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PREDLOG ZAKONA 

o urejanju prostora (ESA-295) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 117. seji dne 
16. 2. 1984 določil besedilo: 

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

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

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je nk podlagi 85. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, 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 VUGA, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Urejanje prostora po tem zakonu je varovanje dobrin sploš- 

nega pomena in skrb za njihovo smotrno rabo, usmerjanje 
razvoja dejavnosti v prostoru in njihova prostorska organiza- 
cija ter določanje namenske rabe prostora, tako, da je uskla- 
jena s prostorskimi možnostmi in družbenimi potrebami. 

Zadeve urejanja prostora so zadeve splošnega pomena za 
SR Slovenijo. 

2. člen 
Delavci, delovni ljudje in občani pri urejanju prostora upo- 

števajo, da so dobrine splošnega pomena pod posebnim 
varstvom in se uporabljajo pod pogoji in na način, kot to 
določa zakon. 

Območja kmetijskih zemljišč, gozdov, vodnih rezervatov in 
vodnih površin, območja rudnih nahajališč ter območja na- 
ravne in kulturne dediščine, ki so pomembna za dolgoročni 
razvoj, so posebej opredeljena v dolgoročnih planih družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

3. člen 
Delavci, delovni ljudje in občani v samoupravnih organiza- 

cijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih opre- 
deljujejo in usklajujejo potrebe v zvezi z urejanjem prostora, v 
sistemu družbenega planiranja. Prostor uporabljajo v skladu z 
usmeritvami za razvoj dejavnosti v prostoru in z zasnovo 
njegove namenske rabe, ki so določene v dolgoročnih planih 
družbenopolitičnih skupnosti, v skladu z odločitvami v sred- 
njeročnih družbenih planih družbenopolitičnih skupnosti in v 
skladu z zakonom. 

4. člen 
V procesu družbenega planiranja poteka planiranje v pro- 

storu sočasno in v soodvisnosti s planiranjem ekonomskih, 
socialnih in drugih sestavin družbenega razvoja 

S planiranjem v prostoru se prostorsko določijo naloge, ki 
se nanašajo na varovanje in smotrno rabo dobrin splošnega 
pomena in na razvoj dejavnosti v prostoru ter se usklajuje 
namenska raba prostora. 

Prostorske usmeritve in rešitve v zvezi z nalogami iz prejš- 
njega odstavka (v nadaljnjem besedilu: prostorske sestavine), 
so sestavine dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov 
ter letnih aktov za njihovo uresničevanje. 

5. člen 
Sestavine dolgoročnega plana družbenopolitične skupno- 

sti, ki se nanašajo na dobrine splošnega pomena, sestavine, ki 
se nanašajo na ureditvena območja naselij, na organizacijo 
dejavnosti in na zasnovo namenske rabe prostora na teh 
območjih, ter sestavine, ki še nanašajo na infrastrukturna 
omrežja magistralnega in regionalnega pomena so obvezno 
izhodišče za pripravo srednjeročnih planov. 

Družbenopolitična skupnost lahko v dolgoročnem planu 
določi tudi druge prostorske sestavine, ki so zaradi pomemb- 
nosti in vpliva na njen skladen dolgoročni razvoj obvezno 
izhodišče za pripravo srednjeročnih planov. 

II. POGOJI IN USMERITVE ZA UREJANJE 
PROSTORA 

1. Pogoji za varovanje in smotrno rabo dobrin 
splošnega pomena 

6. člen 
Namensko rabo na območjih iz drugega odstavka 2. člena 

je možno spremeniti le, če za to obstajajo širši družbeni 
interesi, ugotovljeni v dolgoročnem planu SR Slovenije in 
občine, ter pod pogoji in na način, ki jih določa zakon. 

7. člen 
Namenska raba kmetijskih zemljišč, ki so zaradi svojih 

prirodnih danosti razporejena v I. in II. kategorijo ali so predvi- 
dena za melioracijo, se ob upoštevanju pogojev iz prejšnjega 
člena lahko izjemoma spremenile če v skladu z zakonom 
zagotovljena usposobitev proizvodno vsaj enakovrednih zem- 
ljišč. 

8. člen 
Gozdovi, v katerih bi s posegi ogrozili njihovo varovalno 

vlogo in obstoj, so razvrščeni v trajno varovane gozdove; 

V »Občanu« štev. 5 (izide 8. marca 1984), glasilu Skup- 
nosti slovenskih občin bo na poljuden, širše razumljiv, 
način predstavljena obrazložitev predlogov 

zakonov s področja urejanja prostora 
Objavljen bo tudi izvleček iz študije Inštituta za javno 

upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 

Problemi reorganizacije strokovnih služb s področja 
urejanja prostora 

Za naročila se obrnite na Skupnost slovenskih občin, 
Ljubljana, Cankarjeva 5, tel. 210-200 ali pisno na »Občan«, 
61000 Ljubljana, p. p. 384. 
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gozdovi, Ki so naravna ali zgodovinska znamenitost oziroma 
so pomembni za rekreacijo, turizem, znanstvena raziskovanja 
ali za druge namene, pa so razvrščeni v gozdove s posebnim 
namenom. 

Posegi v te gozdove so možni le pod pogoji in na način, kot 
to določa zakon. 

9. člen 
Na območjih vodnih virov, podtalnica in drugih vodnih 

površin, ki so pomembna za dolgoročno oskrbo s pitno vodo. 
niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali izdatnost ali ogrožali 
neoporečnost vode 

10. člen 
S plani samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbe- 

nopolitičnih skupnosti se v skladu z zakonom določijo pogoji 
in ukrepi za ohranitev naravnega stanja zraka oziroma za 
zmanjšanje onesnaženosti zraka 

11. člen 
Na območjih rudnih nahajališč, ki so pomembna za dolgo- 

ročni razvoj SR Slovenije, ni dovoljena poselitev ali drugi 
trajni posegi v prostor, ki bi omejevali ali onemogočali izkori- 
ščanje rudnin. Za ta območja se v dolgoročnem planu občine 
predvidi druga namenska raba, ki se vzpostavi po prenehanju 
izkoriščanja rudnega nahajališča. 

12. člen 
Na morski obali, na obrežjih je^sr in vodotokov, na gorskih 

vrhovih in grebenih, kakor tudi na območjih, pomembnih za 
rekreacijo na prostem, niso dovoljeni posegi, ki so v nasprotju 
z njihovimi značilnostmi in ki omejujejo prost dostop. 

Omejitve dostopa ter posegi na območjih iz prvega od- 
stavka so možni le pod pogoji in na način, kot to določa 
zakon. 

13. člen 
S plani samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopo- 

litičnih skupnosti se v skladu z zakonom določijo usmeritve za 
razvoj in ukrepi za varovanje kulturne krajine, narodnostnih 
značilnosti v prostoru ter drugih naravnih in z delom pridob- 
ljenih vrednot človekovega okolja. 

2. Usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru 
in določanje namenske rabe prostora 

14. člen 
Delavci, delovni ljudje in občani v samoupravnih organiza- 

cijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih z 
urejanjem prostora zagotavljajo njegovo smotrno rabo in po- 
goje za skladen družbeni razvoj. Odločitve o tem sprejemajo 
ob upoštevanju družbenoekonomskih funkcij prostora, na 
podlagi ugotovitev o naravnih in ustvarjenih lastnostih pro- 
stora ter o njegovi primernosti za posamezne rabe, na podlagi 
ugotovitev o naravnih in z delom pridobljenih vrednotah člo- 
vekovega okolja, ugotovitev o potrebah za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito ter na podlagi ugotovlje- 
nih soodvisnosti in povezav med posmeznimi območji in med 
dejavnostmi na njih. 

15. člen 
Dejavnosti in posegi v prostor, ki ogrožajo človekovo 

:dravje ali bistveno rušijo ekološko ravnovesje v naravi, se 
azmestijo in organizirajo tako, da se njihov škodljiv vpliv na 
jkolje v okviru s predpisi, dovoljenih stopenj zmanjša na 
lajmanjšo možno mero. 

16. člen 
Z usmerjanjem poselitve je treba omogočiti skladnejši raz- 

/oj v SR Sloveniji in vzpostavljati tako omrežje naselij, da so 
3b upoštevanju značilnosti posameznih območij in zahtev za 
smotrno razporeditev dejavnosti v prostoru, omogočeni čim- 
3olj enakovredni pogoji za bivanje in delo. 

17. člen 
Nova poselitev se usmerja predvsem v ureditvena območja 

našelij. ki s svojimi funkcijami služijo širšim gravitacijskim 
Dbmočjem in imajo glede na naravne razmere in prometno 
jovezanost pogoje za nadaljnji razvoj. 

18. člen 
Če v naseljih ni mogoče ohraniti sedanjih dejavnosti, od 

katerih je odvisen obstoj naselja, se v njih predvidijo druge 
dejavnosti, ki so v skladu z obstoječimi urbanističnimi in 
arhitektonskimi vrednotami naselja ter drugimi kvalitetami 
bivalnega okolja. 

19. člen 
Izven območij iz 17. člena tega zakona se lahko določajo 

območja za poselitev in druge posege v prostor, le če so 
neposredno namenjena kmetijski proizvodnji, izkoriščanju 
gozdov, pridobivanju in raziskovanju rudnin, turizmu in re- 
kreaciji ter drugim dejavnostim, ki so neposredno povezanez 
navedenimi območji. 

Izven območij iz 17. člena tega zakona so dopustni tudi 
posegi v prostor, ki zaradi tehnoloških, ekoloških in promet- 
nih razlogov niso možni v ureditvenih območjih naselij, ter 
graditev objektov za potrebe splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite, vendar le pod pogoji, ki jih za varstvo 
naravnega in z delom ustvarjenega človekovega okolja do- 
loča zakon. 

20. člen 
Na vseh območjih SR Slovenije je treba zagotoviti tak pro- 

storski razvoj infrastrukturnega omrežja, da jim je glede na 
zahteve, ki izhajajo iz dejavnosti in naravnih razmer na posa- 
meznih območjih, omogočena čimboljša povezanost in čim- 
bolj enakovredna oskrba. 

21. člen 
Območja odlagališč odpadkov je treba razmestiti tako, daje 

njihov škodljiv vpliv na človekovo okolje, ekološko ravnovesje 
v naravi ter kulturno krajino v okviru s predpisi dovoljenih 
stopenj zmanjšan na najmanjšo možno mero. 

Za območja, namenjena odlaganju odpadkov, se v dolgo- 
ročnem planu občine predvidi druga namenska raba, ki se 
vzpostavi po prenehanju odlaganja odpadkov. 

' 22. člen 
Pri urejanju prostora se upoštevajo nevarnosti naravnih in 

drugih nesreč, izrednih razmer in vojnih dejstvovanj ter pre- 
dvidijo ukrepi za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo posledic 
teh nevarnosti. 

Pri urejanju prostora se upoštevajo tudi druge prostorske 
potrebe splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

III. PLANIRANJE V PROSTORU 

1. Strokovne podlage in evidence 

23. člen 
Pri pripravi planskih aktov v samoupravnih organizacijah in 

skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih se kot pod- 
laga za odločitve pri urejanju prostora upoštevajo analize 
možnosti družbenega razvoja ter druge raziskave, študije, 
projekti in elaborati o naravnih lastnostih prostora ter o raz- 
vojnih možnostih v prostoru (v nadaljnjem besedilu: stro- 
kovne podlage). 

Poslovodni organi v samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih ter izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih skupnosti 
so odgovorni za pripravo strokovnih podlag in za njihovo 
uporabo. Za usklajenost priprav strokovnih podlag za ureja- 
nje prostora^krbijo izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti. ♦ 

24. člen 
V analizi možnosti družbenega razvoja in drugih strokovnih 

podlagah, ki se nanašajo na razvojne možnosti v prostoru, 
morajo biti ob upoštevanju gospodarskih in socialnih sestavin 
razvoja, dosedanje namenske rabe in dosedanje organizacije 
dejavnosti v prostoru ter potreb za spremembo te rabe prika- 
zani medsebojni vplivi dejavnosti v prostoru, njihovi vplivi na 
družbeni razvoj ter vpliva na naravne in z delom pridobljene 
vrednote človekovega okolja. 

V strokovnih podlagah iz prejšnjega odstavka se prikažejo 
možne alternative oziroma variantne rešitve z ocenami eko- 
nomskih in drugih posledic. 
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25. člen 
Goedetski upravni organi v družbenopolitični skupnosti 

vodijo v skladu z družbenim sistemom informiranja register 
prostorskih enot. V povezavi s tem registrom vodijo za po- 
trebe urejanja prostora evidence podatkov o naravnih lastno- 
stih prostora, o njegovi dejanski rabi ter o predpisanem varo- 
vanju prostora in o omejitvah pri posegih v prostor. 

Evidence podatkov o naravnih lastnostih prostora vodijo v 
skladu z zakonom tudi druge samoupravne organizacije in 
skupnosti. 

26. člen 
Strokovne podlage in evidence podatkov se stalno dopol- 

njujejo z novimi ugotovitvami ter so na razpolago nosilcem 
planiranja kot podlaga za planiranje v prostoru. 

27. člen 
Za pripravljanje, spremljanje in uresničevanje prostorskih 

sestavin planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti se uporabljajo obvezni enotni * 
kazalci. 

2. Prostorske sestavine dolgoročnih planskih 
aktov 

28. člen 
Skupščina SR Slovenije določi ob upoštevanju analiz mož- 

nosti družbenega razvoja in drugih strokovnih podlag v smer- 
nicah za pripravo dolgoročnega plana SR Slovenije dolgo- 
ročne družbene cilje za razvoj v prostoru in opredeli vpraša- 
nja, ki so temeljni pogoj za doseganje teh ciljev. 

23. člen 
Dolgoročni plan SR Slovenije oblikuje v prostorskih sesta- 

vinah temeljne usmeritve in globalno zasnovo razvoja dejav- 
nosti v prostoru, ki se nanašajo zlasti na: 

- varovanje in smotrno rabo dobrin splošnega pomena; 
- razvoj in medsebojno odvisnost naselij, ki so glede na 

svoje funkcije pomembna za republiko oziroma za več občin; 
- regionalno in magistralno prometno omrežje; 
- pomembnejše energetske vire in naprave ter njihovo pre- 

nosno omrežje; 
- pomembnejše omrežje zvez; 
- pomembnejše vodne vire ter pomembnejša omrežja in 

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

Dolgoročni plan SR Slovenije določa v prostorskih sestavi- 
nah tudi globalno zasnovo namenske rabe prostora zlasti za: 

- pomembnejša območja kmetijskih zemljišč in gozdov, 
območja za raziskovanje in pridovivanje rudnin, območja 
pomembnejših vodnih virov ter območja naravne in kulturne 
dediščine; 

- pomembnejša območja za poselitev in na njih območja 
za večjo koncentracijo proizvodnih dejavnosti; 

- pomembnejša območja za turizem in rekreacijo; 
- nevarna in ogrožena območja; 
- pomembnejša območja za potrebe splošne ljudske 

obrambe; 
- območja odlagališč nevarnih in zdravju škodljivih snovi; 
- pomembnejše vednogospodarske ureditve; 
- varovanje in razvoj krajinskih vrednot na ozemlju repu- 

blike. 
Dolgoročni plan SR Slovenije tudi posebej prikaže prostor- 

ske sestavine iz 5. člena tega zakona, ki so obvezno izhodišče 
za pripravo srednjeročnih planov. 

30. člen 
Skupščina občine določi ob upoštevanju smernic za pri- 

pravo dolgoročnega plana republike ter ob upoštevanju ana- 
lize možnosti dr užbenega razvoja in drugih strokovnih podlag 
v smernicah za dolgoročni plan dolgoročne družbene cilje za 
razvoj občine in opredeli vprašanja, ki so temeljni pogoj za 
doseganje teh ciljev. 

Smernice za dolgoročni plan občine določajo tudi naselja 
in skupine med seboj prostorsko in funkcionalno povezanih 
naselij ter krajinska območja, ki se jim v dolgoročnem planu 

podrobneje določijo planske usmeritve za urejanje prostora. 
Smernice za dolgoročni plan občine opredelijo tudi vprašanja 
v zvezi z urejanjem prostora, pri katerih občine med seboj 
sodelujejo ob pripravi dolgoročnih planov. 

31. člen 
Dolgoročni plan občine v prostorskih sestavinah oblikuje v 

skladu z usmeritvami o dolgoročnem socialnem in gospodar- 
skem razvoju usmeritve in zasnovo razvoja dejavnosti v pro- 
storu, ki se nanašajo zlasti na: 

- varovanje in smotrno rabo dobrin splošnega pomena; 
- naselja z njihovimi funkcijami in velikostjo ter njihovo 

medsebojno odvisnost; 
- prometno omrežje; 
- energetske vire in naprave ter njihovo prenosno 

omrežje; 
- omrežje zvez; 
- omrežje in naprave za oskrbo s pitno in tehnološko vodo 

ter za odvajanje in čiščenje odplak. 
Dolgoročni plan občine v prostorskih sestavinah določi tudi 

zasnovo namenske rabe prostora zlasti za: 
- območja kmetijskih zemljišč in gozdov, raziskovanje in 

pridobivanje rudnin, območja vodnih virov ter območja na- 
ravne in kulturne dediščine; 

Ureditvena območja vseh naselij v občini in druga uredi- 
tvena območja za poselitev (industrijska območja, turistična 
območja); 

- območja za rekreacijo v naravnem okolju; 
- nevarna in ogrožena območja; 
- območja odlagališč odpadkov; 
- območja za posebne namene ter druge potrebe splošne 

ljudske obrambe in družbene samozaščite; 
- vodnogospodarske ureditve; 
- varovanje in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vre- 

dnot človekovega okolja. 
V dolgoročnem planu občine so posebej prikazane tudi 

tiste obvezne prostorske sestavine iz zadnjega odstavkd 29. 
člena tega zakona, ki se nanašajo na območje občine in druge 
prostorske sestavine iz 5. člena tega zakona, ki so obvezno 
izhodišče za pripravo srednjeročnih planov. 

32. člen 
Dolgoročni plan občine v prostorskih sestavinah določa 

zasnovo namenske rabe prostora tako, da je s srednjeročnim 
družbenim planom občine ob upoštevanju prostorske organi- 
zacije dejavnosti v prostoru omogočena dokončna uskladitev 
predvidene rabe prostora med njegovimi uporabniki 

V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine so 
določene meje območij, ki so posebnega promena za dolgo- 
ročni razvoj in se jim namenska raba ne sme spreminjati ali se 
jim sme spreminjati le pod posebnimi pogoji, ter meje uredi- 
tvenih območij naseljij. 

33. člen 
Ureditveno območje naselja ali skupine med seboj prostor- 

sko in funkcionalno povezanih naselij je zaokrožena celota 
soodvisnih dejavnosti v prostoru z enotnimi naravnimi in z 
delom ustvarjenimi lastnostmi 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, oskrb- 
nih, komunalnih in drugih objektov ter za urejanje zelenih, 
rekracijskih, varovalnih in drugih površin. 

34. člen 
Dolgoročni plan občine v prostorskih sestavinah podrob- 

neje določi za ureditvena območja posameznih ali prostorsko 
in funkcionalno med seboj povezanih mest ali naselij mest- 
nega značaja ter industrijskih, proizvodnih, oskrbnih, turistič- 
nih in drugih razvojnih središč, ki bodo zaradi predvidenega 
razvoja postala mesta ali naselja mestnega značaja, planske 
usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in za njihovo pro- 
storsko organizacijo ter določi podrobnejšo zasnovo namen- 
ske rabe prostora (urbanistična zasnova naselja), zlasti pa: 

- prostorsko organizacijo dejavnosti in namenska raba 
prostora; 

- zaokrožene prostorske in funkcionalne enote z usmeri- 
tvami za njihovo urbanistično urejanje; 
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- zaporednost širitve oziroma prenove naselja; 
- usmeritve za ureditev prostora za splošno ljudsko 

obrambo in družbeno samozaščito, ki se nanašajo tudi za 
zaklanjanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin. 

Strokovne podlage za pripravo dolgoročnih planskih usme- 
ritev za urejanje prostora na območjih iz prejšnjega odstavka 
podrobneje analizirajo tudi možnosti in pogoje za komunalno 
opremljanje naselij ter možnosti in pogoje za razporeditev 
dejavnosti v ureditvenih območjih naselij in za zaporednost 
širitve oziroma prenove naselij. 

35. člen 
Dolgoročni plan občine v prostorskih sestavinah podrob- 

neje določi za območja izven ureditvenih območij naselij, kjer 
je izražen poseben družbeni interes zaradi krajinskih in dru- 
gih vrednot človekovega okolja, različnih interesov pri rabi 
prostora ali predvidevanj o večjih posegih, ki bi bistveno 
spremenili odnose v prostoru, planske usmeritve za varovanje 
in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot človeko- 
vega okolja, za usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru in 
njegovo prostorsko organizacijo ter določi podrobnejšo za- 
snovo namenske rabe prostora (krajinska zasnova območja), 
zlasti pa: 

- pogoje za ohranitev in razvoj naravnih in z delom pridob- 
ljenih vrednot človekovega okolja; 

- območja kmetijskih zemljišč in območja gozdov z njiho- 
vimi funkcijami, območja za raziskovanje in pridobivanje ru- 
dnin in drugo primarno rabo; 

- območja za poselitev in infrastrukturo; 
- vodnogospodarske ureditve; 
- prostorsko organizacijo dejavnosti in njihovo medse- 

bojno odvisnost; 
- usmeritve za oblikovanje in varovanje krajine. 

36. člen 
Območja naselij iz 34. člena in krajinska območja iz 35. 

člena tega zakona, ki segajo na ozemlje dveh ali več občin, se 
prostorsko urejajo kot celota. 

Za območja iz prejšnjega odstavka občine pripravljajo 
skupne strokovne podlage ter med seboj usklajujejo pripravo 
in sprejemanje podrobnejših dolgoročnih planskih usmeritev 
za prostorsko urejanje teh območij. 

37. člen 
Samoupravne organizacije in skupnosti, ki opravljajo dejav- 

nosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, ter 
drugi nosilci planiranja, ki jih skupščina družbenopolitične 
skupnosti obveže za pripravo dolgoročnih planov oziroma 
izrazijo za to interes, oblikujejo v skladu s smernicami za 
dolgoročni plan družbenopolitične skupnosti svoje dolgo- 
ročne potrebe in usmeritve v zvezi z urejanjem prostora ter jih 
usklajujejo med pripravo in sprejemanjem dolgoročnih pia- 
nov družbenopolitičnih skupnosti. 

V prikazanih potrebah v zvezi z urejanjem prostora nosilci 
planiranja 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 najprimernejše glede na dosedanji razvoj dejavnosti 
nosilca planiranja. Nosilci planiranja navedejo tudi okvirni rok 
za izvedbo predvidenega posega v prostor. 

38. člen 
Ob pripravi srednjeročnih planov se usmeritve dolgoročnih 

planov, ki se nanašajo na urejanje prostora, preverjajo ter po 
potrebi usklajujejo in dopolnjujejo z novimi spoznanji in z 
novo oblikovanimi dolgoročnimi družbenimi cilji. 

3. Prostorske sestavine srednjeročnih planov 

39. člen 
Smernice za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR 

Slovenije v zvezi z urejanjem prostora določijo v skladu z 
dolgoročnim planom SR Slovenije izhodišča in skupne cilje o 
prostorski organizaciji dejavnosti in namenski rabi prostora, 

ki so pomembne za SR Slovenijo in se bodo izvajale v plan- 
skem obdobju. 

40. člen 
Smernice za srednjeročni družbeni plan občine določijo v 

zvezi z urejanjem prostora, v skladu z dolgoročnim planom 
občine in ob upoštevanju strokovnih podlag, izhodišča in 
cilje, ki se nanašajo zlasti na stanovanjsko graditev, graditev 
objektov družbenega standarda, proizvodnih objektov ter in- 
frastrukturnih objektov in naprav, na pridobivanje in urejanje 
stavbnih zemljišč, na urejanje kmetijskih zemljišč, na varova- 
nje in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot člove- 
kovega okolja, na varovanje in izboljšanje bivalnega in delov- 
nega okolja ter na urejanje prostora za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito. 

V smernicah iz prejšnjega odstavka so določeni tudi posegi 
v prostor, o katerih bodo občine pripravile dogovor o skupnih 
temeljih planov. 

41. člen 
Delavci, delovni ljudje in občani v samoupravnih organiza- 

cijah in skupnostih oblikujejo in usklajujejo svoje interese in 
obveznosti v zvezi z urejanjem prostora na podlagi smernic za 
pripravo planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
elementov za samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje 
o temeljih planov glede prostorskih sestavin srednjeročnih 
planskih aktov. Pri tem upoštevajo prostorske sestavine dol- 
goročnih planov družbenopolitičnih skupnosti, ki so obvezno 
izhodišče za pripravo srednjeročnih planov in smernice za 
pripravo srednjeročnih planov družbenopolitičnih skupnosti. 

V elementih za samoupravno sporazumevanje iz prejšnjega 
odstavka so opredeljeni zlasti namen, lokacija, velikost, kvali- 
teta in opremljenost potrebnega zemljišča, vplivi namerava- 
nih posegov na okolje, predvidena etapnost izvajanja pose- 
gov in druge zadeve, pomembne Za prostorsko organizacijo 
dejavnosti in namensko rabo prostora. 

42. člen 
V dogovoru o temeljih srednjeročnega družbenega plana 

ob upoštevanju smernic za pripravo srednjeročnega družbe- 
nega plana občine sprejmejo udeleženci konkretne obvezno- 
sti, ki se nanašajo na graditev, širitev oziroma prenovo naselij, 
na infrastrukturne objekte in naprave ter na druge posege v 
prostor, predvidene v obdobju, za katero se sprejema plan; 
obveznosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag in 
prostorskih izvedbenih aktov za navedene posege v tem in 
naslednjem planskem obdobju; obveznosti v zvezi s pridobi- 
vanjem in urejanjem stavbnih zemljišč za to in naslednje 
plansko obdobje: obveznosti, ki se nanašajo na urejanje pro- 
stora za splošno ljudsko obrambo in družbeno zaščito; ob- 
veznosti, ki se nanašajo na varovanje in razvoj naravnih in z 
delom pridobljenih vrednot človekovega okolja ter na obvez- 
nosti v zvezi z varovanjem in izboljšanjem bivalnega in delov- 
nega okolja. 

V dogovoru o temeljih srednjeročnega družbenega plana 
občine sprejmejo udeleženci tudi obveznosti v zvezi s spre- 
membo namembnosti in z urejanjem krhetijskih zemljišč v 
planskem obdobju ter obveznosti v zvezi s sanacijami, ki se 
bodo izvajale v srednjeročnem planskem obdobju na ogrože- 
nih območjih in na območjih, kjer je prenehalo izkoriščanje 
rudnin in odlaganje odpadkov. 

43. člen 
Na podlagi usmeritev dolgoročnega plana ter ob upošteva- 

nju potreb socialnega in gospodarskega razvoja srednjeročni 
družbeni plan občine v prostorskih sestavinah podrobno do- 
loči prostorsko organizacijo dejavnosti in namensko rabo 
prostora na območjih, kjer so po dogovoru o temeljih srednje- 
ročnega družbenega plana v planskem obdobju predvideni 
posegi v prostor ali druge obveznosti v zvezi z urejanjem 
prostora, ter za te posege oziroma obveznosti določi način in 
dinamiko izvedbe. 

Srednjeročni družbeni plan občine v prostorskih sestavinah 
posebej določi območja, na katerih se bodo v planskem 
obdobju gradila, širila ali prenavljala naselja oziroma izvajali 
drugi posegi in se bo zanje izdelal prostorski izvedbeni načrt. 
Tem območjem se v srednjeročnem družbenem planu občine 
določijo in oblikujejo zlasti: 
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- površine in meje; 
- pogoji za prostorske in druge povezave območja s sose- 

dnimi območji; 
- pogoji za usklajevanje nasprotujočih si interesov med 

dejavnostmi na območju; 
- zmogljivosti objektov in naprav; 
- usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko 

oblikovanje; 
- usmeritve za varovanje in razvoj naravnih in z delom 

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

nega okolja; 
- usmeritve za urejanje prostora za splošno ljudsko 

obrambo in družbeno samozaščito; 
- drugI pogoji, potrebni za opredelitev predvidenih pro- 

storskih ureditev. 
Srednjeročni družbeni plan občine v prostorskih sestavinah 

določi tudi, na katerih območjih se bodo v srednjeročnem 
planskem obdobju urejala kmetijska zemljišča ter tista ob- 
močja, na katerih je prenehalo izkoriščanje rudnin oziroma 
odlaganje odpadkov in se bodo v tem obdobju sanirala. 

Če se območja iz prejšnjih dveh odstavkov izgrajujejo ali 
urejajo etapno v več plansKih obdobjih, srednjeročni družbeni 
plan v prostorskem delu prikaže etapo, ki se bo izvajala v tem 
srednjeročnem obdobju in vpliv etapne izvedbe na prostorsko 
urejanje območja. 

Srednjeročni družbeni plan občine lahko predvidi tudi na- 
loge, ki se nanašajo na urejanje naselij in drugih posegov v 
prostor v naslednjem planskem obdobju. 

44. člen 
Z dogovorom o temeljih srednjeročnega družbenega plana 

SR Slovenije sprejmejo udeleženci obveznosti v zvezi z nalo- 
gami, pomembnimi za urejanje prostora v SR Sloveniji ali v 
več občinah ter obveznosti v zvezi z varovanjem in razvojem 
naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja. 

45. čien 
V skladu z usmeritvami dolgoročnega plana SR Slovenije 

določa srednjeročni družbeni plah SR Slovenije v prostorskih 
sestavinah ukrepe za varovanje in smotrno rabo dobrin sploš- 
nega pomena ter ukrepe za skladen razvoj dejavnosti v pro- 
storu in skladen regionalni razvoj v SR Sloveniji, predvsem z 
usmerjanjem graditve proizvodnih kapacitet, kapacitet druž- 
benega standarda ter infrastrukturnega in energetskega 
omrežja in naprav. 

Srednjeročni družbeni plan SR Slovenije v prostorskih se- 
stavinah določi tudi območja, na katerih se bodo v planskem 
obdobju izvajali posegi pomembni za urejanje prostora v SR 
Sloveniji ali v več občinah, in za katere bo prostorske izved- 
bene načrte sprejemal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Srednjeročni družbeni plan SR Slovenije določa tudi drugfe 
naloge, ki so potrebne za odločanje o posegih v prostor, 
pomembnih za razvoj v SR Sloveniji v naslednjem planskem 
obdobju. 

IV. POSTOPEK ZA USKLAJEVANJE INTERESOV 
V PROSTORU 

46. člen 
Med usklajevanjem osnutka dolgoročnega oziroma sred- 

njeročnega družbenega plana občine morajo biti grafični 
prikazi njunih prostorskih sestavin, vključno z grafičnimi pri- 
kazi urbanističnih zasnov naselij in krajinskih zasnov območij 
razgrnjeni tako, da imajo delavci, delovni ljudje in občani 
vpogled v alternativne in variantne rešitve v zvezi z urejanjem 
prostora ter možnost za pismene pripombe. Delavci, delovni 
ljudje in občani morajo biti o razgrnitvi pismeno obveščeni.. 
Osnutek plana mora biti razgrnjen dokler traja njegovo uskla- 
jevanje, vendar ne manj kot trideset dni. 

Osnutek dolgoročnega oziroma srednjeročnega družbe- 
nega plana obravnavajo delavci, delovni ljudje in občani v 
krajevnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih. Za pripravo in vodenje obravnav o osnutku 
plana skrbi občinski upravni organ, pristojen za družbeno 
planiranje. 

Grafični prikazi iz prvega odstavka tega člena se razgrnejo 
brez prikazov, ki se nanašajo na splošno ljudsko obrambo in 
so tajne narave. 

47. člen 
Občine pri planiranju razvoja na skupnih prostorsko in 

funkcionalno zaokroženih območjih, pri planiranju posegov v 
prostor, okvirno določenih s planom SR Slovenije, pri planira- 
nju uporabe skupnih naravnih virov ter pri planiranju posegov 
v prostor, ki vplivajo na namensko rabo prostora ali ekološke 
razmere v drugih občinah, sodelujejo med seboj pri pripravi in 
usklajevanju dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov. 

Za posamezne planske odločitve iz prejšnjega odstavka 
občine organizirajo pripravo skupnih strokovnih podlag. 

48. člen 
Republiški upravni organi in organizacije, pristojni za druž- 

beno planiranje in za urejanje prostora, ter drugi republiški 
upravni organi in organizacije, pristojni za posamezna po- 
dročja, ki vplivajo na urejanje prostora, sodelujejo z organi 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitični 
skupnosti, pristojnimi za planiranje in jim nudijo ustrezno 
strokovno pomoč pri pripravi prostorskih sestavin njihovih 
planskih aktov. S tem zagotavljajo medsebojno obveščanje in 
usklajeno pripravo strokovnih podlag in planskih aktov, 
interesnih skupnosti, ki za SR Slovenijo opravljajo dejavnost 
ali zadeve posebnega družbenega pomena, republiški 
upravni organi in organizacije, pristojni za družbeno planira- 
nje in za urejanje prostora, še posebej skrbijo za njihovo 
usklajenost z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije (5. člen tega zakona). O morebitnih 
neusklajenostih obveščajo ustrezne organe občin oziroma 
samoupravnih interesnih skupnosti in Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Če občina oziroma samoupravna interesna skupnost iz 
prejšnjega odstavka sprejme neusklajeni dolgoročni plan, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obvesti o tem Skupščino 
SR Slovenije. 

