstva se s 
samoupravnim sporazumom o združevanju sredstev za dolo- 
čen namen med samoupravno stanovanjsko skupnostjo in 
temeljno banko združujejo v temeljni stanovanjsko-komu- 
nalni banki oziroma enoti temeljne banke. 

Zavezanci plačevanja stanovanjskega prispevka so tudi de- 
lovni ljudje, ki samostojno poleg delavcev v organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih opravljajo dejavnost 
z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov in pri njih zapo- 
sleni delavci ter kmetje in delovni ljudje, ki združujejo delo v 
kmetijskih zadrugah. 

Iz čistega dohodka je bilo za stanovanjsko-komunalno iz- 
gradnjo izločenih v letu 1981 10.143.772.000 din po stopnji 
7,02% od bruto osebnih dohodkov, v letu 1982 pa 
12.303.563.000 din po stopnji 6,55%. Zmanjšanje 0,47% je 
posledica zmanjšanja dodatnega izločanja sredstev iz č istega 
dohodka in poslovanja večjega števila delovnih organizacij z 
izgubo. Leta 1982 je imelo izgubo 226 organizacij združenega 
dela s 43.415 zaposlenimi. Precej navedenih organizacij je 
izgubo pokrilo, po zaključnem računu pa je imelo nekrito 
izgubo 72 organizacij združenega dela s 16.092 zaposlenimi. 

Uporabniki družbenih sredstev, ki so poslovali z izgubo in 
so v obračunskem obdobju plačevali sredstva za vzajemnost 
za stanovanjsko gospodarstvo, imajo pravico do vrač ila vpla- 
čanih sredstev. Hkrati ne plačujejo akontacij po 30. členu 
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zakona, dokler v prvem naslednjem periodičnem ali zaključ- 
nem računu ne ugotovijo čistega dohodka, ki ga lahko razde- 
lijo za te namene. Organ samoupravne stanovanjske skupno- 
sti lahko na zahtevo organizacije združenega dela začasno 
tudi odloži plač ilo teh obveznosti. 

V razpravah ob sprejemanju zakona o stanovanjskem go- 
spodarstvu je bila nemalokrat izražena bojazen, da bo nov 
sistem financiranja stanovanjske graditve, ki temelji predv- 
sem na sredstvih, izločenih iz čistega dohodka, povzroč il 
zastoj pri stanovanjski graditvi oziroma onemogočil njeno 
kontinuiteto. Na osnovi podatkov za leta 1981 in 1982 ugotav- 
ljamo, da se sredstva za stanovanjsko graditev nemoteno 
izločajo iz čistega dohodka (samo v eni obč ini so uporabili 
pooblastilo o obveznem samoupravnem sporazumevanju o 
združevanju sredstev vzajemnosti). To velja za sredstva, ki so 
namenjena za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev v 
organizacijah združenega dela, in tudi za sredstva vzajemno- 
sti, ki se večinoma zbirajo na podlagi samoupravnega spora- 
zuma o združevanju sredstev. 

2.3.4. V zakonu je določeno, da mora vsakdo v skladu s 
svojim socialnim in zdravstvenim stanjem ter ekonomskimi 
možnostmi prispevati lastna sredstva za rešitev svojega sta- 
novanjskega vprašanja, in sicer za pridobitev stanovanjske 
pravice do solidarnostnega stanovanja v višini 1-4%, na druž- 
beno najemnih 4-20% od vrednosti stanovanja, za nakup 
stanovanja v etažni lastnini oziroma izgradnji individualnega 
stanovanja pa 20-40% od vrednosti standardnega stanovanja 
(plača se vsa razlika v vrednosti glede na več jo površino). 

Več ina organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v 
SR Sloveniji je uvedla lastno udeležbo pri pridobitvi stano- 
vanjske pravice na podlagi meril družbenega dogovora in 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov stanovanjskih 
skupnosti. V nekaterih organizacijah združenega delav sa- 
moupravnih splošnih aktih še niso uredili lastne udeležbe, v 
nekaterih pa imajo sprejeta merila, vendar so v nasprotju z 
družbenim dogovorom. Za posamezne kategorije delavcev, 
predvsem tiste z višjimi osebnimi dohodki (deficitarni stro- 
kovni kadri), oproščajo plačila lastne udeležbe, omogočajo 
obročna plačevanja, dodeljujejo posojila iz skladov skupne 
porabe itd. Osnova za lastno udeležbo je vrednost stanovanja 
ali stanovanjske hiše. Ker kljub določenemu roku v letih 1981 
in 1982 v več ini občin niso pretočkovali stanovanj in s tem 
ugotovili novih vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš, je 
odbor udeležencev družbenega dogovora zavzel stališče, da 
se revalorizirana vrednost starega stanovanja kot osnova za 
izračun lastne udeležbe ugotavlja s sodno cenitvijo, vrednost 
novega stanovanja pa s kupoprodajno pogodbo. Sodne ceni- 
tve so povezane s sorazmerno visokimi stroški (tudi višjimi od 
lastne udeležbe), zato je treba najti ustreznejšo rešitev. Treba 
je pospešiti pretočkovanje in prevrednotenje stanovanj in na 
osnovi novo ugotovljene vrednosti stanovanj in stanovanjskih 
hiš enotno v SR Sloveniji ugotavljati vrednost stanovanja za 
odmero lastne udeležbe. 

2.3.5. Sredstva za enostavno reprodukcijo v stanovanjskem 
gospodarstvu se zagotavljajo iz stanarin, prispevkov etažnih 
lastnikov in najemnin za poslovne prostore v stanovanjskih 
hišah. V SR Sloveniji se je v letu 1979 pričel postopen prehod 
na ekonomske stanarine, ki bi moral biti v skladu s sprejetimi 
opredelitvami v vseh občinah končan do leta 1985. Vključen je 
bil v vse samoupravne sporazume o temeljih planov stano- 
vanjskih skupnosti, vendar ga oni bilo mogoče izvajati zaradi 
vsakoletnih omejitvenih ukrepov pri izvajanju politike cen. V 
letu 1981 so se stanarine povečale za 22%, v letu 1982 za 6,3% 
ali od 5%-22% v posamezni občini. Stanarine v SR Sloveniji 
so v letu 1980 znašale 995,791.000 din, v letu 1981 1.327.874 
din v letu 1982 (po oceni) pa 1.593.34.000 din. Amortizacija se 
je obračunavala po minimalni stopnji 0,60% od revalorizirane 
vrednosti stanovanjskega sklada in je v letu 1981 znašala 
37%, v letu 1982 pa zaradi povečanja vrednosti stanovanj- 
skega sklada 45,6% od stanarine. Zaradi neuveljavljanja eko- 
nomskih stanarin in povečanja vrednosti stanovanjskega 
sklada se delež amortizacije v stanarini nenehno zvišuje, 
zmanjšujejo pa se sredstva za vzdrževanje stanovanj. Na pod- 
lagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov stanovanj- 
skih skupnosti se sredstva amortizacije vzajemno združujejo 
pri samoupravnih stanovanjskih skupnostih. 

Delež stanarine v povprečnem družinskem dohodku v SR 
Sloveniji nenehno pada in je v letu 1982 znašal še 2,94%. 

Posledica tega je, da ni zaživel sistem delnega nadomeščanja 
stanarin, da se neracionalno uporablja stanovanjski sklad, da 
se zmanjšuje zanimanje za več ja vlaganja sredstev v reševanje 
stanovanjskih vprašanj delovnih ljudi in občanov in se 
ustvarja vse večja razlika, med uporabniki in lastniki stano- 
vanj. V letu 1981 je prejelo subvencijo 3.624 družin v skupnem 
znesku 16.621.000 din, kar je manj kot 1% skupnih solidar- 
nostnih sredstev. 

2.3.6. V preteklem srednjeročnem -obdobju 1976-1980 je 
stanovanjska graditev po številu zgrajenih stanovanj presegla 
planska predvidevanja. Zgrajenih je bilo 70.946 stanovanj, 
planiranih pa le 65.000. Stanovanjsko gospodarstvo je v letu 
1980 še sodilo med prednostne dejavnosti, ki so jih pospeše- 
vali ukrepi tekoče ekonomske in kreditne politike. To velja za 
graditev stanovanj in za industrijo gradbenega materiala. 

Za leto 1981 je bila resolucijsko dogovorjena ohranitev 
stanovanjske graditve na ravni iz leta 1980. Ta razvojni cilj pa 
ni bil več usklajen z ukrepi denarno-kreditne politike. V ban- 
kah v SR Sloveniji se je pričel proces usklajevanja ročnosti 
kratkročnih virov sredstev z naložbami, ki je zavrl vso investi- 
cijsko dejavnost in vplival tudi na naložbe v stanovanjskem in 
komunalnem gospodarstvu. Ob tem je bila uvedena še omeji- 
tev porasta plasmajev v bankah, ki pa v letu 1981 še ni 
prizadela stanovanjskega gospodarstva (prednostno) vplivala 
pa je že na komunalno gospodarstvo. Za leto 1982 je bila 
značilna vsesplošna omejitvena denarno posojilna politika, 
po kateri se tudi vlaganja v stanovanjsko gospodarstvo ne 
obravnavajo več prednostno. Na tej osnovi so se banke v letih 
1981 in 1982 odloč ile, da bodo predvsem izpolnjevale dolgo- 
ročne obveznosti iz sklenjenih pogodb na podlagi stanovanj- 
skega varčevanja občanov in vezave sredstev organizacij 
združenega dela za stanovanjsko graditev, za druge namene 
pa le obveznosti iz preteklih let. Novih dogoročnih obveznosti 
niso sprejemale, razen na podlagi vezave sredstev uporabni- 
kov. Dolgoročno financiranje komunalnih investicij je bilo s 
tem skrčeno, financiranje izgradnje objektov družbenega 
standarda pa je bilo skoraj prekinjeno. Vsa naložbena aktiv- 
nost bank na stanovanjskem področju se je zreducirala na 
kratkoročno premostitveno usmerjanje razpoložljivih sta- 
novnjskih sredstev v stanovanjsko graditev. Navedenim ukre- 
pom se je pridružil še zvezni zakon o prepovedi izdajanja 
garancij o bodočih prilivih in planiranih kreditih za financira- 
nje investicij, dajanje kreditov in garancij za kritje prekorači- 
tev pri financiranju investicij in uporabe kratkoročnih virov 
sredstev za financiranje investicij. 

Za pridobitev gradbenega dovoljenja so investitorji na pod- 
lagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 39/81) in 
navodil SDK predložili potrdila stanovanjske skupnosti o za- 
gotovitvi sredstev (dokaz, da so s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana stanovanjske skupnosti zagotovljena 
sredstva v obsegu in dinamiki, ki omogočajo graditev ob- 
jekta). Ta dokument pa ni bil dovolj za dokaz o zavarovanju 
plač il po zakonu o zavarovanju plač il med uporabniki družbe- 
nih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 60/75, 2/76, 13/76 in 22/78) 
ob sklepanju pogodb z izvajalci. 

Banke so v letu 1980 v okviru Združenja bank Jugoslavije 
podpisale samoupravni sporazum o usklajeni politiki krediti- 
ranja varčevalcev za graditev in nakup stanovanj in stanovanj- 
skih hiš Uvedene so bile nekatere ugodnosti pri najemanju 
posojil, vendar so bila že leta 1981 ukinjena družinska poso- 
jila (za vselitev), premostitvena posojila (med varčevanjem), 
uvedeni so bili depoziti, zaostrili so se pogoji namenskega 
varčevanja (čakalna doba, delež banke, pogoji kreditiranja 
združne graditve itd.). 

Z družbenim dogovorom o skupnih osnovah za zagotavlja- 
nje in usklajevanje družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji so se banke zavezale, 
da bodo za kreditiranje stanovanjskega in komunalnega go- 
spodarstva namenile najmanj 20% od vpoglednih sredstev 
občanov, vendar te obveznosti ne uresničujejo oziroma jo v 
posameznih temeljnih bankah uresničujejo različno. V letu 
1981 so temeljne banke v SR Sloveniji usmerile v stanovanj- 
sko in komunalno gospodarstvo le 14,8% od zbranih sredstev 
občanov na dan 31. 12. 1981, v I. polletju 1982 se je delež 
zmanjšal na 13%, v II. polletju pa-se je povečal na 17,2% 
(stanje na dan 31. 12. 1982). 

Stanovanjsko varčevanje in kreditiranje delovnih ljudi in 
občanov se realno zmanjšujeta zaradi nenehnega spreminja- 
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nja in zaostrovanja pogojev namenskega varčevanja, skokovi- 
tega naraščanja cen stanovanjske graditve ter padca realnih 
osebnih dohodkov. Namensko varčevanje za stanovanjsko 
graditev se je v letu 1981 realno zmanjšalo za 14%, v letu 1982 
pa za 15%, 

Sredstva stanovanjskega in komunalnega gospodarstva v 
bankah Ljubljanske banke-Združene banke za območje SR 
Slovenije so se od leta 1982 večala hitreje kot skupna sredstva 
bank, tako da je bilo stanje teh sredstev relativno ugodno. 
Zato so se pojavile zahteve po začasnem prelivanju teh sred- 
stev med bankami, predvsem pa za druge namene v posa- 
mezni temeljni banki. Ugotavljamo, da so zelo malo stano- 
vanjskih sredstev kratkoročno usmerjali v stanovanjsko grad- 
njo (30%) 

Na podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju sred- 
stev za določen namen stanovanjska skupnost združuje vza- 
jemna sredstva v temeljni stanovanjsko-komunalni banki ozi- 
roma posebni samostojni poslovni enoti temeljne banke. V 
letu 1982 so bila ta sredstva zaradi neustrezne organiziranosti 
finančnega poslovanja bank (poslovanje po pooblastilu) sicer 
omejena z limitom porasta plasmajev glede na stanje konec 
preteklega leta v višini 13,3% oziroma do višine 963 000.000 
din. Povečan plasma teh sredstev v letu 1982 je znašal le 7,5% 
ali 544.000.000 din, stanje neporabljenih vzajemno združenih 
sredstev v temeljnih bankah LB na dan 31 12.1982 pa je bilo 
1.371.062.000 din. To potrjuje že navedene ugotovitve, da se v 
preteklem obdobju v bankah in stanovanjskih skupnostih 
občin niso dovolj potrudili, da bi zmanjšali negativne uč inke 
omejitev. 

Po podatkih (analiza zaključnih računov) SDK je bilo stanje 
neizkoriščenih stanovanjskih sredstev, ki jih združeno delo 
izloča iz dohodka in čistega dohodka, na dan 31. 12. 1981 
6.409.019.000 din ali 56,4% več kot leta 1980 in 31. 12. 1982 
6.664.001 000 din ali 32,3% več kot leto poprej. To pomeni, da 
je od vseh v 1982. letu izločenih sredstev iz dohodka in 
čistega dohodka za te namene ostalo po zaključne računu še 
44% neuporabljenih. 

Omenjene nepravilnosti pri financiranju in kreditiranju sta- 
novanjskega in komunalnega gospodarstva prenašajo reše- 
vanje stanovanjskih vprašanj delavcev v združeno delo. De- 
lavci želijo, da se čim več sredstev sklada skupne porabe 
nameni za reševanje stanovanjskih vprašanj z individualno 
stanovanjsko graditvijo, zmanjšuje pa se zanimanje združe- 
nega dela za nakup družbenih stanovanj. Z večjo preusmeri- 
tvijo v individualno graditev se bodo porušila" planska ra- 
zmerja med družbeno in individualno gradnjo, s tem pa bo 
oteženo reševaje stanovanjskih vprašanj upravičencev do pri- 
dobitve družbeno najemnih stanovanj. 

Posebna težava pri reševanju stanovanjskih vprašanj je 
kreditiranje zasebnih kmetov Za združene kmete v kmetijskih 
zadrugah in za kmete borce NOV je v sistemu zagotovljen vir 
sredstev za kreditiranje stanovanjske gradnje (sredstva vzaje- 
mnosti in solidarnosti), zasebni kmetje pa niso vključeni v ta 
sistem, zato nimajo možnosti za najemanje posojil pri bankah 
za graditev in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš: Ta 
problem je bilo treba rešiti z dopolnilnimi sredstvi (iz vpogle- 
dnih sredstev občanov), ki jih banke namenjajo za stanovanj- 
sko gradnjo, in s sredstvi hranilnih vlog, zbranih pri kmetijskih 
zadrugah ter tako odpraviti neenakopravnost pri pridobivanju 
posojil za reševanje stanovanjskih vprašanj med delavci in 
kmeti. 

2.3.7 Za razširjeno reprodukcijo v komunalnem gospodar- 
stvu se od leta 1981 naprej izločajo sredstva na osnovi bruto 
osebnega dohodka iz čistega dohodka, S prehodom na novi 
nač in izločanja in združevanja sredstev bi morale vse stano- 
vanjske in komunalne skupnosti občin spremembe o združe- 
vanju sredstev vključ iti v svoje samoupravne sporazume o » 
temeljih planov Nemoteni prehod na novi sistem financiranja 
komunalnega gospodarstva je v letih 1981 urejal 135. člen 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Po podatkih samoupravnih komunalnih interesnih skupno- 
sti so v letu 1981 v 29 občinah namenjali 20% stanovanjskih 
sredstev za financiranje gradnje komunalnih objektov in na- 
prav primarnega in sekundarnega pomena, ki služijo indivi- 
dualni rabi, preostale občine pa so združevanje sredstev že 
uredile s samoupravnimi sporazumi komunalnih skupnosti ali 
stavbno zemljiških skupnosti. V občinah, kjer prerazporeditvi 
sredstev med stanovanjskim in komunalnim gospodarstvom 

na osnovi izdelanih programov niso namenili dovolj pozorno- 
sti in samoupravnih sporazumov niso dopolnili, financiranja 
za te namene še nimajo urejenega. 

V več ini občin je neustrezen odnos tudi do zagotavljanja in 
zbiranja sredstev iz nadomestila za uporabo stavbnega zem- 
ljišča. Po podatkih SDK je bilo v letu 1982 iz tega vira zbranih 
845.056.296 din ali za 12.6% več kot v poprejšnjem letu 

Z družbenim dogovorom o upravljanju in gospodarjenju s 
sredstvi za kreditiranje graditve stanovanj (Uradni list SRS, št 
1/74) je bilo dogovorjeno, da bodo občine v skladu s potre- 
bami in možnostmi usmerjale davke od dohodka od prometa 
nepremičnin in druge davke (npr. od posesti stavb) v komu- 
nalno gospodarstvo (urejanje stavbnih zemljišč ). Med veljav- 
nostjo dogovora do leta_ 1981 to ni bilo realizirano, zato se ta 
sredstva še vedno združujejo v proračunih družbeno politič - 
nih skupnosti (v letu 1982 so znašali ti davki 412.623.000 din). 
V skladu z dolgoročnim programom gospodarske stabiliza- 
cije v stanovanjskem in komunalnem gospodarstvu je nujno 
potrebno doseč i, da se bodo ta sredstva v občinah SRSIove- 
nije usmerjala v komunalno gospodarstvo. 

Ugotovitve o izvajanju sistema financiranja kažejo, da šo 
izjemno počasne vsebinske spremembe pri gospodarjenju s 
sredstvi, namenjenimi za stanovanjsko in komunalno gospo- 
darstvo. To slabo vpliva na uresničevanje družbenoekonom- 
skih odnosov na tem področ ju. 