Občina mora osnutek srednjeročnega družbenega plana 
poslati odboru udeležencev dogovora o temeljih srednjeroč- 
nega družbenega plana SR Slovenije, da na podlagi mnenja, 
ki ga pripravi republiški upravni organ, pristojen za družbeno 
planiranje, v sodelovanju z republiškim upravnim organom, 
pristojnim za urejanje prostora, ter drugimi republiškimi 
upravnimi organi in organizacijami presodi, ali so osnutki 
planov v prostorskih sestavinah usklajeni z dogovorom o 
temeljih srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije. 

(44. člen). To mora odbor udeležencev ugotoviti najkasneje 
v 45 dneh po prejemu osnutka srednjeročnega družbenega 
plana, če ugotovi neskladje celotnega osnutka srednjeroč- 
nega družbenega plana ali njegovega posameznega dela, 
predlaga občini, da ga uskladi ter o tem obvesti Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Če občinska skupščina sprejme srednjeročni družbeni 
plan, ne da bi upoštevala ugotovitve o neskladjih iz četrtega 
odstavka tega člena, obvesti Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije o tem Skupščino SR Slovenije in ji predlaga, da zavzame 
stališče do ugotovljenih neskladij. 

Do uskladitve s stališčem Skupščine SR Slovenije občina 
ne more izvajati neusklajenih delov srednjeročnega družbe- 
nega plana. 

49. člen 
Občine morajo pred sprejetjem dolgoročnega oziroma 

srednjeročnega družbenega plana obvestiti republiški 
upravni organ, pristojen za družbeno planiranje, o neusklaje- 
nih skupnih odločitvah iz 47. člena. Te sporne zadeve prouči 
in jih v skladu z določbami 48. člena pošlje v nadaljnji posto- 
pek. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

50. člen 
Prepoved spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, 

določenih s srednjeročnim družbenim planom občine za ob- 
dobje 1981-1985 v skladu z zakonom o varovanju kmetijskih 
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zemljišč pred spreminjanjem namembnosti (Uradni list SRS, 
št. 44/82) in zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, 
št. 1/79 in 11/81) velja do sprejetja srednjeročnega družbe- 
nega plana občine za obdobje 1986-1990, sprejetega v skladu 
z dolgoročnim planom občine in v skladu s tem zakonom. 

51. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za družbeno planiranje, 

skupaj z republiškim upravnim organom, pristojnim za ureja- 
nje prostora, in v sodelovanju z Zavodom SR Slovenije za 
družbeno planiranje pripravi v skladu s sistemom družbenega 
planiranja podrobnejšo vsebino in metodološka navodila za 
izdelavo strokovnih podlag in prostorskih sestavin planov v 
treh mesecih po sprejetju tega zakona 

Republiški upravni organ, pristojen za družbeno planiranje, 
skupaj z republiškim upravnim organom, pristojnim za ureja- 
nje prostora, in v sodelovanju z Zavodom SR Slovenije za 
družbeno planiranje in Republiško geodetsko upravo pripravi 
v skladu z zakonom o družbenem sistemu informiranja po- 

drobnejšo vsebino in metodološka navodila za vodenje evi- 
denc podatkov za urejanje prostora v treh mesecih po uvelja- 
vitvi tega zakona. 

52. člen 
Urbanistični programi in urbanistični načrti po zakonu o 

urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67) veljajo 
do sprejetja dolgoročnih planov občin, razen delov, ki so v 
nasprotju z rešitvami v zvezi z urejanjem prostora v sprejetih 
srednjeročnih družbenih planih. 

53. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati še ve- 

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

54. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek zakona o urejanju prostora so zbori Skupščine SR 
Slovenije obravnavali na svojjih sejah 28. 9. 1983. 

V stališčih, ki jih je ob tem sprejel Družbenopolitični zbor, je 
poudarjeno, da je osnutek zakona v skladu z ustavo SR 
Slovenije ter z dolgoročnim programom gospodarske stabili- 
zacije, ugotovljeno pa je, da je treba v zakonu jasneje oprede- 
liti medsebojno odvisnost in usklajenost srednjeročnih druž- 
benih planov z usmeritvami dolgoročnih planov in zagotoviti 
demokratičnost pri usklajevanju osnutkov prostorskih delov 
občinskih planov z republiškimi plani, postopek pa je v za- 
konu treba še dopolniti z roki in z možnostjo za intervencijo 
republike. Zbor je nadalje podprl rešitve za varovanje najbolj- 
ših kmetijskih zemljišč. Zaradi majhnih materialnih možnosti 
pa je predlagatelja opozoril na racionalnost ob pripravi te 
dokumentacije. 

Zbor občin in Zbor združenega dela sta ob sprejemu 
osnutka zakona naročila predlagatelju, da ob pripravi pred- 
loga zakona prouči in upošteva usmeritve, oblikovane na 
sejah zborov ter predloge, mnenja in stališča, ki so jih obliko- 
vala delovna telesa oziroma so bila oblikovana na razpravah 
na sejah zborov. Obenem pa naj skupaj s predlogom zakona 
pripravi tudi teze podzakonskih aktov. 

Predlagatelj je ob pripravi predloga zakona še posebej 
proučil pripombe in stališča, ki jih je oblikovalo predsedstvo 
RK SZDL SR Slovenije ter pripombe Sveta za družbenopoli- 
tični sistem in Sveta za varstvo okolja pri tem predsedstvu. 
Proučil pa je tudi vse pripombe, ki so bile oblikovane na 
regijskih posvetih o osnutkih zakonov o urejanju prostora, ki 
jih je RK SZDL organizirala v septembru 1983. 

II. 
Ob pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval stali- 

šča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ter 
usmeritve Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije: - 

- Usmeritev, da je treba v zakonu jasneje opredeliti medse- 
bojno odvisnost in usklajenost planskih dokumentov, je ure- 
sničil tako, da je vsebino 36. člena osnutka zakona prenesel v 
5. člen predloga. S tem je že v splošnih določbah poudaril 
obveznost za upoštevanje bistvenih prostorskih sestavin dol- 
goročnega plana pri pripravi srednjeročnega družbenega 
plana družbenopolitične skupnosti. V zadnjih odstavkih 29. in 
31. člena je na novo oblikovana določba, da se te sestavine 
posebej prikažejo, s čimer bo poenostavljeno usklajevanje 
med republiškimi in občinskimi dolgoročnimi plani. V 43. in 
45. členu (38. in 41. člen osnutka) je še določeno, da se 
srednjeročni družbeni plani pripravijo v skladu z usmeritvami 
dolgoročnega plana. V novem 38 členu pa je določeno, naj se 

dolgoročni plani v sestavinah, ki se nanašajo na urejanje 
prostora, preverjajo in, če je potrebno usklajuje ob vsako- 
kratni pripravi srednjeročnih planov. Kontinuiteta urejanja 
prostora, ki ne more biti omejena le na petletna planska 
obdobja, je opredeljena tudi v novem tretjem odstavku 45. 
člena, petem odstavku 43. člena in v dopolnjenem prvem 
odstavku 42. člena (v osnutku 38., 40. in 41. člen), kjer je 
določeno, naj srednjeročni družbeni plani opredelijo tudi 
druge naloge, potrebne za urejanje prostora v naslednjem 
planskem obdobju. 

- Predlagatelj je upošteval ugotovitve iz razprav, da krajev- 
nih skupnosti ni mogoče obvezati za samostojno oziroma 
ločeno planiranje prostorskega razvoja, pač pa jih je treba 
čimbolj aktivno vključiti v pripravo in sprejemanje prostorskih 
delov občinskih planov. Zato je ustrezno preoblikovan prvi 
odstavek 37. člena (35. člen osnutka), ki se nanaša na dolgo- 
ročno planiranje ter na novo oblikovan 41. člen, ki obravnava 
srednjeročno planiranje, tako da so obveznosti, ki jih imajo 
krajevne skupnosti in druge samoupravne organizacije in 
skupnosti po tem zakonu, usklajene z obveznostmi v zakonu 
o sistemu družbenega planiranja. 46. člen predloga zakona 
(42. člen osnutka), ki govori o postopku obravnave pa je 
dopolnil še z določbo o obveznih obravnavah osnutkov pla- 
nov v vseh krajevnih skupnostih. 

- V zvezi z ugotavljanjem skladnosti občinskih planskih 
aktov z republiškimi planskimi akti je predlagatelj 48. člen (44. 
člen osnutka) spremenil in dopolnil z naslednjimi določbami: 

- v prvem odstavku je oblikovana obveznost o sodelovanju 
republiških upravnih organov z občinskimi upravnimi organi 
pri pripravljanju planov; 

- v drugem in tretjem odstavku je določen postopek uskla- 
jevanja dolgoročnih planov občin in samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki za območje SR Slovenije opravljajo dejavnost ali 
zadeve posebnega družbenega pomena: 

- V tretjem, četrtem in petem odstavku je določen posto- 
pek za usklajevanje srednjeročnih družbenih planov ter so 
predvideni ukrepi, kadar občine ne upoštevajo stališča Skup- 
ščine SR Slovenije. Usklajevanje poteka najprej preko odbora 
udeležencev dogovora o temeljih srednjeročnega družbe- 
nega plana SR Slovenije in če tu planov ne uskladijo se to 
prenese na Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

- Zaradi zahteve, naj se ureditvena območja naselij ali 
skupine med seboj prostorsko in funkcionalno povezanih 
naselij ter krajinska območja, ki segajo na ozemlje dveh ali 
več občin, planirajo kot celota, je predlagatelj oblikoval nov 
prvi odstavek 36. člena (34 člen osnutka), kjer je določeno, da 
se ta območja prostorsko urejajo kot celota. 

- V skladu z usmeritvijo zborov Skupščine SR Slovenije je 
predlagatelj poglavje o posebnih pogojih za urejanje prostora 
preoblikoval, tako da je v naslovu poglavja in v naslovu prvega 
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podpoglavja izpustil besedo »posebni«. Naslov prvega pod- 
poglavja razširil v skladu s 1. členom zakona na Pogoje za 
varovanje in smotrno rabo dobrin splošnega pomena, naslov 
drugega podpoglavja pa je preoblikoval v »Usmeritve za raz- 
voj dejavnosti v prostoru in za določanje namenske rabe 
prostora.« S tako oblikovanim podnaslovom je ločil bolj obve- 
zujoče pogoje, ki se nanašajo na dobrine splošnega pomena 
in so opredeljene z zakoni (1. podpoglavje, od usmeritev za 
razvoj dejavnosti v prostoru (2. podpoglavje), ki naj bodo 
upoštevane v planskem procesu. Posamezne določbe tega 
poglavja pa je predlagatelj v skladu s pripombami dopolnil in 
jih med seboj uskladil. 

- Predlagatelj je določbo 50. člena (45. člen osnutka) o 
varovanju kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti 
redakcijsko dopolnil, tako da velja prepoved v skladu z zako- 
nom o varovanju kmetijskih zemljišč pred spremembo na- 
membnosti do sprejetja novega srednjeročnega družbenega 
plana občine za obdobje 1986-1990, ki mora biti sprejet v 
skladu z dolgoročnim planom (kar pomeni, da mora biti tudi 
ta pripravljen in sprejet ter da mora upoštevati obvezne pro- 
storske sestavine v dolgoročnem planu SR Slovenije) in v 
skladu s tem zakonom. 

Poleg stališč Družbenopolitičnega zbora ter usmeritev 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slove- 
nije je predlagatelj proučil Se druge vsebinske pripombe de- 
lovnih teles Skupščine SR Slovenije, Sveta za družbenopoli- 
tični sistem in Sveta za varstvo okolja pri RK SZDL, društev, 
skupin delegatov in delegatov na sejah zborov. Vse pripombe, 
ki so v skladu z usmeritvami zborov, je ustrezno vključil v 
naslednje člene: 

člen* Pripomba in način upoštevanja 
6. člen 
(6. člen) 

7. člen 
(7. člen) 

8. člen 
(8. člen) 

12. člen 
(11. člen) 

V skladu s pripombami, naj se v določbi 6. člena 
(kot izhodiščni določbi) in v ostalih določbah 
tega podpoglavja bolj poudari dolgoročnost in 
obveznost varovanja dobrin splošnega pomena 
in naj se odpravi ponavljanje določb sektorskih 
zakonov, je predlagatelj prva dva odstavka tega 
člena prenesel v novi 3. člen, torej j v Splošne 
določbe - in tako sledil zasnovi zakona, kot je 
dana v 1. členu 
V tem členu pa je ostala določba, da je spre- 
memba namenske rabe na območjih iz 2. člena 
tega zakona možna le v skladu s širšimi družbe- 
nimi interesi, ugotovljenimi v dolgoročnih pla- 
nih SR Slovenije in občine, in pod pogoji in na 
način, ki jih določajo zakoni, ki kakorkoli vpliva- 
jo na urejanje prostora. 
Zaradi pripombe, naj se jasneje določijo obvez- 
nosti, ki se nanašajo na usposodobitev novih 
kmetijskih zemljišč ter naj se določi, kje naj se 
taka zemljišča usposobijo, je člen preoblikovan 
tako, da je poudarjena usposodobitev novih, 
proizvodno enakovrednih kmetijskih zemljišč. 
Kot izhodišče za varovanje kmetijskih zemljišč 
pa so s kategorizacijo (torej s strokovno preso- 
jo) ugotovljene prirodne lastnosti zemljišč, od 
katerih se posebej varujejo tista, ki so bila raz- 
porejena v prvo in drugo kategorijo oziroma so 
bila namenjena za melioracije. 
Zaradi pripombe, da so gozdovi celo bolj zašči- 
teni kot kmetijska zemljišča, je ta člen preobli- 
kovan tako, da določa razvrstitev varovalnih 
gozdov in gozdov s posebnim namenom ter 
dopušča njihovo spreminjanje le pod pogoji, ki 
jih določa zakon. 
Zaradi pripombe, naj se upoštevajo primeri, ko 
odstopi do obravnavanih območij niso dopustni 
(operativni deli obale in podobno), je predlaga- 
telj oblikoval nov drugi odstavek tega člena, ki 
določa, da so omejitve dostopa in posegi v pro- 
stor na območjih, ki jih omenjena določba 

13. člen 
(12. člen) 

14. člen 
(13. člen) 

21. člen 
(19. člen) 

23. člen 
(21. člen) 

25. člen 
(23. člen) 

29. člen 
(27. člen) 

30. člen 
(28. člen) 

43. člen 
(41. člen) 

46. člen 
(42. člen) 

opomba: Oštevilčenje členov je povzeto iz predloga zakona, zaradi lažje 
primerjave pa je v oklepaju navedena fte številka ustreznega člena v osnutku 
zakona. 

49. člen 

51. člen 
(46. člen) 

obravnava, možni le pod pogoji, ki jih določajo 
zakoni za posamezna območja. 
Predlagatelj je predlog, naj se s tem zakonom 
varujejo narodnostne značilnosti z vidika ureja- 
nja prostora, ustrezno vključil v ta člen. 
Predlagatelj je ustrezno dopolnil ta člen s pred- 
logom, naj se družbenoekonomske funkcije 
prostora poudarijo kot pomembno izhodišče za 
urejanje prostora. 
Predlagatelj zakona je vsebino 19. člena osnut- 
ka vključil v določbo 12. člena; v skladu s pri- 
pombami, danimi v obravnavi osnutka zakona, 
pa je oblikoval novo vsebino tega člena in se 
nanaša na urejanje območij odlagališč odpad- 
kov. 
Pripombo, naj bodo strokovna gradiva podlaga 
za samoupravno odločanje pri urejanju prostora 
na veh ravneh, je predlagatelj upošteval, tako da 
je ustrezno preoblikoval prvi odstavek tega čle- 
na, kjer je poudarjeno, da so analize možnosti 
za družbeni razvoj ter druge raziskave, analize, 
študije, projekti in elaborati, ki se nanašajo na 
naravne lastnosti prostora ter na razvojne mož- 
nosti v prostoru, strokovne podlage za odločitve 
o urejanju prostora v družbenopolitičnih skup- 
nostih in v samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih. 
V drugem odstavku je tudi določena vloga po- 
slovodnih organov in izvršnih svetov družbeno- 
političnih skupnosti pri pripravi strokovnih gra- 
div. 
Zaradi pripombe, naj se določneje opredeli vo- 
denje evidenc podatkov o prostoru, je predlaga- 
telj vsebino določbe uskladil z zakonom o druž- 
benem sistemu informiranja ter določil, kdo mo- 
ra voditi posamezne evidence. 
V razpravah so bile dane pripombe k opredeli- 
tvam naselij republiškega, regionalnega in ob- 
činskega pomena; k odnosu dobrin splošnega 
pomena in v zvezi s pomembnejšimi vodnogo- 
spodarskimi ureditvami, opredelijo naj se pose- 
gi v prostor, pomembni za družbeni razvoj SR 
Slovenije in več občin. 
V skladu s temi pripombami so na novo obliko- 
vane prva alinea in smiselno dopolnjena 2. ali- 
nea ter oblikovana nova 6. alinea prvega odstav- 
ka tega člena. V novem prvem odstavku 51. 
člena pa je določeno, da merila za opredelitev 
posegov v prostor, ki so pomembni za družbeni 
razvoj SR Slovenije in več občin, določi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije s posebnim pred- 
pisom. 
Pripombo, naj se predvidi obveznost medobčin- 
skega sodelovanja že pri pripravi smernic za 
dolgoročni plan občine, je predlagatelj ustrezno 
upošteval v novem tretjem odstavku tega člena. 
V skladu s pripombo, da morajo biti obveznosti 
v zvezi s spremembo namembnosti kmetijskih 
zemljišč ter obveznosti v zvezi z njihovim ureja- 
njem v planskem obdobju usklajene že v dogo- 
voru o temeljih srednjeročnega družbenega pla- 
na občine, je predlagatelj ustrezno dopolnil 42. 
člen in tretji odstavek 43. člena tega zakona. 
Pripombe, naj zakon omogoči čimvečjo demo- 
kratičnost sprejemanja osnutka prostorskega 
dela dolgoročnega in srednjeročnega družbe- 
nega plana, tako da bodo imeli vsi subjekti naj- 
širše možnosti za sodelovanje pri razpravi o 
ponujenih rešitvah, zaradi česar naj se ne sprej- 
me varianta v osnutku, je predlagatelj upošteval 
in celotno besedilo tega člena ustrezno dopol- 
nil. 
V skladu s pripombo, naj se določba zadnjega 
odstavka 44. člena osnutka oblikuje v samostoj- 
nem členu, je v predlogu zakona dodan novi 49. 
člen. 
Pri tej določbi so razpravljalei pogosto opozar- 
jali, da je nujno čimprej pripraviti podzakonske 
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predpise k temu zakonu predvsem zaradi pred- 
videne priprave dolgoročnih planov občin v tem 
letu. Poleg tega je bila tudi postavljena zahteva, 
naj se posebej določijo merila za opredelitev 
posegov v prostor, ki so pomembni za družbeni 
razvoj republike. 
Predlagatelj zakona se zaveda časovne stiske, 
zato je hkrati s predlogom zakona pripravil tudi 
zasnovo vseh podzakonskih predpisov in jih bo 
posredoval delovnim telesom Skupščine SR 
Slovenije ob razpravah o predlogu zakona. 
Kljub temu pa zaradi obsežnosti obravnavane 
problematike pa tudi zaradi formalnih razlogov, 
podzakonskih predpisov ne bo mogel sprejeti 
hkrati z zakonom. Zato pa je v osnutku predvi- 
deni šestmesečni rok za njihov sprejem skrajšan 
na tri mesece. 
V skladu s pripombo pa je oblikoval dodatno 
določbo v 53. členu zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor, po kateri mora Izvršni 
svet Skuščine SR Slovenije izdati poseben pred- 
pis o posegih v prostor, za katere izdaja lokacij- 
sko dovoljenje za urejanje prostora pristojen 
republiški upravni organ. 

III. 
Pri pripravi predloga zakona predlagatelj nekaterih vsebin- 

skih pripomb in predlogov, ki njso bili skladni s sprejetimi 
rešitvami v predlogu za izdajo zakona in z usmeritvami zborov 
Skupščine SR Slovenije k osnutku zakona, ni mogel upošte- 
vati. Te pripombe so zlasti: 

- Predlogov delegatov iz Maribora in Ljubljane, naj bi se v 
zakonu predpisali posebni plani za območje, posebne druž- 
benopolitične skupnosti ter posebni - regionalni plani kot 
vmesna stopnja med plani republike in občin, predlagatelj 
zaradi ustavnih določb o vlogi občine na tem področju ni 
mogel povsem sprejeti. Delno pa je pripomba upoštevana v 
določbah o prostorskih sestavinah dolgoročnih planov, ki se 
nanašajo na ureditvena območja naselij in na krajinska ob- 
močja, ki se morajo zaradi enovitosti prostora urejati kot 
celota ne glede na to aH so v dveh aH več občinah. 

- Pobud, naj bi se območja za potrebe JLA pri pripravi 
prostorskih delov planov posebej obravnavala, predlagatelj ni 
mogel upoštevati. Ta območja se pri planiranju v prostoru 
obravnavajo enakovredno kot območja za posebne namene, 
seveda pod pogoji in z omejitvami, ki jih določa zakon o 
splošni ljudski obrambi in na njegovi podlagi izdani predpis. 

- Dan je bil predlog, naj se že na podlagi prostorskega dela 
dolgoročnega plana občine predpiše prostorski izvedbeni akt 
(podoben dosedanjemu urbanističnemu programu), ki bi obli- 
koval temeljne prostorske rešitve za pripravo prostorskih 
izvedbenih načrtov. Predlagatelj meni, da bi s tako rešitvijo 
porušil že z zakonom o sistemu družbenega planiranja dolo- 
čen proces odločanja ter funkcijo dolgoročnega plana in 
srednjeročnega družbenega plana. Vendar je v skladu z da- 
nim predlogom v predlogu zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor prostorske ureditvene pogoje opredelil, 
tako da se z njimi urejajo posegi v prostor na vseh območjih 
občine, ki nimajo sprejetega prostorskega izvedbenega na- 
črta ali v planskem obdobju za ta območja ni predvidena 
njegova priprava ali na njih niso z zakonom prepovedani 
graditev in drugi posegi v prostor. S tako rešitvijo bo zagotov- 
ljeno, da bo celoten prostor občine obdelan s prostorskimi 
izvedbenimi akti. 

- O določbi 45. člena osnutka zakona, ki govori o odnosu 
tega zakona do zakona o varovanju kmetijskih zemljišč pred 
spreminjanjem namembnosti, so bila podana nasprotujoča si 
mnenja — od mnenja, naj ta »intervencijski« zakon postane 
stalni zakon, do mnenja, da bo s tem zakonom ukinjen. 
Predlagatelj je upošteval stališča in usmeritev zborov Skup- 
ščine SR Slovenije, zato je določbo tega člena sicer dopolnil, 
vendar jo vsebinsko ohranil. 

Poleg navedenih pomembenjših vsebinskih pripomb k 
osnutku zakona predlagatelj ob pripravi predloga zakona ni 
mogel upoštevati naslednjih pripomb k določbam posamez- 
nih členov osnutka: 

- Pripombe, k določbi 17. člena osnutka zakona, naj se tudi 
izven območij naselij, opredeljenih v 16. členu osnutka za- 
kona, določajo območja za poselitev ne glede na primarno 
rabo na teh območjih, predlagatelj ni mogel upoštevati, saj bi 
bila taka rešitev v nasprotju z varovanjem kmetijskih zemljišč 
in v nasprotju z usmeritvami o policentričnem razvoju naselij 
v SR Sloveniji. 

- Danih je bilo več pripomb, naj se že v samem zakonu bolj 
podrobno opredelijo strokovne podlage za pripravo prostor- 
skih delov planov ter podrobneje določita vodenje prostor- 
skih evidenc in vsebina planskih aktov. Vse te sugestije bo 
predlagatelj upošteval pri pripravi podzakonskih predpisov. 

- Prav tako predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe, naj 
urbanistični in krajinski plan določita take podrobne rešitve 
za urejanje prostora, da bi bile že neposredna podlaga za 
odločanje o posameznih poseg/h v prostor. Taka vsebina ni v 
skladu z vsebino dolgoročnega plana, saj bi tako dobila 
značaj izvedbenih aktov. To pa bi bilo v nasprotju z določbami 
zakona o sistemu družbenega planiranja. 

- V razpravi o osnutku zakona je bil dan predlog, naj zakon 
določi tudi organiziranost strokovnih služb za planiranje v 
prostoru. Predlagatelj takega predloga ni mogel upoštevati, 
saj naloge in opravila, povezana s planiranjem v prostoru, ne 
morejo biti ločene od procesa celovitega družbenega planira- 
nja. Službe za družbeno planiranje pa že predpisuje zakon o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije. 

IV: 
Pri pripravi predloga je predlagatelj vključil v zakon še 

nekatere druge dopolnitve, ki niso bile neposredno predla- 
gane ob obravnavah o osnutku zakona, so pa v skladu s 
stališči in usmeritvami, ki so jih oblikovali zbori Skupščine SR 
Slovenije. Med temi dopolnitvami so najpomembnejše: 

- Da bi preprečili napačno tolmačenje povezave planiranja 
v prostoru z drugimi sestavinami celovitega družbenega pla- 
niranja, kot ga določa zakona o sistemu družbenega planira- 
nja in o družbenem planu SR Slovenije, je v osnutku uporab- 
ljeni pojem prostorski del plana« zamenjan s pojmom »pro- 
storska sestavina plana«. Ta zamenjava pa v ničemer ni vpli- 
vala na vsebino zakona. * 

- Na novo je oblikovana določba 10. člena varstvu zraka. 
- Nova je določba v 27. členu o uporabi obveznih enotnih 

kazalcev. 
- V 34 in 35. členu (31. člen in 32. člen in 32. člen osnutka) 

in v vseh naslednjih členih je besedilo redakcijsko poprav- 
ljeno, tako da je opuščen pojem »urbanistični« oziroma »kra- 
jinski plan«, ki sta po mnenju razpravljalcev zavajala razume- 
vanje zakona, kot da sta posebna plana ne pa sestavine 
dolgoročnih planov. Da bi preprečili tako razumevanje, so v 
oklepaju te sestavine poimenovane s pojmom »urbanistična« 
oziroma »krajinska zasnova«. 

- V podpoglavju o prostorskih sestavinah srednjeročnih 
planov je zamenjan vrstni red členov, da so vsebinsko razvr- 
ščeni kot v zakonu o sistemu družbenega planiranja, in sicer 
tako da so določbe o dogovoru o temeljih srednjeročnega 
družbenega plana SR Slovenije in o srednjeročnem družbe- 
nem planu SR Slovenije na koncu poglavja. 

- Nova je določba 41. člena o medsebojnem usklajevanju 
potreb pri urejanju prostora med samoupravnimi organizaci- 
jami in skupnostmi. 

V. 
V razpravah o osnutkih zakona o urejanju prostora in za- 

kona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor je bilo 
izraženih več pomislekov in sugestij o predlagani organizira- 
nosti strokovnih služb na tem področju. Predlagatelj je zato 
pri Inštitutu za javno upravo naročil posebno raziskovalno 
nalogo Problemi reorganizacije strokovnih služb na področju 
urejanja prostora, urbanističnega načrtovanja in urejanja 
stavbnih zemljišč, ki sicer še ni končana, vendar lahko iz nje 
razberemo naslednje: 

Upravne in strokovne naloge pri urejanju prostora oprav- 
ljajo občinski upravni organi in organizacije združenega dela, 
ki jih občinske skupščine pooblastijo za opravljanje teh del. 
Manj kot polovica občin nima organiziranega posebnega 
upravnega organa za urejanje prostora, ampak so te naloge 
najpogosteje poverjene upravnemu organu za družbeno pla- 
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niranje. Le redke občine imajo na tem področju organiziran 
kolegijski upravni organ, kot je predvideno s sistemom dr- 
žavne uprave. Kadrovski položaj v teh upravnih organih je 
izredno slab, saj ima le 16% zaposlenih visoko izobrazbo, kar 
49% pa višjo in 33% srednjo. Glede na sistemizacijo primanj- 
kujejo visoko izobraženi delavci, preveč pa je delavcev s 
srednjo izobrazbo. Zelo malo je arhitektov, saj pride v pov- 
prečju en arhitekt na tri občine, pri tem pa je več kot polovica 
občin prepričana, da tudi glede na sistemizacijo ne potrebuje 
arhitekta v upravnih organih. 

Pooblaščene organizacije so organizacijsko in kadrovsko 
dosti močnejše, vendar pa so pooblastila med te organizacije 
razdeljena neenakomerno, saj mnoge opravljajo urbanistične 
naloge le v eni občini, medtem ko le nekaj večjih organizacij 
pokriva precej več kot polovico vseh slovenskih občin. Te se 
tudi pretežno ukvarjajo z urbanističnim načrtovanjem, pri 
večini preostalih organizacij pa je to le obrobna dejavnost in 
se ukvarjajo predvsem s projektiranjem, inženiringom in z 
gradnjo. Kadrovski položaj v teh organizacijah je sicer zado- 
voljiv, saj imajo veliko visoko izobraženih delavcev (od tega 
dve tretjini arhitektov). Zanimivo pa je, da delavci, ki se ukvar- 
jajo z urbanističnim načrtovanjem porabijo za to delo le 
približno 80% svojega delovnega časa, preostali čas pa 
opravljajo druge naloge. 

Zaradi takšnih razmer so številne težave, med katerimi so še 
posebej pereče: vpliv pooblaščenih organizacij na urbani- 
stično načrtovanje, slab družbeni nadzor nad njihovim delom, 
odtujenost teh organizacij od družbenih interesov ter slaba 
povezanost prostorskega vidika planiranja z ekonomskim in 
socialnim. Ker občine praviloma za vsako nalogo pri urbani- 
stičnem načrtovanju sklepajo s pooblaščeno organizacijo po- 
sebno pogodbo, njihovo delo ni trajno, zlasti pa ne opravljajo 
trajnih nalog s tega področja, kot so vodenje različnih evi- 
denc, spremljanje uresničevanja načrtov, skrb za pospešitev 
postopkov pri pridobivanju lokacijske dokumentacije in po- 
dobno. 

Te težave bi bilo mogoče premostiti z ustanovitvijo medob- 
činskih upravnih organizacij, ki bi opravljale naloge, pove- 
zane z urejanjem prostora. S tem bi bili zagotovljeni kontinui- 
teta opravljanja teh nalog, večja povezanost prostorskega in 
socialnoekonomskega vidika družbenega planiranja in večji 
družbeni vpliv na prostorske odločitve že pri pripravi strokov- 
nih podlag. Prehod na novo organiziranost upravnih in stro- 
kovnih služb pa bo mogoče uresničiti le postopoma s kadrov- 
sko okrepitvijo občinskih upravnih organov, ki bi začeli sprva 
opravljati strokovne naloge na tem področju, kasneje naj bi se 
ta dela združila za več občin in za njihovo opravljanje ustano- 

vile medobčinske upravne organizacije. Pri tem bo najtežja 
ovira zlasti prenos evidenc in drugih podatkov iz sedanjih 
pooblaščenih organizacij v upravne organizacije oziroma 
vzpostavitev tega dela informacijskega sistema nasploh. Iz 
nekaterih odgovorov v anketi ob raziskavi pa je mogoče 
sklepati, da so ustrezni strokovnjaki pripravljeni delati v dr- 
žavni upravi, če njihov materialni položaj ne bo slabši, saj so 
strokovno z urbanističnim načrtovanjem tesno povezani. 

Iz teh ugotovitev lahko sklepamo, da zaradi zaposlovanja 
strokovnjakov v novo ustanovljenih upravnih organizacijah za 
družbeno planiranje in urejanje prostora ne bo novih finanč- 
nih obveznosti, če bodo obenem prenešene naloge in opra- 
vila, ki jih je občina doslej poverjala delovnim organizacijam. 
Dejstvo pa je, da bo v občinah, kjer doslej teh nalog nihče ni 
opravljal (kar kaže tudi omenjena analiza), nova organizira- 
nost povzročila materialne obveznosti, ki pa so nujne, če 
hočemo, da bo uspešno deloval sistem družbenega planiranja 
in prostorskega urejanja. 

Analizo potrebnih sredstev za pripravo strokovnih podlag 
ter za pripravo dolgoročnih dopolnitev sedaj veljavnih sred- 
njeročnih družbenih planov občin je predlagatelj pripravil 
hkrati z osnutkom zakona. Takrat je bilo ugotovljeno, da bi za 
pripravo teh dokumentov v SR Sloveniji rabili še približno 
560.000.000 (po cenah iz začetka leta 1983), za primerjavo pa 
smo ugotovili, da samo kategorizacija kmetijskih zemljišč, ki 
jo zahteva kmetijska zakonodaja, stane od 40.000.000 do 
50.000.000, seveda pa bo služila, tako za pripravo naslednjih 
srednjeročnih družbenih planov kot za dolgoročne plane ob- 
čin. 

V primerjavi s to analizo lahko danes ugotovimo, da v 
občinah razen kategorizacije kmetijskih zemljišč dolgoročni 
plani občin niso nič bolj pripravljeni kot pred enim letom, ob 
tem da morajo občine že pripravljati tudi strokovna gradiva za 
naslednji srednjeročni družbeni plan (1986-1990). Če te na- 
loge primerjamo z ugotovitvami v obrazložitvi k osnutku za- 
kona o urejanju prostora ter cene valoriziramo za 30%, lahko 
povzamemo, da bi morale občine v SR Sloveniji v letih 
1984-1985 nameniti za naloge, navezane s prostorskimi se- 
stavinami dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov, 
približno 800.000 000 (kar znaša v povprečju letno približno 
6.000.000 za vsako občino). Ta sredstva bi morala biti zago- 
tovljena v občinskih proračunih, zato je ob obravnavi osnutka 
zakona Skupščina SR Slovenije med drugimi sprejela tudi 
sklep, da bo potrebne kljub manjšim materialnim možnostim 
splošne porabe zagotoviti vsaj najnujnejša finančna sredstva 
za to dejavnost. 
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PREDLOG ZAKONA 

o urejanju naselij in drugih posegov 

v prostor (ESA-283) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 117 seji dne 
16. 2. 1984 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN DRU- 
GIH POSEGOV V PROSTOR, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena 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. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, 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 VUGA, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Urejanje naselij je urbanistično načrtovanje graditve, širitve 

in prenove naselij (v nadaljnjem tjesedilu: urbanistično načr- 
tovanje naselij), določanje pogojev za prenos načrtovanih 
objektov in naprav v prostor ter urbanistični nadzor nad 
njihovim izvajanjem. 