2. 4. Stanovanjska graditev 
2. 4. 1, Za obdobje 1981-1985 je bilo sprva načrtovano, da 

bo zgrajenih 65.000 stanovanj Zaradi znanih vzrokov je bil ta 
plan zmanjšan na 58.000 stanovanj. Statistični podatki kažejo, 
da je bilo v prvih dveh letih tega srednjeročnega obdobja 
zgrajenih že 27.018 stanovanj ali 46,6% načrtovanih (od tega 
56% ali 15.037 stanovanj v družbeni lastnini in 44% v lastnini 
občanov). V preteklih sedmih letih je bilo največ stanovanj 
(14.674) zgrajenih v letu 1981. V tem letu se je bistveno 
zmanjšalo število nedokončanih stanovanj v družbeni last- 
nini, in sicer z 12.020 na 8.970 stanovanj ali za 24%. Število 
dokončanih stanovanj v lastnini občanov se je povečalo z 
28.836 na 30.232 ali za 4,8%. V letu 1982 je bilo dokončanih 
13.344 stanovanj ali za 15,9% manj kot v letu 1981, od tega 
družbenih celo za 18,4% manj. V letu 1981 je bilo 39.202 
nedokončanih stanovanj od tega 8.970 družbenih in 30. 231 v 
lasti občanov. V letu 1982 se je število nedokončanih stano- 
vanj zmanjšalo na 37.250 ali za 5% (od tga družbenih na 7.019 
stanovanj ali za 22%, medtem ko je ostalo število nedokonča- 
nih stanovanj v lastnini občanov na ravni leta 1981, t. j. 30.231 
stanovanj). Vzrok za take trende je v manjšem številu začetih 
novogradenj. 

Zmanjšanje števila zgrajenih stanovanj je zaskrbljujoče, še 
zlasti zato ker so v bankah neporabljena sredstva združenega 
dela, izločena iz čistega dohodka, Banke neprestano znižu- 
jejo udeležbo pri kreditiranju naložb v stanovanjsko gospo- 
darstvo, in sicer s 74,5% v letu 1980 na 70,3% v letu 1981 in 
kar na 52,3% v letu 1982. Nezadovoljivo je organizirano stano- 
vanjsko gospodarstvo od planskega do investicijskega in 
izvajalskega nivoja. Občine ne skrbijo za pravočasno pridobi- 
vanje in •komunalno urejanje stavbnih zemljišč za stanovanj- 
sko gradnjo, pa tudi roki graditve navadno niso izpolnjeni. 

Z 11. č lenom zakona o stanovanjskem gospodarstvu je bila 
na novo opredeljena družbeno usmerjena stanovanjska grad- 
nja in preprečena klasična oblika graditve stanovanj »za tig«, 
ki pa se je lahko nadaljevala, kadar je bilo gradbeno dovolje- 
nje pridobljeo pred uveljavitvijo zakona, t. j. pred 27. 1. 1981. 

Po zakonu je družbeno usmerjena stanovanjska gradnja 
tista, ki je opredeljena s planskimi akti družbenopolitične 
skupnosti Investitorji družbeno usmerjene stanovanjske grad- 
nje so lahko: stanovanjska skupnost občine, organizacija 
združenega dela, stanovanjska zadruga in poslovna skup- 
nost, če jo za to pooblasti stanovanjska skupnost. Pri realiza- 
ciji tega določ ila zakona pa so v praksi številne težave. Gradi- 
tev stanovanj za trg na klasičen nač in (kupoporodaja) je 
ustavljena. Investitorja družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje sta stanovanjska skupnost in stanovanjska zadruga. 
Poslovne skupnosti v SR Sloveniji za te namene še niso 
organizirane. Individualno gradnjo izvajajo občani sami ali pa 
oddajajo dela. Organizirane strokovne službe izvajalcev gra- 
ditve ne sodelujejo pri pripravi, organizaciji in spremljanju 
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stanovanjske graditve, družbeni investitor sam pa nima dovolj 
strokovnjakov za investitorske posle. 

Ob pripravi zakona o stanovanjskem gospodarstvu je Repu- 
bliški svet za vprašanja družbene ureditve marca 1980 ugoto- 
vil, da je treba pojmovati planirani obseg stanovanjske grad- 
nje kot obseg, ki ga izoblikujejo in sprejmejo udeleženci in 
podpisniki ustreznega dela dogovora o temeljih družbenega 
plana občine 

V planskih aktih družbenopolitičnih skupnosti za obdobje 
1981-1985 je stanovanjska graditev (družbena, zadružna in 
individualna) opredeljena po obsegu, lokacijah, strukturi, 
vroti in kvaliteti stanovanj. To daje planiranj stanovanjski 
graditvi značaj družbene usmeritve, torej je družbeno usmer- 
jena vsa planirana stanovanjska graditev ki jo uresničujejo 
zakonsko opredeljeni investitor, gradbena podjetja in občani 
individualno. Pri tem je pomembna opredelitev tistih, ki ča- 
kajo na stanovanje, njihova organiziranost ter izvajanje grad- 
benih in drugih del. Njihov vpliv v preteklem obdobju ni bil 
dovolj uveljavljen v javnih razpravah o planskih dokumentih, 
pri sprejemanju urbanističnih zasnov, zazidalnih načrtov, in- 
vesticijskih programov itd. 

Z zakonom o investicijski dokumentaciji je določena ob- 
vezna izdelava investicijskega programa za investicijske na- 
ložbe v osnovna sredstva, to pa ne velja za naložbe v osnovna 
sredstva sklada skupne porabe. Odločanje o naložbah brez 
investicijskih programov je izjemno tveganje, saj investitor ne 
more presoditi, ali. so graditev in stroški gospodarjenja z 
objektom upravičeni Da bi to prepreč ili, je nujno, da se 
uzakoni investicijski program in čimprej izdela ter sprejme 
metodologija za izdelavo in vrednotenje investicijskih progra- 
mov stanovanjskega in komunalnega gospodarstva. 

2.4.2. Cene v stanovanjski graditvi se od leta 1978 oblikujejo 
po merilih družbenega dogovora o oblikovanju cen v stano- 
vanjski graditvi v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 8/78) in po 
metodologiji za ugotavljanje stroškov in oblikovanja cen sta- 
novanjske graditve v SR Sloveniji ter metodologiji za ugotav- 
ljanje razlik v ceni. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti določajo cene kva- 
dratnega metra stanovanjske površine s sklepi na podlagi 
samoupravnih sporazumov o družbeno usmerjeni graditvi za 
posamezne objekte, skupino objektov ali sosesko. 

Po podatkih Zavoda za statistiko SRS so se cene kvadrat- 
nega metra stanovanjske površine gibale: 
1976. leta 6.744din 1980. leta 13.995din 
1977 leta 7.425din 1981.leta 19.437 din 
1978. leta 8.767 din 1982. leta 25.522 din 
1979. leta 11.099 din (v Ljubljani 26.120 din) 

Cene stanovanjske graditve v SR Sloveniji so se v letu 1982 
povečale za 31.3% Na ceno stanovanj močno vplivajo stroški 
komunalne ureditve in drugi stroški, ki naglo rastejo in neu- 
pravičeno dosegajo do 40% končne prodajne cene, kar pa je 
precej odvisno tudi od lokacije. Da bi to prepreč ili, je treba 
čimprej sprejeti standarde za izgradnjo in opremljenost sta- 
novanjskih sosesk in standarde za graditev stanovanj, meto- 
dologijo za vrednotenje investicijskih programov stanovanj- 
ske tn komunalne izgradnje ter standarde in tehnične norma- 
tive za komunalna dela, stroške priprave in opremljanja stavb- 
nih zemljišč pa razporediti na širša območja. Te raziskovalne 
naloge se že pripravljajo. 

Končne prodajne cene so se v letu 1981 najbolj povečale v 
obč ini Krško za 90% (25.180/m2), v Slovenskih Konjicah 90% 
(26.674/rTT), Gornji Radgoni 76%, Jesenicah 65%, Ljubljana 
Vič -Rudnik 65% itd. Med občinami se močno razlikujejo tudi 
povprečni stroški gradbenih, zaključnih in instalacijsko-mon- 
tažnih (obrtniških) del, in dosegajo do 68,1% skupne vredno- 
sti objekta. 

Z uveljavitvijo zakona o temeljih cen in družbeni kontroli 
cen (Uradni list SFRJ, št. 1/80) so se pristojnosti s področja 
oblikovanja in družbene kontrole cen prenesle na občinske 
skupnosti za cene. Enotnost in evidentiranje cen sta odprav- 
ljeni, ni pa vzpostavljena ustrezna služba na ravni republike, 
ki bi spremljala in analizirala cene ter predlagala ukrepe za 
preprečevanje nepravilnosti. Predlogi za opravljanje teh na- 
log v Gradbenem centru Slovenije, kjer izvajajo največ razi- 
skovalnih nalog o stanovanjskem in komunalnem gospodar- 
stvu, še niso uresničeni. 

Pri Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije je imenovana 
strokovna komisija podpisnikov dogovora za pripravo 
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osnutka sprememb in dopolnitev družbenega dogovora. O 
vsebini družbenega dogovora in metodologiji za ugotavljanje 
stroškov ter razlik v ceni je več vsebinskih predlogov. Podpi- 
sniki družbenega dogovora se bodo morali č imprej odločati o 
vsebini sprememb in dopolnitev, predvsem pa o elementih 
cene kvadratnega metra stanovanjske površine, ki morajo biti 
v družbenem dogovoru (ne v posebnih razlagah metodolo- 
gije) nedvoumno opredeljeni. Ob dosedanjem izvajanju druž- 
benega dogovora, če upoštevamo enako vsebino posameznih 
elementov cene, bo dosežena željena, realna in med občinami 
ter objekti primerljiva cena. 

Uporabniki se zavzemajo, da pri ceni stanovanj ne bi upo- 
števali stroškov, ki niso osnova za vrednotenje stanovanj in 
ugotavljanje stanarin ter da se spoštujejo sistemske rešitve o 
združevanju sredstev po namenih in za obveščanje o njihovi 
namenski uporabi. 

2.4.3. Da bi znižali cene stanovanj in hkrati izboljšali pogoje 
gospodarjenja v stanovanjskem gospodarstvu in pospešMi 
graditev stanovanj, ter da bi zagotovili realizacijo srednjeroč- 
nih planov stanovanjske graditve, je bil sklenjen Družbeni 
dogovor o racionalizaciji stanovanjske graditve v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 1/80). 

Racionalizacija kot trajen in dolgoročen proces vključuje 
vse dejavnike, od planiranja, priprave, izgradnje do gospodar- 
jenja s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini. 
Temeljna naloga neproizvodnih dejavnikov (občin, stanovanj- 
skih in komunalnih skupnosti, bank idr.) je zagotavljanje 
dogovorjenih pogojev izgradnje (plan, serija, kontinuiteta, 
financiranje), proizvodnih dejavnikov pa. da te čim bolje izko- 
ristijo. 

Od sprejetja dogovora so pretekla 3 leta, vendar z njegovim 
izvajanjem ne moremo biti zadovoljni Naloge se uresničujejo 
počasi, nepovezano in neuč inkovito. Delo udeležencev je 
neusklajeno in parcialno. Nekateri izvajajo samo naloge, kjer 
vidijo neposredni interes in kratkoročni uč inek, premalo pa 
sodelujejo pri uresničevanju trajnejših in skupnih nalog iz 
dogovora. 

Udeleženci dogovora še niso izdelali in sprejeli skupnega 
srednjeročnega programa racionalizacijskih ukrepov za ob- 
dobje 1981-1985. Kratkoročni program racionalizacijskih 
ukrepov za obdobje 1979-1980 je bil sprejet in prenesen v 
obdobje 1981-1982, vendar se ne uresničuje. Posamezni ude- 
leženci družbenega dogovora tudi niso sprejeli svojih sred- 
njeročnih in kratkoročnih programov racionalizacijskih ukre- 
pov 

Poenotenje in poenostavitev postopkov za izdajo soglasij in 
dovoljenj za izgradnjo ter izpopolnjevanje tehničnih predpi- 
sov in njihovo prilagajanje zahtevam sodobne izgradnje po- 
teka prepočasi. Organizacije združenega dela, ki sodelujejo 
pri graditvi stanovanj, niso ustrezno vertikalno povezane v 
reprodukcijske celote, specializirane in medsebojno dohod- 
kovno povezane, ter ustrezno samoupravno organizirane, s 
čimer bi bila zagotovljena boljša kvaliteta in cenejša graditev. 
V izvajalskih organizacijah so sicer doseženi vidni rezultati pri 
razvoju visoko produktivnih sistemov graditve, toda uporaba 
tipiziranih elementov, standardizacija objektov in naselij ter 
industrializacija končnih del in napeljev občutno zaostajajo 
Primanjkuje organiziranih strokovnih služb za planiranje, tipi- 
zacijo, oblikovanje cen, za obveščanje itd., ki so pomembne 
za racionalizacijo. 

2 4 4 Družbeni sistem informiranja na področ ju stanovanj- 
skega gospodarstva ni dovolj razvit. Podsistemi niso usklajeni 
med seboj, podatki in informacije, ki se zbirajo, pa vsebinsko 
in časovno ne ustrezajo spremljanju gospodarskih gibanj in 
ukrepanju ob odstopanju od zastavljenih ciljev Zaradi potreb 
na stanovanjskem področju je potrebno spremeniti in dopol- 
niti metodološke osnove za raziskovanje, zbiranje, obdelavo 
in izkazovanje podatkov v skladu z akcijskim programom za 
izvajanje zakona o družbenem sistemu informiranja 

2.4 5. Sprejet je tudi že srednjeročni program raziskav 
Dokončanih je več raziskovalnih nalog, nekatere pa še pri- 
pravljajo. Pri tem je potrebno zlasti opozoriti, da so razisko- 
valci premalo medsebojno povezani, poleg tega pa se rezul- 
tati raziskav premalo uporabljajo v praksi 

2.5. Reševanje stanovanjskih vprašanj 
2.5.1. Stanovanjska vprašanja o organizacijah združenega 

dela in delovnih skupnostih rešujejo delavci v skladu s svojimi 
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srednjeročnimi plani in letnimi programi, samoupravnimi 
splošnimi akti ter sprejetim vrstnim redom, z graditvijo ali 
nakupom družbenega stanovanja, s kreditiranjem nakupa 
etažnega stanovanja ali izgradnjo individualne stanovanjske 
hiše. 

Pri pridobitvi stanovanj imajo prednost delavci, ki nimajo 
rešenega stanovanjskega vprašanja, delavci ž nižjimi dohodki 
in delavci, ki so zaradi socialnega ali zdravstvenega stanja 
uvrščeni v prednostni vrstni red. 

V letu 1981 je bilo kljub manj zgrajenih stanovanj iz solidar- 
nostnih sredstev dodeljenih več  stanovanj delavcem z nižjimi 
dohodki (862:881) kot v letu 1980. Organizacijam združenega 
dela in delovnim skupnostim je bila s tem dana možnost, da 
so uspešneje reševale stanovanjska vprašanja mladih, ki za- 
radi materialnega stanja niso več upravičeni do stanovanj iz 
solidarnostnih sredstev pri stanovanjski skupnosti. 
2.5.2. Za reševanje stanovanjskih vprašanj mladih družin so se 
v obdobju 1973-1980 zagotavljala solidarnostna sredstva. 
Mlada družina je morala skleniti pogodbo, da bo določen čas 
namensko varčevala, organizacija združenega dela, pri kateri 
sta mlada zakonca združevala delo, pa je morala zajamčiti, da 
bo v določenem času skupaj z mlado družino rešila njeno 
stanovanjsko vprašanje, dodeljeno stanovanje pa bo vrnjeno 
solidarnostnemu skladu. V skladu s sklenjenimi pogodbami o 
varčevanju in sprejetimi obveznostmi so posamezne organi- 
zacije združenega dela pravočasno poskrbele mladim druži- 
nam ustrezno stanovanje, dostikrat pa se je zgodilo, da niti 
organizacija združenega dela, niti upravičenci niso izpolnili 
svojih obveznosti. 

Organizacije združenega dela skoraj praviloma niso skle- 
pale pogodb o medsebojnih obveznostih pri skupnem reševa- 
nju stanovanjskih vprašanj z mladimi družinami pred izdajo 
jamstva. Pogostokrat so člani mladih družin prenehali varče- 
vati, hkrati pa so tudi odpovedali delovno razmerje v organi- 
zaciji združenega dela, ki je ob dodelitvi solidarnostnega 
stanovanja jamčila, da bo skupaj z delavcem rešila njegovo 
stanovanjsko vprašanje. Organizacije združenega dela svojih 
obveznosti niso sprejemale v skladu z možnostmi in tudi v 
samoupravnih splošnih aktih o dodeljevanju stanovanj in sta- 
novanjskih posojil niso predvidele, da morajo imeti mlade 
družine prednost pri reševanju stanovanjskih vprašanj. Prav 
zaradi tega so bili posamezni spori pred sodišč i združenega 
dela, ker so samoupravne stanovanjske skupnosti zahtevale, 
da tisti, ki pogodbenih obveznosti niso izpolnili, oziroma jih ni 
izpolnila njihova delovna organizacija, izpraznijo dodeljena 
stanovanja 

O tem je razpravljal tudi Republiški družbeni svet za vpraša- 
nja družbene ureditve. Menil je, da tega vprašanja ni mogoče 
reševati zgolj sodno in da morajo organizacije združenega 
dela izpolnjevati samoupravno dogovorjene obveznosti do 
delavca kot tudi do solidarnostnega stanovanjskega sklada. 
Samoupravnim stanovanjskim skupnostim in organizacijam 
združenega dela je bila dana pobuda, da opredelijo nove roke 
za izpolnitev prevzetih obveznosti, vendar je niso sprejele. 
Usklajena pa so bila vprašanja o kasnejšem izpolnjevanju 
obveznosti do stanovanj za mlade družine. 

V skladu z družbenim dogovorom o skupnih osnovah za 
zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov na področ ju stanovanjskega gospodarstva 
v SR Sloveniji sta skupšč ini Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije in Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije določ ili 
pogoje in merila za dodeljevanje solidarnostnih stanovanj 
mladim družinam. Večina organizacij združenega dela je te 
pogoje in merila vključ ila v svoje samoupravne splošne akte 
in jih tudi uresničuje. 

V letu 1981 so organizacije združenega dela in delovne 
skupnosti dodelile mladim družinam približno 28% družbenih 
stanovanj. 

2.5.3. Stanovanjska vprašanja upokojencev rešujejo Skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja (domovi za 
upokojence) in stanovanjske skupnosti (solidarnostna stano- 
vanja) ter organizacije združenega dela in delovne skupnosti 
(delavcem pred upokojitvijo). Stanovanjske skupnosti jih re- 
šujejo dokaj uspešno, manj uspešno pa organizacije združe- 
nega dela in delovne skupnosti. Stanovanjske skupnosti bodo 
v bodoče še težje reševale stanovanjska vprašanja upokojen- 
cev, zaradi nakopičenih težav in omejenih možnosti. 

2.5.4. Stanovanjska vprašanja borcev NOV se rešujejo z 

dodelitvijo solidarnostnih stanovanj, zgrajenih s sredstvi 
anuitet ukinjenih skladov za reševanje stanovanjskih vprašanj 
borcev NOV (leta 1976 in solidarnostnimi sredstvi iz dohodka 
organizacije združenega dela in delovne skupnosti. 

Borcem NOV je bilo v minulem srednjeročnem obdobju v 
SR Sloveniji dodeljenih 1549 družbenih stanovanj, 8.520 po- 
sojil, od tega 2.686 kmetom borcem, 388 stanovanj pa je bilo 
zamenjanih. 

Po podatkih Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije bilo v 
obdobje 1981-1985 prenesenih 969 prošenj za dodelitev sta- 
novanj, 3.331 za dodelitev posojil, 2.958 za dodelitev posojil 
kmetom borcem in 347 za zamenjavo stanovanj 

Pri razreševanju stanovanjskih vprašanj borcev NOV so bili 
doseženi uspehi, vendar z rezultati ne moremo biti zadovoljni, 
saj je 38 let po vojni še vedno dosti vprašanj, ki terjajo večjo 
zavzetost organizacij združenega dela, delovnih skupnosti in 
samoupravnih stanovanjskih skupnosti pri dokončni rešitvi 
nerešenih stanovanjskih vprašanj borcev NOV v tem srednje- 
ročnem obdobju. 

2.6. Stanovanjsko zadružništvo 
Za uresničevanje skupnih nalog, potreb in interesov pri 

graditvi in gospodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi hi- 
šami se lahko delovni ljude in občani po načelih vzajemnosti 
in enakopravnosti združujejo v stanovanjsko zadrugo. Stano- 
vanjske zadruge se vključujejo v stanovanjsko skupnost in 
njene enote ter povezujejo s krajevnimi skupnostmi. Ta te- 
meljna in splošna določba (14. č len) zakona o stanovanjske.n 
gospodarstvu je bila podlaga za podrobnejšo opredelitev or- 
ganiziranosti in delovanja stanovanjskih zadrug v zakonu o 
stanovanjskem gospodarstvu, kar je bilo dotlej urejeno s 
posebnim zakonom o stanovanjskih zadruaah (Uradni list 
SRS, št. 37/74). 

V skladu z določ ilom omenjenega zakona se zadruga lahko 
ustanovi za graditev individualnih hiš in drugih vrst stanovanj- 
skih hiš, poleg tega pa tudi za graditev in gospodarjenje s 
stanovanji v blokih. Ustanovitev zadruge je skladno s 111. 
členom zakona, odvisna od zagotavljanja in usklajevanja sta- 
novanjske politike v obč ini in stanovanjski skupnosti občine 
(mesta). 

Po 1974 letu, ko je organiziranost in delovanje stanovanj- 
skih zadrug predpisal republiški zakon, iz leta v leto narašča 
njihovo število, njeni člani (zadružniki) pa lahko kupujejo 
gradbeni in drug reprodukcijski material, ne da bi plačali 
prometni davek. V registrih temeljnih sodišč , Zavoda SR Slo- 
venije za statistiko in SDK je evidentiranih že več kot 70 
stanovanjskih zadrug. Samo v zadnjih dveh letih (po izidu 
zakona) je bilo na novo ustanovljenih 18 zadrug, ustanavljajo 
pa se še nove, in sicer v občinah Domžale, Nova Gorica, Žalec 
itd. Stanovanjske zadruge so registrirane v 32 občinah SR 
Slovenije. 

Stanovanjsko zadružništvo se ne uresničuje tako, kot je bilo 
opredeljeno v resolucijskih sklepih in priporoč ilih ter zakonu 
o stanovanjskem gospodarstvu in drugih dokumentih. Stano- 
vanjske zadruge so razdrobljene, neuč inkovite, reševanje sta- 
novanjskih vprašanj zadružnikov je dolgotrajno. 

Se vedno nimajo družbene podpore in niso ustrezno vklju- 
čene v načrtovanje družbeno usmerjene stanovanjske izgrad- 
nje v obč ini, zato imajo težave že pri pridobivanju in urejanju 
stavbnih zemljišč  ter vse do financiranja in kreditiranja stano- 
vanjske izgradnje. 

3. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST SN 
GOSPODARJENJE S STANOVANJI SN 
STANOVANJSKIMI HIŠAM! 
3.1. Samoupravno organiziranje 
stanovanjskega gospodarstva 
3.1.1. Z ustavo SR Slovenije in zakonom o samoupravni sta- 
novanjski skupnosti, predvsem pa z zakonom o Gospodarje- 
nju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini iz leta 1974 je 
bila skrb za gospodarjenje s stanovanjskim skladom prene- 
sena na neposredne uporabnike (stanovalce), uveljavljen je 
bil delegatski princip in pri tem dosežen pomemben napredek 
pri samoupravni organiziranosti. Stanovanjski sklad je bil 
prenesen na novo ustanovljene samoupravne stanovanjske 
skupnosti, v stanovanjskih hišah so bili organizirani zbori 
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stanovalcev in hišni sveti, ki niso imeli lastnosti pravne osebe. 
V KS so bili ustanovljeni sveti stanovalcev. 

Z zakonom o stanovanjskem gospodarstvu so bile pri go- 
spodarjenju s stanovanji sprejete pomembne sistemske novo- 
sti. Organizacije združenega dela, delovne skupnosti in druge 
družbene pravne osebe (vlagatelji) morajo stanovanja in sta- 
novanjske hiše v družbeni lastnini prenesti na skupnosti sta- 
novalcev, ki so temeljne celice samoupravne organiziranosti v 
stanovanjskem gospodarstvu. V njih stanovalci organizirano 
uresničujejo svoje pravice in dolžnosti skupaj z delavci, de- 
lovnimi ljudmi in občani. V stanovanjski skupnosti so skupno 
odgovorni tudi za vzajemno gospodarjenje s stanovanji in 
stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini v skladu z dogovor- 
jenimi merili samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
stanovanjske skupnosti. 

Iz podatkov samoupravnih stanovanjskih skupnosti je razvi- 
dno, da je tilo v prehodnih letih (t. j. do 31.12.1982) ustanov- 
ljenih le približno 3.500 od 7.000 predvidenih skupnosti stano- 
valcev v SR Sloveniji. Zato vlagatelji ne morejo prenesti stano- 
vanj in stanovanjskih hiš iz stanovanjskih skupnosti, te pa 
zaradi zagotavljanja kontinuitete pri gospodarjenju te naloge 
in opravila prenašajo na svoje strokovne službe, ne da bi 
imele za to pravno podlago. S tem posegajo v samoupravne 
pravice stanovalcev, namesto da bi sprejele ukrepe, določene 
v 77. členu zakona (začasni ukrep prenosa nujnih opravil 
hišnega sveta - prisilna uprava). 

Proces samoupravne preobrazbe v hišni samoupravi je pre- 
počasen in povzoča številne negativne pojave pri gospodarje- 
nju s stanovanji in stanovanjskimi hišami. Ti so posledica 
neorganiziranosti v preteklem obdobju, neustrezne družbe- 
nopolitične aktivnosti pri ustanavljanju skupnosti stanovalcev 
in neurejenih medsebojnih odnosov v stanovanjskih hišah ter 
odnosov s stanovanjsko skupnostjo in njihovimi strokovnimi 
službami. 

3.1.2. Da bi enakopravno odločali o pogojih in načinih 
opravljanja dejavnosti in o družbenoekonomskih odnosih v 
stanovanjskem gospodarstvu (o združevanju in uporabi sred- 
stev za stanovanjsko gospodarstvo ter o uresničevanju drugih 
skupnih interesov), so delavci, delovni ljudje in občani glede 
na poseben specifični interes (organizacija združenega dela, 
upokojenci in invalidi, KS, imetniki stanovanjske pravice, var- 
čevalci, stanovanjske zadruge itd.) s samoupravnim sporazu- 
mom ustanavljali stanovanjske skupnosti. 

Po sprejemu zakona o stanovanjskem gospodarstvu bi mo- 
rale samoupravne skupnosti v enem letu svojo organiziranost 
in poslovanje uskladiti z zakonom. Izhodišče za preoblikova- 
nje oziroma novo samoupravno organiziranost in poslovanje 
so Stališča, .sklepi, priporočila Skupščine SR Slovenije in 
Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v SIS mate- 
rialne proizvodnje ter zakon o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela (Uradni list SRS, št. 17/79). Analiza delovanja in 
organiziranosti samoupravnih stanovanjskih skupnosti SR 
Slovenije je pokazala, da je le 35 občin preoblikovalo stano- 
vanjske skupnosti v skladu z omenjenimi dokumenti, v preo- 
stalih pa so samoupravne sporazume o ustanovitvi stanovanj- 
ske skupnosti šele obravnavali oz. sprejemali. Poleg prepoča- 
sne organiziranosti skupnosti stanovalcev ugotavljamo tudi, 
da ni bilo dovolj storjenega za novo organiziranost stanovanj- 
skih skupnosti. 

Najpomembnejša sprememba pri organiziranosti stano- 
vanjskih skupnosti je bite ukinitev izvršilnih organov (izvršilni 
odbor) in oblikovanje stalnih skupnih organov skupščine (od- 
borov, komisij), ki so izvoljeni iz vrst delegatov, uporabnikov 
in izvajalcev. Odbori obravnavajo gradiva za sejo skupščine in 
sprejemajo predloge sklepov. Težave imajo zlasti pri usklaje- 
vanju dela med organi, ki pripravljajo gradiva za sejo skup- 
šč ine, in uresničevanju sklepov skupščine. V praksi usklaju- 
jejo delo strokovne službe ali kolegijski organi (predsedstvo), 
s tem pa lahko neposredno vplivajo na odločanje. Zato je 
nujno, da se samoupravna organiziranost in delovanje stano- 
vanjskih skupnosti sproti spremljata in dograjujeta. 

Poleg omenjenega je bilo tudi ugotovljeno, da so bile stro- 
kovne službe reorganizirane le v polovici slovenski občin, in 
še to le v tistih, kjer so bile organizirane skupne strokovne 
službe. To je le delna racionalizacija, pojavljajo se nove te- 
žave,, slabšata se namreč strokovnost in kvaliteta njihovega 
dela, kar povečuje odtujenost med strokovnimi službami in 
samoupravno organiziranimi stanovalci. 

3.1.3. Za usklajevanje interesov delovnih ljudi in občanov in 
spremljanje uresničevanja nalog, predvidenih v programih in 
planin, se pri KS ustanovijo sveti stanovalcev. Doslej je le 
malo KS dopolnilo svoje statutu in ustanovilo svete stanoval- 
cev, žal pa tudi ti še niso zaživeli. 

3.1 4 Ob konstituiranju bančnih organizacij po določ ilih 
zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema (Uradni list 
SFRJ, št. 2/77) so bila v SR Sloveniji sprejeta izhodišča za 
oblikovanje temeljnih bank in združene banke. 

Temeljne banke morajo na podlagi zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu in kot podpisnice družbenega dogovora 
organizacijo in poslovanje stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva uskladiti z določ ili obeh dokumentov in ustano- 
vitvi poslovne enote za kreditiranje stanovanjskega in komu- 
nalnega gospodarstva Formalno pravno so to sicer storile, 
vendar se vsebina dela ni dosti spremenila. 

3.1.5. Zakon o stanovanjskem gospodarstvu v 15. členu 
določa pristojnost posebnih sodišč združenega dela za reše- 
vanje sporov iz razmerij, ki jih ureja ta zakon in drugi zakoni s 
stanovanjskega področja. Posebna sodišča združenega dela 
bi morale stanovanjske skupnosti ustanoviti do 1. januarja 
1983 (145. člen). Priprave za ustanovitev posebnih sodišč so 
se pričele v začetku leta 1982, tako da bi sodišča ob zadostni 
aktivnosti ustanoviteljev in ustrezni aktivnosti družbenopoli- 
tičnih organizacij lahko pričela z delom v predvidenem roku. 
Intenzivnejše delo v zvezi z ustanavljanjem sodišča pa se je 
začelo šele oktobra 1982, ko je bil pripravljen akcijski pro- 
grc.Ti za ustanovitev sodišča ter osnutek ustanovitvenega 
akta, nekoliko kasneje pa tudi predlog finančnega načrta z 
razdelilnikom prispevkov posameznih stanovanjskih skupno- 
sti V začetku priprav za ustanovitev posebnih sodišč je bila 
obravnavana predvsem problematika organiziranosti sodišč  
in so bili dani različni predlogi o številu in mreži sodišč . V 
skladu s sklepi Skupščine SR Slovenije k poroč ilu o izvajanju 
stališč in sklepov za nadaljnje uresničevanje družbene preo- 
brazbe pravosodnega sistema v SR Sloveniji z oktobra 1982 in 
stališč i Predsedstva RK SZDL pa je bilo sprejeto stališče o 
ustanovitvi enega posebnega sodišča združenega dela za 
področje stanovanjskega gospodarstva za območje SR Slove- 
nije. S.takšno organizacijo bi bila dosežena potrebna racio- 
nalnost dela sodišča, zagotovljena enotna sodna praksa in 
specializacija sodnikov, približanost sodstva delovnim ljudem 
in občanom pa bi bila zagotovljena z izvolitvijo sodnikov iz 
vseh občin oziroma regij in z obravnavanjem zadev v okoljih, 
kjer spori nastanejo. 

Zaradi čim več je racionalnosti glede ustanavljanja poseb- 
nih sodišč združenega dela z različnih področ ij materialne 
proizvodnje posebnega družbenega pomena, so bile obrav- 
navane možnosti ustanovitve skupnega posebnega sodišča 
združenega dela za stanovanjsko gospodarstvo in komunalne 
dejavnosti. Ugotovljeno pa je bilo. da ne bi bilo smotrno že 
takoj ob začetku dela sodišča dopustiti pristopa samouprav- 
nih interesnih skupnosti z drugih področ ij k samoupravnemu 
sporazumu o ustanovitvi stanovanjskega sodišča. Ta možnost 
naj bi bila dana, ko bo možno podati realne ocene o zmoglij- 
vosti in optimalni organiziranosti sodišča. 

Osnutek samoupravnega sporazuma o ustanovitvi poseb- 
nega sodišča združenega dela za področje stanovanjskega 
gospodarstva je bil dan v obravnavo vsem stanovanjskim 
skupnostim. Na podlagi akcijskega programa za ustanovitev 
sodišča in sklepa 4. seje skupščine Zveze stanovanjskih skup- 
nosti naj bi bila obravnava osnutka ustanovitvenega akta 
zaključena 31. 12. 1982, vendar pa je pri obravnavah v občin- 
skih stanovanjskih skupnostih prišlo do zastojev, predvsem 
zaradi višine predvidenih sredstev za delo sodišča in nač ina 
zagotavljanja sredstev, tako da doslej v nekaterih skupnostih 
še ni bilo zavzeto stališče o osnutku ustanovitvenega akta 

Potek in dolgotrajnost obravnave ter sprejeti sklepi posa- 
meznih skupšč in stanovanjskih skupnosti kažejo na dvome o 
potrebi po organiziranju posebnih sodišč združenega dela, 
predvsem zaradi predvidenih stroškov za njegovo poslovanje, 
pojavljajo pa se tudi težnje po drugačni organiziranosti sodi- 
šča 

V izvajanju sklepov Skupščine SR Slovenije k poroč ilu o 
izvajanju stališč in sklepov Skupčine SR Slovenije za nadalj- 
nje uresničevanje družbene preobrazbe pravosodnega si- 
stema v SR Sloveniji ter stališč predsedstva RK SZDL je glede 
na precejšnjo prekorač itev zakonskega roka potrebno pospe- 

38 priloga poročevalca 



šiti ustanovitev posebnega sodišča ter zagotoviti uč inkovito 
reševanje sporov v stanovanjskem gospodarstvu, vendar ne s 
prenosom cca 30.000 sporov iz rednih sodišč na posebno 
sodišče združenega dela stanovanjskega gospodarstva, pač 
pa s predhodno ustrezno razrešitvijo spornih razmerij. To pa 
je mogoče doseč i samo z doslednim izvajanjem določb 43. do 
45. člena zakona, za kar pa so odgovorne predvsem strokovne 
službe samoupravnih stanovanjskih skupnosti. 

3.2. Gospodarjenje s stanovanji in 
stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 

3.2.1. Organizacije združenega dela in družbenopolitične 
skupnosti so leta 1975 na podlagi 24. člena zakona o samo- 
upravni stanovanjski skupnosti (Uradni list SRS, št. 8/74) in 
25. ter 26. člena zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi 
hišami v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 37/74) s pogod- 
bami prenesla združena sredstva, pravice in obveznosti sta- 
novanjskega sklada z organizacije za gospodarjenje s stano- 
vanjskimi hišami v družbeni lastnini v upravljanje in gospo- 
darjenje stanovanjski skupnosti. 

Po 40. členu zakona o stanovanjskem gospodarstvu in v 
skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi stanovanj- 
ske skupnosti morajo organizacije združenega dela, delovne 
skupnosti ali druge družbenopravne osebe (vlagatelji) stano- 
vanja ali stanovanjske hiše, ki so jih zgradile ali kako drugače 
pridobile, prenesti v gospodarjenje skupnosti stanovalcev s 
posebnim aktom. Vlagatelji ohranijo pravico, da razpolagajo s 
stanovanji in jih oddajajo. V primeru, da imajo razpolagalno 
pravico organizacije združenega dela in delovne skupnosti, ni 
težav pri prenosu, zapleta pa se pri »občinskih« skupnostih. 
Občine so s prenosom stanovanj in stanovanjskih hiš, nad 
katerimi so imele razpolagalno pravico, s samoupravnim spo- 
razumom o ustanovitvi stanovanjske skupnosti, prenesle tudi 
pravico oddajanja teh stanovanj ali poslovnih prostorov ali pa 
so to uredile v pogodbi o prenosu. So pa tudi take občine, ki 
tega niso uredile.Stanovanjske skupnosti so takšna stanova- 
nja iz obeh virov dodeljevala socialno ogroženim; upokojen- 
cem, borcem NOV in invalidom. 

Po stališč ih javnega pravobranilstva mesta Ljubljane in 
nekaterih občin v SR Sloveniji so po 40. členu zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu stanodajalske pravice za občin- 
ski stanovanjski sklad neodtuljive, kar bistveno spreminja 
dosedanji nač in oddajanja občinskih in solidarnostnih stano- 
vanj ali ločeno (dva organa odločanja, dve prednostni listi itd.) 
in samoupravni stanovanjski skupnosti ter upravnemu organu 
občine otežuje dodeljevanje stanovanj. 

3.2.2. Nosilci stanovanjskih pravic plačujejo za uporabo 
stanovanj stanarino. Stanarine se po zakonu oblikujejo v 
skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana stano- 
vanjske skupnosti ob upoštevanju cene enostavne reproduk- 
cije stanovanj in stanovanjskih hiš v posamezni obč ini in v 
skladu s sprejetimi normativi in standardi za vzdrževanje in 
upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš,v družbeni lastnini 

V skladu z družbenimi stališč i je bil postopni prehod na 
ekonomske stanarine (programirane stanarine) uveden že 
leta 1978 na podlagi samoupravnih sporazumov o postopnem 
prehodu. Za obdobje 1981-85 pa je bil opredeljen v dogovoru 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije in v samoupravnih 
sporazumih o temeljih plana samoupravnih stanovanjskih 
skupnosti. 

Z enotno metodologijo za določanje in evidentiranje stana- 
rin v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 25/81) so določena 
enotna merila in postopek za izračun osnov in oblikovanje 
stanarin v obč ini (mestu) ter nač in evidentiranja. Višina stana- 
rine je odvisna od starostne strukture, programa vzdrževanja 
in uPravljanja, funckionalnih stroškov, strukture tipičnih (pre- vladujoč ih) vrst objektov, višine povprečne gradbene cene 
stanovanja v občini in splošne dogovorjene politike cen. Na 
tej osnovi je določena minimalna programirana stopnja sta- 
narine v všini 2,44% revalorizirane vrednosti stanovanja ozi- 
roma stanovanjske hiše (od pretočkovane in prevrednotene 
ter tekoče revalorizirane vrednosti). 