Urejanje drugih posegov v prostor je urbanistično načrtova- 
nje infrastrukturnih objektov in naprav ter drugih trajnih spre- 
memb prostora zunaj ureditvenih območij naselij (v nadalj- 
njem besedilu: urbanistično načrtovanje drugih posegov v 
prostor), določanje pogojev za prenos načrtovanih posegov v 
prostor ter urbanistični nadzor nad njihovim izvajanjem. 

2. člen 
Delavci, delovni ljudje in občani urejajo naselja in druge 

posege v prostor v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana 
glede razvoja dejavnosti v prostoru in njegove namenske rabe 
ter v obsegu in s časovno dinamiko, ki jo določa srednjeročni 
družbeni plan družbenopolitične skupnosti. 

3. člen 
Urbanistično načrtovanje naselij oziroma urbanistično na- 

črtovanje drugih posegov v prostor obsega pripravo in spre- 
jem prostorskih izyedbenih aktov. 

4. člen 
Pogoji za prenos načrtovanih objektov in naprav ter drugih 

posegov v prostor kakor tudi drugi pogoji, ki se nanašajo na 
njihovo oblikovanje in rabo, se določijo v lokacijskem dovo- 
ljenju. 

II. TEMELJNA NAČEU\ ZA UREJANJE NASELIJ 
IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR 

5. člen 
Graditev in širitev naselij ter graditev infrastrukturnih objek- 

tov in naprav, ki trajno spreminjajo namensko rabo prostora, 
se načrtujejo na stavbnih zemljiščih. Stavbna zamljišča se 
določijo s srednjeročnim družbenim planom občine na ob- 
močjih, ki jih za te namene opredeljuje dolgoročni plan ob- 
čine v prostorskem delu. 

Drugi posegi v prostor se načrtujejo na zemljiščih, ki jih za 
te namene v skladu z usmeritvami o namenski rabi prostora v 
prostorskih delih dolgoročnih planov določa srednjeročni 
družbeni plan v prostorskem delu. 

6. člen 
Naselja, infrastrukturni objekti in naprave ter druge trajne 

spremembe prostora zunaj ureditvenega območja naselja se 
načrtujejo kot prostorska in funkcionalna celota ne glede na 
postopnost izvajanja. 

7. člen 
Če so posegi iz prejšnjega člena postopni, morata biti pri 

izvedbi zagotovljeni končna usklajenost in funkcionalna po- 
vezanost posameznih delov. 

Površinam za objekte in naprave, ki se glede na postopnost 
izvajanja lahko gradijo kasneje, se s prostorskimi izvedbenimi 
akti določi ustrezna začasna raba, ki pa ne sme spremeniti 
lastnosti prostora, tako da bi bila onemogočena gradnja ob- 
jektov in naprav, predvidenih s prostorskimi izvedbenimi akti. 

8. člen 
Z urbanističnim načrtovanjem naselij in drugih posegov v 

prostor je treba zagotoviti racionalno rabo zemljišč, objektov 
in naprav ter tako razporeditev in usklajenost z družbenim 
planom predvidenih dejavnosti v prostoru, da je omogočen 
skladen gospodarski in socialni razvoj. 

9. člen 
Naselja in drugi posegi v prostor se urbanistično načrtujejo 

tako, da je njihova urbanistično arhitektonska podoba uskla- 
jena s krajinskimi značilnostmi, z naravno in kulturno dedi- 
ščino in tipologijo regionalne arhitekture ter z drugimi narav- 
nimi in z delom pridobljenimi vrednotami okolja. 

10. člen 
Pri urbanističnem načrtovanju naselij in drugih posegov v 

prostor je treba posebej proučiti in upoštevati njihov vpliv na 
okolje. 

Dejavnosti z neizbežnimi škodljivimi vplivi na okolje se 
načrtujejo tako, da so ti vplivi v okviru s predpisi dovoljenih 
stopenj zmanjšani na najmanjšo možno mero. 

Ce so dejavnosti iz prejšnjega odstavka že na območju, ki je 
pretežno namenjeno za bivanje in rekreacijo, se ne smejo 
širiti, njihove škodljive vplive pa je treba v okviru s predpisi 
dovoljenih stopenj zmanjšati na najmanjšo možno mero. 

11. člen 
Pri urbanističnem načrtovanju naselij in drugih posegov v 

prostor je treba zagotoviti varno bivanje in delo ter predvideti 
urbanistične in druge ukrepe za preprečitev ali zmanjšanje 
posledic naravnih in drugih nesreč, izrednih razmer ter vojnih 
dejstvovanj. 

Z urbanističnim načrtovanjem je treba tudi zagotoviti po- 
goje in možnosti za splošni ljudski odpor in za družbeno 
samozaščito. 

12. člen 
Pri urbanističnem načrtovanju naselij in drugih posegov v 

prostor je treba zavarovati plodno zemljo pred uničenjem. 
Občina predpiše način odstranjevanja plasti plodne zemlje, 
njenega začasnega shranjevanja ter njeno nadaljnjo uporabo. 

13. člen 
Širitev naselja ali prenova dela naselja se načrtuje soodvi- 

sno od preostalega naselja. Z novimi rešitvami je treba omo- 
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gočiti členitev naselij v pregledne in glede na krajevne raz- 
mere organizacijsko primerne enote. Velikost in organizacija 
dejavnosti v teh enotah se določata skladno z ekonomskimi 
možnostmi,- tako da se posamezne etape izgradnje naselij 
smotrno zaključujejo, in da jih je mogoče prilagoditi bodočim 
družbenim potrebam in načinu življenja. 

14. člen 
Na območjih, ki so pretežno namenjena za bivanje, je treba 

upoštevati raznoličnost bivalnih potreb. Prebivalcem je treba 
zagotoviti čim bolj enakovredne življenjske pogoje glede na 
zmogljivost in razmestitev proizvodnih, oskrbnih, storitvenih 
in drugih dejavnosti, zelenih in drugih površin v naselju ter 
glede na organizacijo prometa. 

Območja iz prejšnjega odstavka je treba urbanistično načr- 
tovati tako, da sta telesno prizadetim občanom omogočena 
neoviran dostop do objektov in njihova uporaba. 

15. člen 
Višina stanovanjskih objektov in njihova medsebojna odda- 

ljenost se pri urbanistične1 . načrtovanju stanovanjskih obmo- 
čij določata glede na gostoto in število stanovalcev, predvi- 
deno s srednjeročnim družbenim planom, ter glede na na- 
ravne lastnosti prostora, velikost naselja, obstoječo grajeno 
strukturo v neposredni bližini, na možnosti zaščite in reševa- 
nja ter glede na druge pogoje, ki jih določajo predpisi; 

Najmanjši medsebojni odmik prostostoječih objektov ter 
odmik objektov od parcelne meje določa prostorski izvedbeni 
akt oziroma lokacijska dokumentacija glede na terenske in 
krajevne razmere ter v skladu z normativi, ki jih določajo 
predpisi. 

16. člen 
Na območjih, namenjenih pretežno za industrijo, je treba z 

urbanističnim načrtovanjem omogočiti zdravo in humano de- 
lovno okolje ter čimboljše pogoje za načrtovano proizvodnjo. 

17. člen 
Za urbanističnim načrtovanjem je treba zagotoviti pogoje 

za ureditev prometa z javnimi prevoznimi sredstvi ter pogoje 
za ureditev poti za pešce in kolesarje. 

Pri razmeščanju parkirnih površin za osebne avtomobile in 
določanju njihove velikosti je treba upoštevati značaj in funk- 
cijo obravnavanega območja ter število in gostoto prebivalcev 
oziroma delovnih mest in število obiskovalcev na tem ob- 
močju. Parkirne površine morajo biti razmeščene tako, da ne 
vplivajo škodljivo na naravno in kulturno dediščino in da ne 
motijo delovnega in bivalnega okolja. 

18. člen 
Z urbanističnim načrtovanjem je treba v ureditvenih ob- 

močjih naselij in v drugih poselitvenih območjih zagotoviti 
ureditev zelenih površin za rekreacijo na prostem, za varova- 
nje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja ter za prepre- 
čitev ali zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč, izre- 
dnih razmer in vojnih dejstvovanj. 

19. člen 
V naseljih in na drugih poselitvenih območjih je treba z 

urbanističnim načrtovanjem zagotoviti primerno komunalno 
opremljenost, predvsem pa zdravo pitno vodo in električno 
energijo. Z ustrezno razmestitvijo objektov je treba omogočiti 
smotrno porabo energije in izkoriščanje obnovljenih eneraet- 
skih virov. 

20. člen 
Površine za rekreacijo in počitek je treba načrtovati tako, da 

so zagotovljene zdrave življenjske razmere za prebivalce, ter 
pri tem upoštevati značilne krajinske kvalitete in z delom 
pridobljene vrednote človekovega okolja. 

Površine za rekreacijo in počitek se načrtujejo za stano- 
vanjska območja, za območja z večjo koncentracijo delovnih 
mest, za naselja kot celoto in kot rekreacijska območja šir- 
šega pomena. 

III. PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI 

21. člen 
Prostorski izvedbeni akti po tem zakonu so: 
- prostorsko ureditveni pogoji in 
- prostorski izvedbeni načrti. 

22. člen 
S prostorskimi izvedbenimi akti se ob upoštevanju usmeri- 

tev dolgoročnega plana podrobneje obdelajo v srednjeroč- 
nem družbenem planu družbenopolitične skupnosti sprejete 
odločitve o graditvi, širitvi in prenovi naselij ter drugih pose- 
gih v prostor. 

Če se s prostorskimi izvedbenimi akti predvideni posegi v 
prostor izvajajo postopno v več planskih obdobjih, morajo biti 
posamezne etape usklajene z določbami srednjeročnih druž- 
benih planov. 

1. Strokovne podlage za prostorske izvedbene 
akte 

23. člen 
Prostorski izvedbeni akti se pripravljajo na podlagi podat- 

kov o naravnih lastnostih prostora in obstoječi in predvideni 
rabi prostora ter ob upoštevanju strokovnih podlag, ki so bile 
pripravljene za dolgoročni in srednjeročni družbeni plan, in 
posebnih strokovnih podlag, ki so določene v programu pri- 
prave prostorskih izvedbenih aktov. 

S posebnimi strokovnimi podlagami iz prejšnjega odstavka 
se podrobneje razčlenijo naravne lastnosti in ustvarjene raz- 
mere na območju, za katero se pripravlja prostorski izvedbeni 
akt, ugotovijo vplivi predvidenih prostorskih ureditev na oko- 
lje ter možnosti za realizacijo odločitev, sprejetih v srednje- 
ročnih družbenih planih. 

24. člen 
Prostorski izvedbeni akti se grafično prikažejo na reambuli- 

ranih temeljnih topografskih načrtih obstoječega stanja, do- 
polnjenih s katastrskimi podatki o parcelah. 

Merilo načrtov iz prejšnjega odstavka se določi glede na 
potrebno podrobnost obdelave. 

2. Prostorski ureditveni pogoji 

25. člen 
Območja občine, ki nimajo veljavnega prostorskega izved- 

benega načrta ali zanje ni predvidena priprava takega načrta v 
srednjeročnem družbenem planu ali na njih niso prepovedani 
graditev ali drugi posegi v prostor, se urejajo s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji. 

Prostorski ureditveni pogoji se pripravijo za posamezno 
prostorsko in funkcionalno zaokroženo območje izven uredi- 
tvenih območij naselij, za ureditveno območje naselja ali za 
posamezno funkcionalno zaokroženo območje v naselju. 

Na ureditvenih območjih naseljih ali na posameznih funk- 
cionalno zaokroženih območjih v naselju, ki se urejajo s 
prostorskimi ureditvenimi pogoji, so dopustne le komunalne 
ureditve in adaptacije, dozidave ali nadzidave objektov ozi- 
roma naprav, ki so nujno potrebne za njihovo vzdrževanje ali 
za bivanje in delo prebivalcev teh območij. 

26. člen 
S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ob upoštevanju stro- 

kovnih podlag iz 23. člena tega zakona podrobneje določajo 
urbanistični, oblikovalski in drugi pogoji za posege v prostor 
ter ukrepi za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom 
pridobljenih vrednot človekovega okolja, zlasti pa: 

- merila in pogoji za graditev ali prenovo objektov in na- 
prav glede na njihovo lego, funkcijo, velikost in oblikovanje; 

- merila in pogoji za izvajanje drugih posegov, ki trajno 
spreminjajo prostor; 

- merila za določanje gradbenih parcel; 
- merila in pogoji za komunalno urejanje stavbnih zem- 

ljišč; 
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- merila in pogoji za ohranjanje in razvijanje naravnih in z 
delom pridobljenih vrednot človekovega okolja; 

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

Prostorski ureditveni pogoji so podlaga za pripravo lokacij- 
ske dokumentacije za posamezen objekt ali drug poseg v 
prostor na območju, ki ga urejajo. 

3. Prostorski izvedbeni načrti 

27. člen 
Prostorski izvedbeni načrti po tem zakonu so: 
1. zazidalni načrti za nova naselja ali za posamezna ob- 

močja znotraj ureditvenih območij naselij ter za turistična in 
industrijska območja zunaj ureditvenih območij naselij; 

2. ureditveni načrti za prenovo, dopolnilno gradnjo in ko- 
munalno ,sanacijo v ureditvenih območjih naselij in v drugih 
poselitvenih območjih, za urejanje zelenih in rekreacijskih 
površin ter za urejanje drugih posegov v prostor, ki niso 
graditev; 

3. lokacijski načrti za posamezne infrastrukturne objekte in 
naprave. 

28. člen ^ 
S prostorskim izvedbenim načrtom se podrobneje določijo 

urbanistični, oblikovalski, gradbeno tehnični, tehnološki in 
drugi pogoji za zagotovitev ustreznih bivalnih, delovnih in 
proizvodnih razmer ter ukrepi za ohranjevanje in razvijanje 
naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja. 
S prostorskim izvedbenim načrtom se tudi podrobneje dolo- 
čijo pogoji za opremljanje s prometnimi, energetskimi, komu- 
nalnimi in drugimi infrastrukturnimi objekti in napravami, ki 
so potrebni za normalno delovanje obravnavanega območja. 

Prostorski izvedbeni narčt je podlaga za izdajo lokacijskega 
dovoljenja ter za parcelacijo zemljišč. 

29. člen 
Prostorski izvedbeni načrt povzema usmeritve iz dolgoroč- 

nega plana družbenopolitične skupnosti in odločitve iz sred- 
njeročnega družbenega plana, ki se nanašajo na obravnavano 
območje. 

Pri pripravi prostorskih izvedbenih načrtov se upoštevajo 
obstoječe komunalne gradnje ter ugotovitve v strokovnih 
podlagah iz 23. člena tega zakona. 

Na podlagi usmeritev in odločitev iz prvega odstavka ter 
ugotovitev iz drugega odstavka ter člena se v prostorskem 
izvedbenem načrtu določijo prostorski pogoji za realizacijo 
planskih odločitev ter na njihovi osnovi razčlenijo in prika- 
žejo: 

- vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednimi območji; 
- rešitve in ukrepi zavarovanje in urejanje krajinskih značil- 

nosti, dobrin splošnega pomena in plodne zemlje; 
- rešitve za varstvo in izboljšanje bivalnega in delovnega 
okolja; 

- potrebne vodnogospodarske ureditve; 
- zasnova ureditve zelenih površin; 
- načrt gradbenih parcel; 
- tehnični elementi za zakoličenje objektov in parcel; 
- stroški za izvedbo načrta; 
- etape izvajanja načrta. 
Prostorski izvedbeni načrt vsebuje tudi obrazložitev in so- 

glasja, ki so jih v skladu z zakonom dali pristojni organi, 
organizacije in skupnosti. 

Prostorski izvedbeni načrt ima v posebni prilogi prostorske 
ureditve in ukrepe za obrambo in zaščito, ki obsegajo tudi 
zaklanjanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin. Uskla- 
jenost prostorskih ureditev in ukrepov s planskimi odloči- 
tvami in s potrebami splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite presoja za zadeve ljudske obrambe pristojni 
upravni organ. 

30. člen 
V zazidalnem načrtu se prostorski pogoji iz tretjega od- 

stavka prejšnjega člena tega zakona določijo: 
- z zazidalno situacijo, ki določa za funkcionalne in obliko- 

valske ureditve območja; 

- s funkcionalnimi in oblikovalskimi rešitvami objektov in 
naprav; 

- z rešitvami prometnega, energetskega, vodovodnega in 
kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez. 

31. člen 
V ureditvenem načrtu se prostorski pogoji iz tretjega od- 

stavka 29. člena tega zakona določijo: 
- s spomeniško-varstveno, gradbenp-tehnično in vsebinsko 

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

- z ureditveno situacijo naselja ali dela naselja, s katero se 
določijo namenska raba površin ter funkcionalne in oblikoval- 
ske rešitve območja; 

- s funkcionalnimi in oblikovalskimi rešitvami predvidenih 
objektov in naprav; 

- z rešitvami v zvezi s,prenovo, dograditvijo in nvoogradnjo 
prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega 
omrežja ter omrežja zvez; 

32. člen 
V lokacijskem načrtu se prostorski pogoji iz tretjega od- 

stavka 29. člena tega zakona določijo: 
- z ureditveno situacijo, kjer so prikazane tehnične rešitve, 

iz katerih so razvidni funkcija in položaj objekta ali naprave, 
njegovi vplivi na obstoječe objekte in naprave ter na okolje; 

- z rešitvami prometnega, energetskega, vodovodnega in 
kanalizacijskega omrežja in omrežja zvez, ki je potrebno za 
delovanje predvidenega objekta ali naprave; 

- z rešitvami, ki se nanašajo na prestavitve, razširitve in 
druge prilagoditve obstoječih objektov ali naprav, in so po- 
trebne za realizacijo predvidenega objekta ali posega. 

33. člen 
Če so na območju dveh ali več občin načrtovani raba 

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

V primerih iz prejšnjega odstavka občine sodelujejo med 
seboj tudi pri pripravi strokovnih podlag iz 23. člena tega 
zakona. 

4. Priprava in sprejem prostorskih izvedbenih 
aktov 

• 34. člen 
Po sprejetju srednjeročnega družbenega plana občine 

sprejme izvršni svet občinske skupščine, v skladu s sprejtimi 
planskimi akti občine in ob upoštevanju planov prizadetih 
samoupravnih organizacij in skupnosti program priprave pro- 
storskih izvedbenih aktov. 

V skladu s programom priprave prostorskih izvedbenih 
aktov se izvršni svet lahko dogovori s posameznim investitor- 
jem za sofinanciranje posameznega prostorskega izvedbe- 
nega načrta. 

V primerih iz prejšnjega člena pripravijo izvršni sveti občin- 
skih skupščin skupen program priprave prostorskega izved- 
benega akta. 

35. člen 
V programu priprave prostorskih izvedbenih aktov so nave- 

deni organi, organizacije oziroma skupnosti, od katerih je 
treba pridobiti soglasja k osnutkom prostorskih izvedbenih 
aktov. 

Organi, organizacije oziroma skupnosti iz prejšnjega od- 
stavka določijo pred začetkom priprave prostorskega izved- 
benega akta pogoje, ki jih mora pripravljalec prostorskega 
izvedbenega akta upoštevati pri njegovi pripravi. 

36. člen 
S programom priprave prostorskih izvedbenih aktov določi 

izvršni svet tudi način pridobitve strokovnih rešitev za pro- 
storske izvedbene načrte. 



Za zazidalne oziroma ureditvene načrte se pripravijo pravi- 
loma variantne strokovne rešitve. Te rešitve se za območja z 
vsebinsko in oblikovno zahtevnejšimi posegi oziroma pro- 
storskimi ureditvami pridobijo z javnim natečajem, ki ga raz- 
piše izvršni svet. Izvršni svet imenuje tudi strokovno telo, ki 
strokovno oceni tako pridobljene rešitve. 

Z natečajem pridobljene rešitve se skupaj s strokovnim 
mnenjem javno razgrnejo, Trajanje razgrnitve določi izvršni 
svet glede na zahtevnost predvidenih prostorskih ureditev, 
vendar ne manj kot 14 dni. Pridobljene rešitve obravnavajo 
občani v prizadetih krajevnih skupnostih, lahko pa tudi v 
zainteresiranih organizacijah združenega dela. 

O izbiri rešitve, ki je podlaga za pripravo prostorskega 
izvedbenega načrta, odloči izvršni svet občinske skupščine. 

37. člen 
Ko izvršni svet občihske skupščine ugotovi, da je osnutek 

prostorskega izvedbenega akta pripravljen v skladu z usmeri- 
tvami dolgoročnega plana, v skladu s srednjeročnim družbe- 
nim planom občine in v skladu z zakonom odredi, da se javno 
razgrne na sedežu občinske skupščine ter v prizadetih krajev- 
nih skupnostih, lahko pa tudi v zainteresiranih organizacijah 
združenega dela. Razgrnitev traja najmanj en mesec. 

Javno razgrnjeni osnutek prostorskega izvedbenega akta 
obsega krajšo obrazložitev načrtovanih rešitev in tiste gra- 
fične priloge in druge prikaze, iz katerih so razvidne načrto- 
vane rešitve in njihovi vplivi na bivanje in delo, možnosti in 
posledice njihove etapne izvedbe ter posledice teh rešitev na 
lastninska razmerja. 

Deli osnutka prostorskega izvedbenega načrta iz priloge po 
zadnjem odstavku 29. člena tega zakona, ki so tajne narave, 
se ne razgrnejo. 

38. člen 
Med javno razgrnitvijo se osnutek prostorskega izvedbe- 

nega akta tudi javno obravnava, 
O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času 

javne obravnave morajo biti na primeren način obveščeni 
občani v krajevnih skupnostih ter delavci in delovni ljude v 
samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

39. člen 
Po preteku javne razgrnitve obravnava izvršni svet občinske 

skupščine pripombe in predloge ter na podlagi strokovne 
presoje zavzame stalfšče do njih. Na podlagi teh stališč se 
osnutek prostorskega izvedbenega akta dopolni, pridobe so- 
glasja pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti ter 
pripravijo druge potrebne tehnične rešitve. Tako dopolnjeni 
osnutek pošlje izvršni svet občinski skupščini, da ga obrav- 
nava in sprejme. 

Občinska skupščina sprejme prostorski izvedbeni akt z 
odlokom. 

40. člen 
V odloku o prostorskih ureditvenih.pogojih občinska skup- 

ščina določi: 
- meje obravnavanega območja 
- funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve 

ali drugega posega; 
- pogoje za urbanistično oblikovanje obravnavanega ob- 

močja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov oziroma po- 
segov v prostor na tem območju: 

- obveznosti v zvezi z usklajevanjem prostorskega izvedbe- 
nega akta z novimi srednjeročnimi družbenimi plani ali spre- 
membami teh planov; 

- druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih 
posegov. 

V odloku o prostorskem izvedbenem načrtu pa občinska 
skupščina poleg določb iz prejšnjega odstavka določi še: 

- etapnost izvedbe posega; 
- režim in začasno namembnost zemljišč, ki se ne zazidajo 

v prvi fazi; 
- obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju pro- 

storskega izvedbenega načrta. 
Odlok določi tudi tolerance pri gabaritih in namembnosti 

objektov oziroma naprav, ki jih z lokacijskim dovoljenjem 
lahko dopusti upravni organ pri izvedbi prostorskega izved- 
benega akta. 

Z uporabo toleranc iz prejšnjega odstavka se ne smeta 
spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter 
načrtovani videz območja. Z uporabo toleranc se tudi ne 
smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega 
območja. 

41. člen 
Po sprejetju srednjeročnega družbenega plana SR Slove- 

nije sprejme Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v sodelova- 
nju z izvršnimi sveti prizadetih občin in s prizadetimi samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi, program priprave prostor- 
skih izvedbenih načrtov, ki jih po določbah srednjeročnega 
družbenega plana sprejme Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

Osnutek prostorskega izvedbenega načrta pošlje Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije prizadetim občinam v javno 
razgrnitev in obravnavo najmanj za mesec dni. Po preteku 
javne razgrnitve oblikujejo izvršni sveti občinskih skupščin 
stališča in predloge k osnutku prostorskega izvedbenega 
načrta in jih pošljejo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. 

Prostorski izvedbeni načrt sprejme Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije z odlokom. 

42. člen 
Sprejeti prostorski izvedbeni akt mora biti pri občinskem 

upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora in v priza- 
detih krajevnih skupnostih stalno na vpogled občanom, orga- 
nizacijam in skupnostim. 

Izvod sprejetega prostorskega izvedbenega akta se na za- 
htevo pošlje za urejanje prostora pristojnemu republiškemu 
upravnemu organu. 

43. člen 
Prostorski izvedbeni akt se lahko spremeni oziroma do- 

polni, in sicer po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem." 

44. člen 
Ob sprejemanju novfega srednjeročnega družbenega plana 

občine oziroma ob spreminjanju sestavin plana, ki se nana- 
šajo na sprejete prostorske izvedbene akte, je treba preveriti 
prostorske izvedbene akte. 

Če rešitve v prostorskih izvedbenih aktih niso več v skladu z 
novim srednjeročnim planom oziroma z njegovimi spremem- 
bami, se prostorski izvedbeni akti ne smejo izvajati, dokler se 
ne uskladijo. 

Prostorski izvedbeni načrt neha veljati, ko je končana z 
načrtom predvidena graditev oziroma drugi posegi v prostor. 

45. člen 
Za urejanje prostora pristojni republiški upravni organ 

predpiše metodologijo za pripravo prostorskih izvedbenih 
aktov. 

Za geodetske zadeve pristojni republiški upravni organ 
predpiše v soglasju z republiškim upravnim organom, pristoj- 
nim za urejanje prostora, podrobnejšo vsebino geodetskih 
podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov. 

Za urejanje prostora pristojni republiški upravni organ 
predpiše skupaj z republiškim upravnim organom, pristojnim 
za ljudsko obrambo, vsebino ter postopek priprave urbani- 
stičnih zasnov ureditve prostora za obrambo in zaščito v 
prostorskih izvedbenih načrtih. 

IV. PARCELACIJ^ 

46. člen 
Z načrtom gradbenih parcel, ki je sestavina prostorskega 

izvedbenega načrta oziroma lokacijske dokumentacije, se 
določijo gradbene parcele za graditev objektov in za druge 
posege v prostor. 

Gradbena parcela po tem zakonu je stavbno zemljišče, na 
katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt ali 
naprava (stavbišče), in stavbno zemljišče, potrebno za nje- 
govo redno rabo (funkcionalno zemljišče). 

Funkcionalno zemljišče za obstoječe objekte in naprave na 
območjih, kjer ni sprejet prostorski izvedbeni načrt, določi za 
urejanje prostora pristojni občinski upravni organ na zahtevo 
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astnika oziroma uporabnika na podlagi prostorskih ureditve- 
lih pogojev. 

47. člen 
Parcelacija stavbnih zemljišč se na terenu izvede na podlagi 

iačrta gradbenih parcel iz sprejetega prostorskega izvedbe- 
lega načrta oziroma načrta gradbenih parcel iz lokacijske 
iokumentacije, na podlagi katere je bilo izdano lokacijsko 
Jovoijenje. w 

48. člen 
Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ mora 

< zahtevi lastnika oziroma uporabnika za delitev obstoječih 
parcel na stavbnem zemljišču pridobiti predhodno mnenje za 
jrejanje prostora pristojnega občinskega upravnega organa. 

Organ iz prejšnjega odstavka pred izdajo mnenja prouči 
jpravičenost delitve parcel s stališča družbenega plana in 
arostorskega izvedbenega akta, ki se nanaša na to zemljišče. 

49. člen 
Občinska skupščina lahko v skladu s srednjeročnim druž- 

aenim planom občine z odlokom razglasi splošno prepoved 
parcelacije zemljišč, prepoved graditve ali prepoved spre- 
membe kulture zemljišča na posameznih območjih, za katera 
se predvideva izdelava prostorskega izvedbenega načrta. 

Splošna prepoved iz prejšnjega odstavka velja za čas, ki ga 
določi občinska skupščina, vendar ne more veljati dalj kot za 
tekoče srednjeročne plansko obdobje. 

Na zemljiščih iz prvega odstavka tega člena se v času 
parcelacije lahko opravljajo geodetska izmera in delitev par- 
cel za obodno parcelacijo ter druga pripravljalna dela, po- 
trebna za izdelavo prostorskega izvedbenega načrta, za pri- 
pravo razlastitve oziroma prenos pravice uporabe na zemlji- 
ščih ali za omejitev drugih pravic na njih, ki so splošnega 
interesa, ter za vzdrževalna dela na gradbenih objektih in 
napravah. 

Na zemljiščih iz prvega odstavka tega člena se lahko ria 
podlagi dovoljenja za urejanje prostora pristojnega občin- 
skega uprava organa, tudi adaptirajo, dozidavajo in nadzida- 
vajo objekti, tako da spreminjajo njegovo namembnost ali 
zmogljivost, če to ni v nasprotju z določbami srednjeročnega 
družbenega plana ali, če ne ovira njegovega izvajanja. Za te 
posege se pogoji natančneje določijo z lokacijsko dokumen- 
tacijo. 

V. LOKACIJA 

50. člen 
Za graditev objektov in za druge posege v prostor je treba 

pridobiti lokacijsko dovoljenje. 

51. člen 
Občinska skupščina lahko predpiše, da je potrebno lokacij- 

sko dovoljenje ne samo za graditev, temveč tudi za druge 
trajne spremembe prostora, ki vplivajo na življenjske pogoje v 
njem. 

Za spremembe iz prejšnjega odstavka se štejejo zlasti: 
- nasipavanje zemljišča do višine, ki toliko presega raven 

sosednjih zemljišč, da vpliva na uporabo stavb, javnih komu- 
nikacij a!i komunalnih naprav v soseščini; 

- odkopavanje zemlje do globine, ki je nižja od najnižje 
kote sosednjih stavb, javnih komunikacij ali komunalnih na- 
prav; 

- zasaditev in krčenje javnih parkov, drevoredov in po- 
dobno; 

- odstranitev obstoječih objektov in naprav. 

52. člen 
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno: 
- za tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in 

napravah; 
- za adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zu- 

nanjost, zmogljivost, velikost ali namen obstoječih objektov; 
- za postavitev začasnih objektov na gradbiščih; 
- za postavitev začasnih objektov in naprav, namenjenih 

sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in po- 
dobno; 
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- za postavitev spominskih plošč ter nagrobnih in drugih 
obeležij, ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del; 

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

Občinska skupščina lahko predpiše, da lokacijsko dovolje- 
nje ni potrebno tudi za graditev pomožnih objektov za po- 
trebe občanov in njihovih družin; s predpisom določi vrsto, 
namen, največjo velikost in način gradnje teh objektov. 

Merila za določitev objektov in posegov iz 1., 2., 3. in 4. 
alinee prvega odstavka ter objektov iz drugega odstavka tega 
člena predpiše za urejanje prostora pristojni republiški 
upravni organ v 6 mesecih po sprejetju tega zakona. 

Dela, za katera lokacijsko dovoljenje ni potrebno, mora 
investitor pred pričetkom del priglasiti za urejanje prostora 
pristojnemu občinskemu upravnemu organu. 

53. člen 
Lokacijsko dovoljenje izda za urejanje prostora pristojni 

občinski upravni organ. 
Lokacijsko dovoljenje za objekte in naprave ter druge po- 

sege v prostor, ki so pomembni za razvoj v SR Sloveniji ali, ki 
vplivajo na namensko rabo prostora v več občinah ali, ki lahko 
ogrožajo človekovo zdravje ali rušijo ekološko ravnovesje v 
naravi, izda za urejanje prostora pristojni republiški upravni 
organ. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s svojim predpisom 
določi vrste posegov v prostor iz prejšnjega odstavka. 

54. člen 
V zahtevi za lokacijsko dovoljenje mora investitor navesti 

osnovne podatke o namenu in zmogljivosti nameravanega 
objekta, naprave ali drugega posega v prostor ter priložiti 
dokazilo, da je upravičen razpolagati z zemljiščem, na kate- 
rem namerava graditi ali drugače posegati v prostor. 

55. člen 
Lokacijsko dovoljenje za objekte, naprave ali druge posege 

v prostor na območjih, za katere je sprejet prostorski izved- 
beni načrt, se izda v skladu s pogoji, ki jih določa ta načrt. 

Lokacijsko dovoljenje za objekte, naprave ali druge posege 
v prostor na območjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditve- 
nimi pogoji in za objekte, naprave ali druge posege v prostor 
na območjih, kjer je sicer v skladu z 49. členom tega zakona 
graditev prepovedana, se izda v skladu s pogoji, ki jih določp 
lokacijska dokumentacija. 

56. člen 
Lokacijska dokumentacija se pripravi na podlagi določb v 

prostorskih ureditvenih pogojih, podatkov o obstoječem sta- 
nju zemljišča in objektov, na katere se nanaša nameravani 
poseg, ter investitorjevih podatkov o namenu in zmogljivosti 
objekta, naprave oziroma drugega posega, na podlagi podat- 
kov o pričakovanih vplivih objekta, naprave oziroma drugega 
posega na okolje ter podatkov o komunalnih priključkih, 
potrebnih za obratovanje objekta ali naprave. 