Iz analiz o uresničevanju prehoda na ekonomske stanarine 
ugotavljamo, da se dogovorjeni cilji ne uresničujejo in da 
povečanje stanarin močno omejujejo ukrepi, sprejeti v skladu 
s politiko cen. 

Stanarine so se v letu 1982 povečale statistično za 16,3%, 
glede na različne roke in stopnjo.povečanja po občinah (od 
5-22%) pa se je masa stanarin povečala le za 12% (od 
1.327.874.000 din na 1.593.334.000 din) ob hkratnem poveča- 
nju števila stanovanj za 5.860 novih stanovanj ali 330.445 m? 

stanovanjske površine. 
Glede na naglo rast cen in zaostajanje stanarin raste delež 

amortizacije v stanarini, s tem pa se znižujejo sredstva za 
vzdrževanje. 

Zakon o stanovanjskem gospodarstvu predvideva ukrepa- 
nje, če imetnik stanovanjske pravice, lastnik posameznega 
dela stanovanjske hiše in imetnik pravice do uporabe poslov- 
nega prostora v stanovanjski hiši v roku, ki ga določ i hišni 
svet, ne plača »obratovalnih stroškov« ali če imetnik stano- 
vanjske pravice ne plačuje stanarine. Večjih teža.v še ni bilo, 
vsekakor pa se lahko pojavljajo tam, kjer niso ustanovljene 
skupnosti stanovalcev, kjer formalno pravno ni niti hišnih 
svetov. 

3.2.3. V SR Sloveniji je približno 30.000 etažnih lastnikov. 
Plačevanje prispevkov etažnih lastnikov za upravljanje in 
vzdrževanje stanovanjskih hiš v večini obč in ni urejeno. Po 
podatkih Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije znašajo 
neplačani prispevki etažnih lastnikov približno 190,000.000 
din, od tega v Ljubljani približno 120.000.000 din (1/3 za 
vzdrževanje, 2/3 za funkcionalne stroške). Sklepanje pogodb 
o vzajemnih razmerih s skupnostmi stanovalcev je težavno, 
prav tako pa tudi izterjava prispevkov. 

V zakonu so opredeljeni postopki za urejanje medsebojnih 
pravic in obveznosti z etažnimi lastniki. Stroški vzdrževanja in 
upravljanja skupnih delov in naprav se določ ijo s pogodbo 
(44. člen zakona). Če se lastnik stanovanja oziroma poslov- 
nega prostora kot posameznega dela stanovanjske hiše in 
imetnik pravice uporabe poslovnega prostora v stanovanjski 
hiši in skupnost stanovalcev ne moreta sporazumeti, lahko 
zahtevata, da določ i te stroške posebno sodišče združenega 
dela. Med postopkom plačuje etažni lastnik oziroma uporab- 
nik poslovnega prostora akontacijo stroškov, ki jo določ i 
posebno sodišče združenega dela z začasno odredbo ob 
prejemu zahtevka za določitev stroškov (45, člen zakona). 

Strokovne službe SSS v Ljubljani n. pr. niso zahtevale 
podpisa pogodb pri sodišču in začasne določ itve stroškov, 
temveč so vlagale tožbe za plač ilo prispevkov etažnih lastni- 
kov na podlagi izstavljenih računov brez pogodbe. Posledica 
tega je, da etažni lastniki ne plačujejo prispevkov, strokovne 
službe SSS pa po ugotovitvah SDK primanjkljaj dohodkov za 
stroške upravljanja začateno nadomeščajo iz sredstev, name- 
njenih za vzdrževanje, iž solidarnostnih sredstev (ukinjeni 
obč inski stanovanjski skladi) in iz sredstev za prenovo. 

Poleg neizterjanih prispevko etažnih lastnikovs za stroške 
upravljanja nekatere stanovanjske skupnosti obremenjujejo 
družbena sredstva tudi za neplačane prispevke etažnih lastni- 
kov za vzdrževanje skupnih delov in naprav (Ljubljana, Mari- 
bor, Celje, itd.; 

Nekatere stanovanjske skupnosti med letom ne ugotavljajo 
stroškov za vzdrževanje, temveč ob zaključnem računu (Ljub- 
ljana—kreditiranje), druge pobirajo akontacijo in stroškov ne 
obračunavajo (Maribor),'ugotovljeno razliko pa pokrivajo iz 
družbenih sredstev (stanarine),„v nekaterih občinah z manj- 
šim številom etažnih lastnikov pa sploh ne urejajo odnosov z 
etažnimi lastniki in vzdrževanje stanovanjskih hiš povsem 
pokrivajo iz družbenih sredstev. 

SDK opozarja na navedene nezakonitosti, ki povzročajo 
težave pri urejanju medsebojnih odnosov z etažnimi lastniki. 
Stroški pri gospodarjenju s stanovanjsko hišo se krijejo iz 
družbenih sredstev, kar pa povzroča družbeno škodo. 

Odnosi z etažnimi lastniki niso urejeni v skladu z zakonom o 
stanovanjskem gospodarstvu. 

3.2.4, Na podlagi pravilnika o merilih in načinu za ugotavlja- 
nje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu toč- 
kovanja bi morale vse stanovanjske skupnosti že leta 1981 
pretočkovati in prevrednotiti stanovanja. 

Več ina samoupravnih stanovanjskih skupnosti ni pravoča- 
sno, opravila te naloge. Razlogi so subjektivni. Po informaciji 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije in iz podatkov zbra- 
nih z anketo je večina občin pretočkovala stanovanja do 
konca leta 1982, nekatere pa jih bodo v prvih mesecih leta 
1983. Pretočkovanja še niso pričeli v Ljubljani, Mariboru in 
Kopru, zato tudi ne bo možno ugotoviti, kakšna je vrednost 
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vseh stanovanj v SR Sloveniji, kolikšne so revalorizirane vre- 
dnosti točke, število novih točk itd., poleg tega pa podatki ne 
bodo primerljivi z drugimi občinami v SR Sloveniji. 

3.2 5 Z zakonom o stanovanjskem gospodarstvu (prej za- 
konom o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini - Uradni list SRS, št. 22/78) so 
stanovanja v SR Sloveniji revalorizirana na poseben nač in 
Revalorizira se po stanju 31. december tekočega leta, uveljav- 
lja pa se s 1. januarjem naslednjega leta (enoletni zamik). 

Določ ila 95., 96., 97., 98. ter 101. in 102. člena zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu, ki urejajo revalorizacijo stano- 
vanj, so v koliziji z zveznim zakonom o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev skupne po- 
rabe uporabnikov družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 
65/81), zato bi bilo potrebno omogoč iti stanovanjskim skup- 
nostim, da za leto 1983 revalorizirajo stanovanja po zveznih 
predpisih (izjema samo SR Slovenija, zato so podatki o vre- 
dnosti stanovanj v SFRJ neprimerljivi). Pri tem je nujno treba 
urediti tudi revalorizacijo poslovnih prostorov v stanovanjskih 
hišah in revalorizacijo razvodov in toplotnih postaj, ki jih 
skupaj s stanovanji upravljajo skupnosti stanovalcev. 

3 2.6. Sestavni in neloč jivi del samoupravnega položaja 
delovnega človeka in občana je njegova neodtujljiva pravica 
in dolžnost, da pri odločanju o pogojih in rezultatih svojega 
dela odloča tudi o obrambi, varnosti in zaščiti. Z zakonom o 
splošni ljudski obrambi in družbeni samozašč iti (Uradni list 
SRS, št. 35/82) se splošna ljudska obramba in družbena 
samozaščita podružbljata, za realizacijo tega cilja so določeni 
pogoji za izgradnjo zaklonišč in njihovo financiranje ter na- 

loge SSS za preprečevanje in odpravljanje postedic delovanja 
radioloških, kemičnih in bioloških sredstev. 

Kadar za stanovalce niso zagotovljena zaklonišča, plačujejo 
imetniki stanovanjske pravice in uporabniki poslovnih prosto- 
rov v družbeni lastnini najmanj 3% skupne letne stanarine 
oziroma najemnine, lastniki stanovanjskih, poslovnih, počit- 
niških in drugih stavb in imetniki pravice uporabe na teh 
stavbah in prostorih pa 0,06% revalorizirane vredosti stavbe, 
za te namene. 

Dostikrat strokovne službe SSS površno ugotavljajo obvez- 
nosti in obremenjujejo imetnike stanovanjske pravice in etaž- 
nike lastnike s prispevkom za izgradnjo zaklonišč , čeprav je 
investitor s svojimi sredstvi že zagotovil dovolj velika zakloni- 
šča. 

Sredstva za nakup in vzdrževanje požarne opreme, opreme 
za prvo pomoč in druge opreme za reševanje ter za kolektivno 
radiološko, biološko in kemično zaščito zagotavljajo stano- 
vanjske skupnosti (skupnosti stanovalcev) iz stanarine in pri- 
spevkov etažnih lastnikov. Sredstva za te namene se združu- 
jejo in uporabljajo v skladu s sprejetimi plani v stanovanjskih 
hišah. 

V nekaterih občinah so stanovanjske skupnosti obračuna- 
vale prispevke za civilno zaščito, ne da bi bili sprejeti plani v 
stanovanjskih hišah, sredstva so prenašale na krajevne skup- 
nosti (Ljubljana Bežigrad), stanovanjske hiše pa nimajo po- 
žarne in druge zaščitne opreme ali pa so jo kupili stanovalci 
sami. Po informacijah Višjega sodišča v Ljubljani je več  spo- 
rov zaradi plačevanja prispevkov etažnih lastnikov. Sredstva 
za individualno zaščito si zagotavljajo stanovalci sami. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 71. seji dne 9. 
6. 1983 obravnaval: 

- PROBLEMATIKO PROSTORSKE IN ZEMLJIŠKE PO- 
LITIKE IN VAROVANJE OKOLJA V SR SLOVENIJI, 

ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. č lena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije določ il, da bodo kot njegovi, predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Jože KAVČIČ, č lan Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za varstvo okolja in urejanja prostora, 

- Tomaž VUGA, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Jože ERJAVEC, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

POVZETEK 
Skupščina SR Slovenije je leta 1978 sprejela Stališča, 

sklepe in priporoč ila za oblikovanje in izvajanje prostor- 
ske, urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji. Ta 
dokument kritično ocenjuje stanje na področju urejanja 
prostora v republiki, hkrati pa daje družbenim subjektom 
usmeritve in napotke za izvajanje usklajene in usmerje- 
vane politike prostorskega razvoja republike ter varstva 
dobrin splošnega pomena in vrednot č lovekovega okolja, 
ki naj se še zlasti upošteva pri oblikovanju planskih doku- 
mentov za obdobje 1981 - 1985. 

Pri analiziranju uveljavljanja in izvajanja omenjenega 
skupščinskega dokumenta je bila opravljena ocena stanja 
v zvezi z urbanizacijo ter Varovanjem in izboljšanjem č lo- 
vekovega okolja v SR Sloveniji. S tem v zvezi je bil oprav- 
ljen tudi pregled izvajanja zakona o sistemu družbenega 

planiranja in o družbenem planu SR Slovenije na področ ju 
urejanja prostora in zakona o urbanističnem planiranju. 

V poroč ilu je nadalje prikazana problematika v zvezi s 
pripravo in izvajanjem družbenih planov v občinah SR 
Slovenije, problematika pridobivanja in urejanja stavbnih 
zemljišč  ter pregled organiziranosti in delovanja upravnih 
organov in strokovnih služb za področ je urejanja prostora. 

Poglavitne ugotovitve, ki izhajajo iz tega poročila pa so 
zlasti: 

1. V obravnavanem obdobju smo bili še vedno priča 
nezadovoljivi družbeni skrbi pri gospodarjenju s prosto- 
rom, kar se odraža v pretirani koncentraciji dejavnosti v 
ravninskih predelih republike, v stihijskem razvoju naselij 
ter v razpršen/ in neorganizirani stanovanjski gradnji, v 
glavnem na račun kmetijskih zemljišč . 
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2. Varovanju č lovekovega okolja ter smotrni rabi dobrin 
splošnega pomena pri urejanju prostora smo še vedno 
posvečali premajhno skrb tako, da pri odloč itvah in reali- 
zaciji posegov v prostor nemalokrat prevladujejo kratko- 
ročni gospodarski interesi, pri čemer pa se posledice na 
ekološke razmere v prostoru dosledno ne upoštevajo. 

3. Zakoni in drugi skupščinski akti, ki obravnavajo ureja- 
nje prostora so še vedno neusklajeni s sistemom družbe- 
nega planiranja, često pa so tudi med seboj neusklajeni - 
nekatera osnovna vprašanja o urejanju prostora pa sploh 
niso rešena, kar je eden izmed vzrokov, da so prostorski 
načrti nepopolni in neuskaljeni, postopki za pridobitev 
lokacijskih dovoljenj pa še vedno zamotani in predolgi. 
Čeprav je zakon o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije iz leta 1980 z vključ itvijo 
obravnavanja prostora v okviru enotnega sistema družbe- 
nega planiranja dosegel napredek pri uveljavljanju inte- 
gralnega planiranja, pa so s tem, da je v zakonu premalo 
upoštevana specifika planiranja v prostoru ostala še ve- 
dno nekatera odprta vprašanja, zlasti glede organizacije 
dejavnosti v prostoru, določanju namenske rabe prostora, 
sodelovanja med občinami in med občinami in republiko 
ter vloge republike pri urejanju prostora. 

4. Vloga strokovnih podlag za pripravo planov ter nji- 
hova vsebina še vedno ni ustrezno definirana. Zato se 
nosilci planiranja pri načrtovanju razvoja v prostoru vse 
prevečkrat odločajo le v skladu z željami ne pa z objektiv- 
nimi možnostmi; strokovne podlage in podatki za potrebe 
prostorskega urejanja pa se podvajajo aH zbirajo za vsak 

poseg v prostor posebej kar povzroča neracionalno troše- 
nje družbenih sredstev. Temu še dodatno pripomore neiz- 
delan in neenoten sistem družbenega informiranja za po- 
trebe urejanja prostora ter pomanjkanje programov in 
pogosto tudi sredstev za stalno strokovno spremljanje 
posegov v prostor. 

5. Pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč  je še vedno 
nenačrtno in odvisno od trenutnih potreb in možnosti, kar 
je predvsem posledica slabe usklajenosti in povezanosti 
posameznih dejavnikov, ki morajo sodelovati v tem pro- 
cesu. 

6. Zmogljivosti strokovnih služb za urejanje prostora 
oziroma urbanistično načrtovanje še vedno zaostajajo za 
potrebami, kar je tudi vzrok, da so upravni in drugi po- 
stopki v zvezi z urejanjem prostora predolgi in nekvali- 
tetno opravljeni, obravnavanje problematike urejanja pro- 
stora pa od občine do občine zelo različno. 

Strokovna sestava organizacij, ki se ukvarjajo z načrto- 
vanjem v prostoru je neustrezna, te organizacije se med 
seboj slabo povezujejo, mnogokrat pa se take organizacije 
hkrati komercialno usmerjajo v druge dejavnosti, kar je 
vzrok za nekvalitetne strokovne podlage za prostorske 
akte in druge dokumente v zvezi z urejanjem prostora. 

Poroč ilo o problematiki prostorske in zemljiške politike 
ter varovanja okolja v SR Sloveniji, je pripravljeno kot 
spremljajoča Informacija in kot pripomoček za lažje razu- 
mevanje zakonskih rešitev, ki jih vsebuje osnutek zakona 
o urejanju prostora, osnutek zakona o urejanju naselij, in 
drugih posegov v prostor ter osnutek zakona o stavbnih 
zemljišč ih. 

1. UVOD 
2 načrtnejšim urejanjem prostora smo v SR Sloveniji pričeli v drugI 

polovici 50 let, ko smo sprejeli predpise o uporabi zemljišč za grad- 
bene namene in zakon o urbanističnih projektih s katerimi smo posta- 
vili osnove za določanje namenske rabe zemljišč in za skladno razme- 
stitev dejavnosti v prostoru, za humano graditev naselij ter varovanje in 
izboljšanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot. 

Nadalnje izpopolnjevanje zakonodaje za to področje je bilo oprav- 
Ijena leta 1967, ko sta bila sprejeta zakon o urbanističnem planiranju in 
zakon o regionalnem prostorskem planiranju, s katerima je Skupščina 
SR Slovenije uredila vprašanja priprave in izvajanja urbanistične In 
prostorske dokumentacije. 

Po sprejetju obeh zakonov se je začelo obsežno planersko delo 
kakršnega dotlej v urbanizmu nismo poznali. Oblikovani so bili ele- 
menti regionalnega prostorskega plana. Občine so začele pripravljati 
urbanistične programe in urbanistične načrte, s katerimi so usmerjale 
razvoj urbanizacije. Ta dva in drugi zakoni so postali podlaga za 
upravni postopek, za spremljanje razvoja, za razvoj Informacijskih 
sistemov oziroma za pretok informacij, za organiziranje gradbene 
dejavnosti, za urejanje stavbnih zemljišč In za urejanje prostora. Vpli- 
vali so na razvoj urbanistične strokovne ter raziskovalne dejavnosti In 
razvoj urbanističnega planiranja. 

Izkazalo pa se je, da zaradi izredno dinamičnega gospodarskega 
razvoja v tem obdobju navedena zakona nista dajala dovolj čvrstih In 
celovitih podlag nosilcem razvoja pri načrtovanju in usmerjanju nji- 
hove razširjene reprodukcije v prostoru. Zato je Skupščina SR Slove- 
nije leta 1973 sprejela resolucijo o poglavitnih smotrih in smernicah za 
urejanje prostora. Policentrični razvoj v republiki naj bi se po tel 
resoluciji usmerjal tako, da bosta namenska raba površin In organiza- 
cija dejavnosti ob upoštevanju proizvodnih virov In drugih prostorskih 
prednosti omogočali najugodnejši gospodarski razvoj. Proizvodne de- 
javnosti naj se ob upoštevanju ekonomskih kriterijev skladno razvijajo 
tam, kjer je zagotovljena povezava s širšimi prometnimi sistemi In kler 
dopušča ekološko ravnovesje. 

Glede na to, da je bila 1974 sprejeta nova Ustava SR Slovenije ki je 
prinesla nekatere nove opredelitve tudi za družbeno planiranje In 
prostorsko urejanje, je Skupščina SR Slovenije v letu 1978 sprejela 
Stališča, sklepe in priporoč ila za oblikovanje in izvajanje prostorske 
urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji (Ur. Ust SRS, št 4/78) 

V tem dokumentu je bila dana ocena o ekstenzivni rabi prostora ki 
se kaže predvsem v nesmotrni razporeditvi dejavnosti v prostoru 
nekontrolirani poselitvi, stihijskem opuščanju kmetijskih gospodar- 
stev praznenju obmejnih in manj razvitih območij, Izgubljanju plodne 
zemlje ter neorganiziranem pridobivanju stavbnih zemljišč . Dokument 
|? °P°z°nl tudi na urbanistično nedisciplino, v okviru katere je zaskrb- ljujoče število Črnih gradenj ter na zapletenost postopkov za posege v 
prostoru, zanemarjanje dolgoročnosti pri odločitvah ter pomanjkljivo 
zakonodajo. Dokument je kritično ocenil stopnjo organiziranosti ter 
kadrovski ustroj organov in organizacij za urejanje prostora na uprav- 
nem strokovnem in Inšpekcijskem področju, obnem pa j« dal napotke 

za prehodna ravnanja do sprejema novih planskih dokumentov za 
srednjeročno obdobje 1981-1985, v katerih naj bi se gospodarjenje s 
prostorom uveljavilo kot integralni del sistema družbenega planiranja 

Po tem dokumentu naj bi SR Slovenija v skladu s svojimi ustavnimi 
pravicami in dolžnostmi in v skladu s sistemom družbenega planiranja, 
s svojimi prostorskimi plani In drugimi ukrepi bolj usmerjala in usklaje- 
vala temelje politike prostorskega razvoja republike, varstva dobrin 
splošnega pomena in vrednot človekovega okolja. Pogoj za načrtno 
urbanizacijo ter varstvo kvalitetne obdelovalne zemlje In okolja pa je 
uskladitev interesov In družbeno verificirana namenska raba razpolož- 
ljivih površin in pridobivanje hrane in površin za urbane in druge 
družbene potrebe, 

S sprejetjem zveznega zakona 1976. leta oziroma republiškega za- 
kona o sistemu družbenega planiranja In družbenem planu SR Slove- 
nije leta 1980 je prostorsko planiranje postalo integralni del enotnega 
planiranja, kot ga določa ta zakon, s tem pa je tudi določanje namen- 
ske rabe zemljišč in organizacija dejavnosti v prostoru sestavni del 
enotnega sistema družbenega planiranja, 

Izvajanje ustavnih opredelitev In rešitev iz sistemske zakonodaje s 
področja družbenega planiranja se je prvič uveljavilo pri pripravi in 
sprejemanju srednjeročnih družbenih planov za obdobje 1981-65. Prvi 
rezultati uveljavljanja tega sistema družbenega planiranja pa kažejo, 
da je zaradi zahtevnosti povezovanja vseh treh sestavin v enoten 
proces sočasnega usklajenega in kontinuiranega planiranja zahtev- 
nejša naloga, kot je bilo to mogoče vnaprej oceniti. Pri tem so svoje 
prispevale še ne v celoti usklajene prostorska in zemljiška politika v SR 
Sloveniji in zakonodaja s tega področja, pomanjkljiva ali še ne izdelana 
metodologija ter pomanjkanje Izkušenj za pripravo strokovnih podlog 
In Izvedbo postopkov v zvezi s sprejetjem celovitih družbenih planov, 
kar se Še posebej kaže pri prostorskem vidiku družbenih planov druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

2, STANJE V PROSTORU V SR SLOVENIJI 
2.1. Urbanizacija 

V Sloveniji je 6038 naselij, med njimi dve mesti z nad 100.000 
prebivalci, 4 srednje velika mesta in 45 manjših mest. Vsa preostala 
naselja pa Imajo manj kot 2000 prebivalcev. Ti podatki dokazujejo, da 
je poselitev Izredno razpršena. V 51 mestih živi 42% prebivalstva. Ce k 
temu prištejemo še naselja mestnega značaja, potem lahko trdimo, da 
živi v urbanih območjih okrog polovica prebivalcev Slovenije. 

Urbanizirani prostor obsega le 4,5% celotnega ozemlja Slovenije in 
če k temu dodamo še površine za Infrastrukturne, energetske in 
Industrijske objekte zunaj njega lahko ocenimo, da je takega prostora 
od 10 do 11% celotne površine Slovenije. Ob ocenjevanju deleža 
pozldanostl v Sloveniji pa moramo upoštevati njene zemljepisne zna- 
čilnosti, saj je večina Slovenije hribovita, pretežni del poselitve pa je v 
dolinah, ki so obenem tudi najbolj primerne za razvoj kmetijstva. 

Največ prostora za pozidavo še vedno potrebuje stanovanjska iz- 
gradnja, V minulem srednjeročnem obdobju smo porabili zanjo pri- 
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bližno 400 ha zemljišč letno oziroma 2000 ha v celotnem obdobju. V 
tem obdobju smo zgradili nekaj več kot 71.000 stanovanj, to je 6000 
več , kot smo načrtovali. Plan je bil občutno presežen, vendar pa je tak 
rezultat predvsem posledica tega, ker je bilo zgrajenih neprimerno več 
individualnih hiš kot strnjene - organizirane družbeno usmerjene 
stanovanjske graditve Ta je ostala pod načrtovanim, kar potrjuje tudi 
doseženo razmerje med obsegom organizirane in usmerjene stano- 
vanjske izgradnje in individualno izgradnjo 56:44, namesto planira- 
nega odnosa 70:30. Ob tem se nedovoljna izgradnja ne zmanjšuje, kar 
tudi pomeni, da je individualna izgradnja še vedno najzanimivejša 
oblika zadovoljevanja stanovanjskih potreb v Sloveniji. 

Vse to pa bistveno vpliva na gospodarjenje s prostorom. Zaradi tega 
načina zazidave, ki prevladuje v SR Sloveniji (individualne hiše) potre- 
bujemo 2-3 krat več površin kot za strnjeno stanovanjsko izgradnjo. 

Veliki porabniki prostora so tudi industrija in vsa komunalna in 
druga infrastruktura. Za infrastrukturne obljekte in naprave širšega 
skupnega pomena je značilno, da imamo zaradi pomanjkljivosti vre- 
dnotenja prostora in neusklajenih interesov v prostoru še vedno le 
začasno zavarovana območja (rezervate), kot so ceste, železnice, vo- 
dne poti, energetski objekti, industrijske cone, območja zalog pitne 
vode in tehnološke vode ipd. 

Ob vsem tem pa zaradi neuč inkovite zemljiške politike niso mogoč i 
načrtni posegi v prostor, ker so ti na preštevilnih razpršenih lokacijah. 
Zato ne moremo pravočasno pripraviti potrebne prostorske dokumen- 
tacije Za tako obliko neorganizirane izgradnje tudi ni mooče pravoča- 
sno pridobiti in urediti stavbnih zemljišč . Tako pobude posameznih 
graditeljev in posestnikov zemljišč niso vedno v skladu s širšimi druž- 
benimi interesi, zlasti ko gre za ohranjanje najkvalitetnejše plodne 
zemlje. 

Predhodno ugotovitev potrjujejo tudi podatki o nedovoljenih gradi- 
tvah v zadnjih treh letih iz katerih je razvidno, da se v SR Sloveniji letno 
gradi približno 440 individualnih hiš, 400 počitniških hiš in 300 pomož- 
nih objektov, za katere si investitorji niso pridobili lokacijskih in grad- 
benih dovoljenj. Skupno število vseh nedovoljenih gradenj (ob upošte- 
vanju raznih prenov in gospodarskih objektov) pa se stalno giba med 
1660 do 1860 letno in ne kaže težnje po zmanjševanju kljub zaostrenim 
kazenskim sankcijam in dejstvu, da je bilo v minulem srednjeročnem 
obdobju zgrajenih več stanovanj, kot je bilo načrtovanih. 

2.2. Varovanje in zboljševanje okolja 
V SR Sloveniji že vrsto let vklučujemo v planske akte nalogo, da je 

treba izboljšati kakovost voda, predvsem tistih, ki so v IV. in III. 
kakovostnem razredu, ter sanacijo nekaterih izrazitih ekoloških pro- 
blemov {Bled, Ilirska Bistrica). Te naloge niso bile opravljene in zato jih 
v glavnem le prenašamo iz preteklega v naslednje srednjeročno ob- 
dobje. Stanje je pereče, ker se planirajo sanacije pretežno samo v 
okviru vodnega gospodarstva in ne širše. Zato je dvomljivo, ali bomo 
vse omenjene naloge izpolnili do konca leta 1985. To velja tudi za reko 
Savo, zaradi katere je sprejet medrepubliški družbeni dogovor. 

Pri varstvu zraka so doseženi nekateri uspehi predvsem pri sanaciji 
posameznih več jih industrijskih onesnaževalcev (Mežica, Ruše, Jese- 
nice, Celje, Trbovlje, Medvode). Uveljavitev daljinskega ogrevanja 
(Ljubljana, Titovo Velenje, Ravne na Koroškem) in pred leti intenzivna 
preusmeritev manjših kurišč na tekoča goriva ali plin sta prepreč ila 
onesnaževanje zraka v posameznih okoljih. To pa se lahko poslabša 
zaradi ponovne pretežne rabe trdih goriv in planiranih povečanih 
zmogljivosti nekaterih sicer vprašljivih industrijskih onesnaževalcev. 

Po ocenah nastane v SR Sloveniji letno približno 500.000 ton komu- 
nalnih odpadkov in 4.500.000 ton industrijskih odpadkov. Količ ina 
komunalnih odpadkov, ki odpade na prebivalca, sicer še zaostaja za 
povprečjem, ki velja za razvite zahodne države. Vsa večja slovenska 
mesta imajo urejen odvoz odpadkov, težave so v manjših naseljih in 
odročnih poseljenih območjih, kjer je odlaganje odpadkov ponekod 
povsem neustrezno. 

Veliko odlagališč komunalnih odpadkov ni urejenih, za več kot 
polovico ni ustreznih dovoljenj, kraje za nova odlagališča je težko najti. 
Še težje je z industrijskimi odpadki, vključno s posebnimi odpadki, ki 
zaradi svojih lastnosti ogrožajo zdravje prebivalstva. Te odpadke odla- 
gajo ali skupaj s komunalnimi odpadki na komunalna odlagališča ali 
na neustrezna industrijska odlagališča (ki jih imajo samo nekatere 
organizacije združenega dela) ali v najslabšem primeru prosto v okolje 
(kraška brezna, gramoznica itd.) Ponekod so to rešili regionalno (odla- 
gališče posebnih odpadkov v Metavi pri Mariboru, sežigalnica v Kra- 
nju), kar bo nujno potrebno vključ iti v enoten in skupen slovenski 
sistem regijskih zbiralnic in odlagališč  ter centralnega obrata za uniče- 
vanje in predelavo posebnih odpadkov s centralnim odlagliščem. 

Z zakonom o varstvu hrupa so bile dane osnove za aktivno in pasivno 
preprečevanje škodljivih posledic vplivov hrupa ne le v delovnem, 
ampak tudi v bivalnem okolju. To se nanaša predvsem na razporeditev 
dejavnosti v prostoru in preprečevanje emisij, kar pa kljub zakonski 
ureditvi in tehnološkim možnostim, ki jih imajo, ni dovolj intenzivno. 
Obveščanje o virih hrupa je slabo in niso pripravljeni širši sanacijski 
programi, ampak se omejujejo le na reševanje stanja v posameznih 
objektih. 

Vsa glavna področja varstva okolja (voda, zrak, odpadki in hrup) so 
bila v zadn|ih 10 letih v glavnem urejena s predpisi na podlagi novih 
spoznanj in na izhodišču, da je treba onesnaževanje preprečevati in 
omejevati, ne pa obremenjevati onesnaževalce z nizkimi, pavšalnimi 

odškodninami oziroma kaznimi. Obenem pa tudi sorazmerno veliko 
nadzorstvenih ukrepov kaže, da se zakonska določ ila ne izpolnjujejo, 
in to mnogokrat iz subjektivnih razlogov. 

V zadnjih letih se povečuje skrb za smotrno ravnanje z dobrinami 
skupnega pomena pri Čemer je v veliko pomoč spoznanje o možnih 
posledicah poslabšanja ekoloških razmer za sedanje in bodoče ro- 
dove Vendar pa je ta skrb še vedno premalo upoštevana v planskih 
dokumentih in pri izvajanju sanacijskih programov oziroma v investi- 
cijskih projektih. Prostorsko ekološke razmere se ne upoštevajo vedno 
kot eden od pomembnih elementov, ki je lahko tudi izključujoč i dejav- 
nik pri lociranju. Razlogi za to so tudi, da nimamo vedno in povsod 
dovolj znanstvenih in strokovnih podlag in da za varstvo nalog s tega 
področja nismo ustrezno strokovno organizirani. 

3. ANALIZA IZVAJANJA PREDPISOV 
3. 1. Stališča, sklepi in priporoč ila za 

oblikovanje in izvajanje prostorsko urbanistične 
in zemljiške politike v SR Sloveniji 

3. 1.1. Izvajanja skupščinskih stališč 
V analizi izvajanja stališč , sklepov in priporoč il za oblikovanje in 

izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji 
po petletnem obdobju ugotavljamo: 

1. Delavci, delovni ljudje in občani svojih pravic in pristojnosti po 
sistemu družbenega planiranja in zakona o združenem delu niso še 
dovolj uveljavili pri pripravi in sprejemanju planov. 

Razlogi za tako stanje so predvsem prešibke organizacijske oblike 
povezovanja in dogovarjanja nosilcev družbenega planiranja, pomanj- 
kanje nekaterih osnovnih informacijskih podatkov o stanju prostora in 
njegovih naravnih virih, sorazmerno zahtevne in ne vedno dovolj 
dodelane metodologije planiranja ter preslabo definirana vloga repu- 
blike pri urejanju prostora. V SR Sloveniji še nimamo celovito izobliko- 
vane prostorske politike, kar bistveno vpliva na kvaliteto prostorskih 
delov družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti. To pa pomeni, 
da Socialistična republika Slovenija s sistemom družbenega planiranja 
in drugimi ukrepi še ne uveljavlja v celoti svojih ustavnih pravic in 
dolžnosti. 

2. Pred leti sprejeta usmeritev o policentričnem razvoju poselitve v 
SR Sloveniji se postopoma uveljavlja. Ta usmeritev pa se je v zadnjih 
nekaj let izrodila v drugo skrajnost, ki se odraža v preveč razpršeni 
pozidavi znotraj lokalnih območij (lokalni policentrizem). Tak policen- 
trizam je posledica nekritičnega planiranja in nerealnega ocenjevanja 
razvojnih možnosti številnih naselij ali celo zaselkov znotraj občinskih 
mej. To pa je v popolnem nasprotju z opredelitvijo Skupščine SR 
Slovenije, da naj bi bila poselitev praviloma usmerjena v organizirana 
in strnjena naselja oziroma tista naselja, ki imajo z vidika dolgoročnih 
možnosti prednosti za svoj razvoj. 

3. Pri opredeljevanju območij za poselitev, za kmetijstvo in za druge 
aktivnosti v prostoru v planskih dokumentih dobiva tudi skrb za smo- 
trno rabo dobrin splošnega pomena vse večjo vlogo Vendar pa celo- 
ten proces podružbljanja na vseh področjih planskih aktivnosti še ni 
zadovoljiv. 

Del razlogov za to je, da v družbenih planih niso vedno ustrezno 
ustrezno valorizirane prostorske danosti in možnosti ter, da nimamo 
pripravljenih dolgoročnih usmeritev in ciljev prostorskega razvoja v 
republiki, v regijah in občinah, ko pripravljamo in sprejemamo srednje- 
ročne družbene plane. Dolgoročne usmeritve in cilji poselitve smo 
prevečkrat nekritično prevzemali iz dosedanjih prostorskih aktov 
(predvsem urbanističnih programov in urbanističnih načrtov). 

Največja nasprotja se pojavljajo predvsem pri opredelitvi območij za 
poselitev in za kmetijstvo. Neusklajenosti, ki pri tem nastajajo, pa se 
praviloma nerešene prenašajo v naslednje plane 

Stavbna zemljišča pridobivamo v družbeno lastnino praviloma še 
vedno neorganizirano za trenutne potrebe, namesto da bi to opravili 
sistematično, predvsem na podlagi dolgoročnih programov pridobiva- 
nja in urejanja stavbnih zemljišč . Sklad stavbnih zemljišč v družbeni 
lastnini za urbanizacijo se zato ne veča v skladu s potrebami smotr- 
nega razvoja naselij in spremljajoče infrastrukture. 

4. S sprejetjem zakona o sistemu družbenega planiranja, zakona o 
kmetijskih zemljišč ih in zakona o naravni in kulturni dediščini se je 
sicer normativnopravno bistveno zaostril odnos do ohranjanja razvoja 
posameznih območij, določenih za posebne namene. Vendar pa se 
splošna prepoved graditve, prometa in parcelacije zemljišč le pored- 
koma uveljavljajo kot možnosti za začasno zaščito naravne dediščine, 
kmetijskih in gozdnih kompleksov ipd. Redki so primeri, da bi ta 
zemljišča postala družbena lastnina ali da bi na zemljišč ih, ki niso v 
družbeni lastnini, na njih pa je omejena možnost rabe, dali lastnikom 
ustrezno odškodnino ter si tako vsaj deloma zagotovili varstvo narav- 
nih danosti in naravne ter kulturne dedišč ine. 

5. Gospodarjenje s prostorom je še vedno eno od nezadovoljivo 
razrešenih vprašanj, ki je povezano z družbenoekonomskimi mož- 
nostmi in razvojem dejavnosti v prostoru. Vendar pa za opredeljevanje 
najboljše namenske rabe zemljišč nimamo izdelanih ustreznih meril, s 
katerimi bi lahko v družbenih planih in njihovih izvedbenih aktih 
zagotavljali njihovo smotrno rabo. Posledice tega so zato tudi neorga- 
nizirana razpršena poselitev, zmanjšanje površine kvalitetnih kmetij- 
skih zemljišč in stalno občutno zmanjševanje obdelovalnih površin 
kmečkih gospodarstev (v povpreč ju 3,5 ha), katerih osnovna dejavnost 
je v kmetijstvo. 
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Tega pa ni mogoče ustaviti le z merili za smotrno rabo zemljišč in z 
zemljiško politiko, ampak predvsem s sistemskim reševanjem razvoja 
kmetijstva nasploh. 

6. Posegi v prostor bi se morali zaradi vse težjih konfliktnih situacij 
pri določanju namenske rabe prostora ter zaradi vse zahtevnejših 
tehnoloških procesov in posledic pogosteje kot v preteklosti reševati 
interdisciplinarno, Pri tem pa za vrsto nač rtovanih objektov oz. pose- 
gov v prostor najpogosteje ni ustreznih strokovnih podlag, s katerimi 
bi lahko ugotovili številne medsebojne vplive in posledice na delovno 
in bivalno okolje, na ohranjanje in razvoj naravne in kulturne dedi- 
šč ine, na družbenoekonomske, socialne in druge razmere. 

Za posebno zahtevne posege v prostor, kot so elektrarne vseh vrst 
magistralni plinovodi, avtoceste, letališča ipd. so sicer bile in se še 
organizirajo širše javne obravnave, vendar po letu 1978 ni bilo primera, 
da bi o taki izgradnji dokončno odločitev sprejela Skupščina SR 
Slovenije. 

7. Ko je bil sprejet zakon o kmetijskih zemljišč ih, se je nekoliko 
zmanjšalo prehajanje kmetijskih zemljišč  v stavbna zemljišča. V neka- 
terih primerih se že opredeljena zemljišča za poselitev ponovno pre- 
verjajo glede na upravičenost take opredelitve. Poselitev se v zadnjem 
obdobju postopoma usmerja na manj kvalitetna zemljišča za kmetij- 
stvo. Vendar je še vedno veliko konfliktnih položajev, ker v marsikateri 
občini še niso ustrezno ovrednotili zemljišč ali pa pri pripravi družbe- 
nih planov niso upoštevali v celoti predpisov in dogovorjenih družbe- 
nih usmeritev za varstvo in ohranjanje zemljišč za primarne potrebe 
Skupščina SR Slovenije je zato v decembru 1982 sprejela interventni 
zakon o varstvu kmetijskih zemljišč  pred spreminjanjem namembnosti 
(Uradni list SRS, št. 44/82). 