Lokacijska dokumentacija vsebuje zlasti: 
- kopijo katastrskega načrta obravnavanega zemljišča; 
- geodetski načrt obstoječega stanja terena, objektov in 

naprav; 
- načrt predvidene rabe površin s podatki o oblikovanju 

objektov oziroma naprav; 
- podatke o prometnih in komunalnih priključkih; 
- načrt gradbenih parcel in podatke o funkcionalnem zem- 

ljišču objekta oziroma naprave; 
- rešitve v zvezi z vplivi na okolje, ki jih bo imel obravnavani 

poseg; 
- obrazložitev nameravane gradnje oziroma drugega po- 

sega v prostor; 
- soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti, 

predpisana z zakoni; 
- rešitve v zvezi z graditvijo zaklonišč in v zvezi z zaščito 

pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
V lokacijski dokumentaciji so .določene tudi tolerance pri 

legi, velikosti in funkciji objekta ali drugem posegu v prostor, 
ki so dopustne v projektni dokumentaciji. 
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57. člen 
Pristojni organi, organizacije ali skupnosti, ki v skladu z 

zakonom dajejo soglasja, predpisana za izdajo lokacijskega 
dovoljenja, morajo izdati soglasja najkasneje v enem mesecu 
po prejemu zahtevka za soglasje, če pristojni organ, organi- 
zacija ali skupnost v tem roku ne izda oziroma ne odreče 
soglasja, se šteje, da je soglasje dano. 

58. člen 
Lokacijsko dovoljenje vsebuje podatke iz prostorskega 

izvedbenega načrta oziroma lokacijske dokumentacije in ur- 
banistične, arhitektonske, ureditvene, spomeniško varstvene 
in druge pogoje, ki jih mora investitor izpolniti pri nameravani 
graditvi ali drugem posegu v prostor. Lokacijsko dovoljenje 
vsebuje tudi podatke o pripadajoči gradbeni parceli. 

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

Sestavni del lokacijskega dovoljenja je izris iz grafičnega 
dela prostorskega izvedbenega načrta oziroma lokacijska do- 
kumentacija. 

59. člen 
Če občinska_ skupščina v skladu z določbo 51. člena tega 

zakona predpiše, da je za odstranitev obstoječega objekta ali 
njegovega dela potrebno lokacijsko dovoljenje, investitor pa 
ne namerava na tem zemljišču postaviti novega objekta, se v 
lokacijskem dovoljenju za odstranitev objekta določijo pogoji 
za ureditev prostora po njegovi odstranitvi. 

60. člen 
Lokacijsko dovoljenje se vroči investitorju in drugim stran- 

kam v upravnem postopku, občinski upravni organizaciji za 
urbanistično načrtovanje, občinski urbanistični inšpekciji in 
za* geodetske zadeve pristojnemu občinskemu upravnemu 
organu. 

61. člen 
O zahtevi za izdajo lokacijskega dovoljenja mora pristojni 

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

62. člen 
Lokacijsko dovoljenje neha veljati, če v enem letu po prav- 

nomočnosti lokacijskega dovoljenja investitor ne vloži za- 
hteve za gradbeno dovoljenje, če je njegova zahteva za grad- 
beno dovoljenje pravnomočno zavrnjena ali če je gradbeno 
dovoljenje po zakonu prenehalo veljati. 

Organ, ki je izdal lokacijsko dovoljenje, lahko na zahtevo 
investitorja podaljša veljavnost lokacijskega dovoljenja naj- 
več za eno leto po preteku roka iz prejšnjega odstavka. 

63. člen 
Priglasitev nameravanih del iz 52. člena tega zakona vse- 

buje opis nameravane graditve in zemljišča, na katerem naj bi 
objekt stal, kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim 
objektom ter dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na kate- 
rem 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 prostorskim izvedbenim aktom, izda investitorju o 
tem potrdilo. 

Če se potrdilo nanaša na začasne objekte iz 3., 4. in 6. 
alinee prvega odstavka 52. člena, določi upravni organ v 
potrdilu tudi rok za odstranitev objekta in morebitne druge 
obveznosti investitorja oziroma uporabnika. 

če pristojni organ ugotovi, da je za nameravano graditev 
potrebno lokacijsko dovoljenje ali da bi bila graditev v na- 
sprotju s prostorskimi izvedbenimi akti, mu izdajo potrdila z 
odločbo zavrne. 

Pristojni organ mora izdati potrdilo po drugem odstavku 
oziroma odločbo po četrtem odstavku tega člena v 15 dneh 
po prejemu priglasitve. Če ga v tem roku ne izda, se šteje, da 
je graditev dovoljena. 

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

64. člen 
Pred začetkom graditve je treba objekt zakoličiti v skladu s 

pogoji, določenimi v lokacijskem dovoljenju. 
Ce se pri zakoličenju na terenu ugotovijo med dejanskim 

stanjem na terenu in med stanjem po lokacijskem dovoljenju 
pri legi objektov, podzemnih naprav ali višinskih kot take 
razlike, da bi he bi bilo mogoče izpolniti pogojev iz lokacij- 
skega dovoljenja, se zakoličenje objekta ne sme opraviti brez 
poprejšnjega soglasja organa, ki je izdal lokacijsko dovolje- 
nje. Ta organ mora odločiti o soglasju v treh dneh po prejemu 
investitorjeve zahteve. V aktu o soglasju lahko določi organ 
dodatne pogoje v zvezi z ugotovljenimi razlikami. 

65. člen 
O zakoličenju se napravi zapisnik, ki ga podpišeta uradna 

oseba, ki je opravila zakoličenje, in pooblaščeni predstavnik 
investitorja. 

Zapisnik se pošlje upravnemu organu, ki je izdal lokacijsko 
dovoljenje, občinski upravni organizaciji za urbanistično na- 
črtovanje, investitorju ter za geodetske zadeve pristojnemu 
občinskemu upravnemu organu, če je zakoličbo opravila za to 
pooblaščena strokovna organizacija. 

66. člen 
Lokacijsko dovoljenje se lahko spremeni. Zahtevo za spre- 

membo lokacijskega dovoljenja je treba pismeno utemeljiti 
tako, da je iz" nje razviden vpliv zahtevane spremembe na 
pogoje, ki so določeni v lokacijskem dovoljenju. Nova od- 
ločba, ki deloma nadomesti lokacijsko dovoljenje, se omeji na 
predlagane spremembe, če zaradi narave predlaganih spre- 
memb ni potrebno izdati novega lokacijskega dovoljenja. 

VI. ORGANIZACIJA UPRAVNIH ORGANOV 
IN STROKOVNIH SLUŽB ZA UREJANJE 
PROSTORA 

67. člen 
Upravne naloge v zvezi z izvajanjem tega zakona, opravlja v 

občini za urejanje prostora pristojni občinski upravni organ. 
Organizacijske in strokovne naloge, ki se nanašajo na ure- 

janje naselij in drugih posegov v prostor, opravljajo v občini 
upravne organizacije za družbeno planiranje, lahko pa tudi 
posebne upravne organizacije za urbanistično načrtovanje. 

Upravne organizacije iz prejšnjega odstavka se praviloma 
ustanovijo za dve ali več občin skupno. 

Z ustanovitvenim aktom se v skladu s statutom občine 
lahko določi, da je upravna organizacija za urbanistično načr- 
tovanje pravna oseba. 

68. člen 
Upravna organizacija iz prejšnjega člena opravlja v zvezi z 

izvajanjem tega zakona naslednje naloge: 
- pripravlja gradiva za program priprave prostorskih izved- 

benih aktov iz 34. člena tega zakona; 
- skrbi za izpolnitev pogojev, ki jih določijo ustrezni organi, 

organizacije in skupnosti za pripravo prostorskih izvedbenih 
aktov (35. člen tega zakona); 

- organizira pripravo prostorskih izvedbenih aktov in sode- 
luje z ustreznimi strokovnimi organizacijami združenega dela 
pri pripravi strokovnih podlag zanje; 

- skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov pro- 
storskih izvedbenih aktov (36. in 37. člen tega zakona) ter daje 
pojasnila o rešivah osnutka prostorskega izvedbenega akta 
na javnih obravnavah (38. člen tega zakona); 

- pridobiva soglasje ustreznih organov, organizacij in 
skupnosti k prostorskim izvedbenim aktom; 

- pripravlja lokacijsko dokumentcijo ter nanjo pridobiva 
soglasje ustreznih organov, organizacij in skupnosti; 

- nudi strokovno pomoč samoupravnim organizacijam in 
skupnostim pri zadevah urejana prostora; 

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

- zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni rabi 
prostora in o posegih v prostor ter vodi evidenco in dokumen- 
tacijo predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja prostor. 

69. člen 
Za pripravo prostorskih izvedbenih načrtov iz 41. člena tega 

zakona skrbi za urejanje prostora pristojni republiški upravni 
organ; ta pridobiva tudi soglasja ustreznih organov, organiza- 
cij in skupnosti k tem načrtom. 

70. člen 
Strokovne podlage za pripravo prostorskih izvedbenih ak- 

tov ter tehnično strokovne naloge v zvezi z urbanističnim 
načrtovanjem in drugimi posegi v prostor, opravljajo organi- 
zacije združenega dela, ki so registrirane za tako dejavnost. 

Organizacija združenega dela se lahko registrira za oprav- 
ljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka, če je to njena glavna 
dejavnost in če zaposluje najmanj: 

- dva načrtovalca z visoko izobrazbo arhitektonsko urbani- 
stične smeri; 

- enega načrtovalca za krajinsko načrtovanje z visoko izo- 
brazbo krajinsko arhitektonske smeri; 

- enega načrtovalca za komunalno opremo naselij z visoko 
izobrazbo gradbene ali komunalne smeri; 

- enega načrtovalca za energetsko omrežje z visoko izo- 
brazbo elektro ali strojne smeri; 

- enega načrtovalca za promet in zveze z visoko izobrazbo 
gradbene ali komunalne smeri; 

- enega načrtovalca z visoko izobrazbo ekonomske smeri. 

71. člen 
S samoupravnim splošnim aktom organizacije združenega 

dela iz prejšnjega člena se uredi način notranje kontrole 
strokovnih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov z 
vidika upoštevanja predpisov s področja urejanja prostora, z 
vidika popolnosti in verodostojnosti uporabljenih podatkov in 
z vidika strokovne kvalitete dela. 

V strokovnih podlagah iz prejšnjega odstavka mora organi- 
zacija združenega dela navesti vir podatkov, ki so bili uporab- 
ljeni pri pripravi teh podlag. 

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

72. člen 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega in dru- 

gih zakonov s področja urejanja prostora in predpisov, izda- 
nih na njihovi podlagi, opravljajo organi občinske in republi- 
ške urbanistične inšpekcije. 

73. člen 
Organ občinske urbanistične inšpekcije opravlja tele na- 

loge: 
- nadzoruje izvajanje sprejetih prostorskih izvedbenih ak- 

tov; 
- nadzoruje, ali je bilo za dela, ki se izvajajo, razen za dela 

iz drugega odstavka 53. člena tega zakona, izdano lokacijsko 
dovoljenje oziroma potrdilo in, ali se posegi v prostor izvajajo 
v skladu z izdanimi dovoljenji 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 sodeluje pri pripravi pro- 
storskih izvedbenih aktov. 

74. člen 
če se gradi ali drugače posega v prostor brez lokacijskega 

dovoljenja ali brez potrdila na zemljišču, kjer po tem zakonu 
ni mogoče izdati lokacijskega dovoljenja, odredi organ urba- 
nistične inšpekcije, da se objekt ali del objekta ne glede na 
gradbeno fazo odstrani in vzpostavi prejšnje stanje na investi- 
torjeve stroške; če investitorja ni mogoče ugotoviti, se objekt 
odstrani na stroške lastnika oziroma upravljavca zemljišča. 

75. člen 
Če se gradi ali drugače posega v prostor brez lokacijskega 

dovoljena ali brez potrdila na območju, kjer je sicer graditev 
dovoljena, odredi organ urbanistične inšpekcije, da se grad- 
nja ustavi, dokler investitor ne pridobi lokacijskega dovolje- 
nja. 

Investitor mora za lokacijsko dovoljenje zaprositi ali prigla- 
siti graditev v enem mesecu po izdanem ukrepu iz prejšnjega 
odstavka. 

Če investitor nadaljuje delo kljub izdanemu ukrepu iz pr- 
vega odstavka tega člena ali če za urejanje prostora pristojni 
upravni organ lokacijsko dovoljenje oziroma izdajo potrdila 
zavrne ali če investitor v roku iz prejšnjega odstavka ne 
zaprosi za lokacijsko dovoljenje oziroma ne priglasi namera- 
vane graditve, odredi organ urbanistične inšpekcije, da se 
objekt oziroma del objekta odstrani na investitorjeve stroške 
ter vzpostavi prejšnje stanje. 

76. člen 
Če se gradbena dela ali drugi posegi izvajajo v nasprotju s 

pogoji, določenimi v lokacijskem dovoljenju oziroma v na- 
sprotju z izdanim potrdilom, odredi organ urbanistične inš- 
pekcije, da se izvedena dela uskladijo s pogoji lokacijskega 
dovoljenja oziroma potrdila. 

Če se dela iz prejšnjega odstavka ne dajo uskladiti, odredi 
organ urbanistične inšpekcije, da se gradnja ustavi, dokler 
investitor ne pridobi spremenjenega lokacijskega dovoljenja 
oziroma potrdila. 

Investitor mpra za spremembo lokacijskega dovoljenja za- 
prositi v enem mesecu po izdanem ukrepu iz prvega odstavka 
tega člena. 

Če investitor nadaljuje dela kljub izdanemu ukrepu iz pr- 
vega oziroma drugega odstavka tega člena ali če za urejanje 
prostora pristojni upravni organ spremembo lokacijskega do- 
voljenja oziroma potrdila zavrne ali če investitor v roku iz 
prejšnjega odstavka ne zaprosi za spremembo lokacijskega 
dovoljenja oziroma potrdila, odredi organ urbanistične inš- 
pekcije, da se objekt ali del objekta na investitorjeve stroške 
odstrani ter vzpostavi stanje, določeno v lokacijskem dovolje- 
nju oziroma potrdilu. 

77. člen 
Organ urbanistične inšpekcije odloča o zadevah po določ- 

bah prejšnjih členov v skrajšanem postopku brez zaslišanja 
strank. * 

Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz 74. 75. in 76. člena in 
pritožba zoper sklep o dovolitvi izvršbe take odločbe ne 
zadržita izvršitve odločbe oziroma sklepa. 

78. člen 
Organ republiške urbanistične inšpekcije: 
- nadzoruje, ali je bilo za dela iz drugega odstavka 53. člena 

tega zakona izdano lokacijsko dovoljenje in, ali se posegi v 
prostor izvajajo v skladu z izdanimi dovoljenji; 

- nadzoruje delo organov občinske urbanistične inšpekcije, 
jim daje strokovna navodila in nudi drugo potrebno strokovno 
pomoč; 

- lahko naroči organu občinske urbanistične inšpekcije, da 
opravi določeno inšpekcijsko dejanje iz pristojnosti občinske 
inšpekcije; 

- lahko opravi posamezno inšpekcijsko dejanje iz pristojno- 
sti občinske inšpekcije, kadar ga organ občinske inšpekcije 
ne opravi, ali ga ne opravi v predvidenem obsegu in roku ali 
na ustrezen način in bi lahko Dovzročilo hujše škodljive posle- 
dice ali, v primerih širših družbeno pomembnih in zahtevnih 
ukrepanj; 

- zbira in proučuje poročila urbanističnih inšpekcij in pred- 
laga pristojnim občinskim in republiškim organom ustrezne 
ukrepe; 

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

republiške urbanistične inšpekcije sodeluje pri pripravi pro- 
storskih izvedbenih načrtov, ki jih sprejema Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 

79. člen 
Za republiškega urbanističnega inšpektorja je lahko imeno- 

vana oseba, ki ima visokošolsko izobrazbo arhitektonske, 
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gradbene, geodetske, krajinsko arhitektonske, komunalne ali 
pravne smeri. 

Za občinskega urbanističnega inšpektorja je lahko imeno- 
vana oseba, ki ima najmanj višješolsko izobrazbo smeri iz 
prvega odstavka. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

80. člen 
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 opravlja druga dela brez lokacijskega do- 
voljenja oziroma brez potrdila (50., 51. in 63. člen); 

2. opravi zakoličenje objekta brez lokacijskega dovoljenja 
ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem ali brez soglasja za 
urejanje prostora pristojnega upravnega organa (64. člen). 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela ali pravne osebe, ki stori dejanje iz prejš- 
njega odstavka. 

81. člen 
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 podlage za pripravo in sprejem pro- 
storskih izvedbenih aktov, pa za ta dela ni registrirana (70. 
člen); 

2. gradi oziroma izvaja druga dela v nasprotju z lokacijskim 
dovoljenjem oziroma potrdilom (76. člen); 

3. kljub odredbi pristojnega organa urbanistične inšpekcije 
v določenem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti ali 
ne ustavi graditve objekta oziroma dela objekta (76. člen). 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 din se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela ali druge pravne osebe, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

82. člen 
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 10.000 do 30.000 din ali z zaporom do 30 dni. 

Postopek za prekršek iz prvega odstavka ni dopusten, če 
pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

l. 
Osnutek zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 

prostor so zbori Skupščine SR Slovenije obravnavali na sejah 
dne 28. 9. 1983. 

Družbenopolitični zbor je pri tem sprejel stališče, da je 
treba v zakonu jasneje ločiti upravne pristojnosti od strokov- 
nega dela ter v predlagani organiziranosti upravnih in stro- 
kovnih služb poskrbeti za racionalnost, kar bi dosegli pred- 
vsem z organiziranjem medobčinskih služb. 

Zbor občin in Zbor združenega dela sta osnutek zakona 
sprejela ter naročila predlagatelju, naj prouči in upošteva 
usmeritve, ki so bile sprejete na sejah zborov ter naj ustrezno 
upošteva predloge, mnenja in stališča delovnih teles, skupin 
delegatov in delegatov v razpravi na sejah zborov. V skladu z 
usmeritvami zborov naj predlagatelj ob pripravi predloga za- 
kona pripravlja tudi podzakonske akte in raziskavo o sedanji 
organiziranosti služb ter o možnostih za postopen prehod na 
predlagano organiziranost, o čemer bo poročal v delovnih 
telesih Skupščine SR Slovenije. 

Ob pripravi predloga zakona je predlagatelj proučil stališča 

% 
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

83. člen 
Do sprejetja prostorskih izvedbenih aktov po določbah tega 

zakona, vendar najdalj do 31. 12. 1990, se uporabljajo veljavni 
zazidalni načrti in urbanistični redi, kolikor niso v nasprotju s 
prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana, 
sprejetega v skladu z zakonom o urejanju prostora. 

84. člen 
Občinske skupščine ustanovijo upravno organizacijo iz 67 

člena tega zakona najkasneje do 31. 12. 1987. 
Z ustanovitvijo upravne organizacije iz prejšnjega odstavka 

prenehajo veljati pooblastila organizacijam združenega dela, 
ki so jim bila dana na podlagi drugega odstavka 36. člena 
zakona o urbanističnem planiranju 

Urbanistični inšpektorji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 79. 
člena tega zakona, lahko opravljajo inšpekcijske naloge naj- 
dalj do 31. 12. 1987. 

85. člen 
Republiški upravni organi izdajo izvršilne predpise iz 45. 

člena tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi. 

86. člen 
Lokacijski postopki, ki temeljijo na zazidalnih načrtih in 

urbanističnih redih v skladu s 83. členom tega zakona, se 
vodijo po določbah zakona o urbanističnem planiranju. 

Inšpekcijski postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo 
tega zakona se dokončajo po določbah zakona o urbanistič- 
nem planiranju. 

87. člen 
Za prostorski akt v smislu 16. člena zakona o razlastitvi in 

prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni lisi 
SRS, št. 5/80) se šteje prostorski izvedbeni načrt. 

88. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati: 
- zakon o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 

16/67, 27/72 in 8/78), razen določb o lokacijskem postopku in 
urbanistični inšpekciji, ki se še nadalje uporabljajo po določ- 
bah 86. člena tega zakona; 

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

89. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu 

SRS«. 

predsedstva RK SZDL ter njegovega sveta za družbenopoli- 
tični sistem in sveta za varstvo okolja kakor tudi vse preostale 
pripombe, dane v razpravah o osnutku zakona izven Skup- 
ščine SR Slovenije. 

II. 
Predlagatelj je v celoti upošteval stališča Družbenopolitič- 

nega zbora ter usmeritve Zbora občin in Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije in jih vključil v predlog zakona: 

- Povezava prostorskih izvedbenih aktov z odločitvami v 
srednjeročnih družbenih planih je sicer v osnutku zakona že 
bila nakazana v splošnih določbah ter v 21., 24. in 32. členu, 
vendar po sklepu zborov ni bila dovolj opredeljena predvsem 
v primerih, ko se ti akti uresničujejo v več planskih obdobjih. 

Zato je predlagatelj v predlogu zakona dopolnil besedilo 22. 
člena (21. člen osnutka); temeljna načela iz šestega člena in 
prvega odstavka 7. člena predloga zakona, ki se nanašajo na 
celovito načrtovanje posegov v prostor, pa je upošteval v 
novem drugem odstavku 22. člena (21. člen osnutka), v do- 
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ločbi, da morajo prostorski izvedbeni akti omogočiti po- 
stopne posege v prostor v več srednjeročnih planskih obdob- 
jih. 

- Glede usklajevanja veljavnih zazidalnih načrtov in urba- 
nističnih redov s prostorskimi deli dolgoročnih in srednjeroč- 
nih planov je predlagatelj dopolnil 83. člen (83. člen osnutka) 
z določbo, da ti dokumenti lahko veljajo do konca nasled- 
njega srednjeročnega planskega obdobja (torej do 31. 12. 
1990), če niso v nasprotju s prostorskimi sestavinami srednje- 
ročnega družbenega piana občine, sprejetega v skladu z 
zakonom o urejanju prostora. 

- Usmeritev, naj predlagatelj v zakonu navede natančnejša 
merila za objekte in posege v prostor, ki so pomembni za 
urejanje prostora v S H Sloveniji, je smiselno upoštevana v 
tretjem odstavku 53. člena določbo, naj ta merila določi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s posebnim podzakon- 
skim predpisom. Za tako rešitev se je predlagatelj odločil 
zato, ker so taka merila zlasti tehnična in bi presegla vsebino 
zakona, poleg tega pa se morajo hitreje kot zakon prilagajati 
novim znanstvenim in tehnološkim spoznanjem ter novim 
dogovorjenim dolgoročnim družbenim ciljem. 

- Glede organiziranosti upravnih in strokovnih služb je 
predlagatelj v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora in s 
sklepi Zbora občin ter Zbora združenega dela naročil po- 
sebno študijo, s katero naj bi analizirali dosedanjo organizira- 
nost na tem področju in prikazali način prehoda na predla- 
gano novo organiziranost. Določbe zakona pa je dopolnil, 
tako da so sedaj v 68. členu (67. člen osnutka) natančneje 
določene naloge upravne organizacije za urbanistično načr- 
tovanje, v 67. členu (66. člen osnutka) pa je v tretjem odstavku 
oblikovana določba, po kateri se praviloma ustanovijo me- 
dobčinske upravne organizacije. V 84. čienu prehodnih do- 
ločb (84. člen osnutka) je za dve leti podaljšan rok za ustano- 
vitev predlaganih upravnih organizacij. 

Da bi lahko zagotovili čim racionalnejše delo v upravnih 
organizacijah in polno zaposlitev strokovnjakov tudi s podob- 
nimi nalogami predvsem za samoupravne interesne skupno- 
sti, kar bi tudi pripomoglo k zmanjševanju stroškov za urbani- 
stično načrtovanje v občini, je v novem četrtem odstavku 67. 
člena predvideno, da lahko občine z ustanovitvenim aktom 
ustanovijo upravno organizacijo kot pravno osebo. 

Predlagatelj je proučil tudi vse druge pripombe k določbam 
posameznih členov, ki so jih k osnutku zakona dala delovna 
telesa Skupščine SR Slovenije, Svet za družbenopolitični si- 
stem in Svet za varstvo okolja pri RK SZDL, društva, skupine 
delegatov in delegati na sejah zborov. Poleg redakcijskih 
pripomb je predlagatelj v skladu z usmeritvam/ zborov upo- 
števal še naslednje vsebinske pripombe: 

člen* pripomba / način upoštevanja 

2. člen 

II. Temeljna 
načela za 
urejanje na- 
selij in dru- 
gih pose- 
gov v pro- 
stor 

1. Strokov- 
ne podlage 
za prostor- 
ske izved- 
bene akte 

Pripombo, da je preozko opredeljena določba o 
načrtovanju naselij in drugih posegov v prostor 
le v skladu z namensko rabo prostora, je predla- 
gatelj upošteval in ustrezno dopolnil drugi od- 
stavek tega člena. 
Pripombe, da 'so nekatere določbe temeljnih 
načel iz osnutka zakona prekonkretne in da ne 
spadajo v to poglavje, medtem Ko manjkajo ne- 
katera načela, ki se nanašajo predvsem na ko- 
munalno opremljanje naselij, je predlagatelj 
upošteval, tako da je opustil določbe o absolut- 
nih odmikih, velikosti ipd. in prepustil to določa- 
nje podzakonskim predpisom ter normativom. Z 
dopolnitvijo besedila posameznih členov pa jih 
je tudi med seboj uskladil in vsebinsko razširil 
tako da so načela po vsebini in pomenu enako- 
vrednejša (17. člen, nov 18. člen). 
Zaradi pripombe, naj se v tem poglavju poudar- 
ita priprava strokovnih podlag in ustrezna upo- 
raba planskih strokovnih podlag pri pripravi 
prostorskih izvedbenih aktov, je predlagatelj 
oblikoval novo podpoglavje "Strokovne podla- 
ge za prostorske izvedbene akte«. V tem podpo- 
glavju so oblikovane nove določbe o upošteva- 

2. Prostor- 
ski uredi- 
tveni pogoji 

29. člen (24. 
člen) 

31. člen (26 
člen) 

34. člen 
(35. člen) 

35. člen 

Opomba 'Oštevilčenje členov je povzeto Iz predloga zakona, zaradi lažje 
primerjave pa je v primeru spremembe v oklepaju navedena še številka ustrez- 
nega člena v osnutku zakona. 

nju planskih strokovnih podlag, določbe o pri- 
pravi posebnih strokovnih podlag za prostorske 
izvedbene akte ter določbe o temeljnih topo- 
grafskih načrtih in njihovem merilu. 
V razpravah ;e biio danih več predlogov o dru- 
gačni vlogi prostorskih ureditvenih pogojev, kot 
jim je bila določena v osnutku zakona. Po njih 
naj bi prostorski ureditveni pogoji dobili vlogo 
izvedbenega akta, ki bi bil povezan neposredno 
z dolgoročnim planom občine in bi pokrival 
ozemlje celotne občine; torej naj bi deloma 
opravljal vlogo urbanističnega programa po se- 
daj veljavni urbanistični zakonodaji. Teh pri- 
pomb predlagatelj ni mogel v celoti upoštevati, 
saj bi prostorski ureditveni pogoji v tem primeru 
ne bili skladni s sistemom družbenega planiraja, 
ki določa, da se dolgoročni plan izvaja z odloči- 
tvami v srednjeročnem družbenem planu oziro- 
ma na njegovi podlagi sprejetih izvedbenih ak- 
tov. Zato je tudi v predlogu zakona opredelil 
prostorske ureditvene pogoje kot izvedbene ak- 
te srednjeročnega družbenega plana, ki se kot 
drugi izvedbeni akti vsakih pet let preverjajo z 
odločitvami v novih srednjeročnih družbenih 
planih. Pač pa je v podpoglavju o prostorskih 
ureditvenih pogojih jasneje oblikoval člene, ki 
določajo, da se prostorski ureditveni pogoji pri- 
pravijo za vsa območja v občini, ki nimajo ve- 
ljavnega prostorskega izvedbenega načrta ozi- 
roma ni v srednjeročnem družbenem planu 
predvidena izdelava takega načrta in graditev 
zaradi priprave prostorskega izvedbenega načr- 
ta po tem zakonu ni prepovedana. Torej se pri- 
pravljajo tudi za posamezna funkcionalno in 
prostorsko zaokrožena območja v ureditvenih 
območjih naselij. V teh primerih so predvsem 
omejitveni in dopušajo le tiste posege, ki so 
nujni za normalno življenje in vzdrževanje ob- 
jektov, ta kd da bo kasneje na tem območju 
možna kompleksna graditev ali prenova. 

Zaradi te značilnosti prostorskih ureditvenih 
pogojev se je predlagatelj odločil za zamenjavo 
vrstnega reda podpoglavij in to podpoglavje 
uvrstil pred podpoglavje o prostorskih izvedbe- 
nih načrtih, ki se nanašajo le na posamezna, s 
srednjeročnimi družbenimi plani določena ob- 
močja. 
Pripombo, naj prostorski izvedbeni načrti vse- 
bujejo tudi soglasja, ki jih izdajo pristojni orga- 
ni, organizacije in skupnosti, je predlagatelj 
ustrezno upošteval v novem četrtem odstavku 
tega člena. 
Razpravljalci so opozorili na nejasnosti pri ko- 
masaciji stavbnih zemljišč, zlasti pa o nejasno- 
stih pri izvedbi takega postopka. Po širši stro- 
kovni razpravi je predlagatelj črtal to določbo v 
zadnji alinei tega člena, ker je ugotovil, da vseh 
posebnosti postopka, povezanih s komasacijo 
stavbnih zemljišč, ni mogoče ustrezno rešiti v 
tem zakonu, ampak bi ta vprašanja zaradi po- 
membnosti terjala razrešitev v posebnem pred- 
pisu. 
Predlog, naj se določi, kdo pripravi strokovne 
podlage za program priprave prostorskih izved- 
benih aktov, je predlagatelj upošteval, tako daje 
dopolnil 68. člen, ki podrobneje določa naloge 
upravne organizacije za urbanistično načrtova- 
nje. 
V razpravi o osnutku zakona je bilo opozorjeno 
na pridobivanje soglasij k prostorskim izvedbe- 
nim aktom. Predlagatelj je na novo oblikoval 
določbe tega člena in obvezal pripravljavca pro- 
grama priprave prostorskih izvedbenih aktov, 
da še pred pripravo prostorskega izvedbenega 
akta prouči, katera soglasja bo treba pridobiti za 
ta akt. Organi, organizacije in 'skupnosti, ki ta 
soglasja izdajajo, morajo že pred pripravo 
osnutka določiti pogoje, ki naj jih upošteva pri- 
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pravljavec prostorskega izvedbenega akta. Po 
obravnavi in dopolnitvi osnutka pa se izdano 
ustrezno soglasje nanaša le na upoštevanje da- 
nih pogojev in na upoštevanje zakonskih pred- 
pisov 

36. člen Razpravljavci so opozorili na neustrezne in ne- 
(36. člen) popolne določbe, ki govore o razpisu javnega 

natečaja za strokovne rešitve kot podlage pro- 
storskim izvedbenim načrtom. Predlagatelj je ta 
člen dopolnil ter določil postopek in način oce- 
njevanja ter izbire najprimernejše strokovne re- 
šitve. 

37. člen Pripombe, ki se nanašajo na nejasno določbo o 
in 38. člen razgrnitvi osnutkov prostorskih izvedbenih ak- 
(38. in 39. tov in vodenju javne obravnave, je predlagatelj 
člen) upošteval, tako da je med naloge upravne orga- 

nizacije za urbanistično načrtovanje (68. člen) 
vnesel tudi dolžnosti, povezane z razgrinjanjem 
in javno obravnavo teh aktov. 

41. člen Pripomba, naj se bolj natančno opredeli posto- 
(42. člen) pek priprave in sprejemanja prostorskih izved- 

benih načrtov, za katere je odgovoren Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, je upoštevana, ta- 
ko da je besedilo člena dopolnjeno z določbami, 
ki se nanašajo na oblikovanje in sprejem pro- 
grama za pripravo teh prostorskih izvedbenih 
načrtov, na postopek njihove razgrnitve in javne 
obravnave ter na usklajevanje pripomb iz javne 
obravnave in prejemanja načrta. 

44. člen Pripombe, ki se nanašajo na rok veljavnosti pro- 
(45. člen) storskega izvedbenega akta se razlikujejo in ce- 

lo nasprotujejo (od tega da je rok 10 let predolg, 
do predloga, da veljavnost prostorskega izved- 
benega akta sploh ne bi bila omejena.) Poleg 
tega razpravljavci predlagajo, naj se natančneje 
določi medsebojna odvisnost srednjeročnega 
družbenega plana in prostorskega izvedbenega 
akta. 
Predlagatelj je te pripombe upošteval, tako da v 
obravnavani določbi ni več določen najdaljši 
rok veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov, 
pač pa je za prostorske izvedbene načrte dolo- 
čeno, da veljajo, dokler niso dokončane vse, z 
njim predvidene graditve ali posegi v prostor. 
Določeno je tudi, da mora občina ob sprejema- 
nju novega srednjeročnega družbenega plana 
občine oziroma ob spreminjanju sestavin plana, 
ki se nanašajo na sprejete prostorske izvedbene 
akte, te akte preveriti in če je potrebno, uskla- 
diti. 

IV. Parcela- V skladu s pripombami, naj se v tem poglavju 
dja obrazložijo pojmi o parcelaciji stavbnih zem- 

ljišč, je predlagatelj oblikoval besedilo novega 
46. in 49. člena, kjer so pojasnjeni pojmi načrt 
gradbenih-parcel, gradbena parcela, stavbišče, 
funkcionalno zemljišče in parcelacija. 

49. člen Predlagatelj je zaradi pripombe, da je v tretjem 
(49. člen) odstavku premalo jasna določba o izjemnih in- 

vesticijskih delih na območjih, kjer je prepove- 
dana parcelacija, oblikoval nov četrti odstavek, 
v katerem je natančneje določeno, katere pose- 
ge lahko dovoli občinski upravni organ na teh 
območjih ter kateri pogoji morajo biti izpolnjeni 
pri takih posegih. Določeno je tudi, da se na- 
tančnejši pogoji za take posege oblikujejo v 
lokacijski dokumentaciji. 