Pri gospodarjenju s prostorom dobivajo v zadnjem času pomembno 
vlogo zlasti melioracije kmetijskih zemljišč , medtem ko združevanje 
kmetijskih zemljišč in oživitev rabe opuščenih in zaraščenih kmetijskih 
zemljišč še nista dovolj zaživeli. 

Nerešena ostajajo med drugim tudi vprašanja o varstvu povšrin, 
pomembnih za preskrbo s pitno vodo, izboru novih lokacij za odlagali- 
šča komunalnih odpadkov, zlasti pa odlagališč za okolje posebno 
nevarnih odpadkov. To je še posebno pereče, kadar so območja 
vodnih virov ali odlagališč odpadkov na območju občine ki zanje ni 
zainteresirana. 

8: V letu 1980 sprejeti zakon o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije vključuje vse planske aktivnosti s 
področja urbanističnega in prostorskega planiranja kot sestavino 
družbenega plana družbenopolitičnih skupnosti. Zato se namenska 
raba prostora ne določa več v urbanističnih aktih, ampak se z njimi le 
uresničujejo planske opredelitve in rešitve. 

Med pripravo novih zakonov o urejanju prostora se je pokazalo, da 
se posebnosti planiranja v prostoru, kot jih upošteva tudi Ustava SR 
Slovenije niso dovolj vgradile in razrešile v zakonu o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, kar je tudi eden 
izmed vzrokov za določene nejasnosti v drugih predpisih, s katerimi se 
urejajo odnosi v prostoru in gospodarjenje s prostorom. Te nejasnosti 
so med drugim vplivale na oblikovanje vsebinskih rešitev zakona o 
urejanju prostora in zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor, s katerima naj bi bile dane osnove za poenostavitev upravnih 
postopkov pri posegih v prostor 

9 V zadnjih nekaj letih smo zgradili celo nekoliko več kot stanovanj 
kot je bilo načrtovano. Značilno pa je, da nismo dosegli plana v 
usmerjeni organizirani stanovanjski izgradnji, to razliko in celoten 
presežek pa je pokrila individualna izgradnja. To se pa negativno 
odraža pri preveliki porabi prostora, še posebno zemljišč , primernih za 
kmetijstvo. 

Novi zakon o stanovanjskem gospodarstvu, ki je bil sprejet 1981. 
leta, skladno s sistemskimi predpisi poleg drugega na novo ureja tudi 
način združevanja sredstev za stanovanjsko graditev iz čistega do- 
hodka. Novi način združevanja sredstev pa se še ni zadovoljivo uvelja- 
vil, kar so povzroč ili tudi zvezni predpisi, s katerimi sta se zaostrili 
financiranje in kreditiranje investicijskih objektov. Precejšnje zadrege 
so povezane tudi z organizacijskimi slabostmi pri do sedaj prevladu- 
joč i graditvi stanovanj za trg in organiziranju združenih investitorjev 
stanovanj ter financiranju komunalnih objektov in naprav Po sprejetju 
interventnega zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminja- 
njem namembnosti pa so zaradi ponovnega preverjanja namenske 
rabe zemljišč nastale dodatne težave, zaradi katerih je ogrožena konti- 
nuteta graditve in zmanjšana možnost za realizacijo 58000 stanovanj v 
tem srednjeročnem obdobju. 

10. Za ravnanje z dobrinami splošnega pomena ter varstva vrednot 
človekovega okolja je bila sprejeta ali dopolnjena cela vrsta predpisov, 
vendgr pa se položaj z nekaj izjemami ni bistveno spremenil. Še vedno 
se dogaja, da nekaterih določb sploh ne uresničujemo oziroma jih 
pomanjkljivo izvajamo (zrak, hrup, varstvo voda, odpadki nevarne 
snovi ipd ) 

Sprejeti so bili predpisi o zavarovanju nekaterih območ ij pomemb- 
nih za ohranitev in razvoj naravne in kulturne dediščine (zakon o 
Triglavskem narodnem parku, zakon o Spominskem parku Trebče). 

Večina občin v SR Sloveniji ni uveljavila svojih zakonskih pravic in 
pristojnosti do zavarovanja posameznih območij, pomembnih za na- 
ravno in kulturno dedišč ino. 

11. Informacije o stanju in razvojnih možnostih v prostoru imamo le 
delno zbrane, pa še te niso sistematično obdelane in zbrane za vse 
nosilce planiranja. Neustrezni so organiziranost, status in način finan- 

ciranja poblaščenih strokovnih organizacij, ki pripravljajo strokovna 
gradiva za planske in izvedbene prostorske akte. 

Za izobraževanje kadrov za prostorsko in urbanistično planiranje je 
bil v letu 1981 dopoljnjen izobraževalni program na FAGG, kjer imajo 
že nekaj let tudi podiplomski študij za to področje. Na Biotehniški 
fakulteti v Ljubljani je bila uvedena nova smer študija: krajinsko obliko- 
vanje. Toda še vedno ni izdelan celoviti program izobraževanja kadrov 
za prostorsko in urbanistično planiranje, ki bi bil v celoti prilagojen 
sistemu družbenega planiranja. 

Znanstveno raziskovalno delo ni dovolj vključeno v številne stro- 
kovne podlage, ki bi morale biti izdelane kot pripomoček nosilcem 
planiranja za prostorsko planiranje. Potrdilo za to je tudi, da v razisko- 
valnem programu 1981185 Raziskovalne skupnosti Slovenije ni celovi- 
tega raziskovalnega projekta s področja urejanja prostora, ki naj bi dal 
med drugim tudi ustrezne znanstvene in strokovne podlage za oprede- 
litev dolgoročnih razvojnih možnosti in ciljev v prostoru v okviru 
projekta »Slovenija 2000«, ki ga pripravljajo. 

3.1.2. Izvajanje sklepov in priporoč il 
Skupščina SR Slovenije je s sklepi naložila Izvršnemu svetu SR 

Slovenije in republiškim upravnim organom in organizacijam, da pri- 
pravijo spremembe in dopolnitve k obstoječ im predpisom, s katerimi bi 
poenostavili upravne postopke pri pridobivanju lokacijskih in gradbe- 
nih dovoljenj, zaostrili protipravno rabo prostora, novelirali odlok o 
objektih regionalnega značaja ter pripravili zakon o sistemu družbe- 
nega planiranja in družbenem planu SR Slovenije, zakon o urejanju 
prostora in zakon o Triglavskem narodnem parku. Hkrati s temi norma- 
tivnimi akti naj bi bila do konca 1978 pripravljena tudi predlog dogo- 
vora o temeljih prostorskega plana SR Slovenije za obdobje do leta 
1985 z elementi do leta 2000 in predlog prostorskega plana, vključnoz 
zasnovo informacijskega sistema za prostorsko planiranje. 

Skladno s tem so republiški upravni organi pripravili, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pa predlagal sprejem naslednjih zakonov in 
drugih predpisov, ki obravnavajo ravnanje s prostorom: 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah posameznih določb nekate- rih republiških zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev lokacijskega 
dovoljenja (Uradni list SRS št. 21/78), s katerim se delno poenostav- 
ljajo postopki za pridobitev lokacijskih dovoljen in zaostruje odnos do 
protipravne rabe prostora oz. nedovoljenih gradenj; 

- Odlok o uvedbi obveznih priprav prostorskih planov v SR Sloveniji 
(Ur. list SRS. št. 4/78); 

- Odlok o pripravi in sprejetju srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije od leta 81-85 (Uradni list SRS, št. 30/78); 

- Zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnimi zemljišč i (Uradni 
list SRS, št. 8/78); 

- Zakon o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78); 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisil- 

nem prenosu pravice uporabe (Uradni list št. 23/78); 
- Zakon o kmetijskih zemljišč (Uradni list SRS, št. 1/79 in 11/81); 
- Zakon o naravni in kulturni dedišč ini (Uradni list SRS, št. 1/81); 
- Zakon o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu SR 

Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80 in 35/80; 
- Zakon o spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št. 1/81); 
- Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. 7/81); 
- Zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 

leta 1982-85 (Uradni list SRS, št. 3/82); 
- Zakon o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82); 
- Zakon o urejanju prostora; 
- Osnutek zakona o urejanju prostora; 
- Osnutek zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in 
- Osnutek zakona o stavbnih zemljišč  
Dopolnjevanim občinam je bilo iz proračuna SR Slovenije v letih 

1978—82 zagotovljenih 47,53 mio dinarjev za financiranje izdelave 
prostorskih planov, urbanističnih načrtov in pripravo temeljnih topo- 
grafskih načrtov. 

Iz analize o izvjanju skupščinskih sklepov in priporoč il je razvidno, 
da so bili sklepi več inoma pravočasno realizirani z manjšimi zamu- 
dami. Izjemi sta le zakon o urejanju prostora in zakon o urejanju naselij 
in drugih posegih v prostor, ki sta sedaj pripravljena kot osnutka 

Analiza o izvajanju skupčinskih priporoč il kaže, da so bila priporo- 
čila le delno uresničena. 

3.2. Izvajanje zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SRS 

Pri dosedanjem delu pri pripravi planov se je ponovno izkazalo, da 
ima planiranje v prostoru svoje posebnost, ki je opredljena že v 104. 
členu in v četrti točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije. 
Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije te posebnosti ni mogel v celoti zajeti in natančneje oprede- 
liti: 

- vsebine prostorskih delov družbenih planov, zlasti pa dolgoročnih 
planov družbenopolitičnih skupnosti, ki so v 23., 141., 142, 202. č lenu 
nakazane le okvirno; 

- obveznih sestavin in stopnje konkretnosti dolgoročnega plana, ki 
se nanašajo predvsem na prostor, saj določba zadnjega odstavka 23. 
č lena dopušča, da lahko dolgoročni plan določ i nekatere sestavine 
prostorskega urejanja kot obvezno izhodišče za pripravo in oblikova- 
nje družbenih planov, ne določa pa, katere so te sestavine, kake se 
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izražajo oziroma kakšna je stopnja konkretnosti rešitev, ki jo predvi- 
deva dolgoročni plan; 

- postopka za pripravo in sprejem dolgoročnih planov, za katerega 
je v 25. členu določeno, da se smiselno uporabljajo določbe le za 
pripravo in sprejem družbenih planov, pri čemer pase postavlja vpra- 
šanje, katere planske akte v skladu z 29. čenom naj ima dolgoročni 
plan; 

- postopka za razreševanje neskladij v prostoru pri pripravi planov, 
zato se v praksi stalno zastavljajo vprašanja, do katere stopnje in 
katere so tiste zadeve, ki terjajo uskladitev interesov v prostoru ob 
postopku sprejemanja dolgoročnih planov, in katera vprašanja, ki se 
nanašajo na rabo prostora, se lahko razrešijo šele v družbenih planih 
družbenopolitičnih skupnosti; predpisana pa tudi niso načela in 
splošni pogoji, ki bi jih morali nosilci planiranja upoštevati pri načrto- 
vanju razširjene reprodukcije v prostoru in reševanju neskladij pri tem;' 

- vloge republike in občin pri usklajevanju dogoročnih planov, saj 
zakon ne konkretizira dovolj ustavne pristojnosti republike predvsem 
na področju urejanja prostora (4. tč . prvega odstavka 321. č lena ustave 
SR Slovenije); 

- mesta in vloge urbanističnega in krajinskega načrta v dolgoroč- 
nem oz. družbenem planu kot sestavine dolgoročnega plana družbe- 
nopolitične skupnosti, ki pa po vsebini ne more biti program, projekt 
ali drug izvedbeni akt (143. č len zakona), ter vloge in mesta strokovnih 
podlag. 

3.3. Izvajanje zakona o urbanističnem planiranju 
Na osnovi zakona so v vseh občinah sprejeli urbanistične programe, 

ki so bili podlaga za urbanistične načrte, zazidalne načrte in urbani- 
stični red. 

Urbanistični načrti so bili sprejeti za več ino mest in nekatera naselja 
mestnega značaja (97). Zazidalni načrti pa so izdelani za števMna 
območja za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev (približno 
1300). ,oir.< 

Ugotavljamo, da na podlagi tega zakona ni bila nikoli sprejeta 
metodologija za pripravo teh dokumentov, zaradi česar se pripravljajo 
zelo neenotno. 

Sprejeti prostorski akti se večinoma niso dosledno uresničevali 
oziroma so se stalno spreminjali in dopolnjevali. Vzrok za to je predv- 
sem, da nosilci razvoja že pri pripravi in sprejemanju teh dokumentov 
niso imeli pripravljenih svojih razvojnih elementov. Iz teh razlogov je 
bila večkrat tudi sama dokumentacija premalo strokovno proučena in 
obdelana. 

V praksi se je zato postopoma uveljavilo splošno nezaupanje v 
rešitve, ki jih je ponujala dokumentacija, zato ob sprejemanju teh aktov 
ni bilo poglobljenih razprav, saj se je marsikdaj že v naprej računalo, 
da bodo možne kasnejše spremembe. 

Posledica tega so velika svoboda pri uresničevanju urbanističnih 
predpisov, nesmotrna pozidava v urbanih, še bolj pa v kmetijskih 
območjih, prevladovanje podjetniških ali posamičnih interesov nad 
širšimi družbenimi interesi, splošna urbanistična nedisciplina, ki se je 
in se še odraža v nedovoljni gradnji, v samovoljnem spreminjanju 
lokacijskih in gradbenih pogojev v izdajanju lokacijskih in gradbenih 
dovoljenj brez kritične presoje posledic, ki jih povzroča razpršena 
gradnja. 

Večinoma osnovni urbanistični akti niso bili novelirani vsakih 5 let, 
kot to določa zakon. 

V praksi so se dokaj izrodile nekatere sicer dobro zastavljene stro- 
kovne in organizacijske oblike pri pripravi prostorskih izvedbenih 
aktov, ker pooblaščene strokovne organizacije niso dovolj obvladale 
celotne situacije. To niso slabosti le teh služb, ampak tudi občinskih 
uprav, ki marsikje niso posvečale dovolj skrbi kontinuiranemu delu in 
spremljanju uresničevanja sprejetih aktov. 

Tudi število pritožb o lokacijskih zadevah se stalno povečuje. Leta 
1982 jih je Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora- 
prejel kar 679 ter 75 pritožb o zadevah, ki se nanašajo na plačilo 
prispevka za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča, komu- 
nalnih ureditev ipd. 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora ugotavlja, 
da se dostikrat napačno uporabljata 15. č len zakona o urbanističnem 
planiranju, ki določa manjše odmike od sprejetih urbanističnih aktov, 
in 32. č len zakona, na podlagi katerega upravni organi izdajajo potrdilo 
o priglasitvi posega v prostor v nasprotju z veljavnimi urbanističnimi 
dokumenti,- 
4. PRIPRAVA IN IZVAJANJE DRUŽBENIH 
PLANOV V OBČINAH SR SLOVENIJE NA 
PODROČJU UREJANJA PROSTORA 

V analizi Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje o uveljavljanju 
določb zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije in v analizah, ki jih je Republiški komite za varstvo okolja 
in urejanje prostora pripravil o izvajanju skupščinskih sklepov in pripo- 
roč il za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške 
politike v SR Sloveniji, je glede prostorskega planiranja in prostorskih delov družbenih planov občin ugotovljeno naslednje: 

- srednjeročni družbeni plan je do konca leta 1982 sprejelo 60 
občin, med njimi je le 25 občin'vključ ilo prostorski del družbenega 
plana; 

- le 12 občin je s prostorskim delom ustrezno opredelilo konkretne 
cilje in usmeritve družbenega razvoja v prostoru; 

- le v 10 občinah v SR Sloveniji so predvideli površine za arondacije, 
komasacije, agromelioracije in hidromelioracije; 

- samo 26 občinskih planov ima podatke o kmetijskih zemljišč ih, ki 
jih zarašča gozd; 

- v 24 občinah je pripravljen seznam kmetijskih zemljišč , ki niso 
obdelana: 

Kmetijska zemljišča, ki so trajno namenjena za kmetijsko pridelavo, 
je določilo le 39 občin, druga kmetijska zemljišča pa 36 občin. 

Ti podatki dokazujejo, da se novi sistem celovitega družbenega 
planiranja še ni uveljavil, kar povzroča vrsto težav, ki so predvsem 
posledica neusklajenih ekonomskih in socialnih vidikov razvoja s pro- 
storskimi danostmi in možnostmi. Še vedno je nerešeno vprašanje 
urejanja širšega prostora glede njegove rabe in organizacije dejavnosti 
v prostoru za različne družbene potrebe, predvsem pa za kmetijstvo in 
druge primarne rabe, poselitve in infrastrukturo. 

Nejasne opredelitve v prostorskih delih družbenih planov, predvsem 
pa nepripravljeni in nesprejeti dolgoročni plani, tudi otežujejo uskla- 
jeno in dolgoročno gospodarjenje z zemljišč i, urejanje kmetijskih 
zemljišč in pridobivanje stavbnih zemljišč . 

Pomanjkljivosti pri pripravi in sprejemanju družbenih planov so bile 
tudi neposreden vzrok, za sprejetje zakona o varstvu kmetijskih zem- 
ljišč pred spreminjanjem namembnosti, s katerim naj bi omejili pozi- 
davo najboljših kmetijskih zemljišč . Zakon je bil sprejet, kljub temu, da 
bo v letu 1983 povzroč il bistven zastoj pri stanovanjski in komunalni 
graditvi, gradnji industrijskih objektov in spremljajočih objektov posre- 
dno pa tudi v daljšem časovnem obdobju 

Le radko so vse tri sestavine družbenega planiranja (ekonomska, 
socialna in prostorska) medsebojno usklajene in da so za načrtovane 
rešitve zagotovljena sredstva. Posebno je razkorak med ekonomskimi 
možnostmi in prostorskimi potrebami. Zaradi pomanjkljive valorizacije 
prostora in meril za smotrno razmestitev dejavnosti v prostoru, za 
katere še nimamo primernih strokovnih in normativnih podlag, se 
nosilci družbenega razvoja oziroma planiranja odločajo po lastnih 
presojah, ki so praviloma podrejene ozkim interesom. 

Številni nosilci družbenega razvoja ne pripravljajo elementov za 
svoje potrebe po prostoru in še vedno čakajo, da bo tako storil nekdo 
namesto njih, zato so tudi njihovi plani zelo pomanjkljivi. 

V mnogih občinah imajo težave pri sodelovanju in usklajevanju 
planov z nekaterimi nosilci razvoja s sedeži zunaj občin. Med temi so 
največkrat republiške interesne skupnosti s področ ja prometa, energe- 
tike in vodnega gospodarstva. Več inoma gre za objekte in naprave 
širšega regionalnega republiškega ali celo meddržavnega pomena, ki 
so še vedno v številnih variantah, zato so v nekaterih občinah ali celo 
širših območjih pri opredelitvi namenske rabe zemljišč večja neskla- 
dja. 

V občinah prevladuje mnenje, da bi morali Republiški komite za 
družbeno planiranje, Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje in 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora bolj usklaje- 
vati in načrtovati posege v prostor. 

Pogosta so tudi mnenja, da se je treba na republiški ravni dogovoriti 
za nekatere osnovne inf rastrukturNe objekte in naprave ter zanje jasno 
določ iti prostor, da mora imeti republika v celotnem sistemu družbe- 
nega planiranja večje obveznosti kot je priprava predpisov in metodo- 
logij za njihovo izvajanje. Sicer pa je večina tudi mnenja, da je predpi- 
sani sistem družbenega planiranja na dosedanji stopnji splošnega 
družbenega razvoja v nekaterih določbah, ki se nanašajo na postopke 
priprave planov prezahteven. 

Dostikrat nosilci razvoja pri pripravi svojih planskih aktov ne upošte- 
vajo nekaterih osnovnih demontov za varovanje okolja in sicer, da 
zaradi škodljivih posledic na okolje določena lokacija ni primerna. 
Včasih niso upoštevane resolucijske usmeritve skupščin, družbenopo- 
litičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij v republiki oziroma 
v občinah. Med usmeritvami, ki jih nosilci razvoja največkrat ne upo- 
števajo, je odnos med družbeno usmerjeno strnjeno stanovanjsko 
graditvijo in neorganizirano individualno graditvijo. Tako je vprašljivo 
ali bomo lahko uresnič ili resolucijske in planske usmeritve, ki se 
nanašajo na smotrno koriščenje plodne zemlje, boljšo izrabo komu- 
nalne in druge infrastrukture, oskrbo prebivalstva in na varovanje 
okolja. 

Ravnanje krajevnih dejavnikov je večinoma povezano z zemljiško 
posestjo, ki je pomemben dejavnik pri gradnji stanovanj za avtohtono 
prebivalstvo. Gradnja na »očetovi zemlji« povzroča razpršeno stano- 
vanjsko in komunalno izgradnjo, nenehno spreminjanje strukture pre- 
bivalstva na podeželju ter spreminjanje tipologije krajine in vasi, to pa 
hkrati spreminja tudi odnos do prostora in spreminja pogoje za gospo- 
darjenje z njimi. Posebno izrazito se to kaže pri drobljenju kmetij 

Za večino mest in naselij z velikim delom starih stanovajskih in 
poslovnih zgradb je značilno, da se investitorji tem območjem izogi- 
bajo in raje gradijo na nezazidanih zemljišč ih v njihovi bližini. Osrednje 
funkcije dosedanjih mestnih jeder se prenašajo na nova območja, kar 
še slabša ekonomske možnosti za prenovo starih mestnih jeder. 

Dostikrat tudi avtohtono prebivalstvo nasprotuje smotrni razširitvi 
naselij ali njihovi zgostitvi, v smislu boljšega izkoristka zazidave in 
komunalnih objektov in naprav. 

Velik vpliv na razpršeno poseljevanje imajo pri nas več ji gospodar- 
ski upravni in kulturni centri, kot so Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, 
Novo mesto ipd. Poselitev ob teh centrih je praviloma razpršena ob 
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cestnih vpadnicah, stihijska in ni usklajevana. Tako se praviloma 
dogaja, daje na širšem ljubljanskem, mariborskem, celjskem, mursko- 
soboškem območju ekstenzivna poselitev na območjih, ki so hkrati 
najboljša za kmetijsko pridelavo ali so pomembna npr. za oskrbo s 
pitno vodo prebivalcev. Dostikrat nova poselitvena območja ne morejo 
prevzeti številnih funkcij, ki so osnova za ustrezne bivalne razmere 
prebivalstva. V večjih centrih imajo težave pri oškrbi s kmetijskimi 
pridelki, s pitno vodo, cestnoprometne težave in ne nazadnje vse večje 
ekološke težave. 

Dokajšnja posebnost je slovenska obala, na katero je izreden pritisk. 
Dejavnosti, ki iščejo tu svoj prostor, pa so tako različne in dostikrat 
med seboj povsem nezdružljive zaradi medsebojnih vplivov in posle- 
dic. Na obali so se pred leti opredelili, da se bo turizem razvijal 
predvsem v obč ini Piran, industrija v Kopruj, medtem ko naj bi v Izoli 
gradili pretežni del stanovanj za prebivalce obale s spremljajočo infra- 
strukturo. Takšna zasnova pa se je do sedaj le delno uresničevala, zato 
je vse več nasprotij pri razvoju tega območja. Ob vsem tem je občutiti 
tudi pomanjkanje širših slovenskih opredelitev do razvojne zasnove 
obale. 

Splošno mnenje o regijskem — medobčinskem sodelovanju je, da se 
planiranje in razvoj na tej ravni obravnava preveč parcialno in tudi 
sicer ni zadostnega sodelovanja in usklajevanja pri razreševanju več jih 
skupnih težav, kot so skupna politika razmestitve dejavnosti v prostoru 
poselitve, oskrba s pitno vodo, odvajanje tekalnih voda in komunalnih 
odpadkov ter njihove reciklaže in predelava, izbor odlagališč  nevarnih 
snovi, nastavitev in vodenje enotnega informacijskega sistema, uve- 
ljavljanje in izvajanje enotne zemljiške politike, oblikovanje cen stavb- 
nih zemljišč , zajemanje mestne rente ipd. 

Pri razreševanju vprašanj skupnega pomena za eno ali več občin se 
vedno znova poudarja vloga posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
pri planskem usmerjanju razvoja geografsko povezanih mestnih ali 
regijskih območ ij. Ta vprašanja opozarjajo tudi na vlogo republike in 
njene naloge in pristojnosti pri oblikovanju in uresničevanju enotne 
prostorske in zemljiške politike v SR Sloveniji oziroma prenosu dela 
teh nalog in pristojnosti na posebne družbenopolitične skupnosti. 

5. UPRAVNI ORGANI IN STROKOVNE SLUŽBE 
V Republiškem komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora je 

zaposlenih 11 delavcev (od tega 2 administrativna delavca in 3 urbani- 
stični inšpektorji), ki opravljajo dela in naloge, povezane z urejanjem 
prostora in inšpekcijskim nadzorom. Strokovna dela pri planiranju v 
prostoru na republiški ravni pa opravlja Zavod SR Slovenije za druž- 
beno planiranje, ki ima v prostorskem sektorju 15 delavcev (od teqa 5 
administrativnih). 

V občinskih upravnih organih, pristojnih za urejanje prostora, dela 
110 delavcev, ki opravljajo naloge, povezane s posegi v prostor (loka- 
cijske zadeve). Letno rešijo ti delavci skupno približno 15.000 zadev, 
med katerimi je 9000 lokacijskih dovoljenj in približno 6000 raznih 
drugih zadev, vključno s pritožbami. Če upoštevamo le nosilce uprav- 
nih postopkov brez administrativnih delavcev, lahko ugotovimo da en 
delavec povprečno opravi 200 upravnih zadev letno. 

Konec leta 1982 je bilo v SR Sloveniji 42 urbanističnih inšpektorjev, 
ki so zagotavljali nadzor v 59. občinah, 6 občin pa ni imelo urbanistične 
inšpekcije. 

Za strokovna opravila je v SR Sloveniji 32 organizacij združenega 
dela, ki so pooblaščene za opravljanje strokovnih nalog s področja 
urbanizma in urejanja prostora v občinah. Od teh je 14 takih, ki imajo 
osnovno dejavnost urejanja prostora (prostorsko in urbanistično plani- 
ranje in priprava prostorskih aktov). Osnovne dejavnosti preostalih 18 
organizacij so gradbeništvo (gradbena podjetja), projektiva. komu- 
nalna dejavnost in drugo. Od približno 1030 zaposlenih delavcev v 
vse h pooblaščenih organizacijah le pribl. 200 delavcev večinoma 
stalno opravlja naloge, ki sodijo v dejavnost urejanja prostora. To so 
predvsem strokovni delavci arhitektonske in komunalne smeri. 

Po zakonu o urbanističnem planiranju opravljajo omenjene poobla- 
ščene organizacije dejavnost posebnega družbenega pomena. 

V zadnjih letih so »pooblaščene« strokovne organizacije porabile za 
opravljanje nalog s področja urejanja prostora (urbanistični programi, 
urbanistični načrti, razna strokovna gradiva za planske akte) le 26% 
svojega delovnega časa, za pripravo'zazidalnih načrtov 19% delov- 
nega časa, preostalih 55% pa za pripravo lokacijskih dokumentacij in 
opravljanje drugih del, kot so priprava investicijsko tehnične doku- 
mentacije in podobno. Te organizacije praviloma ne spremljajo, ure- 
sničevanja prostorskih aktov, saj jih v več ini občin niso pooblastili za 
taka dela oz. za ta dela tudi niso zagotovili potrebnih sredstev. 
6. PRIDOBIVANJE IN UREJANJE 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

V občinah imajo zelo različne oblike upravljanja in razpolaganja s 
stavbnimi zemljišč i. Z njim razpolagajo organi skupščine občine, kra- 

jevne skupnosti pa vse do komisij, odbora pa posameznih (poobla- 
ščene) delovnih organizacij. 

Po zakonu o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem 
(Uradni list SRS, št. 7/77 in 8/78) bi morale biti ustanovljene do konca 
leta 1977 stavbno zemljiške skupnosti oziroma enote za upravljanje s 
stavbnimi zemljišč i. Do sedaj je bilo ustanovljenih le 6 skupnosti in 26 
enot za upravljanje s stavbnimi zemljišč i v okviru samoupravnih skup- 
nosti. 

Precejšnje število takih enot deluje kot odbor ali komisija ne pa 
samoupravno, kot predpisuje zakon. 

Doslej še nismo v celoti uspeli načrtno pridobivati in urejati stavbnih 
zemljišč . Osnovni vzroki za to so predvsem pomanjkanje dogovorjenih 
dolgoročnih planskih usmeritev za določanje namenske rabe zemljišč , 
normativna in operativna nepovezanost številnih dejavnosti, se pri 
urejanju in opremljanju stavbnih zemljišč pojavljajo kot investitorji ali 
izvajalci za posamezne komunalne objekte ali naprave. 

Precejšnji težavi sta tudi pomanjkanje sredstev za dolgoročno prido- 
bivanje stavbnih zemljišč in neizdelan način za združevanje sredstev, 
ki se v družbenopolitičnih skupnostih zbirajo na najrazličnejše načine 
in marsikje le občasno. 

Razlog za to so tudi slabo usklajeni plani samoupravnih interesnih 
skupnosti. V številnih občinah ne določajo, letna dinamika realizacije 
zazidalnih območij, kar bi moralo biti sestavni del planskega usklajeva- 
nja med posameznimi nosilci planiranja. Tako pa se dogaja, da se 
hkrati gradi na več zazidalnih območjih z neracionalnim obsegom 
graditve in pomanjkljivo opremljenostjo zemljišč . 

Neurejene razmere v stavbno zemljiški politiki so predvsem posle- 
dica neobvladanja politike poselitve, še posebej je zaskrbljujoče dej- 
stvo, da v marsikateri občini stavbno zemljiške politike ne nadzorujejo, 
krojijo jo posestniki zemljišč , ki poleg tega določajo tudi cene stavbnih 
zemljišč  ter pobirajo rento na račun družbenih vlaganj v infrastrukturo. 

Slaba organiziranost družbenih dejavnikov na tem področju je tudi 
vzrok, da le-ti nimajo zadostnih sredstev za pridobivanje, pripravo in 
urejanje stavbnega zemljišča. Tako se dogaja, da družbeni dejavniki 
(občine, štabno zemljiške skupnosti ali enote) nimajo sredstev za 
pridobitev neopremljenega zemljišča za graditev po cenah nižjih od 
100 din na m2, medtem ko posamezni investitorji kupujejo takšne 
parcele od zasebnikov tudi do 10 krat dražje 

V občinah menijo, da je veljavna zakonodaja preveč naklonjena 
posameznikom in da jih celo spodbuja k špekulacijam. Pri tern je 
posebej poudarjeno vprašanje postopka za uveljavitev splošnega druž- 
benega interesa, ki je prezahteven. Ni sprejemljivo, da se za območja, 
ki so s planskimi akti predvidena za zazidavo, lahko uveljavi splošna 
prepoved prodaje zemljišč le za tri leta (16. č len zakona o urbanistič - 
nem planiranju), ko naj bi občina sprejala zazidalni načrt. 

Da bo poselitev smotrnejša in da bo gospodarjenje s prostorom 
boljše je v prvi vrsti potrebno dolgoročno načrtovanje zemljiške poli- 
tike v družbenih planih družbenopolitičnih skupnosti. V skladu s tem 
morajo biti pripravljeni za pridobivanje stavbnih zemljišč v družbeno 
lastnino za vsaj dve planski obdobji v naprej. 

Ugotovljeno je, da zaradi pomanjkanja sredstev v občinah več inoma 
niso uveljavljali predkupne pravice pri prodaji zasebnih zemljišč , ki jo 
omogočajo predpisi. Dostikrat pa so prodajalci zemljišč  svojo uradno 
ponudbo umaknili brez vsakih posledic, kadar so občine ali kmetijsko 
zemljiške skupnosti hotele uveljaviti predkupno pravico. 

Težave pri urejanju in opremljanju stavbnih zemljišč so tudi posle- 
dica nezadovoljive usklajenosti in povezanosti različnih sistemskih 
rešitev za posamezne dejavnosti, ki so sestavni element urejanja in 
opremljanja stavonih zemljišč (PTT, elektro, ceste, drugi spremljajoč i 
objekti) Posledice tega so tudi sektorsko načrtovanje, neusklajeno 
izvajanje in neurejeno financiranje ter naknadno obračunavanje stro- 
škov priprave in opreme stavbnih zemljišč . 

7. SKLEP 
Problematika prostorske in zemljiške politike in varovanja okolja v 

SR Sloveniji je pripravljena kot spremljajoča informacija in kot pripo- 
moček pri obravnavi osnutka zakona o urejanju prostora, osnutka 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter osnutka 
zakona o stavbnih zemljišč ih. 

Glede na tak značaj gradiva zato v njem ni predlogov ukrepov za 
izboljšanje stanja na področju prostorske in zemljiške politike in varo- 
vanja okolja v SR Sloveniji. Hkrati pa ugotavljamo, da bodo s sprejet- 
jem nove zakonske regulative s tega področja, podzakonskih aktov in 
metodoloških, pripomočkov, podani pogoji za uč inkovitejše izvajanje 
prostorske in zemljiške politike v SR Sloveniji v skladu z že sprejetimi 
resolucijami, sklepi in priporoč ili ter planskimi in drugimi obveznostmi 
nosilcev družbenega razvoja. 
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Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO 

INFORMACIJA 

o pripombah in predlogih, 

danih v razpravah k osnutku zakona 

o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, ki niso vključeni v predlog 

zakona (ESA-55)   

UVOD 
Skupščina SR Slovenije je 11. maja 1983 sprejela osnutek 

zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil 
predhodno posredovan v širšo javno razpravo, ki jo je organi- 
zirala RK SZDL, predsedstvo RK SZDL pa je ob zaključku vse 
pripombe in predloge strnilo v ugotovitve in stališča. 

Tako je na podlagi sprejetega osnutka zakona in pripomb 
ter predlogov danih v razpravah, pripravljen novi predlog 
zakona. V njem so upoštevani predlogi, ki pomenijo izpopol- 
nitev sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 
sodijo v zakonsko urejanje ter ne pomenijo širitev pravic in 
potrebo po dodatnih finančnih sredstvih. Upoštevani so torej 
predlogi, ki pomenijo izpopolnitev sistema skladno z načeli in 
razlogi za sprejem novega zakona na tem področju ter no- 
vostmi, ki jih narekuje novi zvezni zakon o temeljnih pravicah 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Niso vključeni 
predlogi, ki glede na delitev pristojnosti na tem področ ju 
sodijo v urejanje federacije oziroma zveznega zakona in tisti, 
ki sodijo v samoupravno urejanje. 

Ker je bila odmevnost delovnih ljudi v razpravah o osnutku 
zakona zelo velika, dane so bile številne pripombe in predlogi, 
često nasprotujoč i zaradi različnih interesov, so v tej informa- 
ciji dani odgovori le na tiste pripombe in predloge, ki sodijo v 
zakonsko urejanje, pa niso bili upoštevani pri pripravi pred- 
loga zakona. Posebej je treba opozoriti, da je po podrobnej- 
šem pregledu vseh pripomb in predlogov ugotovljeno, da so 
najštevilnejši tisti, ki so izvedbene narave in bodo lahko upo- 
števani pri pripravi samoupravnih splošnih aktov v skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Realizacija sa- 
moupravnih odnosov mora tudi na tem področju dosledneje 
zaživeti, ker je to najboljše jamstvo za pravilne in ustrezne 
rešitve življenjskih vprašanj na področju pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, s katerim si delavci v združenem 
delu in drugi delovni ljudje zagotavljajo svojo materialno in 
socialno varnost po prenehanju aktivnega dela. 

Razlogi za sprejem novega republiškega zakona na tem 
področ ju in načela, na katerih temelji, so bila obrazložena in 
sp.rejeta-že ob predlogu za izdajo zakona. Med njimi je najpo- 
membnejši uskladitev z ustavo in zakonom o združenem delu, 
ki je v republiškem merilu vezana na sprejete rešitve v zvez- 
nem zakonu. Pokojninski sistem je opredeljen kot integralni 
del celotnega združenega dela, dohodek, ki ga delavci v 
združenem delu dosežejo s svojim živim delom ter upravlja- 
njem in gospodarjenjem z družbenimi sredstvi kot s svojim in 
družbenim minulim delom, ki vsebuje tudi minulo delo delav- 
cev, ki so že uveljavili pravice iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, pa kot osnova družbenoekonomskih 
odnosov med delavci v združenem delu in delavci, ki so že 
uveljavili pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja. 

Pokojnina je tako oblika udeležbe upokojenega delavca v 
delitvi sprotnega družbenega dohodka in s tem neodtujljiva 
materialna pravica, ki izvira iz minulega dela. Tako je prvič  

opredeljena narava pokojnine. Zato so neutemeljena mnenja, 
da v kolikor v zaostrenih gospodarskih razmerah ni možno 
upoštevati predlogov, ki pomenijo širitev pravic oziroma ob- 
sega pravic, kjer je zlasti opazna tendenca skrajševanja de- 
lovne dobe, ne bi bilo potrebno sprejemati novi zakon in 
organizirati javno razpravo. < 

To pa je hkrati razlog sprejetemu političnemu stališču, naj 
se ne širijo pravice in naj se dosledno upošteva uskladitev 
obsega pravic z materialnimi možnostmi celotnega združe- 
nega dela. Sredstva za mesečna izplač ila pokojnin se zbirajo 
sprotno, kar pomeni, da mora aktivna generacija delavcev 
ustvarjati ta sredstva v danih, zaostrenih pogojih gospodarje- 
nja. Že sedanja razmerja v delitvi nacionalnega dohodka ne 
dopuščajo povečevanja sredstev za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Sredstva skupne porabe v SR Sloveniji v letu 
1983 znašajo 97.215,8 mio din, od tega sredstva za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje 38.318,1. mio din ali 40%. V SR 
Sloveniji je v aprilu mesecu letošnjega leta bilo 244.961 upo- 
kojencev, kar pomeni na 3,5 aktivnega delavca en upokoje- 
nec, njihovo število pa narašča z letno stopnjo 3,3%. S tem so 
dani odgovori na številne predloge, dane v smeri skrajševanja 
delovne dobe in širitve pravic, bodisi neposrednega skrajše- 
vanja ali skrajševanja z vštevanjem različnih obdobij, npr. 
študija, vajeniške dobe itd. v pokojninsko dobo oziroma bene- 
ficiranja del in nalog v posameznih panogah gospodarstva, 
abstraktnega »dokupa let« itd. 