52. člen Predlagatelj je upošteval pripombo, naj se spi- 
(52. člen) sek posegov v prostor, za katere ni potrebno 

lokacijsko dovoljenje, razširi še s spominskimi 
in podobnimi obeležji ter s pomožnimi objekti 
(drvarnice ipd.), ki služijo potrebam občana ali 
njegove družine. Ta člen pa je dopolnjen tudi z 
določbo, naj merila za določanje objektov, za 
katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, določi 
za urejanje prostora pristojni republiški upravni 
organ. 

63. člen Določbe o priglasitvi je predlagatelj v skladu s 

(62. člen) pripombami dopolnil z obveznostjo, da se v 
potrdilu o priglasitvi določi tudi rok odstranitve 
začasnega objekta ter naloge investitorja pri 
tem. 

70. člen Predlog, naj se z zakonom (in ne le z ustreznim 
(69. člen) družbenim dogovorom) določijo pogoji za regi- 

stracijo organizacij združenega dela, ki priprav- 
ljajo strokovne podlage za prostorske izvedbe- 
ne akte in druge strokovne naloge pri urbani- 
stičnem načrtovanju, je predlagatelj upošteval, 
tako da je oblikoval določbo, po kateri se orga- 
nizacije združenega dela lahko registrirajo za 
opravljanje navedenih dejavnosti, če je to njiho- 
va glavna dejavnost in če imajo hkrati v delov- 
nem razmerju določeno minimalno število stro- 
kovnih delavcev za opravljanje nalog s posa- 
meznih področij. 

III. 
Pri pripravi predloga zakona predlagatelj ni mogel upošte- 

vati pripomb in predlogov, ki niso bili skladni z usmeritvami, 
ki so jih zbori Skupščine SR Slovenije oblikovali k osnutku 
zakona. 

Med temi pripombami so vsebinsko najpomembnejše zlasti 
naslednje: 

- Predlagatelj ni upošteval pripomb, naj se vsebina pro- 
storskih izvedbenih aktov še natančneje določi, ker je menil, 
naj se podrobnejše vsebinske opredelitve urejajo s podzakon- 
skimi predpisi. Tako ni upošteval tudi nasprotnih pripomb, da 
naj se vsebina prostorskih izvedbenih aktov sploh izpusti, saj 
bi s tem bistveno zmanjšal preglednost in možnost razumeva- 
nja zakona v celoti. 

- Predlagatelj je bil prav tako mnenja, da je nesmotrno v 
tem zakonu navajati vsa soglasja, ki so potrebna ob sprejema- 
nju prostorskih izvedbenih načrtov in izdajanju lokacijskega 
dovoljenja. Pač pa naj se takoj po sprejetju zakona pripravi 
akcijski program za njegovo izvajanje, v katerem naj bi se 
pripravil tudi pregled soglasij ter določil postopek za odpravo 
tistih soglasij, ki zaradi usklajevanja interesov in zahteve pri 
družbenem planiranju niso več nujno potrebna. Predlagatelj 
tudi ni sprejel predloga, naj se soglasja zbirajo tudi k prostor- 
skim ureditvenim pogojem, saj so ti pretežno usmerjevalni in 
se natančneje določijo šele z lokacijsko dokumentacijo za 
posamezne posege v prostor. 

- Zahteva, naj ima prostorski izvedbeni akt - tako kot ureja 
sedaj veljavna zakonodaja - tudi pravilnik za izvajanje, v 
predlagani obliki ni bila upoštevana. Podrobneje pa je dolo- 
čena vsebina odloka o prostorskem izvedbenem aktu, ki za- 
jema vse določbe dosedanjih pravilnikov za izvajanje teh 
načrtov. 

- Predlog, naj se za izdajo lokacijskega dovoljenja z zako- 
nom predpišejo tudi tako imenovani lokacijski ogledi, predlo- 
kacijske obravnave in podobno, po mnenju predlagatelja ni 
sprejemljiv, saj morajo biti konflikti oziroma različni interesi v 
prostoru rešeni že pri planiranju ter te rešitve podrobno 
razčlenjene v prostorskem izvedbenem načrtu. Pri lokacijah 
izven območij, za katere je izdelan prostorski izvedbeni načrt 
pa je podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja lokacijska 
dokumentacija, kjer se pri njeni pripravi lahko opravi tudi 
ogled na kraju samem. 

IV. 
Ugotovitve, oblikovane na osnovi raziskovalne naloge Pro- 

blemi organiziranja strokovnih služb na področju urejanja 
prostora, urbanističnega načrtovanja in urejanja stavbnih 
zemljišč, in prikazane v obrazložitvi predloga zakona o ureja- 
nju prostora, veljajo tudi za organiziranost za opravljanje 
nalog pri urbanističnem načrtovanju v občinah SR Slovenije 
in z njimi povezana finančna sredstva. Zato so tu obrazložene 
le specifične opredelitve tega zakona do finančnih obveznosti 
za njegovo uresničevanje. 

Pri zagotavljanju sredstev za pripravo prostorskih, izvedbe- 
nih aktov so v zakonu natančneje določene obveznosti, kot v 
dosedanji praksi. Ob tem je treba poudariti, da zakon ne 
določa vsebinsko novih prostorskih izvedbenih dokumentov 
glede na veljavni zakon o urbanističnem planiranju, ampak 
jim zaradi specifičnosti prostorskega urejanja posameznih 
območij le podrobneje določa vsebino, ki je po sedaj veljavnih 
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predpisih le okvirno zajeta v vsebini zazidalnega načrta; obe- 
nem pa se nekateri veljavni prostorski akti z novim zakonom 
tudi odpravljajo oziroma vključujejo v dolgoročni plan občine 
(urbanistični program oziroma urbanistični načrt). To pa po- 
meni, da se s tem zakonom občinam oziroma samoupravnim 
organizacijam in skupnostim ne nalagajo nove materialne 
obveznosti pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov. 

Finančna sredstva za pripravo prostorskih izvedbenih aktov 
po tem zakonu so praviloma zagotovljena v proračunu ob- 
čine, lahko pa se nosilci planiranja oziroma investitorji pri 
programu priprave prostorskih izvedbenih aktov dogovorijo, 
da posamezne materialne obveznosti prevzamejo sami, zlasti 

za pripravo izvedbenih načrtov za tiste posege, kjer je že 
vnaprej znan investitor (npr. pri cestah, industrijskih objektih 
in podobno). Sredstva za izdelavo prostorskih ureditvenih 
pogojev pa morajo biti v vsakem primeru zagotovljena v 
občinskem proračunu. 

Za prostorske izvedbene načrte, za katere je po srednjeroč- 
nem družbenem planu SR Slovenije odgovoren Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije zagotavlja sredstva Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, lahko pa se v skladu s programom pri- 
prave teh načrtov dogovori s samoupravnimi interesnimi 
skupnoštmi, da prevzamejo posamezne materialne obvezno- 
sti za pripravo prostorskega izvedbenega načrta. 

        21 
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PREDLOG ZAKONA 

o stavbnih zemljiščih (ESA-582) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 117. seji dne 
16. 2. 1984 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O STAVBNIH ZEMLJIŠČ, ki vam 

ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije. 

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

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinkihi delovnih teles sodelovali: 

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

- Tomaž VUGA, namestnik predsednika Republiškega 
komit&ja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Stavbna zemljšča so po tem zakonu: 

- zemljišča, ki so s srednjeročnim družbenim planom na- 
menjena za graditev objektov in naprav; 

- zemljišča, na katerih so zgrajeni objekti in naprave, in 
zemljišča, za katera so izdana predpisana dovoljenja za gradi- 
tev. 

2. člen 
Stavbna zemljišča so zazidana ali nezazidana. 
Zazidano stavbno zemljišče je zemljišče, na katerem stoji 

objekt (stavbišče), in zemljišče, ki je potrebno za njegovo 
redno rabo (funkcionalno zemljišče), ter zemljišče, ki je ure- 
jeno 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 zemljišče, na katerem še ni zgra- 
jen objekt do tretje gradbene faze, in zemljišče, ki presegS 
površino funkcionalnega zemljišča. 

3. člen 
Mesta in naselja mestnega značaja so po tem zakonu: 
- mesta in naselja mestnega značaja, določena s predpisi, 

izdanimi pred uveljavitvijo tega zakona; 
- naselja, ki so pomembna kot industrijska, oskrbna, turi- 

stična in druga razvojna središča in se njihov razvoj usmerja z 
urbanistično zasnovo naselja (34. člen zakona o urejanju 
prostora). 

Naselja iz druge alinee prejšnjega odstavka določi občinska 
skupščina z odlokom. S tem odlokom občinska skupščina 
hkrati tudi določi, na katerem zemljišču preneha lastninska 
pravica v skladu z določbami 10. in 11. člena tega zakona. 

4. člen 
Po tem zakonu se za kompleksno graditev šteje: 
- družbeno usmerjena stanovanjska in druga graditev ter 

ureditev javnih površin na zaokroženih prostorskih enotah v 
ureditvenih območjih naselij; 

.— graditev prometne infrastrukture; 
- graditev industrijskih, turističnih, energetskih in drugih 

podobnih objektov v ureditvenih območjih za poselitev (indu- 
strijska območja, turistična območja) ter na območjih za 
posebne namene. 

Območja za kompleksno graditev določi občinska skup- 
ščina s srednjeročnim družbenim planom, 

5. člen 
Stavbna zemljišča v družbeni lastnini upravlja občina in z 

njimi razpolaga preko sklada stavbnih zemljišč, če jih na 
podlagi ustave in zakona ne upravljajo delavci in^drugi de- 
lovni ljudje v organizacijah združenega dela, drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih. 

6. člen 
Na stavbnem zemljišču v zasebni lastnini uresničujejo ob- 

čani, društva in druge civilne pravne osebe svoje prvice v 
skladu z njegovo naravo in namenom ter v skladu z zakonom 
in odloki občinske skupščine, sprejetimi na podlagi zakona. 

7. člen 
Povečana vrednost stavbnega zemljišča, ki je neposredno 

ali posredno posledica vlaganj družbenih sredstev, lokacij- 
skih in drugih ugodnosti (v nadaljnjem besedilu: povečana 
vrednost), pripada občini, kjer je stavbno zemljišče. 

Povečana vrednost se zajema ob prometu s stavbnim zem- 
ljiščem in pri uporabi stavbnega zemljišča po določbah za- 
kona in odloka občinske skupščine, ki temelji na zakonu. 

Občinska skupščina določa višino in način zajemanja pove- 
čane vrednosti stavbnega zemljišča ter namenja sredstva iz 
tega vira za pridobivanje, pripravo in opremljanje stavbnega 
zemljišča. 

8. člen 
O stavbnih zemljiščih v naseljih se vodi evidenca. 
Evidenca stavbnih zemljišč obsega zemljiško katastrske 

podatke, podatke o naravnih lastnostih zemljišč, podatke o 
dejanski rabi zemljišč in njihovi opremljenosti ter podatke o 
predpisanem varovanju zemljišč in o predpisanih omejitvah 
pri posegih na ta zemljišča. 

Evidenco stavbnih zemljišč vodi občinski upravni organ, 
pristojen za geodetske zadeve. 

Samoupravne organizacije in skupnosti morajo iz svojih 
evidenc sproti pošiljati upravnemu organu iz prejšnjega od- 
stavka podatke, potrebne za vodenje evidence stavbnih zem- 
ljišč. 

Republiški upravni organ, pristojen za geodetske zadeve, 
izdaj v soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim 
za urejanje prostora, navodilo o vsebini in načinu vodenja 
evidence stavbnih zemljišč ter o načinu zbiranja podatkov za 
*o evidenco. 

II. PRIDOBIVANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ V 
DRUŽBENO LASTNINO 

9. člen 
Stavbna zemljišča pridobiva v družbeno lastnino po tem 

zakonu občina. 

10. člen 
Na zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja ter na 

drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko in drugačno 
kompleksno graditev, preneha lastninska pravica na podlagi 
odloka občinske skupščine (v nadaljnjem besedilu: odlok o 
prenehanju lastninske pravice). S tem odlokom se v skladu s 
srednjeročnim družbenim planom določi, katero zemljišče v 
mestu ali naselju mestnega značaja ali na območju, namenje- 
nem za kompleksno graditev, je stavbno zemljišče v družbeni 
lastnini. 
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Lastninska pravica na zemljišču preneha in zemljišče po- 
stane 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 družbeno last- 
nino na zemljišču, določenem z odlokom iz prvega odstavka 
tega člena, pravico upravljanja in razpolaganja občine ter 
pravice iz prvega odstavka 13. člena in drugega odstavka 15. 
člena tega zakona. 

11. člen 
Odlok o prenehanju lastninske pravice vsebuje zlasti: 
- točen opis meje območja, na katerem preneha lastninska 

pravica; 
- zemljiško-knjižne in katastrske podatke o posameznih 

parcelah; 
- določbe o pravicah prejšnjih lastnikov, dokler se stavbno 

zemljišče na podlagi prostorskega izvedbenega načrta ne 
uporabi za graditev objektov in naprav ali ža druge namene. 

Občane je treba seznaniti z odlokom na krajevno običajen 
način in jim omogočiti upogled v katastrki načrt območja, na 
katerem preneha lastninska pravica. 

12. člen 
Prejšnjemu lastniku zemljišča, ki je postalo družbena last- 

nina po tem zakonu in mu je na njem prenehala pravica 
uporabe, pripada odškodnina po predpisih o razlastitvi in po 
predpisih o kmetijskih zemljiščih. 

13. člen 
Na stavbnem zemljišču, ki je postalo družbena lastnina na 

podlagi odloka iz 10. člena tega zakona, ima prejšnji lastnik 
oziroma uporabnik pravico uporabe, dokler občinski upravni 
organ, pristojen za premoženjsko pravne zadeve, ne izda 
odločbe, s katero odloči, da ga mora izročiti občini za uresni- 
čitev prostorskega izvedbenega načrta. 

Prejšnji lastnik stavbnega zemljišča lahko takoj po uveljavi- 
tvi odloka o prenehanju lastninske pravice 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 prejšnji lastnik s tožbo 
pri pristojnem sodišču zahteva prevzem zemljišča in plačilo 
odškodnine za to zemljišče. 

Zoper odločbo, izdano po prvem odstavku tega člena, je 
dovoljena pritožba na republiški upravni organ pristojen za 
premoženjsko pravne zadeve. 

14. člen 
Prejšnji lastnik stavbnega zemljišča ne sme menjati oblike 

in svojstva zemljišča. Vlaganja v tako zemljišče, ki bi povečala 
vrednost zemljišča, se ne upoštevajo pri določitvi odško- 
dnine. 

15. člen 
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 lastnino. 

Lastnik stavbe ima pravico uporabe na stavbišču in funk- 
cionalnem zemljišču, dokler stavba stoji. Ta pravica se ne 
more samostojno prenašati. 

če je na stavbnem zemljišču stavba, ki se mora po prostor- 
skem izvedbenem načrtu odstraniti, se zanjo uvede razlasti- 
tveni postopek, splošni interes pa se posebej ne ugotavlja. 

16. člen 
Prejšnji lastnik ima na zemljišču, ki leži na območju name- 

njenemu za stanovanjsko graditev, prednostno pravico upo- 
rabe tolikšne površine zemljišča, kolikor ga določa prostorski 
izvedbeni načrt za zgraditev stanovanjske hiše ali poslovne 
stavbe in za njeno redno rabo, če sme po prostorskem izved- 
benem načrtu na tistem zemljišču zgraditi tako stavbo. 

17. člen 
Prejšnji lastnik lahko uveljavlja v mejah lastninskega maksi- 

muma na stavbah prednostno pravico uporabe za graditev 

samo na eni parceli, nastali po veljavno sprejetem prostor- 
skem izvedbenem načrtu, če površina njegovega zemljišča, ki 
je postalo družbena lastnina, dosega površino nove parcele in 
če več kot polovica nove parcele leži na tem zemljišču. 

18. člen 
Če je bilo zemljišče, ki je postalo družbena lastnina, v 

solastnini več oseb, lahko uveljavlja prednostno pravico upo- 
rabe za graditev vsak prejšnji solastnik, čigar solastniški delež 
ustreza zahtevam iz prejšnjega člena. 

Solastniki, ki ne morejo uveljavljati prednostne pravice 
uporabe po določbah prejšnjega odstavka, ker njihovi solast- 
ninski deleži ne dosegajo površine nove parcele, solastninski 
deleži skupaj pa jo dosegajo ali presegajo, lahko prednostno 
pravico uporabe sporazumno uveljavljajo na toliko parcelah, 
kolikor je po veljavno sprejetem prostorskem izvedbenem 
načrtu novih parcel na njihovem zemljišču, ki je postalo 
družbena lastnina. 

19. člen 
Upravičenec uveljavlja prednostno pravico uporabe za gra- 

ditev na stavbnem zemljišču pri občinskem upravnem organu, 
pristojnem za premoženjsko pravne zadeve najkasneje v 30 
dneh od dneva, ko je o tem prejel pismeno obvestilo tega 
organa. 

Pravnomočna odločba o priznanju prednostne pravice upo- 
rabe za graditev je listina za zemljiško knjižni vpis te pravice. 

20. člen 
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 iz- 
gubi prednostno pravico. Občinski upravni organ, pristojen 
za premoženjsko pravne zadeve, izda odločbo o izgubi te 
pravice in hkrati odloči, da mora dotedanji prednostni upravi- 
čenec izročiti zemljišče občini. Za izročeno zemljišče pripada 
dosedanjemu upravičencu odškodnina, ki se določi po pred- 
pisih o razlastitvi. Pri določanju odškodnine se upoštevajo 
opravljena koristna dela. 

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

21. člen 
Imetnik pravice uporabe iz 13. člena oziroma upravičenec iz 

16. člena tega zakona lahko prenese tako pravico s pravnim 
poslom le na zakonca, potomce, posvojence in njihove za- 
konce, starše ali posvojitelje, ti pa te pravice lahko prenesejo 
samo na svojega zakonca, potomce, posvojence in njihove 
zakonce. 

Kdor uveljavi prednostno pravico uporabe za graditev na 
zemljišču, sme prenesti s pravnim poslom stavbo, zgrajeno 
najmanj do tretje gradbene faze, preden preteče rok pet let od 
dneva, ko mu je bilo izdano gradbeno dovoljenje za stavbo, le 
na zakonca, potomce in posvojence ter njihove zakonce, 
starše in posvojitelje ter njihove zakonce. 

Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami prejšnjih od- 
stavkov tega člena, je nična. 

22. člen 
Pravico iz 13. in 16. člena tega zakona lahko podedujejo 

zakoniti dediči prejšnjega lastnika oziroma imetnika pravice 
uporabe in zakoniti dediči zakonca, potomcev, posvojencev, 
staršev ali posvojiteljev, na katere je prejšnji lastnik ali imetnik 
pravice uporabe prenesel to pravico. 

23. člen 
Občinska skupščina lahko z odlokom iz 10. člena tega 

zakona določi, da mora organizacija združenega dela ah 
druaa samoupravna organizacija ali skupnost, ki ima v svojih 
sredstvih zemljišče, katerega ne uporablja za opravljanje 
svoje dovoljene dejavnosti, to zemljišče izročiti občini. 

24. člen 
Za izgradnjo in postavitev komunalnih in drugih objektov in 

naprav ter priključkov na te objekte in naprave za objekte, za 
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katere je izdano predpisano dovoljenje, je mogoče omejiti 
pravice' na drugih zemljiščih v nujno potrebnem obsegu in 
proti plačilu primerne odškodnine. O tem odloča v primeru 
spora redno sodišče v nepravdnem postopku, razen kadar so 
podani pogoji za uvedbo postopka za prisilno ustanovitev 
služnosti po predpisih o razlastitvi. 

25. 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 nepremičnin 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 za premoženjsko 
pravne zadeve, pri čemer pa teh priprav in del, če je to 
mogoče, ne dovoli v času, ko bi bilo to neprimerno za prejš- 
njega lastnika oziroma uporabnika. 

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

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

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

26. člen 
Občina ima predkupno pravico do nezazidanih stavbnih 

zemljišč. 
Občan, društvo ali druga civilna pravna oseba, ki namerava 

prodati nezazidano stavbno zemljišče, mora prodajno po- 
nudbo v dveh izvodih izročiti ali s priporočeno pošiljko poslati 
skladu stavbnih zemljišč. V ponudbi morajo biti navedeni 
označba in cena zemljišča ter drugi prodajni pogoji. 

Občina uveljavi predkupno pravico preko sklada stavbnih 
zemljišč s pismeno izjavo o sprejetju ponudbe, ki jo pošlje s 
priporočeno pošiljko prodajalcu najkasneje v šestdesetih 
dneh od dneva, ko je sklad stavbnih zemljišč prejel ponudbo: 

če sklad stavbnih zemljišč ponudbe ne sprejme, lahko 
občan, društvo ali druga civilna pravna oseba proda zemljišče 
drugemu, vendar le ob istih ali za prodajalca ugodnejših 
pogojih. Občan, društvo ali druga civilna pravna oseba mora 
ponudbo ponoviti, če ponudenega zemljišča ne proda v enem 
letu od dneva, ko je skladu stavbnih zemljišč predložil prejš- 
njo ponudbo. 

27. člen 
če zemljišče ni bilo ponuđeno v prednostni nakup po do- 

ločbah 26. člena tega zakona, pogodbe ni mogoče predložiti 
upravi za družbene prihodke zaradi odmere prometnega 
davka in tudi ne overiti podpisov na pogodbi o prenosu 
zemljišča niti ga ni mogoče zemljiškoknjižno prenesti. 

Izvod zemljiškoknjižnega sklepa, na podlagi katerega se 
vknjiži lastnina na zemljišču iz 26. člena tega zakona, mora 
sodišče vročiti pristojnemu javnemu pravobranilcu. 

28. člen a 
Pristojni javni pravobranilec lahko vloži tožbo na razveljavi- 

tev pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča, če občini zemlji- 
šče ni bilo ponuđeno ali če ji je bilo ponuđeno po višji ceni ali 
ob drugih slabših pogojih, po katerih je bilo zemljišče pro- 
dano, 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. 

29. člen 
Stroški za pridobivanje stavbnega zemljišča v družbeno 

lastnino se krijejo iz sredstev, združenih v skladu stavbnih 
zemljišč. 

III. SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

30. člen 
Delovni ljudje in občani v občini preko sklada stavbnih 

zemljišč (v nadaljnjem besedilu: Sklad) zadovoljujejo skupne 

potrebe in interese na področju pridobivanja stavbnih zem- 
ljišč v družbeno lastnino, razpolaganja s stavbnimi zemljišči, 
urejanja stavbnih zemljišč v naseljih in na drugih območjih, 
namenjenih za kompleksno graditev ter upravljajo z denar- 
nimi sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavb- 
nih zemljišč. 

31. člen 
Sklad se praviloma ustanovi za območje občine, lahko pa 

tudi za območje dveh ali več občin. Sklad ustanovi občinska 
skupščina z odlokom. 

Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so 
določene z zakonom in odlokom o njegovi ustanovitvi ter z 
njegovim statutom. 

32. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 
V upravni odbor imenuje za dobo dveh let polovico članov 

občinska skupščina, polovico pa skupščine samoupravnih 
skupnosti s področij komunalnih dejavnosti, energetike, pro- 
meta in zvez ter stanovanjskega in vodnega gospodarstva. 

Administrativno tehnična in druga opravila za Sklad oprav- 
lja v breme sredstev Sklada upravni organ, ki ga določi občin- 
ska skupščina. 

Sklad lahko s pogodbo odda organizaciji združenega dela 
posamezna strokovna dela. 

Podrobnejšo organizacijo in delovanje Sklada določa nje- 
gov statut. 

Statut sprejme upravni odbor Sklada v soglasju z občinsko 
skupščino. 

33. člen 
Sklad izvaja na podlagi planskih aktov občine njeno politiko 

glede pridobivanja, urejanja in oddajanja stavbnih zemljišč za 
graditev, s tem da: 

- daje občinski skupščini pobudo za sprejem odloka o 
prenehanju lastninske pravice: 

- predlaga, da se zemljišča izročijo občini (13. in 67. člen); 
- uresničuje predkupno pravico občine (26. člen); 
- financira pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč v 

naseljih in na drugih območjih, namenjenih za kompleksno 
graditev: 

- sprejema investicijske programe urejanja stavbnih zem- 
ljišč za območja iz prejšnje alinee: 

- skrbi za izvajanje investicijskih programov urejanja 
stavbnih zemljišč ter odloča o oddaji investicijskih del izvajal- 
cem; 

- spremlja izvajanje investicijskih programov urejanja 
stavbnih zemljišč: 

- upravlja s sredstvi za pridobivanje in urejanje stavbnih 
zemljišč. 

34. člen 
Naloge Sklada in uporabo sredstev Sklada določi občinska 

skupščina z letnim programom na podlagi letne resolucije o 
politiki uresničevanja družbenega plana občine. 

Finančni načrt in zaključni račun Sklada potrjuje občinska 
skupščina. 

Upravni odbor Sklada poroča občinski skupščini o svojem 
delu in o izvrševanju nalog Sklada. 

IV. UREJANJE STVABNIH ZEMLJIŠČ 

35. člen 
Urejanje stavbnega zemljišča po tem zakonu obsega pri- 

pravo stavbnega zemljišča za graditev objektov in opremlja- 
nje stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in 
napravami. 

Priprava zemljišča obsega: 
- geološke, geomehanske in mikrosezmične raziskave, ra- 

ziskave potrebne za varno graditev objektov glede na nevar- 
nost naravnih in drugih nesreč ter vojne, pripravo geodetskih 
načrtov in elaboratov ter prostorskih izvedbenih načrtov, par- 
celacijo območij, določanje meja gradbenih parcel in po- 
dobna dela; 

- odstranitev obstoječih objektov in naprav, nasadov, plo- 
dne zemlje ter odvoz materiala; 

- poravnavanje, nasipavanje in osušitev zemljišča, zavaro- 
vanje drsečega terena, odlagališč ter podobno; 
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- arheološke raziskave zemljišča, če je na stavbnem zemlji- 
šču arheološko najdišče. 

Opremljanje stavbnega zemljišča obsega: 
- graditev ali rekonstrukcijo cest, ulic, trgov, dostopnih 

poti, hodnikov, javnih parkirišč v naselju, javne razsvetljave, 
zelenih površin v naselju in drugih 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. 

36. člen 
Objekti in naprave iz tretjega odstavka 35. člena tega za- 

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

- sekundarno omrežje, ki je namenjeno za oskrbo posa- 
meznega obstoječega ali predvidenega stanovanjskega ali 
drugega območja; 

- primarno omrežje, ki je namenjeno za oskrbo dveh ali več 
obstoječih ali predvidenih stanovanjskih ali drugih območij; 

- magistralno omrežje, ki je namenjeno za oskrbo vsega 
mesta ali širšega območja. 

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

37. člen 
Stavbna zemljišča, ki jih ne ureja Sklad, urejajo investitorji 

posameznih objektov. 

38. člen 
Stavbna zemljišča na ureditvenih območjih naselij in na 

območjih, namenjenih za kompleksno graditev se urejajo na 
podlagi investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč, 
ki jih sprejme Sklad na podlagi prostorskega dela srednjeroč- 
nega družbenega plana občine. 

Investicijski program določa zlasti: 
- območje urejanja stavbnega zemljišča; 
- pogoje za priključitev območja na magistralno oziroma 

primarno omrežje; 
- vrsto in obseg del pri pripravi in opremljanju stavbnega 

zemljišča z objekti in napravami sekundarnega omrežja; 
- vrednost predvidenih del za pripravo in opremljanje 

stavbnega zemljišča po posameznih področjih in vrednost 
skupnih del urejanja hkrati s sredstvi za razreševanje premo- 
ženjsko pravnih razmerij; 

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

nega zemljišča; 
- stroške in način porazdelitve predvidenih stroškov za 

urejanje stavbnega zemljišča; 
- nadzor nad izdajanjem investicijskega programa. 
Območje urejanja stavbnega zemljišča je območje, ki ga 

zajema prostorski izvedbeni načrt. 
Vrsta in obseg opremljanja stavbnega zemljišča se določita 

v investicijskem programu skladno s prostorskim izvedbenim 
načrtom. 

39. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za urejanje prostora, 

izda navodilo o enotni metodologiji za pripravo investicij- 
skega programa urejanja stavbnih zemljišč. 

40. člen 
Izvajanje investicijskega programa urejanja stavbnih zem- 

ljišč odda Sklad organizaciji združenega dela skladno s pred- 
pisi o graditvi objektov. 

41. člen 
Stanovanjski in drugi objekti se smejo v mestih in naseljih 

mestnega značaja ter na območjih, namenjenih za komple- 
ksno graditev, graditi le na urejenem stavbnem zemljišču. 

Urejeno stavbno zemljišče na območjih iz prejšnjega od- 
stavka je zemljišče, na katerem so opravljena dela v skladu z 
investicijskim programom za urejanje stavbnega zemljišča. 

Na območjih, za katere ni sprejet investicijski program 
urejanja stavbnih zemljišč, se smejo stanovanjski in drugi 
objekti graditi, če je zagotovljen ustrezen dostop s cesto ali 
dostopno potjo, oskrba z električno energijo in vodo, ter 
odvajanje odpadnih voda oziroma je dovoljena gradnja grez- 
nic. 

42. člen 
Sredstva za urejanje stavbnega zemljišča na območju nase- 

lij in na drugih območjih, namenjenih za kompleksno gradi- 
tev, se zagotavljajo: 

- z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, s ceno 
za oddano stavbno zemljišče v družbeni lastnini in s prispev- 
kom posameznih investitorjev k stroškom za pripravo in 
opremljanje stavbnega zemljišča v skladu s tem zakonom in 
odlokom občinske skupščine; 

- z namenskimi sredstvi samoupravnih organizacij in skup- 
nosti za graditev komunalnih in drugih objektov in naprav, 
določenimi z njihovimi planskimi akti; 

- z drugimi sredstvi. 

43. člen 
Sredstva iz prve alinee prejšnjega člena se združujejo na 

računu Sklada in se uporabljajo za pridobivanje stavbnih 
zemljišč v družbeno lastnino, pripravo in opremljanje stavb- 
nih zemljišč. 

Merila in način uporabe sredstev iz prejšnjega odstavka se 
določijo z dogovorom o temeljih družbenega plana občine in 
družbenim planom občine, uporaba sredstev pa na tej podlagi 
s finančnim načrtom Sklada, skladno z letno resolucijo o 
politiki uresničevanja družbenega plana občine. 

44. člen 
Investitor, ki namerava graditi na območju urejanja stavb- 

nih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za 
pripravo in sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega 
zemljišča (v nadaljnjem besedilu: prispevek). 

Sorazmerni del stroškov za pripravo stavbnega zemljišča se 
določi tako, da se predvideni stroški priprave stavbnega zem- 
ljišča na območju urejanja stavbnega zemljišča (tretji odsta- 
vek 38. člena) preračunajo na kvadratni meter vseh stavbnih 
zemljišč na tem območju in pomnožijo s kvadratnimi metri 
investitorjevega zemljišča. 

Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemlji- 
šča se določi tako, da se predvideni stroški opremljanja s 
komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega 
omrežja na celotnem območju urejanja stavbnega zemljišča 
preračunajo na investitorjevo zemljišče glede na mogoče 
priključke na komunalne in druge objekte in naprave ter na 
zagotovljeno zmogljivost teh objektov in naprav. 

Predvideni stroški za izračun prispevka se za vsako tekoče 
leto valorizirajo v višini, ki jo določi občinska skupščina z 
odlokom. 

45. člen 
Investitor, ki namerava nadzidati ali prizidati obstoječi objekt 
ali spremeniti njegovo namembnost, mora plačati prispevek, 
če z nadzidavo ali s prizidavo objekta ali spremembo njegove 
namembnosti poveča priključke na komunalne in druge ob- 
jekte in naprave oziroma se mora povečati zmogljivost teh 
objektov in naprav in če za to še ni plačal prispevka. 

Pri določitvi prispevka iz prejšnjega odstavka se smiselno 
uporabijo določbe 44. člena tega zakona. 

46. člen 
Prispevek po določbah 44. in 45. člena tega zakona odmeri 

investitorju na njegovo zahtevo ali zahtevo Sklada občinski 
upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja. 

Brez potrdila o plačanem prispevku ni mogoče izdati grad- 
benega dovoljenja, ravno tako pa ne začeti gradnje na podlagi 
priglasitve. 

V. ODDAJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

47. člen , 
Stavbno zemljišče v družbeni lastnini se odda v uporabo 

temeljnim in drugim organizacijam združenega dela, krajev- 
nim skupnostim, samoupravnim interesnim, skupnostim in 
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drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim za grad- 
njo objektov za njihove potrebe, ter civilnim pravnim osebam 
in občanom za gradnjo stanovanjskih hiš in drugih objektov, 
na katerih imajo lahko lastninsko pravico. 

O oddaji stavbnega zemljišča za graditev odloča komisija za 
oddajo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: komisija), 
ki jo imenuje upravni odbor Sklada. 

48. člen 
Stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja 

ter na območjih namenjenih za kompleksno graditev ni mo- 
goče oddati v uporabo za gradnjo, če ni urejeno po določbah 
tega zakona. 

Stavbno zemljišče, ki ni na območjih iz prvega odstavka 
tega člena, se lahko odda tudi neurejeno, če investitor 
sprejme obveznost, da ga bo sarn uredil. 

49. člen 
Sklad sme odstopiti od pogodbe o oddaji stavbnega zemlji- 

šča ter zemljišče oddati 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 znatno premoženj- 
sko škodo. 