ZAVAROVANCI 
1. Vključ itev duševno in telesno prizadetih 
odraslih oseb kot zavarovancev v sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

V predlogu zakona niso bili upoštevani predlogi o vključ itvi 
v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja duševno 
in telesno prizadetih odraslih oseb. 

V razpravah, ki so tekle o teh predlogih zlasti v strokovnih 
komisijah, ustanovljenih posebej za razreševanje teh vpra- 
šanj, je bilo ugotovljeno, da je tej kategoriji oseb po dopolnje- 
nem 18. letu starosti potrebno zagotoviti predvsem varstvo, 
vzdrževanje pridobljenih delovnih in socialnih navad ter ma- 
terialna sredstva za zagotovitev minimalne socialne varnosti. 
To pomeni, da je potrebna celovita obravnava vseh vprašanj 
družbenega varstva duševno in telesno prizadetih odraslih 
oseb in ne le materialna pomoč . 

Ugotovitev, da imamo že urejeno varstvo in usposabljanje 
prizadetih otrok do njihovega 15. oziroma 18. leta starosti, 
dokler so vključeni v program osnovnega izobraževanja in 
usposabljanja s posebnim zakonom - zakonom o izobraževa- 
nju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju ter da je ta problematika bila 
izločena iz sistema pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, je narekovala tudi ureditev družbenega varstva za to 
kategorijo oseb po 15. oziroma 18. letu starosti s posebnim 
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zakonom. Takšna rešitev pa je tudi skladna s strokovnimi 
mnenji, da problematika duševno in telesno prizadetih odra- 
slih oseb glede na ustavne določbe sodi v urejanje socialnega 
skrbstva in to s posebnim zakonom, ne pa v sistem pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

Rešitev, naj se ti predlogi upoštevajo tako, da se vprašanja 
uredijo s posebnim zakonom je sprejela tudi Skupščina SR 
Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, zaslediti pa je bilo takšne predloge 
delovnih ljudi že v javni razpravi. 

Predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih odraslih oseb je pripravljen in dan v redni 
zakonodajni postopek Skupščini SR Slovenije. Z njim bo 
zagotovljena celovita skrb tej kategoriji oseb, kar pomeni 
poleg nadomestila za invalidnost, ne glede na materialni 
položaj njihovih družin, tudi organizirane oblike družbenega 
varstva teh oseb pod nadzorstom centrov za socialno delo v 
sodelovanju z zdravstvenimi delovnimi organizacijami in or- 
ganizacijami za usposabljanje. 

2. Izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine 

Ni upoštevan predlog, naj se ženske obvezno upokojijo z 
izpolnitvijo 35 let pokojninske dobe, brez možnosti, da delajo 
do izpolnitve 40 let pokojninske dobe. 

Temeljne pogoje za pridobitev pravice do pokojnine določa 
zvezni zakon Urejanje možnosti nadaljnjega dela po izpolni- 
tvi pogojev za polno osebno pokojnino pa je predmet delov- 
nopravne zakonodaje. Z novelo zakona o delovnih razmerjih, 
sprejeto julija meseca 1982, je bila ženskam dana možnost, da 
se jim, če to želijo glede prenehanja delovnega razmerja šteje 
izpolnitev pogojev za polno osebno pokojnino tako kot mo- 
škim. 
3. Predčasna pokojnina 

Uvedba predčasne pokojnine je predvidena v predlogu za- 
kona, odstotek zmanjševanja za vsako leto predčasnega od • 
hoda v pokoj pa bo določ ila skupnost restriktivno glede na 
starost in pokojninsko dobo. 

Glede predčasne pokojnine tako niso upoštevane le pri- 
pombe, da ta institut ne zagotavlja enakih možnosti uveljav- 
ljanja vsem kategorijam delavcev, zlasti tistim, ki zaradi štu- 
dija pri 50 oziroma 55 letih starosti ne dosežejo 30 oziroma 35 
!et pokojninske dobe ter pripombe po uvedbi diferenciranega 
zmanjševanja glede na težavnost dela, posamezne panoge 
dejavnosti, posamezne kategorije oseb, invalidnost itd. 

Temeljni pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokoj- 
nine so določeni z zveznim zakonom tako, da je predvidena 
izpolnitev določenih let starosti zavarovanca oziroma zavaro- 
vanke ter izpolnitev določene zavarovalne dobe. V teh okvirjih 
je republikam dana le možnost, da institut predčasne pokoj- 
nine glede na specifične razmere uvedejo in da določ ijo 
odstotek zmanjševanja predčasne pokojnine za vsako leto 
predčasnega odhoda v pokoj glede na starost Predčasna 
pokojnina je posebna oblika starostne pokojnine, zato je 
nedopustno vsako drugačno pogojevanje uveljavljanja te pra- 
vice. Prav tako bi zahteva po diferenciranem zmanjševanju 
predčasne pokojnine glede na težino dela, posamezne kate- 
gorije oseb oziroma glede na posamezne panoge dejavnosti, 
invalidnost itd. potegnile za seboj plaz zahtev ostalih soro- 
dnih kategorij, dejavnosti itd., potrebni bi bili posebni po- 
stopki za ugotavljanje težavnosti del itd. V vseh teh primerih 
pa gre za vprašanja, ki jih je potrebno reševati z drugimi 
ukrepi, ne pa s predčasnim upokojevanjem. 
4. Usklajevanje pokojnin 

Predlogi o spremembi načina usklajevanja pokojnin, naj se 
pokojnine usklajujejo degresivno tako, da se bolj povečajo 
nižje pokojnine glede na višje, niso bili upoštevani. Način 
usklajevanja pokojnin sodi v pristojnost samoupravne regula- 
tive. 

Temeljne pogoje za usklajevanje pokojnin določa zvezni 
zakon tako, da se pokojnina usklajuje v skladu z rastjo nomi- 
nalnih osebnih dohodkov, da se obvezno usklajuje med letom 
in uvaja tekoče usklajevanje pokojnin Zvezni zakon torej 
ureja usklajevanje pokojnin, izvedba pa je v pristojnosti skup- 
nosti. 

Pokojnine se v SR Sloveniji že nekaj let usklajujejo linearno 
v enakem odstotku vsem upokojencem, glede na porast oseb- 

nih dohodkov vseh delavcev, zaposlenih v SR Sloveniji De- 
gresivni način usklajevanja pokojnin, ki pomeni relativno 
več je povečanje nizkih pokojnin na račun višjih, je opuščen, 
ker postopoma ruši razmerja, vzpostavljena pri odmeri pokoj- 
nin od pokojninske osnove. Z degresivnim načinom usklaje- 
vanja pokojnin se zaradi večjega povečanja nizkih pokojnin, 
ki so praviloma nižje zaradi krajše pokojninske dobe, na 
račun višjih, postopoma odpravlja tudi vpliv pokojninske 
dobe na višino pokojnine. Posledica je približevanje ravni 
podpovprečnih pokojnin povprečnim pokojninam. Takšno 
izravnavanje pokojnin pa ni v skladu z načeli sistema pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja in novega zveznega 
zakona, naj bo položaj upokojenca nadaljevanje družbenoe- 
konomskega položaja, ki ga je imel kot delavec v združenem 
delu. 

Za zagotovitev boljše socialne varnosti upokojencev z niz- 
kimi pokojninami se v sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja uvaja institut vsakoletne odmere najnižjih pokoj- 
nin od najnižje pokojninske osnove. V predlogu zakona je 
predvideno, da najnižja pokojninska osnova ne more biti nižja 
od 65% povprečnega nominalnega osebnega dohodka vseh 
delavcev v SR Sloveniji v preteklem letu 

Še posebej pa je za zagotovitev minimalno socialne varno- 
sti upokojencev z nizkimi pokojninami v sistemu pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja kot poseben socialni ko- 
rektiv institut varstvenega dodatka. V okviru tega instituta je 
potrebno tudi v bodoče iskati rešitve zagotavljanja minimalne 
socialne varnosti upokojencev z nizkimi pokojninami zaradi 
praviloma kratke pokojninske dobe in nizkih osebnih dohod- 
kov, če nimajo drugih dohodkov, ki bi zadoščali za njihovo 
preživljanje. 

Predlog, naj bo posebej opredeljena kot udeleženec druž- 
benega dogovora, s katerim se bodo urejala vprašanja v zvezi 
z usklajevanjem pokojnin tudi Zveza društev upokojencev 
Slovenije, ni upoštevan, ker so upokojenci člani skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in preko te skup- 
nosti podpisniki družbenega dogovora. 
5. Uživanje in izguba pravic 

Ni sprejeta pripomba, naj bi se pokojnine tako kot doslej 
tudi v bodoče izplačevale vnaprej. Nač ip izplačevanja pokoj- 
nin določa novi zvezni zakon. V tretjem odstavku 84. člena 
zveznega zakona je predvideno, da se pokojnine in druga 
denarna nadomestila odmerjajo v mesečnem znesku in izpla- 
čujejo za nazaj Ker je to vprašanje urejeno z zveznim zako- 
nom, v republiškem zakonu pa se ne ponavljajo določbe 
zveznega zakona, je v predlogu zakona ta določba črtana 
6. Pokojninska doba 

V javni razpravi so bili dani številni predlogi, naj se v 
pokojninsko dobo všteva tudi čas služenja vojaškega roka v 
JLA nad 24 mesecev oziroma nad 15 ali 18 mesecev. 

Služenje vojaškega roka je obveznost državljanov SFRJ, 
enotno urejena na teritoriji Jugoslavije. Vsa vprašanja obvez- 
nega služenja vojaškega roka so urejena s predpisi, veljavnimi 
enotno za vso Jugoslavijo, zato bi bila potrebna tudi enotna 
ureditev vštevanja v pokojninsko dobo. SR Slovenija se je pri 
pripravi zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja zavzemala za takšno ureditev in 
predlagala amandma k predlogu zakona, ki ni bil sprejet z 
utemeljitvijo, da predlagana rešitev pomeni širitev pravic in 
potrebo po dodatnih finančnih sredstvih. 

Ugotovljeno je, da je v SR Sloveniji cca 41.000 oseb, ki so 
služili vojaški rok nad 24 mesecev in cca 260.000 oseb, ki so 
služile vojaški rok nad 15 mesecev, zato bi vštevanje časa 
služenja vojaškega roka v pokojninsko dobo pomenilo tudi 
več jo širitev pravic in hkrati potrebo po dodatnih finančnih 
sredstvih 

Prav tako niso bili upoštevani alternativni predlogi, naj 
se za čas služenja vojaškega roka omogoč i dokup let »Dokup 
let« ali naknadno plač ilo prispevkov skupnosti je izjema v 
sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki omo- 
goča zavarovancem, da se jim obdobja opravljanja samo- 
stojne dejavnosti, ko ni bilo uvedeno obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, štejejo v pokojninsko dobo z nakna- 
dnim plač ilom prispevkov To pomeni, da je pogoj vštevanja 
takšnih obdobij v pokojninsko dobo dejstvo, da je nekdo 
opravljal samostojno dejavnost, da v času, ko jo je oprav'jal, 
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ni bilo uveljavljeno obvezno pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje ter da za takšen čas plača prispevke skupnosti na način 
in pod pogoji, ki jih ta določ i. Iz teh razlogov tudi niso 
upoštevani predlogi o možnosti dokupa let nasploh, t. i. 
abstraktnega dokupa let, ki ni pokrit z opravljanjem kakšne 
samostojne dejavnosti. Pravica namreč temelji na delu in 
ustvarjenih rezultatih dela. 

Niso upoštevani predlogi za vštevanje študijskih let in vaje- 
niške dobe v pokojninsko dobo, ker gre za. širitev pravic in 
potrebo po dodatnih finančnih sredstvih. 
7. Ni upoštevan predlog republiškega štaba za 
teritorialno obrambo glede priznanja 
zavarovalne dobe s povečanjem pooblaščenim 
starešinam varnostnih organov stalne sestave 
teritorialne obrambe, ker sodi v urejanje zakona 
o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozašč iti. 

Določanje beneficiranega staža je v celoti v pristojnosti 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V koli- 
kor gre pri pooblaščenih starešinah teritorialne obrambe za 
istovrsten položaj, pravice in dolžnosti, kot ga imajo delavci 
organov za notranje zadeve, to pomeni priznanje beneficira- 
nega staža z zakonom kot je to urejeno za pooblaščene 
delavce organov za notranje zadeve (beneficirani staž je dolo- 
čen v zakonu o notranjih zadevah s tem, da se določitev 
pooblaščenih uradnih oseb prepušča republiškemu sekre- 
tarju za notranje zadeve). Zato bi na takšen način to vprašanje 
bilo potrebno urediti v zakonu o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozašč iti. Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju ureja sistem, ki je splošen in velja za vse zavaro- 
vance, zato je dosledno upoštevano stališče, da so vse izjeme 
in eventualne posebnosti za posamezne kategorije delavcev 
izločene in urejene v posebnih zakonih. 

Stališče, da je ureditev zahteve Republiškega štaba za teri- 
torialno obrambo potrebno iskati v okviru zakona o splošni 
ljudski obrambi in družbeni samozašč iti, je sprejel tudi odbor 
podpisnikov družbenega dogovora o beneficirani dobi v letu 
1981 
8. Niso bili sprejeti predlogi o zagotovitvi 
nekaterih posebnih ugodnosti v sistemu 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja t. i. 
»ukradenim otrokom«, ker gre le za eno od 
številnih kategorij otrok, prizadetih v vojni. 

V razpravah, ki so tekle o osnutku zakona je bilo enotno 
stališče pristojnih družbenopolitičnih organizacij in organov v 
SR Sloveniji, da je potrebno vprašanja in probleme »ukrade- 
nih otrok« reševati individualno. 

Glede urejanja te problematike so bila dogovorjena nasled- 
nja stališča: 

- upravni organi, pristojni za vprašanja borcev in vojaških 
invalidov v občinah skrbijo in usmerjajo urejanje vprašanj in 
problemov nekdanjih »ukradenih otrok«. Pri tem izhajajo iz 
načela individualne obravnave, kar pomeni vsak primer pose- 
bej, kadar se problem pojavi; 

- vloge in zahteve nekdanjih »ukradenih otrok« upravni 
organi za borce in vojaške invalide posredujejo koordinacij- 
skim odborom za vprašanja borcev in vojaških invalidov pri 
samoupravnih interesnih skupnostih socialnega varstva v ob- 
činah. Koordinacijski odbori, ki so delegatsko sestavljeni iz 
predstavnikov posameznih samoupravnih interesnih skupno- 
sti, ugotovijo vsebino in težo problema ter se dogovorijo za 
smer in nač in reševanja Odloč itev o zahtevi oziroma pred- 
logu sprejme pristojno telo oziroma organ v posamezni sa- 
moupravni interesni skupnosti. V tem smislu je treba po 
potrebi predlagati tudi dopolnitev programov posameznih 
samoupravnih interesnih skupnosti zdravstva, socialnega 
skrbstva, stanovanjskih skupnosti itd.; 

- v okviru zakona o civilnih invalidih vojne občinski upravni 
organi, pristojni za vprašanja borcev in vojaških invalidov, 
obravnavajo tudi primere nekdanjih »ukradenih otrok«, kjer je 

dokazano, da imajo fizične in psihične posledice zaradi pre- 
stanih naporov med NOV, če je njihova invalidnost kot posle- 
dica fašističnega nasilja, po mnenju pristojne zdravniške ko- 
misije najmanj 60%; 

- v okviru sredstev za zdraviliško in klimatsko zdravljenje 
borcev v občinskih zdravstvenih skupnostih oziroma občin- 
skih sredstev za rekreacijo in oddih borcev se ugotavljajo 
možnosti tudi za odobritev zdravljenja v najbolj potrebnih 
primerih »ukradenih otrok«. 

9. Republiški odbor sindikata delavcev 
energetike in premogovništva je za delavce v 
premogovništvu predlagal ureditev naslednjih 
vprašanj v zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju: 

- V zvezi s postopkom, ki teče na območju SFRJ za pove- 
čanje beneficiranega staža, s sedaj veljavnih 16 na 18 mese-' 
cev zavarovanja za 12 mesecev dejanskega dela, da zakon 
določ i 50 let starosti kot pogoj za uveljavitev pravice do 
starostne pokojnine, kljub izpolnitvi polne pokojninske dobe 
40 let. Predlog utemeljuje z razlogi, da bo sicer že pereče 
kadrovske težave v rudarstvu povečana stopnja beneficira- 
nega staža še zaostrila in povzroč ila takojšnjo upokojitev cca 
600 rudarjev. 

- Za rudarje, ki delajo v jami neposredno pri proizvodnji 
premoga naj se predvidi petletno povpreč je osebnega do- 
hodka za izračun pokojninske osnove. 

- Za stimuliranje dela po izpolnitvi pogojev za polno sta- 
rostno pokojnino 3% povečanje pokojnine za vsako leto na- 
daljnjega dela do največ 100%. 

- Učencem rudarskih šol naj se v zavarovalno dobo prizna 
eno leto praktičnega dela med rednim šolanjem pod pogo- 
jem, da po končanem šolanju delajo v rudnikih pod zemljo 
najmanj 5 let. 

Glede predloga, naj republiški zakon določ i, da rudarji pred 
dopolnitvijo 50 let starosti kljub izpolnitvi polne pokojninske 
dobe ne morejo uveljaviti pravice do starostne pokojnine, je 
potrebno ugotoviti, da je določ itev temeljnih pogojev za pri- 
dobitev pravice do starostne pokojnine v izključni pristojnosti 
zvezne zakonodaje. V 21. členu novega zveznega zakona o 
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja je določeno, da zavarovanec pridobi pravico do starostne 
pokojnine z izpolnitvijo 40 let pokojninske dobe oziroma 35 
let ženske, ne glede na starost. Zato bi bilo vsakršno omejeva- 
nje z leti starosti kot pogoja za pridobitev pravice v nasprotju 
z zveznim zakonom. Določ itev ostrejših pogojev za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine, kot so določeni z zveznim 
zakonom, bi pomenilo neskladnost obeh zakonskih ureditev 
in s tem kršitev načela ustavnosti in zakonitosti. 

Glede ostalih predlogov pa so bile v Komisiji Izvršnega 
sveta za izdelavo zasnove novega sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja pripravljene teze za izdajo poseb- 
nega zakona o posebnih pogojih za pridobitev in odmero 
starostne pokojnine rudarjem v premogovnikih, ki niso bile 
podprte v Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije 

Reševanje omenjenih predlogov v zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju ni sprejemljivo, ker gre za izjeme, 
vse izjeme od splošnega sistema pa je glede na sprejeta 
načela potrebno urejati v posebnih zakonih. V tem primeru je 
predloge potrebno predhodno uskladiti v Zvezi sindikatov 
Slovenije. 

Ob zaključku velja poudariti, da so na posamezna pisma z 
vprašanji ali predlogi k osnutku zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju bili poslani odgovori posamezni- 
kom, če so bili priloženi naslovi, daje potrebno upoštevati, da 
na vse pripombe in predloge ni bilo možno odgovoriti zaradi 
obsega teh pripomb in predlogov ter da so najštevilnejši tisti 
predlogi, ki so upoštevani pri pripravi predloga zakona ter 
tisti, ki bodo lahko upoštevani pri pripravi samoupravnih 
splošnih aktov skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja. 
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