Sklad mora v tem primeru iz svojih sredstev izplačati prejš- 
njemu investitorju stroške opravljenih koristnih del; za škodo 
zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa ima pravico 
do odškodnine. 

50. člen 
Stavbno zemljišče se odda proti plačilu cene tega zemljišča 

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

51. člen 
Cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča po prejšnjem 

členu zajema povprečne stroške pridobitve zemljišča na ob- 
močju urejanja stavbnega zemljišča in povečano vrednost 
zaradi minulih širših družbenih vlaganj, valoriziranih v letu 
oddaje. 

Občinska skupščina predpiše način valorizacije povprečnih 
stroškov pridobitve zemljišča in minulih širših družbenih vla- 
ganj. 

52. člen 
Občinska skupščina lahko določi nižjo ceno kvadratnega 

metra stavbnega zemljišča in manjši prispevek k stroškom za 
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča kot je določeno v 
50. in 51. členu tega zakona, če se stavbno zemljišče oddaja 
za graditev prednostnih objektov, določenih v srednjeročnem 
družbenem planu občine; določi pa tudi vire sredstev za 
pokritje razlike do polne cene in prispevka k stroškom za 
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, ki sicer po tem 
zakonu bremenijo investitorja. 

53. člen 
Stavbno zemljišče se odda s pogodbo na podlagi javnega 

razpisa ali brez javnega razpisa. 
Brez javnega razpisa se odda stavbno zemljišče za graditev 

komunalnih objektov in naprav, objektov ljudske obrambe, 
nadomestnih objektov v zvezi s potresom ter drugimi narav- 
nimi nesrečami ali v zvezi z razlasitvijo, za družbeno usmer- 
jeno stanovanjsko gradnjo, graditev stanovanjskih hiš v sta- 
novanjski zadrugi, graditev objektov na zemljišču, ki je s 
prostorskim izvedbenim načrtom predvideno za določenega 
investitorja, zemljišče, ki je potrebno za smotrno izkoriščanje 
ali zaokrožitev stavbnega zemljišča (prizidava obstoječih ob- 
jektov, poprava meje in podobno), ter zemljišče, ki je na 
podlagi prostorskega izvedbenega načrta z družbenim pla- 
nom občine določeno za graditev infrastrukturnih objektov in 
naprav ter objektov družbenega standarda. 

Stavbno zemljišče, za katero po dveh razpisih ni bilo ponu- 
dnikov, komisija odda neposredno s pogodbo pod pogoji, ki 
jih predpiše občinska skupščina. 

54. člen 
Način, pogoje in postopek oddaje stavbnega zemljišča 

predpiše občinska skupščina v skladu s tem zakonom. 
Pogoji za oddajo stavbnega zemljišča morajo biti v skladu s 

politiko stanovanjske in druge graditve v občini ter morajo 
zagotoviti smotrno uporabo stavbnega zemljišča, interese 
varstva okolja in varstva naravne in kulturne dediščine ter 
druge splošne interese pri urejanju in uporabi prostora. 

Če se stavbno zemljišče odda občanom za graditev družin- 
ske stanovanjske hiše z javnim razpisom, morajo biti ob 
pogojih iz prejšnjega odstavka upoštevane zlasti stanovanj- 
ske in delovne razmere ter zdravstveno stanje udeležencev 
razpisa oziroma njihovih ožjih družinskih članov. 

Javni razpis mora vsebovati zlasti podatke o stavbnem 
zemljišču, ceno stavbnega zemljišča, prispevek k stroškom za 
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, rok in način 
plačila ter podatke o izpolnjevanju pogojev iz drugega in 
tretjega odstavka tega člena. 

55. člen 
Stavbno zemljišče, za katero je bil objavljen javni razpis, se 

odda ponudniku, ki najbolj izpolnjuje razpisne pogoje. Komi- 
sija mora o izboru obvestiti vse ponudnike. 

Vsak ponudnik, ki se je udeležil razpisa, ima pravico vložiti 
ugovor v osmih dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o izboru, 
na upravni odbor Sklada, če meni, da je z odločitvijo o izboru 
kršena njegova pravica. 

Upravni odbor Sklada mora odločiti o ugovoru v petnajstih 
dneh od dneva, ko je bil vložen ugovor. 

Če ponudnik ni zadovoljen z odločitvijo ali če upravni odbor 
Sklada ne odloči v petnajstih dneh od vložitve ugovora, ima 
ponudnik najkasneje v tridesetih dneh pravico izpodbijati 
odločitev o oddaji zemljišča pri rednem sodišču. 

56. člen 
Investitor*, ki mu je oddano stavbno zemljišče, in Sklad 

skleneta na podlagi odločitve komisije pogodbo o oddaji 
stavbnega zemljišča. 

57. člen 
Občan, društvo in druga civilna pravna oseba ne more 

prenesti s pravnim poslom pravice uporabe stavbnega zemlji- 
šča v družbeni lastnini, ki je bilo oddano 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 zgrajena stavba naj- 
manj do tretje gradbene faze in, če je od dneva, ko je bilo 
investitorju izdano gradbeno dovoljenje za stavbo, preteklo 
najmanj pet let. 

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

58. člen 
Pravico uporabe za graditev iz prejšnjega člena lahko pode- 

dujejo zakoniti dediči imetnika te p.avice. 

59. člen 
Pravni posli o oddaji nezazidanega stavbnega zemljišča 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 

60. člen 
Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo. 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje 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, kana- 
lizacijskem in električnim omrežjem. 

Območje, na katerem se plačuje nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, določi občinska skupščina. 
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61. 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 upo- 
rabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni 
v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, 
ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost. 

Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno 
zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil novo stano- 
vanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzi- 
dal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja 
oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal 
stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah tega 
zakona. 

Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za upo- 
rabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v sta- 
novanje ali stanovanjsko hišo. 

Občinska skupščina lahko predpiše oprostitve oziroma 
delne oprostitve plačila nadomestila tudi za občane z nižjimi 
dohodki, v skladu z merili po dogovoru iz 63. člena tega 
zakona. 

62. člen 
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča 

se plačuje od površine nezazidanega zemljišča, ki je po pro- 
storskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za 
katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje. 

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča 
se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine 
stavbe. 

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

Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega . 
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 poslovni dejavnosti, 
kot so nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem 
in podobno. 

63. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi občin- 

ska skupščina v skladu z dogovorom o usklajevanju meril in 
območij, na katerih se plačuje nadomestilo in za določanje 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sklenejo 
občine, pri čemer upoštevajo zlasti: 

- opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in dru- 
gimi objekti in napravami in možnost priključitve na te objekte 
in naprave; 

- lego in namembnost ter smotrno izkoriščanje stavbnega 
zemljišča; 

- izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v 
gospodarskih dejavnostih; 

- merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. 

64. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati 

neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela 
stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, naje- 
mnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stano- 
vanjske pravice). 

Temeljne organizacije združenega dela in delovne skupno- 
sti, ki so neposredni uporabniki stavbnega zemljišča oziroma 
stavbe ali dela stavbe, plačujejo nadomestilo iz dohodka, 
druge samoupravne organizacije in skupnosti pa iz svojih 
prihodkov. 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zave- 
zancu iz prvega odstavka občinski upravni organ, pristojen za 
družbene prihodke. 

O pritožbi zoper odločitev iz prejšnjega odstavka odloči 
republiški upravni organ, pristojen za družbene prihodke. 

65. člen 
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nado- 

mestila za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, 
odpisa zaradi neizterljivosti in zastaranja, se uporabljajo do- 
ločbe zakona o davkih občanov, kolikor ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

66. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje v 

enakih trimesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo konec vsa- 
kega trimesečja in se zbira na posebnem računu pri Skladu. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

67. člen 
Določbe tega zakona, ki veljajo za prejšnje lastnike zemljišč 

na območju namenjenem za kompleksno graditev, se uporab- 
ljajo tudi za prejšnje lastnike stavbnega zemljišča, ki je po- 
stalo družbena lastnina zaradi nacionalizacije najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč, kompleksne razlastitve in za- 
radi prenehanja lastninske pravice in drugih pravic na zemlji- 
ščih namenjenih za kompleksno graditev, če pravice uporabe 
zemljišča ali prednostne pravice uporabe zemljišča za gradi- 
tev niso izgubili oziroma je niso uresničili na podlagi predpi- 
sov, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona. 

68. člen 
Občinske skupščine uskladijo svoje predpise o nadomestilu 

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

V roku iz prejšnjega odstavka uskladijo s tem zakonom 
občinske skupščine 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 stavbnim zemljiščem (Uradni list 
SRS, št. 27/72). 

69. člen 
Postopek za spremembe in dopolnitve sklenjenega družbe- 

nega dogovora iz drugega odstavka 45. člena zakona o uprav- 
ljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem (Uradni list SRS, 
št. 7/77 in 8/78) so občine dolžne opraviti v enem letu od 
dneva, ko začne veljati ta zakon. 

70. člen 
Pristojni republiliški organi izdajo predpise po določbah 8., 

36. in 39. člena tega zakona najkasneje v enem letu oql dneva, 
ko začne veljati ta zakon. 

71. člen 
Evidenca stavbnih zemljišč po določbah 8. člena tega za- 

kona se vspostavi najkasneje v treh letih od dneva, ko začne 
veljati ta zakon. 

72. člen 
Stavbne zemljiške skupnosti oziroma enote komunalnih 

skupnosti za upravljanje s stavbnim zemljiščem, ki so bile 
ustanovljene po določbah zakona o upravljanju in razpolaga- 
nju 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 stavb- 
nim zemljiščem se prenesejo na Sklad. 

Na Sklad se prenesejo tudi druga sredstva, ki se vodijo na 
posebnih izločenih računih občine za nacionalizirana stavbna 
zemljišča. 

73. člen 
Občinske skupščine ustanovijo Sklade najkasneje do 31. 

12. 1985. 

74. člen 
Dosedanji način zagotavljanja sredstev za urejanje stavb- 

nega zemljišča, ki ga določajo samoupravni sporazumi o 
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temeljih planov stavbnih zemljiških skupnosti oziroma enot 
komunalnih skupnosti za urejanje stavbnih zemljišč, velja do 
konca leta 1985. 

75. člen 
Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o razpola- 

ganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (Uradni list SRS, št. 
27/72), zakon o prenehanju lastninske pravice in drugih pra- 
vic na zemljiščih namenjenih za kompleksno graditev (Uradni 
list SRS, št. 19/76) in zakon o upravljanju in razpolaganju s 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Osnutek zakona o stavbnih zemljiščih sta obravnavala Zbor 
občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije na 
sejah dne 28. 9. 1983. Zbora sta osnutek zakona sprejela in 
naročila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi 
predlog zakona, pri čemer naj upošteva usmeritve zborOv ter 
prouči in ustrezno upošteva predloge, mnenja in stališča 
delovnih teles, skupin delegatov in delegatov v razpravah na 
sejah zborov. 

Zbora sta sprejela naslednje usmeritve: 
- vloga samoupravnega sklada stavbnih zemljišč mora biti 

konkretneje opredeljena prek pristojnosti skupščine tega 
sklada v odnosu do občinske skupščine in komisije za oddajo 
stavbnega zemljišča; 

- posebno pozornost je potrebno posvetiti jasnejši oprede- 
litvi sredstev, s katerimi naj bi upravljal samoupravni sklad 
stavbnih zemljišč, zlasti tistih, ki jih sicer oblikujejo delovne 
organizacije, ki sodelujejo pri opremljanju stavbnega zemlji- 
šča; 

- ponovno naj se prouči predlagano določilo v 43. členu 
osnutka zakona, in sicer prispevek posameznega investitorja 
k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, 
zlasti glede opredelitve območij, za katera naj bi se plačeval 
tak prispevek in načelo obremenjevanja po dejanskih stro- 
ških; 

- v zakonu bi moral predlagatelj jasneje opredeliti kriterije 
pri oddajanju stavbnega zemljišča, določenega za graditev 
družinskih stanovanjskih hiš z javnimi razpisi, ki zadevajo 
socialne razmere udeležencev; 

- v zakonu naj se opredeli možnost, da lahko občinska 
skupščina v svojem odloku določi tudi nižjo ceno kvadrat- 
nega metra stavbnega zemljišča in manjši sorazmerni del 
stroškov urejanja stavbnega zemljišča, kot je to predvideno v 
tem zakonu, če se stavbno zemljišče oddaja za potrebe grad- 
nje v družbenem pianu občine določenih prednostnih objek- 
tov. Določi naj se tudi način in vire sredstev za pokritje razlike 
do polne cene in sorazmerni del stroškov urejanja, ki sicer po 
tem zakonu bremenijo investitorja; 

- predlagatelj naj ponovno prouči skladnost določb o pre- 
dnostni pravici z določbami zakona o obligacijah; 

- glode sredstev, ki se zbirajo iz naslova nadomestila za 
uporabe stavbnih zemljišč, je potrebno ponovno proučiti 
možnost zajemanja in koriščenja teh sredstev za namene, 
predvidene z osnutkom zakona. 

Zboni sta tudi naročila predlagatelju, naj do priprave pred- 
loga zakona prouči zakonske določbe glede na zajemanje 
zemljiške rente in podrobneje opredeli skupne podlage za 
urejanje teh odnosov v občinah. 

Delovna telesa zborov, skupine delegatov in delegati v 
razpravah na sejah zborov so dali številne koristne predloge 
in oricombe za končno oblikovanje predloga zakona. 

\ 
II. 

Predlagatelj je pri oblikovanju predloženega besedila pred- 
loci zakona upošteval usmeritve zborov in večino predlogov, 
mnenj in stališč delovnih teles, skupin delegatov in delegatov 
v razpravah na sejah zborov. Ustrezno je vsebinsko spremenil 
ali dopolnil posamezne določbe osnutka zakona, opravil pa je 
tudi nekatere njegove druge izboljšave, zlasti terminiloško 
uskladitev in ustreznejšo razporeditev členov. 

stavbnim zemljiščem (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 iist SRS, št. 18/74), še naprej uporabljajo 
določbe 5. in 10. člena zakona o razpolaganju z nezazidanim 
stavbnim zemljiščem. 

76. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu 

SRS«. 

V predlogu zakona so uveljavljene v primerjavi z osnutkom 
zakona naslednje A. bistvene spremembe in dopolnitve: 

1. Sklad stavbnih zemljišč je organizacijska oblika, preko 
katere delovni ljudje in občani v občini uresničujejo s kupne 
potrebe in interese na področju pridobivanja stavbnih zem- 
ljišč v družbeno lastnino, razpolaganja z zemljišči, urejanja 
stavbnih zemljišč v naseljih in na območjih namenjenih za 
kompleksno graditev, ter upravljajo z denarnimi sredstvi, na- 
menjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč. 

Temeljna funkcija sklada stavbnih zemljišč je izvajanje ob- 
činske politike glede pridobivanja, urejanja in oddajanja 
stavbnih zemljišč. Politiko izvaja sklad stavbnih zemljišč tako, 
da daje pobude občinski skupščini za sprejem odloka o pre- 
nehanju lastninske pravice, predlaga izročanje zemljišč ob- 
čini in uresničuje predkupno pravico, financira pridobivanje 
stavbnih zemljišč v družbeno lastnino, ter urejanje stavbnih 
zemljišč v naseljih in na območjih namenjenih za kompleksno 
graditev. Sklad sprejema tudi investicijske programe urejanja 
štabnih zemljišč in skrbi za izvajanje teh programov, ter od- 
loča o oddaji investicijskih del izvajalcem. 

Sklad stavbnih zemljišč upravlja upravni odbor, v katerega 
imenuje za dobo dveh let polovico članov občinska skup- 
ščina, drugo polovico pa ustrezne interesne skupnosti s po- 
dročja materialne proizvodnje. Komisija za oddajo stavbnega 
zemljišča je organ Sklada. Imenuje jo upravni odbor Sklada. 

Razmerja med občinsko skupščino in odborom Sklada so 
urejena tako, da občinska skupščina določa naloge Sklada in 
potrjuje finančni načrt in zaključni račun Sklada. 

Zato so preoblikovane določbe III. poglavja osnutka za- 
kona, spremenjen je pa tudi naslov tega poglavja (členi 30 do 
34 predloga zakona). 

Skladno z določbami III. poglavja predloga zakona so spre- 
menjene tudi določbe V. poglavja osnutka, ki se nanašajo na 
komisijo za oddajanje stavbnega zemljišča in njene pristojno- 
sti. 

2. Sklad stavbnih zemljišč upravlja s sredstvi za pridobiva- 
nje in urejanje stavbnih zemljišč. To so sredstva, ki se zago- 
tavljajo z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, s 
ceno za oddano stavbno zemljišče v družbeni lastnini in s 
prispevkom posameznih investitorjev k stroškom za pripravo 
in opremljanje stavbnega zemljišča. Z namenskimi sredstvi 
samoupravnih organizacij in skupnosti za graditev komunal- 
nih in drugih objektov in naprav, sklad stavbnih zemljišč 
neupravlja, pač pa z njimi upravljajo samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, kakor to določajo zakoni in na njihovi 
podlagi izdani predpisi za posamezna področja. Sredstva 
samoupravnih organizacij in skupnosti s področja komunal- 
nih dejavnosti, energetike, prometa in zvez, stanovanjskega in 
vodnega gospodarstva se u porabijo za urejanje stavbnega 
zemljišča v toliko, kot to določajo planski akti teh samouprav- 
nih organizacij in skupnosti skladno z njihovimi obveznostmi 
po ustreznih zakonih, dogovorih in sporazumih. 

Glede na to je spremenjena druga alinea 41. člena osnutka- 
zakona tako, da je v sedanjem 42. členu predloga zakona 
poudarjeno, da se namenska sredstva samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti za graditev komunalnih in drugih objektov 
in naprav na območjih naselij in območij, namenjenih za 
kompleksno graditev zagotavljajo v skladu s planskimi akti 
omenjenih organizacij in skupnosti. Opuščen je tudi drugi 
odstavek 42. člena osnutka zakona in je jasnejše določeno, da 
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se obvezno združujejo v skladu stavbnih zemljišč le denarna 
sredstva iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 
cene za oddano stavbno zemljišče in prispevka investitorjem 
k stroškom za pripravo in opremljanje štabnega zemljišča 
(sedaj 43. člen predloga zakona). 

3. Prispevek posameznega investitorja k stroškom za pri- 
pravo in opremljanje stavbnega zemljišča se določa v sora- 
zmernem deležu od predvidenih stroškov za pripravo in sora- 
zmernem deležu od predvidenih stroškov za opremljanje 
stavbnega zemljišča s sekundarnimi in komunalnimi in dru- 
gimi objekti in napravami na območju prostorskih izvedbenih 
načrtov. Ti načrti zajemajo prostorsko zaključene celote (so- 
seske, industrijska in druga območja, manjša naselja), kjer se 
izvajajo dela v zvezi s pripravo in opremljanjem stavbnih 
zemljišč s sekundarnim omrežjem. Tako se izognemo možno- 
sti, da bi investitorji plačevali različen prispevek ali pridobili 
pod ugodnejšimi pogoji zemljišče, v katero so bila vložena 
družbena sredstva. Načelo, da se za izračun prispevka investi- 
torja upoštevajo predvideni in ne dejanski stroški urejanja 
stavbnega zemljišča, bo zahtevalo realnejše programiranje 
stroškov urejanja stavbnega zemljišča, tako glede njegove 
priprave kot tudi opremljanja. 

Skladno s tem je preoblikovan 43. člen osnutka zakona 
(sedaj 44: člen predloga zakona). 

Natančneje je tudi določeno, da investitor, ki nadzida ali 
prizidSt obstoječi objekt ali spremeni namembnost objekta 
plača prispevek, če s takimi posegi poveča priključke oziroma 
potrebno zmogljivost komunalnih in drugih objektov in na- 
prav in če za to še ni plačal prispevka (45. člen predloga 
zakona). Pri tem je potrebno pojasniti, da se pri določanju 
tega prispevka smiselno uporabljajo določbe 44. člena. To 
pomeni, da se za izračun prispevka investitorja, ki prizida ali 
nadzida obstoječi objekt ali spremeni njegovo namembnost, 
lahko upoštevajo dejanski stroški, kolikor so določljivi, sicer 
pa predvideni stroški. 

Prispevek investitorja se določa v upravnem postopku (46. 
člen predloga zakona). Zato so spremenjene določbe 45. 
člena osnutka zakona. 

4. Pri oddajanju stavbnega zemljišča z javnim razpisom za 
graditev družinskih stanovanjskih hiš se upoštevajo zlasti 
stanovanjske in delovne razmere ter zdravstveno stanje ude- 
ležencev razpisa oziroma njihovih ožjih družinskih članov. 
Taka temeljna usmeritev je potrebna, ker se pri oddaji zem- 
ljišč ne sme licitirati cena. S tem se po mnenju predlagatelja 
daje dovolj jasna usmeritev za podrobnejše določanje pogo- 
jev za oddajo stavbnega zemljišča z odlokom občinske skup- 
ščine. Posebej pa je treba pojasniti, da je prejšnji pojem 
»socialne razmere<• zamenjan s pojmom "Zdravstveno sta- 
nje«. Po tej temeljni usmeritvi bodo občinske skupščine v 
svojem odloku poleg splošnih pogojev za oddajo stavbnega 
zemljišča predpisale še naslednja merila: 

- oceno stanovanjskih razmer (stanovanjski status, stano- 
vanjska površina, primernost sedanjega stanovanja); 

- dceno delovnih razmer (kraj bivanja, kraj dela, kadrovske 
potrebe samoupravnih organizacij, in skupnosti); 

- oceno zdravstvenih razmer (trajna obolenja, duševna 
obolelost, težja invalidnost). 

Za ocenjevanje stanovanjskih in delovnih razmer ter zdrav- 
stvenega stanja bi bilo primerno uporabiti sistem točkovanja 
posameznih meril. 

5. Z zakonom je dana možnost, da lahko občinska skup- 
ščina ob določenih pogojih s svojim odlokom določi tudi nižjo 
ceno kvadratnega metra stavbnega zemljišča in manjši sora- 
zmerni delež stroškov urejanja stavbnega zemljišča, če se 
zemljišče oddaja za potrebe gradnje v družbenem planu dolo- 
čenih prednostnih objektov (52. člen predloga zakona). 

6. Ob proučitvi določb osnutka zakona o predkupni pravici 
občine do nezazidanih stavbnih zemljišč z zakonom o obliga- 
cijah je predlagatelj ugotovil, da so določbe, po katerih bi 
smela občina preverjati ponuđeno ceno in uveljavljati na- 
sprotno ponudbo, neskladne z zakonom o obligacijskih raz- 
merjih. Poleg tega bi se s takimi določbami dejansko uveljav- 
ljalo načelo prisilnega prometa, ki je po ustavnih določbah 
mogoč le ob ugotovljenem splošnem družbenem interesu. 

7. Določbe VI. poglavja osnutka zakona, ki se nanašajo na 
postopek za odnjero nadomestila za uporabo stavbnega zem- 
ljišča, so skladno z večinskim mnenjem in pripombami preo- 
blikovane tako, da nadomestilo odmerja neposredno zave- 

zancem občinski upravni organ, pristojen za družbene pri- 
hodke, pritožbe pa rešuje republiški upravni organ, pristojen 
za družbene prihodke (64. člen predloga zakona). Glede po- 
stopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, odpisa zaradi 
neizterljivosti in zastaranja se uporabljajo določbe zakona o 
davkih občanov, kolikor s predlaganim zakonom ni drugače 
določeno (65. člen predloga zakona). Nadomestilo pa se pla- 
čuje v enakih trimesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo konec 
vsakega trimesečja (66. člen predloga zakona). 

S spremembami v tem poglavju osnutka zakona se poeno- 
stavlja postopek odmere nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča in jasno pove, kateri predpisi zakona o davkih 
občanov se uporabljajo glede te dajatve. 

Glede sredstev, ki se zbirajo iz naslova nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč, je predlagatelj ugotovil, da gre za 
pobiranje zemljiške rente ob uporabi stavbnega zemljišča ob 
sedaj mogočih objektiviziranih merilih. Koriščenje teh sred- 
stev ni vezano na območja stavbnih zemljišč, na katerih se 
zajema, pač pa širše. Ta sredstva se združujejo na računu 
sklada stavbnih zemljišč in se uporabljajo tako za pridobiva- 
nje, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč. 

B. spremembe in dopolnitve posameznih členov: 

K 1. členu - sedaj 1. In 2. člen predloga zakona 
Ta člen je v predlogu zakona iz redakcijskih razlogov obli- 

kovan v dva člena. V 1. členu je podana definicija pojma 
stavbnega zemljišča, v 2. členu pa členitev tega pojma na 
zazidana in nezazidana zemljišča. 

Ustrezno pripombam delegatov na sejah delovnih teles 
zborov in na sejah zborov je 1. člen predloga zakona obliko- 
van tako, da je odločilno, kar zadeva zazidana zemljišča, 
pravilo dejanskega stanja, to je, ali je na zemljišču zgrajen 
objekt oziroma naprava, šli ne. Ni pa odločilno, ali je objekt 
oziroma naprava zgrajena na zemljišču na podlagi predpisa- 
nega dovoljenja, če je objekt ali naprava zgrajena brez pred- 
pisanega dovoljenja, se tak primer rešuje na podlagi drugih 
predpisov (zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor), in sicer tako, da se odredi odstranitev objekta ali 
naprave ali pa se zanj pridobi ustrezno dovoljenje, če tak 
objekt lahko ostane. Glede nezazidanih stavbnih zemljišč je 
uveljavljeno pravilo, da taka zemljišča določa srednjeročni 
družbeni plan občine, pa tudi izdano predpisano dovoljenje 
za graditev. Opuščena je izjema od tega načela, da so stavbna 
zemljišča tudi zemljišča, ki so bila določena s predpisi pred 
tem zakonom. 

2. člen predloga zakona opredeljuje zazidana in nezazidana 
stavbna zemljišča v skladu s potrebami in razmeriji, ki se 
urejajo po predlaganem zakonu. Ker zakon o urejanju naselij 
in drugih posegov v prostor (je v zakonodajni fazi predloga), 
obravnava v svojih dolofibah parcelacijo nezazidanih in zazi- 
danih zemljišč ter razrekuje tudi vprašanja glede opredeljeva- 
nja začasnih in pomožnih objektov, so opuščene določbe 4. in 
5. odstavka 1. člena osnutka zakona. 

K 2. členu 
Ta člen osnutka zakona je črtan iz pravnotehničnih razlo- 

gov, ker pomeni samo ponavljanje ustavne dikcije. 

K 3. členu 
Glede na pripombe v razpravi delegatov na sejah zborov in 

v razpravah na regijskih posvetih je v tem členu bolj določno 
opredeljeno, katera naselja se lahko določijo kot mesta ali 
naselja mestnega značaja in zemljišča, na katerih preneha 
lastninska pravica. O tem odloča občinska skupščina z odlo- 
kom. Za mesta in naselja mestnega značaja pa se lahko 
določijo naselja, ki so pomembna kot industrijska, turistična 
in druga razvojna središča in se njihov razvoj usmerja z 
urbanistično zasnovo naselja, kakor to določa 34. člen zakona 
o urejanju prostora (je v zakonodajni fazi predloga). 

K 4. členu 
V tem členu so skladno s pripombami na regijskih posvetih 

bolj določno opredeljena območja za kompleksno graditev in 
pojmovno usklajena z določbami 30. člena zakona o urejanju 
prostora. 
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K 5. členu 
Ustrezno pripombam delovnih teles skupščine in delegatov 

na sejah zborov je ta člen preoblikovan tako, da določneje 
poudarja ustavni položaj občine in njene naloge glede uprav- 
ljanja in razpolaganja s stavbnimi zemljišči v družbeni last- 
nini, in načelno določa, da se te naloge izvajajo preko sklada 
stavbnih zemljišč. Organizacija in funkcija sklada so oprede- 
ljene v III. poglavju predlaganega zakona. 

K 0. členu 
Ustrezno pomislekom in pripombam v razpravah delegatov 

na sejah zborov o preobsežnosti evidence o stavbnih zemlji- 
ščih, se bo evidenca vodila le o stavbnih zemljiščih v naseljih. 

K. 10. členu - sedaj 11. člen predloga zakona 
Glede na pripombe v razpravah delegatov na zborih skup- 

ščine, da je šele na podlagi prostorskega izvedbenega načrta 
mogoče določiti funkcionalno zemljišče, je črtana zadnja 
alinea prvega odstavka tega člena. V drugem odstavku tega 
člena je poudarjeno, da je treba občanom omogočiti tudi 
vpogled v katastrski načrt območja, na katerem preneha last- 
ninska pravica. 

K 12. členu - sedaj 13. člen predloga zakona 
V zadnjem odstavku tega člena je v skladu s pripombami v 

delegatski razpravi opuščena določba, po kateri ni dovoljen 
upravni spor zoper odločbe o izročitvi zemljišča občini. 

K 20. členu - sedaj 21. člen predloga zakona 
Ustrezno s pripombami delegatov na seji Zbora občin je 

drugi odstavek preoblikovan tako, da je prenos stavbe v 
pravnem prometu mogoč tudi na zakonce in potomce posvo- 
jencev, analogno določbam prvega odstavka tega člena. 

K 25. členu in 26. - sedaj 27. člen in 28. člen predloga 
zakona 

V besedilu teh členov predloga zakona je upoštevana va- 
rianta, ker javni pravobranilec izvaja funkcijo zastopanja ob- 
čine. 

K 31. členu - sedaj 3h. člen predloga zakona 
Predlagatelj je smiselno upošteval pripombe delovnih teles 

in delegatov na sejah zborov k temu členu osnutka tako, da je 
opredelil urejanje stavbnih zemljišč z aktivnostmi, ki se nana- 
šajo na pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, opustil 
pa je v tej opredelitvi problematiko, ki se nanaša na razreševa- 
nje premoenisko pravnih vprašanj. Razreševanje teh vprašanj 
sodi v postopke in obveznosti, ki se nanašajo na pridobivanje 
stavbnih zemljišč v družbeno lastnino. Poleg tega predlagatelj 
meni, da v teh določbah ni potrebno členiti sestvine posamez- 
nih komunalnih in drugih objektov in naprav, kakor so menili 
posamezni razpravljalci na sejah zborov. 

K 33. in 34. členu 
Ta dva člena osnutka je predlagatelj črtal, ker je v določbah 

zakona o urejanju prostora (42. in 43. člen) podrobneje dolo- 
čena vsebina dogovora o temeljih srednjeročnega družbe- 
nega plana občine in tega plana. Zato ni potrebno opredelje- 
vati take programske vsebine posebej. Podzakonski predpis, 
ki ga predvideva 51. člen zakona o urejanju prostora bo tudi 
vseboval metodološka navodila za izdelavo strokovnih podlag 
in za pripravo prostorskega vidika srednjeročnega družbe- 
nega plana. 

K 35. členu - sedaj 37. člen predloga zakona 
Smiselno pripombam delovnih teles zborov skupščine, sku- 

pin delegatov in delegatov v razpravah na sejah zborov, da je 
potrebno jasneje opredeliti, kdo in na katerih območjih ureja 
stavbna zemljišča, je v tem členu določeno, da investitorji 
posameznih objektov urejajo tista stavbna zemljišča, ki jih ne 
ureja sklad stavbnih zemljišč. Pri tem je treba opozoriti na 
določbe 33. člena predloga zakona, iz katerih izhaja, da ome- 
njeni sklad ureja stavbna zemljišiča na območjih naselij in na 
območjih, namenjenih za kompleksno graditev, na podlagi 
investicijskega programa urejanja stavbenih zemljišč, 

K 40. členu 
Ta člen je črtan iz pravno tehničnih razlogov, ker je njegova 

vsebina sedaj podrobno opredeljena v 42. členu predloga 
zakona. 

K 50. členu - sedaj 51. člen predloga zakona 
Glede na pripombe skupin delegatov in delegatov v razpra- 

vah na sejah zborov, češ da so občani in civilno pravne osebe 
nasproti družbeno pravni osebi v neenakem položaju, ker se 
družbeno pravne osebe ne obremenjuje pri oddaji zemljišča z 
minulimi družbenimi vlaganji, je predlagatelj ta člen preobli- 
koval tako, da se stavbna zemljišča oddaja ob enakih pogojih 
vsem investitorjem. Po tem členu ne gre več v ceno zemljišča 
povečana vrednost zaradi izjemnih lokacijskih in drugih ugo- 
dnosti, ker je to element, ki se ga upošteva pri določanju 
višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča Ta ele- 
ment je povzet v določbe 63. člena predloga zakona. 

III. 
Predlagatelj je ob ponovni proučitvi osnutka zakona in 

pripomb z regijskih posvetov spremenil in dopolnil še nekaere 
druge določbe tega zakona, in sicer: 

1. Oblikoval je nov 9. člen predloga zakona. V tem členu je 
določno opredeljeno, da po tem zakonu pridobiva stavbna 
zemljišča v družbeno lastnino občina. Taka določba je po- 
trebna zato, ker se je pojavil dvom, ali veljajo tudi drugi načini 
pridobivanja stavbnih zemljišč v družbeno lastnino. 

2. Dopolnil je 11. člen osnutka (sedaj 12. člen predloga) 
zakona tako. da veljajo pri določanju odškodnine za odvzeto 
zemljišče tudi predpisi o kmetijskih zemljiščih. S to dopolni- 
tvijo naj bi se odstranil dvom ali se pri odvzemu zemljišča 
kmetom upošteva tudi odškodnina, ki jo določa zakon o 
kmetijskih zemljščih. 

3. Oblikoval je nov 24. člen predloga zakona, po katerem bo 
mogoče napeljati komunalne in druge vode preko tujega 
sveta, če lastnik zemljišča ne bo dal svojega soglasja. Ta člen 
določa, da je mogoče omejiti pravice na drugih zemljiščih v 
nujno potrebnem obsegu in proti plačilu odškodnine za iz- 
gradnjo in postavitev komunalnih in drugih objektov jn na- 
prav ter priključkov na te objekte in naprave za vse tiste 
objekte, za katere je izdano predpisano dovoljenje. O tem bo v 
primeru spora odločalo redno sodišče v nepravdnem po- 
stopku, razen v tistih primerih, za katera so sicer podani 
pogoji za uvedbo postopka za prisilno ustanovitev služnosti 
po predpisih o razlastitvi. K oblikovanju te nove določbe so 
spodbudila predlagatelja opozorila, ki so bila izrečena na 
"Dnevih slovenskih pravnikov 1983" v Portorožu. Predlagatelj 
se pridružuje stališču, da ta vprašanja pozitivno pravno niso 
ustrezno urejena in da to povzroča večje težave v praksi 

4. V 36. členu osnutka (sedaj 38. člen predloga zakona) je 
dodana v drugem odstavku nova prva alinea, po kateri investi- 
cijski program opredeluje tudi območje urejanja, ter nov tretji 
odstavek, ki pove, kaj je območje urejanja. Območje urejanja 
je tisto območje, ki ga zajema prostorski izvedbeni načrt, torej 
površine zaokroženih prostorskih enot, kot so soseske, indu- 
strijska in druga območja ter manjša naselja. 

IV. 
Predlagatelj je proučil tudi druge predloge, mnenja in stali- 

šča k osnutku zakona, vendar jih v celoti ni mogel upoštevati, 
in sicer iz naslednjih razlogov: 

1. V razpravah o osnutku zakona so bile prisotne tudi 
nekatere težnje, naj bi z zakonom razširili pravice prejšnjih 
lastnikov zemljišč, pa tudi v večji meri dopuščali pravni pro- 
met s pravico uporabe zemljišča za graditev, ki jo uveljavljajo 
prejšnji lastniki ali pridobijo občani na podlagi oddaje stavb- 
nega zemljišča v družbeni lastnini. Tem težnjam predlagatelj 
ni mogel ustreči, ker predlagani zakon uveljavlja načelo, da 
naj se ob uporabi stavbnih zemljišč v družbeni lastnini za 
graditev upoštevajo potrebe posameznega občana in njegove 
družine po stanovanju ali drugih prostorih za življenje in delo. 

2. Predlagatelj ni mogel upoštevati stališč, po katerih naj bi 
s predlaganim zakonom republika popolno in podrobno ure- 
dila plačevanje prispevka investitorjev k stroškom za urejanje 
stavbnega zemljšča, določanje rente in pogoje oddajanja 
stavbnega zemljišča. S predlaganim zakonom, v skladu s 
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svojo zakonodajno funkcijo, namreč lahko republika ureja le 
temeljna načela na teh področjih. 

3. V razpravah o osnutku zakona je bil podan k njegovemu 
58. členu tudi predlog, naj bi na območjih, ki sicer niso mesta 
in naselja mestnega značaja ali ki niso določena za stanovanj- 
sko in drugačno kompleksno graditev, in tudi na območjih, za 
katera sicer ni sprejet prostorski izvedbeni načrt, omilili po- 
goje za uvedbo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
s tem, da bi črtali pogoj zgrajenega kanalizacijskega omrežja. 
Predlagatelj ugotavla, da je minimalna opremljenost stavb- 
nega zemljišča po navedenem členu osnutka zakona dolo- 
čena za izvenmestna območja in območja, ki se urbanistično 
ne načrtujejo. Če bi za taka območja ožili zahtevano komu- 
nalno opremljenost, bi praktično uvedli nadomestilo za vsa 
stavbna zemljišča v občini. To pa ne bi bilo primerno. 

Z uveljavitvijo zakona za družbenopolitične skupnosti ne 
bodo nastale večje nove finančne obveznosti. Z zakonom se 
za družbenopolitične skupnosti ne uvajajo nove naloge, razen 
kolikor se širi evidenca stavbnih zemljišč in uveljavlja pristoj- 
nost upravnih organov za določanje prispevka investitorjev v 
pravnem postopku. 

Doslej je bila po zakonu o razpolagnju z nezazidanim stavb- 
nim zemljiščem iz leta 1972 predpisana evidenca za nezazi- 
dana stavbna zemljšča, na katerih je imela pravico uporabe 
občina. S predlaganim zakonom se evidenca stavbnih zem- 

ljišč širi na vsa stavbna zemljišča v naseljih. Pri tem mora 
predlagatelj ugotoviti, da evidenca, ki jo je uveljavili omenjeni 
zakon iz leta 1972 ni bila vzpostavljena v vseh občinah, pa tudi 
ne vodena. Glede na to bo treba evidenco stavbnih zemljišč 
po predlogu zakona vzpostaviti praktično na novo in bodo za 
to potrebna sredstva proračunov občin. 

Po sedaj veljavnih predpisih zakona o upravljanju in razpo- 
laganju s stavbnim zemljiščem se delež investitorja k stro- 
škom za urejanje stavbnega zemljišča ni določal v upravnem 
postpku, pač pa s pogodbo. S predlogom zakona se uvaja za 
upravne organe nova pristojnost v skladu s stališči ob obrav- 
navi osnutka zakona. Upravni postopek se uvaja na zahtevo 
Sklada ali investitorja. Za zvajanje tega postopka bo treba 
zagotoviti sredstva iz proračuna, razen tistih, ki po imajo 
pravilih upravnega postopka značaj stroškov v postopku in 
bremenijo stranke. 

Že ob osnutku zakona je predlagatelj navedel, da predla- 
gani zakon uvaja tudi nove naloge za občinske upravne or- 
gane v toliko, kolikor bodo opravljali administrativno tehnična 
opravila za Sklad, toda te nove naloge se bodo financirale iz 
sredstev Sklada. 

Sredstva, ki jih bo potrebno zagotoviti v proračunih občin in 
finančnih načrtih omenjenih upravnih organov, po oceni 
predlagatelja ne bodo bistveno vplivala na povečanje prora- 
čunskih izdatkov. 
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PREDLOG ZAKONA 

o graditvi objektov (ESA-298) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 117. seji dne 
16. 2. 1984 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV. 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

210. člena, 261. in 262. člena 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. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sode/ovali: 

- Marko HENRIK, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega kotniteja za industrijo in gradbeništvo, 

- Saša SKULJ, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za industrijo in gradbeništvo, 

- Tanja KOŠOROG, svetovalka predsednika Republi- 
škega komiteja za industrijo in gradbeništvo. 

OSNUTEK ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja graditev in rekonstrukcijo vseh objektov. 

Graditev objektov obsega po tem zakonu: predhodna dela, 
izdelavo investicijskega programa, presojo družbene in eko- 
nomske upravičenosti investicijskih vlaganj, zagotavljanje fi- 
nančnih sredstev za gradnjo objektov, izdelavo tehnične do- 
kumentacije, pripravljalna dela za gradnjo objektov in gradnjo 
objektov. 

Določbe tega zakona ne veljajo za objekte in dela, ki se 
gradijo oziroma izvedejo neposredno pred naravnimi in dru- 
gimi nesrečami oziroma drugimi izrednimi dogodki ali med 
njimi, da se prepreči njihovo delovanje ali zagotovi zaščita za 
reševanje ter odpravljanje njihovih škodljivh posledic. 

2. člen 
Objekt po tem zakonu je sam gradbeni objekt, ali gradbeni 

objekt z vgrajenimi napeljavami, napravami in opremo, ki 
služijo objektu, oziroma tehnološkemu procesu investitorjeve 
dejavnosti, ali samo napeljave, naprave in oprema če pred- 
stavljajo tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in se 
lahko samostojno uporabljajo, oziroma če se vgrajujejo v 
gradbeni objekt. 

3. člen 
Gradnja objekta po tem zakonu je izvajanje gradbenih del, 

montaža in vgraditev napeljav, naprav in opreme ter izvajanje 
zaključnih del. 

4. člen 
Predhodna dela po tem zakonu kot del strokovne podlage 

za investicijsko odločitev so: 
- študije, raziskovanje tržišča, ekonomske analize in štu- 

dije, ki utemeljujejo vrsto, potrebnost, smotrnost in koristnost 
investicije ter usklajenost z družbenimi plani, obseg proizvod- 
nje za izvoz, pričakovani devizni učinek in odvisnost proiz- 
vodnje od" uvoza, 

- tehnološke raziskave in študije ter izdelava tehnološkega 
načrta, pregled opreme s prikazom potrebnega uvoza, 

- idejne gradbene in druge študije ter rešitve, 
-geološke, geomehanske, seizmološke, hidrološke, ekolo- 

ške in druge raziskave, 
- prikaz lokacije objekta in njegove vključitve v prostor, 

upoštevaje ekološke ter obrambne in zaščitne vidike, 
- prikaz potrebnih investicijskih vlaganj. 

5. člen 
Pripravljalna dela po tem zakonu so dela in objekti zača- 

snega značaja, ki jih je treba izvesti za zgraditev objekta 
oziroma zgraditi pred začetkom gradnje ali med gradnjo ob- 
jekta. 

6. člen 
Rekonstrukcija objektov po tem zakonu je izvedba tistih 

del, s katerimi se spreminjajo konstrukcijski elementi, na- 

prave, napeljave ali oprema, ali izvajajo druga dela, ki lahko 
vplivajo na varnost objekta oziroma njegovih delov ali ki 
vplivajo na spremembo onesnaženja zraka, vode, na spre- 
membo jakosti hrupa ter izvedba del, s katerimi se menjajo 
pogoji, ob katerih je na podlagi gradbenega dovoljenja zgra- 
jen objekt, ki se rekonstruira. 

Za rekonstrukcijo objekta se ne štejejo vzdrževalna dela na 
elektroenergetskih vodnogospodarskih in komunalnih objek- 
tih in napravah železniškega, cestnega in PTT prometa, če so 
ta dela v posebnih predpisih določena kot vzdrževalna dela. 

7. člen 
Z gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta se lahko začne 

šele, ko izda pristojni organ zanjo gradbeno dovoljenje, če ni 
z zakonom določeno drugače. 

8. člen 
Zgrajeni objekt se lahko začne uporabljati, oziroma s proiz- 

vodnotehnološkim procesom se lahko začne šele, ko je zanj 
izdano uporabno dovoljenje. 

II. INVESTICIJSKI PROGRAM 

9. člen 
Predlagatelj investicijske odločitve mora zagotoviti izdelavo 

investicijskega programa, ki temelji na strokovni podlagi za 
investicijsko odločitev. 

10. člen 
Poleg elementov za strokovno podlago iz 4. odstavka 21. 

člena zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu (Ura- 
dni list SFRJ, št. 21/82) obsega investicijski program še: 

- idejni projekt in 
- oceno pomena investicijskega v.aganja z obrambnega in 

zaščitnega vidika. 
Republiški upravni organ, pristojen za industrijo in gradbe- 

ništvo, predpiše vsebino investicijskega programa (minimalna 
metodologija). , 

11. člen 
Idejni projekt se izdela na podlagi predhodnih del in ob- 

sega: 
- tehnični opis gradbenega dela objekta, 
- tehnični opis tehnološkega dela z navedbo opreme in 

naprav z njihovimi osnovnimi karakteristikami, 
- karakteristične gradbene načrte in situacije z osnovnimi 

gabariti, 
- idejni načrt tehnologije, 
- osnovne izračune, ki dokazujejo pravilnost idejnih reši- 

tev, 
- predizmere in specifikacije opreme in naprav, 
- oceno Vrednosti naložbe, 
- obrambne in zaščitne ukrepe ter potrebe. 
Idejni projekt se lahko izdela v več variantah. 
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12. člen 
Investicijski program izdela organizacija združenega dela, 

ki je za ta dela vpisana v sodni register. 
Organizacija združenega dela, za izdelavo tehnične doku- 

mentacije oziroma svetovalni inženiring, lahko izdeluje inve- 
sticijske programe za tiste vrste objektov, za katere je registi- 
rana in če ima za vsak del investicijskega programa najmanj 
dva delavca z visoko šolsko izobrazbo ustrezne stroke ozi- 
roma smeri z vsaj petimi leti delovnih izkušenj in opravljenim 
strokovnim izpitom. 

Investicijski program lahko izdela tudi investitor sam, če 
izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti delavcev, 
predpisane za organizacije združenega dela, ki izdelujejo 
tehnično dokumentacijo. 

Organizacija združenega dela, kateri je poverjena izdelava 
investicijskega programa, lahko naroči izdelavo posaemznih 
delov tega programa pri drugi specializirani organizaciji samo 
v soglasju in pod pogoji, ki jih določi investitor. 

O izdelavi investicijskega programa se sklene pismena po- 
godba. 

13. člen 
Za opravljanje dejavnosti svetovalnega inženiringa se lahko 

vpiše v sodni register organizacija združenega dela, če izpol- 
njuje pogoje za vpis dejavnosti izdelave tehnične dokumenta- 
cije in izdelave investicijskih programov in ima v delovnem 
razmerju za nedoločen čas najmanj enega diplomiranega 
ekonomista in enega diplomiranega pravnika s triletnimi de- 
lovnimi izkušnjami s področja priprave investicij. 

Gospodarska zbornica Slovenije vodi seznam organizacij 
združenega dela, ki so vpisane v sodni register za opravljanje 
dejavnosti svetovalnega inženiringa. 

Organizacija združenega dela, ki opravlja dejavnost sveto- 
valnega inženiringa, pošlje vsaj enkrat letno podatke o spre- 
membah Gospodarski zbornici Slovenije. 

14. člen 
Investitor oziroma organizacija združenega dela, ki je izde- 

lala investicijski program in delavci, ki so sodelovali pri nje- 
govi izdelavi, so odgovorni za točnost podatkov, ki so vsebo- 
vani v investicijskem programu. 

15. člen 
Investitor mora zgotoviti strokovno vodstvo pri: 
- izdelavi investicijskega programa, 
- izdelavi projektne naloge, 
- kontroli nad izdelavo tehnične dokumentacije, 
- nadzorstvu med gradnjo objekta, 
- koordinaciji dela vseh udeležencev pri graditvi objekta, 
- pravočasnem izpolnjevanju medsebojnih obvez, 
- kontroli in nadzorstvu nad porabo sredstev, 
- kontroli realizacije sprejetega investicijskega programa v 

vseh fazah graditve in v poskusnem obratovanju. 
Investitor lahko opravlja strokovno vodstvo iz prvega od- 

stavka sam, če ima v delovnem razmerju najmanj enega 
■ delavca z visoko šolsko izobrazbo ustrezne stroke oziroma 
smeri s triletnimi delovnimi izkušnjami v stroki in opravljenim 
strokovnim izpitom, sicer poveri ta dela drugim organizacijam 
združenega dela, ki so vpisane za opravljanje teh del v sodni 
register. 

III. PRESOJA DRUŽBENE IN EKONOMSKE 
UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKIH VLAGANJ 

16. člen 
Da se zagotovi smotrna in učinkovita uporaba družbenih 

sredstev, mora predlagatelj investicijske odločitve priskrbeti 
mnenje o družbeni in ekonomski upravičenosti tistih investi- 
cijskih vlaganj, ki so pomembna za družbeni razvoj republike 
in so opredeljena v dogovoru o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije. 

Variantni dodatek: doda se drugi odstavek. 
Za investicijska vlaganja, ki so pomembna za območje 

občine, lahko občinska skupščina predpiše, da si mora pred- 
lagatelj investicijske odločitve priskrbeti mnenje o družbeni in 
ekonomski upravičenosti investicijskih vlaganj od ustrezne 

gospodarske zbornice, določenih znanstvenih, strokovnih ali 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ali pristojnih 
organov družbenopolitičnih skupnosti. 

17. člen 
Mnenje o družbeni in ekonomski upravičenosti investicij- 

skih vlaganj iz 16 člena tega zakona (varianta: iz prvega 
odstavka 16. člena), daje Gospodarska zbornica Slovenije v 
sodelovanju z Zavodom SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Pri dajanju mnenja iz prvega odstavka Gospodarska zbor- 
nica Slovenije lahko sodeluje z določenimi znanstvenimi, 
strokovnimi ali drugimi samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi. 

IV. ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV 
ZA GRADNJO OBJEKTOV 

18. člen 
Investitor mora k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja 

predložiti potrdilo Službe družbenega knjigovodstva, da je 
predložil dokaze o zagotovitvi sredstev za plačila investicij- 
skih izdatkov. 

Investitor stanovanjske gradnje mora k zahtevi za izdajo 
gradbenega dovoljenja predložiti potrdilo samoupravne 
interesne stanovanjske skupnosti, da je v samoupravnem 
sporazumu temeljih plana samoupravne interesne stanovanj- 
ske skupnosti predvidena gradnja objektov v obsegu in dina- 
miki, kot je predvidena po predloženi tehnični dokumentaciji. 

19. člen 
Investitor mora zagotoviti sredstva za financiranje: 
1. gradnje objektov, ki se štejejo za pripravljalna dela in je 

treba zanje dobiti posebno gradbeno dovoljenje (tretji odsta- 
vek 51. člena tega zakona) - pred začetkom njihove gradnje, 
in sicer celoten znesek zanje potrebnih sredstev; 

2. pripravljalnih del za gradnjo objekta, ki se izvajajo na 
podlagi gradbenega dovoljenja samo za ta dela (drugi odsta- 
vek 51. člena tega zakona) - pred začetkom njihovega izvaja- 
nja, In sicer celoten znesek zanje predvidenih sredstev; 

3. gradnje objekta ali dela objekta, ki pomeni ekonomsko 
tehnično celoto in se da tako samostojno uporabljati pred 
pričetkom gradnje objekta, ali dela objekta oziroma pred 
pričetkom pripravljalnih del, če se dela ne izvajajo s posebnim 
gradbenim dovoljenjem in sicer celoten znesek sredstev, po- 
trebnih za gradnjo objekta ali dela objekta z izvedbo priprav- 
ljalnih del, če gradnja traja manj kot eno leto. če gradnja traja 
dalj kot eno leto, mora investitor zagotoviti sredstva od za- 
četka gradnje do 30. junija v naslednjem letu. Investitor mora 
v tem primeru k zahtevi za izdajo potrdila Službe družbenega 
knjigovodstva predložiti dokaze, da ima zagotovoljena sred- 
stva za plačilo investicijskih izdatkov v obdobju od začetka 
gradnje do 30. junija v naslednjem letu in predložiti načrt 
zagotovitve sredstev za celotno obdobje gradnje. 

Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti inve- 
stitor na način iz 20. člena tega zakona tudi sredstva za 
izobraževanje delavcev, potrebnih za izkoriščanje objekta, za 
znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost, obratna sred- 
stva, določena v investicijskem programu in sredstva za ob- 
veznosti, ki se plačujejo od investicij po posebnih predpisih. 

20. člen 
Dokaz, da so zagotovljena sredstva za financiranje gradnje 

objekta po 18. členu tega zakona je: 
1. za sredstva, ki jih je investitor izločil na poseben račun iz 

lastnih sredstev, sredstev sovlagateljev in drugih virov - potr- 
dilo Službe družbenega knjigovodstva, da jih je investitor 
pred začetkom gradnje objekta oziroma izvajanja del izločil 
na poseben račun ter njihova izjava, da bo izločena sredstva 
uporabil samo za gradnjo objekta, za katerega jih je namenil; 

2. za sredstva, ki jih je investitor zagotovil iz lastnih ali 
drugih virov, razen za sredstva iz 1. in 3. točke tega odstavka- 
njegovo potrdilo, izdano na podlagi sklepa njegovega organa 
upravljanja, da ima pred začetkom gradnje objekta oziroma 
izvajanja del zanje potrebna finančna sredstva, ali da si jih bo 
zaootovil med gradnjo oziroma izvajanjem del s tem, da jih bo 
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iziočil v ustrezne sklade z garancijo banke, da mu bo do 
omenjenih sredstev zagotovila namenski kredit, če si jih inve- 
stitor sam ne bi zagotovi! ter za sredstva, ki se zagotavljajo z 
združevanjem sredstev - pogodba, samoupravni sporazum ali 
zaicon z garancijo banke, da bo investitorju do omenjenih 
sredstev zagotovila namenski kredit, če jih investitorju ne 
bodo zagotovili sovlagatelji; 

3. za sredstva,ki si jih je investitor zagotovil s kreditom - 
kreditna pogodba; 

4. za sreastva samoprispevka, ki bodo zagotovljena, ko je 
že zbranih najmanj 50% sredstev - akt o uvedbi samopri- 
spevka; 

5. za sredstva, ki so zagotovljena iz proračuna federacije, 
oziroma z zveznim zakonom za namene ljudske obrambe in 
tiružbone samozaščite - potrdilo pristojnega zveznega uprav- 
nega organa. Služba družbenega knjigovodstva izda investi- 
torju na njegovo zahtevo potrdilo, da ima investitor zagotov- 
ljena sredstva za financiranje gradnje objekta, ko ji ta predloži 
do!<aze iz prejšnjega odstavka. 

21. člen 
Ne glede na določbe 20. člena šteje za dokaz, da so zago- 

tovljena sredstva za graditev objektov s področja energet- 
skega, železniškega, cestnega, luškega in komunalnega go- 
spodarstva ter druga področja gospodarske infrastrukture ter 
družbenih dejavnosti v delu, ki se zagotavlja s samoupravnim 
združevanjem sredstev, samoupravni sporazum ali drug sa- 
moupravni splošni akt, če so z njegovo sklenitvijo udeleženci 
prevzeli konkretne obveznosti za zagotovitev sredstev, po- 
trebnih za izvedbo dogovorjenega programa graditve objek- 
tov. Posamezni objekti, za katere se izda gradbeno dovoljenje 
na podlagi predložitve samoupravnega sporazuma ali dru- 
gega samoupravnega splošnega akta, morajo biti navedeni in 
ovrednoteni v teh aktih, dinamika njihove graditve pa uskla- 
jena z dinamiko izpolnjevanja obveznosti udeležencev v spo- 
razumevanju. / 

Pri izdaji potrdila o zagotovitvi sredstev na podlagi dokazil 
iz prejšnjega odstavka ugotovi Služba družbenega knjigovod- 
stva, da so plačila za objekte v gradnji, navedena v aktih, ki 
štejejo za dokazilo, izvršena v zakonskih rokih. 

Služba družbenega knjigovodstva ne izda potrdila o zago- 
tovitvi sredstev, če ugotovi, da začetek gradnje novega ob- 
jekta in načrtovana dinamika plačil za izvršena dela onemo- 
goča sprotno poravnavanje obveznosti za plačilo izvršenih 
del pri objektih v gradnji. 

22. člen 
Investitor mora najpozneje do 30 junija v vsakem letu 

predložiti Službi družbenega knjigovodstva dokaze, da ima 
zagotovljena sredstva za plačila investicijskih izdatkov v na- 
slednjih dvanajstih mesecih. 

Ce investitor do roka iz prejšnjega odstavka ne predloži 
dokazov o zagotovljenih sredstvih, izda Služba družbenega 
knjigovodstva pristojnemu organu gradbene inšpekcije za- 
htevo za ustavitev del. 

23. člen 
Investitor mora pismeno sporočiti Službi družbenega knji- 

govodstva, da začenja z gradnjo objekta oziroma izvajati dela 
in sicer najmanj 15 dni pred pričetkom gradnje objekta ozi- 
roma izvajanja del. 

24. člen 
Investitor mora stalno spremljati gradnjo objekta in kontro- 

lirati porabo sredstev, namenjenih za izgradnjo objekta. 
Investitor mora najpozneje v roku enega meseca od ugoto- 

vitve prekoračitve zagotoviti sredstva tudi za plačilo preseže- 
nih poznejših nepričakovanih del na objektu ter drugih stro- 
škov, ki povečujejo skupno vrednost objekta (prekoračitev). 

25. člen 
Investitor in drugi sopogodbeniki iz prvega odstavka 63. 

člena tega zakona ter banka oziroma drug posojilodajalec, ki 
so iz svojih ali drugih sredstev dali investitorju kredit za 
financiranje graditve objekta, morajo med izvajanjem dogo- 
vorjenih del na objektu ugotoviti vrednost prekoračitev iz 
drugega odstavka 24. člena in sicer najmanj dvakrat v letu. 

Pri ugotavljanju prekoračitev po prejšnjem odstavku se 
upošteva tudi vrednost del, za katera investitor ni sklenil 
pogodb, da se ugotovi dejanska vrednost za financiranje 
vsega objekta oziroma njegovega dela. 

O prekoračitvah, ki se ugotavljajo po prvem in drugem 
odstavku tega člena mora investitor vsakih šest mesecev in to 
najpozneje do 31. marca oziroma do 30. septembra, obveščati 
Službo družbenega knjigovodstva. 

26. člen 
Investitor mora o dokončani gradnji objekta pismeno obve- 

stiti Službo družbenega knjigovodstva v roku 30 dni po za- 
četku uporabe objekta. 

27. člen 
Za investitorja stanovanjske gradnje, ki gradi v skladu s 

programom samoupravne stanovanjske skupnosti stanova- 
nja, stanovanjske hiše in pripadajoče komunalne in druge 
objekte in naprave, ki so potrebne za uporabo stanovanj in 
stanovanjskih hiš, se ne uporabljajo določbe 19. in 20. člena 
tega zakona. 

Ta določba velja tudi za primere, kadar so v stanovanjskih 
hišah grajeni poslovni prostori za potrebe osnovne preskrbe, 
za storitve in za samoupravne in druge organe v stanovanjski 
hiši ali stanovanjskem naselju. 

28. člen 
Organ gradbene inšpekcije ustavi na zahtevo Službe druž- 

benega knjigovodstva nadaljnjo gradnjo objekta, če investitor 
nima zanjo zagotovljenih sredstev in jo o tem pismeno obvesti 
v 15 dneh od dneva, ko je prejel njeno zahtevo. 

I. varianta 
V poglavju IV. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA FINANCI- 

RANJE GRADNJE OBJEKTOV ostane le en člen, ostali členi se 
črtajo: 

18. člen 
Investitor mora k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja 

predložiti potrdilo Službe družbenega knjigovodstva, da je 
predložil dokaze o zagotovitvi sredstev za plačilo investicij- 
skih izdatkov. J 

Investitor stanovanjske gradnje mora k zahtevi za izdajo 
gradbenega dovoljenja predložiti potrdilo samoupravne inte- 
resne stanovanjske skupnosti, da je v Samoupravnem spora- 
zumu o temeljih plana samoupravne interesne stanovanjske 
skupnosti predvidena gradnja objektov v obsegu in dinamiki, 
kot je predvidena po predloženi tehnični dokumentaciji. 

Oblike in načini zagotavljanja sredstev se določijo s poseb- 
nimi predpisi. 

II. varianta 
V celoti odpade poglavje IV. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 

ZA FINANCIRANJE GRADNJE OBJEKTOV. 

V. TEHNIČNA. DOKUMENTACIJA 

29. člen 
Tehnična dokumentacija obsega: 
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

- projekt za razpis, 
- projekt za izvedbo, 
- projekt izvedenih del, 
- izvleček iz projekta za izvedbo ali iz projekta izvedenih del 
za etažne lastnike. 

30. člen 
Tehnična dokumentacija mora biti izdelana v skladu s po- 

goji lokacijske odločbe ter z zdravstvenimi, vodnogospodar- 
skimi, prometnimi, energetskimi pogoji, pogoji za varstvo 
okolja, z obrambnimi, zaščitnimi ter drugimi pogoji, ki so 
predpisani z zakonom ali s predpisom, izdanim na njegovi 
podlagi. 

Tehnične rešitve v projektih morajo biti v skladu s tehnič- 
nimi predpisi, normativi in standardi ter z izsledki znanosti in 
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tehnologije, raziskav in drugih študij ter v skladu s pogoji iz 
izdanih soglasij organov in organizacij. 

31. člen 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je del tehnične 

dokumentacije, ki glede na vrsto objekta obsega enega ali več 
projektov oziroma delov: projekt gradbenega dela objekta, 
projekt napeljav, naprav in opreme. 

32. člen 
Projekt za razpis vsebuje načrte, detajle, opise del in po- 

nudbene ter izvedbene pogoje, ki so potrebni za izdelavo 
ponudbe. 

33. člen 
Projekt za izvedbo je projekt za pridobitev gradbenega 

dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih 
se gradi objekt. 

34. člen 
Projekt izvedenih del, ki ga mora investitor predložiti ob 

tehničnem pregledu, je projekt, ki obsega prikaz vseh more- 
bitnih sprememb v vseh delih projekta za izvedbo. 

35. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, pred- 

piše vsebino posameznih vrst tehnične dokumentacije. 

36. člen 
Tehnično dokumentacijo za graditev objektov izdelujejo 

organizacije združenega dela in delovne skupnosti, ki so 
registrirane za to dejavnost (v nadaljnjem besedilu: projek- 
tivne organizacije). 

Pogodba o izdelavi tehnične dokumentacije, ki jo skleneta 
investitor in projektivna organizacija, mora biti pismena. 

37. člen 
Projektivna organizacija se lahko vpiše v sodni register za 

izdelavo tehnične dokumentacije: 
če je v njenem statutu določeno, za katere vrste objektov bo 

izdelovala tehnično dokumentacijo, kakor tudi katere vrste te 
dokumentacije bo izdelovala; 

če ima za vsako vrsto tehnične dokumentacije, ki jo bo 
izdelovala, v delovnem razmerju najmanj dva diplomirana 
inženirja ustrezne stroke oziroma smeri z najmanj triletnimi 
delovnimi izkušnjami pri izdelavi te vrste tehnične dokumen- 
tacije, z opravljenim strokovnim izpitom. 

Gospodarska zbornica Slovenije vodi seznam projektant- 
skih organizacij s priporočili in ocenami (referenca) ter s 
podatki o delavcih iz druge alineje prejšnjega odstavka. 

Projektivne organizacije pošljejo vsaj enkrat letno podatke 
o spremembah Gospodarski zbornici Slovenije. 

38. člen 
Vrste tehnične dokumentacije so: 
- arhitektonski načrti za stanovanjske, upravne in javne 

zgradbe, 
- arhitektonski načrti za industrijske zgradbe, 
- načrti gradbenih konstrukcij - visoke gradnje (statika), 
- načrti gradbenih konstrukcij - nizke gradnje (mostovi, 

ceste, železnice), 
- načrti hidrotehničnih objektov (regulacije, melioracije, 

kanalizacije, vodovod), 
- načrti hidroenergetskih objektov, 
- načrti cevnih instalacij, 
- načrti električnih instalacij, 
- načrti telekomunikacij, 
- načrti prezračevanja in klimatskih naprav, 
- načrti tehnologije, 
- načrti za proizvodnjo opreme in naprav, 
- načrti zunanje ureditve in drugi načrti. 

39. člen 
Pogoje glede strokovne izobrazbe in usposobljenosti odgo- 

vornih projektantov, ki izdelujejo posamezno vrsto tehnične 

dokumentacije, podrobneje uredi projektivna organizacija s 
samoupravnim splošnim aktom. 

Za tehnično razčlenitev, kakovost obdelave, usklajenost 
posameznih delov projekta, popolnost projekta in za roke 
izdelavi tehnične dokumentacije skrbi odgovorni vodja pro- 
jekta. 

40. člen 
Delavci, ki izdelujejo tehnično dokumentacijo in izvršujejo 

kontrolo nad njo ter odgovorni vodje del in nadzorni organ 
nad deli pri gradnji objektov, morajo imeti strokovni izpit. 

Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, pred- 
piše program in način opravljanja strokovnih izpitov. 

41. člen 
Projektivna organizacija, samostojni projektant iz 91. člena 

in občan iz 90. člena tega zakona, morajo pri izdelavi tehnične 
dokumentacije upoštevati: 

1. določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih pred- 
pisov, pogoje investicijskega programa, oziroma projektne 
naloge, zahteve, določene z lokacijskim dovoljenjem, pogoje 
iz izdanih soglasij prizadetih organov in organizacij, tehnične 
normative, predpise in standarde, predpisane za posamezne 
gradbene objekte, napeljave, naprave in opremo ter druge 
predpise, ki se nanašajo na graditev objektov; 

2. ukrepe, ki so predpisani za varstvo zdravja, varstvo pri 
delu, varstvo pred požarom in hrupom, za varstvo zraka in 
vode pred onesnaženjem, naravnimi in drugimi nesrečami ter 
vojnim dejstvovanjem, kakor tudi ukrepe za odpravo arhitek- 
tonskih ovir, ki telesno prizadetim občanom omejujejo ali 
preprečujejo dostop do objektov in njihovo uporabo; 

3. smotrne ekonomske in tehnične rešitve, skladne z do- 
sežki znanosti in tehnologije; 

4. realne stroške za material, gradnjo, obrtniška in instr la- 
cijska dela ter tehnološke postopke pri izdelavi popisov del in 
predračuna; 

5. ukrepe za varstvo objekta, ki naj bo zgrajen na potre- 
snem ali poplavnem območju ali na zemljišču, ki je nagnjeno 
k drsenju, ukrepe, ki imajo pomen za obrambo in zaščito ter 
druge potrebne ukrepe za zaščito in reševanje. 

42. člen 
Projektivna organizacija mora poskrbeti za kontrolo bre- 

zhibnosti tehničnih rešitev, računske pravilnosti in popolnosti 
tehnične dokumentacije in kontrolo, ali je celotna dokumen- 
tacija v skladu z zahtevami iz prejšnjega člena. 

Na tehnični dokumentaciji mora biti potrdilo, da je bila 
opravljena kontrola v smislu prejšnjega odstavka. 

Kontrolo lahko opravljajo delavci v projektivni organizaciji, 
ki je izdelala tehnično dokumentacijo in imajo visokošolsko 
izobrazbo ustrezne stroke oziroma smeri z najmanj triletnimi 
delovnimi izkušnjami in opravljenim strokovnim izpitom. 

O izvršeni kontroli mora organizacija združenega dela vo- 
diti evidenco in hraniti ustrezno dokumentacijo. 

Način in postopek opravljanja kontrole ter evidenco in 
dokumentacijo o tej kontroli uredi s samoupravnim splošnim 
aktom projektivna organizacija, ki opravlja kontrolo. 

43. člen 
Tehnična dokumentacija, na podlagi katere je zgrajen ob- 

jekt, se lahko uporabi za gradnjo drugih objektov, če s tem 
soglašata investitor in projektivna organizacija, ki jo je izde- 
lala. 

VI. GRADBENO DOVOLJENJE 

44. člen 
Objekt se lahko začne graditi na podlagi gradbenega dovo- 

ljenja. 

45. člen 
Gradbeno dovoljenje se daje za zgraditev celotnega objekta 

ali pa le za njegov del, ki pomeni ekonomsko-tehnično celoto 
in se da tak samostojno uporabljati, če se objekt gradi po 
delih. Ne glede na prejšnji odstavek se lahko da gradbeno 
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dovoljenje tudi za del objekta oziroma za izvedbo posameznih 
del: 

- če pomeni tak del objekta oziroma če pomenijo taka dela 
po predloženi tehnični dokumentaciji tudi sama tehnično 
celoto, 

- če gre za graditev objekta, ki objektivno terja večletno 
graditev, 

- če dinamika graditve celotnega objekta tako zahteva. 

46. člen 
Gradbeno dovoljenje izda občinski upravni organ, pristojen 

za gradbeništvo. 
Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, izda 

gradbeno dovoljenje za tele objekte: 
- za železniške proge, za avtoceste, magistralne ter regio- 

nalne ceste, za žičnice, pomorske luke in notranja pristanišča, 
letališča s pripadajočimi objekti, za medkrajevne telegrafsko- 
telefonske kable in naprave ter objekte radiodifuzne in televi- 
zijske službe, 

- za objekte in naprave za proizvodnjo in uporabo nu- 
klearne energije, hidroelektrarne z močjo nad 1 MVA, termoe- 
lektrarne in toplarne, daljnovode za napetost nad 20 KV in 
transformatoske postaje na takih daljnovodih; za magistralne 
plinovode in naftovode, 

- za regulacijo, s katerimi se menja tok in režim vode na 
rekah: Drava, Mura, Sava, Savinja, Soča, Krka, Sotla, Kolpa io 
Ljubljanica ter za melioracijska dela na površinah nad 1000 
ha, 

- za vse objekte, ki se gradijo z udeležbo kreditov po 
mednarodnih pogodbah, 

- za druge objekte, za katere izda lokacijsko dovoljenje 
republiški upravni organ. 

Postopek za izdajo gradbenega dovoljenja je hiter. 

47. člen 
Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora investitor 

predložiti: 
- dokaz o pravici uporabe, lastninski ali služnostni pravici 

na zemljišču, na katerem namerava graditi objekt, 
- pravnomočno lokacijsko dovoljenje, 
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
- dokaz, da so zagotovljena finančna sredstva. 

48. člen 

Če se. gradi objekt tako, da se vanj vgrajujejo tovarniško 
izdelani elementi ali deli, ni potrebno, da bi dokumentacija iz 
3. alinee prejšnjega člena vsebovala tisti del tehnične doku- 
mentacijo, na podlagi katere so bili izdelani ti elementi ozi- 
roma deli. 

če se gradi več objektov po isti tehnični dokumentaciji, 
velja za tehn'čno dokumentacijo zanje ta dokumentacija, do- 
polnjena s fehnično dokumentacijo, s katero se taki objekti 
prilagodijo njihovim lokacijam. 

Če gre samo za vgraditev in montažo naprav ali opreme, 
velja za tehnično dokumentacijo tista dokumentacija, v kateri 
je določen način vgraditve in montaže naprav in opreme. 

49. člen 
Če se zahteva izdaja gradbenega dovoljenja za graditev 

objekta po tehnični dokumentaciji, ki je bila izdelana v tujini, 
mora biti zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja predložen 
dokaz, da je bila nad to dokumentaicjo izvršena kontrola v 
smislu prvega odstavka 42. člena tega zakona. 

Kontrolo iz prejšnjega odstavka opravljajo projektivne or- 
ganizacije, registrirane za izdelovanje ustrezne vrste tehnične 
dokumentacije. 

50. člen 
Če zahteva gradnja objekta odstranitev obstoječega ob- 

jekta ali njegovega dela, mora investitor predložiti zahtevi za 
izdajo gradbenega dovoljenja tudi načrt odstranjevalnih del z 
njihovim opisom. 

51. člen 
Pripravljalna dela za gradnjo objekta se izvajajo po gradbe- 

nem dovoljenju za ta objekt ali po gradbenem dovoljenju 
samo za ta dela. 

Gradbeno dovoljenje za pripravljalna dela se izda, če njihov 
obseg zahteva, da se začno izvajati, preden dobi investitor 
gradbeno dovoljenje za objekt ali za njihov del. 

Gradbeno dovoljenje je treba dobiti tudi za gradnjo objek- 
tov, ki se štejejo po tem zakonu za pripravljalna dela, če bi 
gradnja ali uporaba takih objektov lahko povzročila nevarnost 
za življenje ali zdravje ljudi, ali za promet, sosednje objekte ali 
okolico, ali če se smejo taki objekti graditi le po določenih 
urbanističnih, tehničnih in drugih predpisanih pogojih. 

52. člen 
Preden izda pristojni organ gradbeno dovoljenje, preveri: 
- ali je bila opravljena kontrola projekta po 42. členu tega 

zakona, 
- ali ima projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja se- 

stavne dele po 31. členu tega zakona. 
- ali je projekt izdelan v skladu s pogoji lokacijskega dovo- 

ljenja. 

53. člen 
Gradbeno dovoljenje neha veljati, če se graditev objekta ne 

' začne v roku, ki je v njem določen. 
Rok iz prejšnjega odstavka ne more biti krajši kot šest 

mesecev in ne daljši kot dve leti. 
Varianta: ta člen se črta. 

54. člen 
Objekti iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona lahko 

ostanejo kot stalni objekti potem, ko prenehajo okoliščine, 
zaradi katerih so bili zgrajeni, če si investitor v šestih mesecih 
po prenehanju okoliščin preskrbi gradbeno dovoljenje in po 
tehničnem pregledu tudi uporabno dovoljenje. 

55. člen 
Investitor oziroma organ ali organizacija, na katero je pre- 

nešena pravica uporabe objekta, mora ves čas trajanja ob- 
jekta hraniti tehnično dokumentacijo z vsemi spremembami 
in dopolnitvami, po kateri je bil zgrajen objekt. 

Organ, ki je pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja, 
mora hraniti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, na 
podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, vsaj 
petnajst let po izdaji tega dovoljenja. 

56. člen 
Če se po izdaji gradbenega dovoljenja projekt za pridobitev 

gradbenega dovoljenja tako spremeni, da pomeni to za ob- 
jekt, ki se gradi, spremembo elementov, ki lahko vpliva na 
zdravstvene pogoje ali na varnost objekta, mora investitor 
spremembo tehnične dokumentacije predložiti organu, ki je 
izdal gradbeno dovoljenje. 

Sprememba te dokumentacije mora biti opremljena s potr- 
dilom projektivne organizacije, ki jo je izdelala, da je bila 
opravljena kontrola po določbah 42. člena tega zakona. Or- 
gan, ki je pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja, izda na 
podlagi predložene dokumentacije ustrezno določbo. 

57. člen 
Za objekte, za katere ni predpisano lokacijsko dovoljenje 

ter za dela, ki se ne štejejo za rekonstrukcijo objektov, nape- 
ljav in opreme po tem zakonu, gradbeno dovoljenje ni po- 
trebno, temveč zadostuje priglasitev organu, ki je pristojen za 
izdajo gradbenega dovoljenja. 

Priglasitvi po prejšnjem odstavku tega člena je treba prilo- 
žiti kratko poročilo o tem, na katerem objektu namerava 
investitor izvajati dela, opis teh del in njihov namen. 

Če pristojni organ ugotovi, da vložena priglasitev po veljav- 
nih predpisih ne zadostuje, prepove graditev z odločbo, ki jo 
mora vročiti investitorju v roku 15 dni od prejema priglasitve. 
Če investitor v tem roku ne dobi odločbe ali zahteve za 
dopolnitev priglasitve, lahko začne z deli. 

Za vgraditev naprav in opreme za proizvodnjo električne 
energije moči do 100 KVA v obstoječe vodnogospodarske 
objekte, zadostuje priglasitev občinskemu upravnemu or- 
ganu, pristojnemu za gradbeništvo. 
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58. člen 
Investitor mora s priglašenimi deli pričeti najpozneje v še- 

stih mesecih po vloženi priglasitvi, sicer priglasitev preneha 
veljati. 

59. člen 
Zakoličba je prenos potrjenega projekta za izdajo gradbe- 

nega dovoljenja na teren; izvede se po izdaji gradbenega 
dovoljenja in pred pričetkom del. 

VII. GRADNJA OBJEKTOV 

60. člen tf 
Gradnja objekta se sme oddati organizaciji združenega 

dela, registrirani za dejavnost, v katero graditev spada. 
Gradnja objekta se lahko odda tudi pogodbenim organiza- 

cijam združenega dela in obrtnim zadrugam, če izpolnjujejo 
pogoje za gradnjo določenih vrst objektov in če so za to 
registrirane. 

Posamezna dela na objektu smejo izvajati tudi samostojni 
obrtniki. 

61. člen 
Organizacija združenega dela se lahko vpiše v'sodni regi- 

ster za gradnjo objektov (v nadfljnjem besedilu: izvajalska 
organizacija): 

če je v statutu organizacije združenega dela določeno, 
katere vrste objektov bo gradila, oziroma katere vrste del bo 
izvajala na teh objektih; 

če ima za vsako dejavnost v delovnem razmerju najmanj 
dva diplomirana inženirja in dva inženirja ali dva tehnika 
ustrezne stroke oziroma smeri z opravljenim strokovnim izpi- 
tom in z najmanj triletnimi izkušnjami pri gradnji tovrstnih 
objektov. 

Gospodarska zbornica Slovenije vodi seznam izvajalskih 
organizacij s podatki o referencah in o delavcih iz 2. alineje 
prejšnjega člena. Izvajalska organizacija pošlje vsaj enkrat 
letno podatke o spremembah Gospodarski zbornici Slovenije. 

62. člen 
Izvajalska organizacija, ki gradi objekt ali izvaja posamezna 

dela, mora imenovati odgovornega vodjo del. 
Odgovorni vodja del je lahko diplomirani inženir ali inženir 

ustrezne stroke oziroma smeri z opravljenim strokovnim izpi- 
tom in z najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami pri gradnji 
objektov ter pooblastilom izvajalske organizacije za vodenje 
del. 

Odgovorni vodja del p'ri gradnji hidro in termoenergetskih 
objektov, pri gradnji pristanišč, letališč, avtocest, mostov z 
razpetino nad 15 m ter pri zahtevnih industrijskih objektih, je 
lahko diplomiran inženir ustrezne stroke oziroma smeri, z 
opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj petletnimi delov- 
nimi izkušnjami pri gradnji objektov ter pooblastilom izvajal- 
ske organizacije za vodenje del. 

Odgovorni vodja za izvajanje posameznih del je lahko dela- 
vec s srednjo strokovno izobrazbo ustrezne stroke oziroma 
smeri, z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj trilet- 
nimi delovnimi izkušnjami ter pooblastilom izvajalske organi- 
zacije za izvajanje teh del. 

Pogoje glede strokovne izobrazbe, uspbsobljenosti, po- 
oblastila ter morebitne posebne pogoje odgovornih vodij del, 
podrobneje uredijo izvajalske organizacije s samoupravnimi 
splošnimi akti. 

63. člen 
Investitor in izvajalska organizacija morata o gradnji ob- 

jekta skleniti pismeno pogodbo. 
Garancijski rok za zgrajene objekte oziroma na njih izve- 

dena dela ne more biti krajši od pet let, za napake v izdelavi 
zgradbe, ki zadevajo solidnost, pa deset let, razen za vgrajeno 
opremo in naprave, za katere velja garancijski rok proizvajal- 
cev. 

Varianta: drugi odstavek se črta. 

64. člen 
Investitor odda gradnjo objekta v celoti ali posamezna dela: 
- z javno licitacijo, 
- z zbiranjem ponudb na podlagi poprej razpisanega nate- 

čaja o primernosti, 
- z neposredno pogodbo. 
Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, pred- 

piše način in postopek oddajanja gradnje objektov. 

65. člen 
Organ upravljanja oziroma drug ustrezen organ upravljanja 

investitorja s samoupravnim splošnim aktom natančneje 
uredi način in pogoje oddaje gradnje objekta oziroma izvaja- 
nja posameznih del. 

66. člen 
Investitor lahko odda dela v zvezi z gradnjo objekta oziroma 

izvajanjem del organizaciji združenega dela, ki je vpisana v 
sodni register za opravljanje dejavnosti inženiringa. 

Inženiring po tem zakonu obsega izdelavo tehnične doku- 
mentacije, gradnjo objekta, izdelavo, nakup in montažo na- 
prav in opreme, izročitev zgrajenega objekta v obratovanju, 
usposobitev delavcev, ki so potrebni za proizvodnjo oziroma 
izkoriščanje objekta, zagotovitev drugih potreb v zvezi s pro- 
izvodnjo in izkoriščanjem objekta ter organiziranje, vodenje 
ali koordinacijo teh del. 

Za opravljanje inženiringa se lahko registrira organizacija 
združenega dela, če ima za vsako vrsto del, ki jih opravlja, v 
delovnem razmerju najmanj dva delavca z visoko izobrazbo 
ustrezne stroke oziroma smeri, z najmanj petletnimi delov- 
nimi izkušnjami in opravljenim strokovnim izpitom. 

67. čieri 
Izvajalska organizacija mora naznaniti organu, ki je izdal 

gradbeno dovoljenje in organu pristojne inšpekcije dan, ko 
namerava začeti z gradnjo objekta in sicer najmanj osem dni 
pred začetkom del. 

68. člen 
Izvajalska organizacija mora voditi dnevnik o izvajanju del. 

Ce so cene v pogodbi določene za mersko enoto posameznih 
vrst del, mora voditi tudi knjigo obračunskih izmer. 

Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, pred- 
piše vsebino in način vodenja dnevnika o izvajanju del in 
knjige obračunskih izmer, vrste dokumentacije, ki jo mora 
imeti izvajalska organizacija na gradbišču ter način označitve 
gradbišča in objekta. 

69. člen 
Izvajalska organizacija, ki gradi objekt ali izvaja aela, mora: 
- pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, 

mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter za varnost 
samega objekta in del, napeljav, opreme ter materiala; 

- ravnati se po dokumentaciji, na podlagi katere sta bili 
dani lokacijsko dovoljenje in gradbeno dovoljenje; 

- izvajati dela po projektu za izvedbo, po tehničnih predpi- 
sih, standardih in normativih, ki veljajo za graditev take vrste 
objektov; 

- vgrajevati material, napeljave, naprave in opremo, katerih 
kvaliteta je dokumentirana z atesti oziroma certifikati kvali- 
tete; 

- s kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s 1., 2., 
3. in 4. alineo tega člena. 

Način in postopek opravljanja kontrole iz pete alinee prejš- 
njega odstavka uredi izvajalska organizacija s svojim samou- 
pravnim splošnim aktom. 

70. čien 
Za vgraditev oziroma montažo materialov, konstrukcij, na- 

peljav, naprav in opreme, ki se uvažajo ali se na novo uvajajo 
in za katere ni ustreznih jugoslovanskih standardov, je treba 
pridobiti atest, oziroma strokovno oceno pooblaščene orga- 
nizacije in pogoje ter način uporabe materialov, konstrukcij, 
napeljav, naprav in opreme. 
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71. člen 
Če izvajalska organizacija opazi pomanjkljivosti v tehnični 

dokumentaciji, po kateri gradi objekt, mora nanje pravočasno 
opozoriti investitorja in projektivno organizacijo. 

Če investitor oziroma projektivna organizacija brez odlaša- 
nja ne odpravita pomanjkljivosti, na katere sta bila opozor- 
jena, mora izvajalska organizacija sporočiti to organu, ki je 
izdal gradbeno dovoljenje in pristojnemu inšpekcijskemu or- 
ganu, kadar are za pomanjkljivosti, ki nasprotujejo veljavnim 
predpisom. Če pomanjkljivosti ogrožajo življenje in zdravje 
ljudi, varnost objekta, promet ali sosednje objekte, mora tudi 
ustaviti nadaljnja dela in storiti, kar je treba, da se pomanjklji- 
vosti odpravijo. 

VIII. STROKOVNO NADZORSTVO NAD GRADNJO 
OBJEKTOV 

72. člen 
Investitor mora zagotoviti strokovno nadzorstvo nad grad- 

njo objekta oziroma nad izvajanjem del. 
Strokovno nadzorstvo obsega predvsem nadzor: 
-- nad kvaliteto izvedenih del, 
- nad uporabo predpisov, standardov, normativov in norm 

kvalitete, 
- nad vgrajenimi materiali, napeljavami, napravami in 

opremo, 
- nad kontrolo dokazov o kvaliteti vgrajenih materialov, 
- ali se gradnja izvaja po tehnični dokumentaciji, na pod- 

lagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, 
- nad uporabo sredstev, 
- nad izpolnjevanjem dogovorjenih rokov izgradnje. 
Oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo, je dolžna pravoča- 

sno obveščati investitorja o vseh pomanjkljivostih, ki jih ugo- 
tovi med gradnjo. 

73. člen 
Investitor lahko strokovno nadzorstvo nad gradnjo objekta 

opravlja sam ali ga poveri drugi organizaciji združenega dela, 
ki je vpisana v sodni register za opravljanje te dejavnosti. 

74. člen 
Strokovno nadzorstvo nad gradnjo objekta lahko opravlja 

oseba, ki izpolnjuje pogoje, predpisane za odgovornega vo- 
djo del po 62. členu tega zakona. 

IX. TEHNIČNI PREGLED OBJEKTOV IN 
UPORABNO DOVOLJENJE 

75. člen 
Tehnični pregled zgrajenega objekta opravi organ, ki je 

izdal gradbeno dovoljenje. 
Po opravljenem tehničnem pregledu izda organ iz prejš- 

njega odstavka odločbo o tem, ali se sme zgrajeni objekt 
uporabljati in ali se smejo vgrajene napeljave, naprave in 
oprema, ki ne služijo objektu, temveč tehnološkemu procesu 
investitorjeve dejavnosti, dati v obratovanje (v nadaljnjem 
besedilu: uporabno dovoljenje). 

76. člen 
Zahtevo za tehnični pregled mora investitor vložiti najpoz- 

neje v osmih dneh po prejemu obvestila izvajalske organiza- 
cije, da je objekt zgrajen ali da je zgrajen njegov del, ki 
pomeni ekonomsko tehnično celoto. 

Če investitor ne vloži zahteve po prejšnjem odstavku, jo 
lahko vloži izvajalska organizacija, ki je zgradila objekt. 

77. člen 
Zahteva za tehnični pregled mora vsebovati ime in vrsto 

objekta, kraj graditve, številko in datum lokacijskega in grad- 
benega dovoljenja z označbo organa, ki ju je izdal, izvajalsko 
organizacijo, ki je objekt gradila, oziroma vgradila napeljave, 
ali dobavila opremo in naprave in ime organizacije združe- 
nega dela, ki je izdelala tehnično dokumentacijo. 

V zahtevi morajo biti navedeni dokazi, potrdila, ocene, 
certifikati, atesti, komisijski zapisniki in druga dokazila o 
kvaliteti vgrajenih napeljav, naprav, opreme in materiala, o 
opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov, o pregle- 
dih in merjenjih vodovodnih, ogrevalnih, električnih in drugih 
napeljav, o preizkusu pravilnega delovanja naprav in opreme, 
o upoštevanju predpisov sanitarne varnosti, varstva pri delu in 
varstva pred požarom ter dokazi o izpolnitvi drugih pogojev, 
ki so bili predpisani na podlagi tega zakona. 

78. člen 
Organ iz 75. člena tega zakona imenuje komisijo za tehnični 

pregled. 
V komisiji morajo biti predstavniki pristojnih inšpekcijskih 

organov strokovni delavci organov in organizacij, ki so dolo- 
čili pogoje za gradnjo objekta. 

Odločbo o imenovanju komisije za tehnični pregled je treba 
poslati investitorju; ta mora pravočasno obvestiti vse projek- 
tivne in izvajalske organizacije ter dobavitelje glavne opreme, 
ki so sodelovali pri graditvi objekta ter predstavnike organov 
in organizacij, ki so izdali soglasje. 

79. člen 
Investitor in izvajalska organizacija, ki je zgradila objekt, 

morata na dan tehničnega pregleda predložiti komisiji vso 
potrebno dokumentacijo, zlasti pa: 

- gradbeno dovoljenje, 
- tehnično dokumentcijo iz 33. člena tega zakona z vsemi 

spremembami in dopolnitvami, na katere podlagi je bil objekt 
zgrajen, 

- dokaz o prijavi novogradnje pri občinskem geodetskem 
organu, 

- pogodbo o graditvi, 
- dnevnik o izvajanju del, 
- vsa dokazila iz drugega odstavka 77. člena tega zakona. 

80. člen 
Pri tehničnem pregledu sodelujejo s pismenim pooblasti- 

lom predstavniki investitorja, izvajalskih in projektivnih orga- 
nizacij ter dobaviteljev glavne opreme, ki so sodelovali pri 
projektiranju in graditvi objekta. 

81. člen 
S tehničnim pregledom se ugotovi: 
- ali je objekt izveden v skladu s tehnično dokumentacijo o 

stabilnosti objekta in njegovi varnosti glede požara, naravnih 
in drugih nesreč ter vojnih dejstvovanj, življenja in zdravja 
ljudi, prometa in sosednjih objektov, ali je izveden v skladu s 
predpisi, normativi in standardi, ki so obvezni pri izvedbi 
objektov take vrste in s pogoji, določenimi za zgraditev ob- 
jekta na zemljišču; 

- ali so bili storjeni predpisani ukrepi, s katerimi bo prepre- 
čena oziroma na najmanjšo mero omejena škoda, ki jo utegne 
povzročiti objekt sam po sebi, oziroma z uporabo v svoji 
okolici; 

- ali so napeljave, naprave in oprema kvalitetno vgrajene in 
ali izpolnjujejo projektno predvidene parametre, upoštevajoč 
tehnološki proces in varstvo okolja; 

- ali so izdelana navodila za obratovanje. 

82. člen 
Po opravljenem tehnološkem pregledu in predlogu komi- 

sije izda organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, odločbo, s 
katero izda uporabno dovoljenje, ali odredi odpravo ugotov- 
ljenih pomanjkljivosti, ali pa odredi, da je treba objekt podreti 
oziroma odstraniti, če gre za takšne pomanjkljivosti, ki jih ni 
mogoče odpraviti, ogrožajo pa varnost objekta, življenje in 
zdravje ljudi, promet ali sosednje objekte. 

83. člen 
Zoper odločbo iz prejšnjega člena se poleg investitorja 

lahko pritožijo tudi udeleženci pri graditvi objekta. 
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, s katero je organ prve 

stopnje odredil, da je treba podreti oziroma odstraniti objekt 
ali njegove posamezne dele, če je bila odločba izdana zato, 
ker je bila ogrožena varnost objekta, življenje ali zdravje ljudi, 
promet ali sosednji objekti, če se nevarnost ne da drugače 
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odvrniti in če je v odločbi določeno, da pritožba ne zadrži 
izvršitve odločbe. 

84. člen 
Če se z odločbo odredi odprava ugotovljenih pomanjkljivo- 

sti, mora investitor potem, ko jih je odpravil, zahtevati, da se 
opravi ponovno tehnični pregled. 

Pri ponovnem tehničnem pregledu, ki ga lahko opravi tudi 
posamezni člani komisije, se pregledajo le tista dela, ki jih je 
bilo treba popraviti ali naknadno odpraviti. Na podlagi poro- 
čila komisije za ponovni tehnični pregled izda organ, ki je 
izdal gradbeno dovoljenje, ustrezno odločbo. 

85. člen 
Zgrajeni objekt ali njegov del, ki pomeni ekonomsko teh- 

nično celoto in se da tak samostojno uporabljati, ter objekti 
pripravljalnih del, zgrajeni s posebnim gradbenim dovolje- 
njem, se smejo uporabljati, oziroma pustiti v obratovanju šele, 
ko je izdano uporabno dovoljenje. 

Uporabno dovoljenje se ne izda v primeru, ko po doiočbah 
tega zakona ni potrebno gradbeno dovoljenje. 

Organ, ki izda uporabno dovoljenje, lahko njegovo izdajo 
veže na pogoj, da se prej odstranijo objekti, ki so bili zgrajeni 
kot pripravljalna dela za zgraditev objekta. 

86. člen 
Pri objektu, ki ima vgrajene napeljave, naprave in opremo, 

ki ne služijo objektu, temveč tehnološkemu procesu investi- 
torjeve dejavnosti, sme investitor po zaključeni montaži nape- 
ljav, naprav in opreme, ki služijo tehnološkemu procesu, 
pričeti s poskusnim obratovanjem po opravljenem tehničnem 
pregledu. „ 

S poskusnim obratovanjem se preizkuša delovanje vgraje- 
nih napeljav, naprav in opreme ter ugotavlja kvaliteta oprav- 
ljenih del in vgrajenega materiala ter doseženi parametri 
tehnološkega procesa. 

Investitor mora osem dni pred pričetkom poskusnega obra- 
tovanja pristojnim inšpekcijam sporočiti, da namerava pričeti 
s poskusnim obratovanjem. 

Pogoji in trajanje poskusnega obratovanja morajo biti dolo- 
čeni v tehnični dokumentaciji. Poskusno obratovanje sme 
trajati največ eno leto. 

Po opravljenem poskusnem obratovanju se na podlagi ugo- 
tovitev iz drugega odstavka tega člena izda uporabno dovolje- 
nje. 

X. IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA 

87. člen 
Investitor in izvajalska organizacija, ki je objekt zgradila 

oziroma na njem izvajala kakšna dela, morata v 60 dneh od 
dneva, ko prejmeta odločbo, da se sme objekt uporabljati, 
opraviti prevzem in dokončen obračun objekta oziroma del, 
če ni v pogodbi drugače določeno. 

XI. GRADITEV OBJEKTOV OBČANOV IN 
CIVILNIH PRAVNIH OSEB 

88. člen 
Za graditev objektov občanov in civilnih pravnih oseb je 

potrebno gradbeno dovoljenje, razen v primerih, ko ni predpi- 
sano lokacijsko dovoljenje. 

Gradbeno dovoljenje iz prejšnjega odstavka daje občinski 
upravni organ, pristojen za gradbeništvo. 

89. člen 
Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte'obča- 

nov in civilnih pravnih oseb mora investitor priložiti projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, pravnomočno lokacijsko 
dovoljenje, dokazilo o lastništvu oziroma pravici uporabe 
stavbnega zemljišča, soglasja organov in organizacij, ki se 
zahtevajo po posebnih predpisih. 

90. člen 
Tehnično dokumentacijo za objekt, ki ga namerava uporab- 

ljati sam za svoje potrebe, lahko izdela občan, ki ima najmanj 
srednjo strokovno tehnično izobrazbo ustrezne smeri in stro- 
kovni izpit. 

91. člen 
Inženirji in diplomirani inženirji arhitekture, ki samostojno 

opravljajo svoj poklic skladno z zakonom o samostojnih kul- 
turnih delavcih (Uradni list SP.S, št. 9/82) in imajo najmanj dve 
leti delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit, lahko preko 
delovnih skupnosti arhitektov izdelujejo za občane in civilno- 
pravne osebe tiste vrste tehnične dokumentacije, za katere so 
strokovno usposobljeni. Druge dele tehnične dokumentacije 
si zagotovi delovna skupnost od organizacije združenega 
dela, registrirane za ustrezno dejavnost. Ta organizacija zdru- 
ženega dela mora opraviti kontrolo nad celotno tehnično 
dokumentacijo po 42. členu tega zakona. 

92. čien 
Občan in civilne pravne osebe iahko v svoji režiji gradijo 

objekte, ki jih potrebujejo zase in izvajajo vsa dela v zvezi z 
graditvijo, če površina objektov oziroma del ne presega 200 
m2 koristne površine, in če je zagotovljeno strokovno vodstvo 
osebe z najmanj srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri 
in opravljenim strokovnim izpitom. 

Omejitev ne velja za kmetijske gospodarke objekte. 
I 

93. člen 
Za tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja za 

objekte občanov in civilnih pravnih oseb se primerno uporab- 
ljajo določbe 75. do 86. člena tega zakona. 

XII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

94. člen 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega in dru- 

gih zakonov s področja gradbeništva, predpisov, izdanih na 
njegovi podiagi ter samoupravnih sporazumov in družbenih 
dogovorov na tem področju, opravljajo organi občinske in 
republiške gradbene inšpekcije. 

95. člen 
Organi občinske gradbene inšpekcije nadzorujejo, kako 

organizacije združenega dela, druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti ter posamezniki pri svojem delu upoštevajo 
določbe tega zakona ter na njegovi podlagi izdane predpise 
ter normative in standarde pri projektiranju in graditvi objek- 
tov ter pri proizvodnji gradbenih materialov. 

Organi občinske gradbene inšpekcije morajo v okviru svo- 
jih pristojnosti najmanj vsaki dve leti preverjati, ali projektivne 
in izvajalske organizacije še izpolnjujejo pogoje za vpis v 
sodni register. 

96. člen 
Organ republiške gradbene inšpekcije: 
- nadzoruje graditev energetskih objektov moči nad 50 

MVA in mostov z razponom nad 30 m, 
- nadzoruje delo organov občinske6gradbene inšpekcije, 

jim daje navodila in nudi potrebno strokovno pomoč, 
- lahko naroči organu občinske gradbene inšpekcije, da 

opravi določena inšpekcijska dejanja iz pristojnosti občinske 
gradbene inšpekcije, 

- lahko opravi posamezno inšpekcijsko dejanje iz pristojno- 
sti občinske inšpekcije, kadar ga organ občinske inšpekcije 
ne opravi, aH ga ne opravi v pravilnem obsegu in roku oziroma 
na ustrezen način in bi lahko nastale hujše škodljive posle- 
dice. 

- zbira in proučuje poročila gradbene inšpekcije in pred- 
laga pristojnim občinskim in republiškim organom ustrezne 
ukrepe. 

- opravlja druge naloge po posebnih predpisih. 
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97. člen 
Gradbeni inšpektor ima pravico z odločbo: 
1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v 

roku, ki ga določi, 
2. odrediti, da se ustavi nadaljnja gradnja ali izdelava ozi- 

roma uporaba materiala: 
- če investitor nima gradbenega dovoljenja, 
- če se objekti ne gradijo oziroma materiali ne izdelujejo 

po vnaprej izdelani tehnični dokumentaciji in utegne to spra- 
viti v nevarnost, stabilnost in obstoj objektov, življenje in 
zdravje ljudi ali varnost prometa in sosednjih objektov, 

- če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga 
je določil inšpektor, 

3. odrediti, da je treba objekt ali njegov del podreti ali 
odstraniti, če se ugotovijo take pomanjkljivosti ali nepravilno- 
sti, da pomeni to nevarnost za stabilnost objekta, za varnost 
objekta pred požarom in za varnost življenja ali zdravja ljudi, 
prometa, sosednjih objektov ali okolice, pa teh pomanjkljivo- 
sti in nepravilnosti ni mogoče odpraviti, 

4. prepovedati nadaljnjo proizvodnjo gradbenih proizvodov 
oziroma nadaljnje izvajanje takih del, ki ne ustrezajo predpi- 
sanim standardom oziro.na predpisom o kakovosti proiz- 
vodov in zaradi tega obstoji nevarnost, da utegne nastati 
večja materialna škoda. 

98. člen 
če obstoji neposredna nevarnost za življenje ali zdravje 

ljudi, za promet, za sosednje objekte ali za okolico, lahko 
določi gradbeni inšpektor s svojo odločbo, s katero odredi 
ukrepe iz prejšnjega člena, da pritožba ne zadrži izvršitve 
odločbe, kar mora v odločbi posebej utemeljiti. 

99. člen 
Za republiškega in občinskega gradbenega inšpektorja je 

lahko imenovana oseba, ki ima visoko šolsko izobrazbo 
ustrezne stroke s petletnimi delovnimi izkušnjami in opravlje- 
nim strokovnim izpitom po drugem odstavku 40. člena tega 
zakona. 

XIII. KAZENSKE DOLOČBE 

100. člen 
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega 
dela ali druga pravna oseba, ki po določbah tega zakona 
nastopa kot investitor: 

1. če poveri izdelavo investicijskega programa organizaciji 
združenega dela, ki ni registrirana za izdelavo investicijske 
dokumentacije ali za svetovalni inženiring (12. člen), 

2. če poveri opravljanje strokovnega vodstva organizaciji 
združenega dela, ki ni registrirana za opravljanje teh del v 
sodnem registru (15. člen), ali če sam opravlja strokovno 
vodstvo, pa ne izpolnjuje pogojev, navedenih v 15. členu tega 
zakona, 

3. če ne zagotovi na predpisan način finančnih sredstev za 
graditev investicijskih objektov oziroma dokazov, da ima za- 
njo zagotovljena finančna sredstva (19., 20., 21. in 22. člen), 

4. če izdelavo tehnične dokumentacije poveri organizaciji 
združenega dela, ki ni registrirana za izdelavo tehnične doku- 
mentacije ustrezne vrste (36. člen), 

5. če gradnjo objekta ali dela objekta odda organizaciji 
združenega dela, pogodbeni organizaciji združenega dela ali 
obrtni zadrugi, ki nisti registrirane za to dejavnost (60. člen), 

6. če izroči s pogodbo izvajanje posameznih del na objektu 
ali delu objekta samostojnemu obrtniku, ki nima obrtnega 
dovoljenja za ta dela (3. odstavek 60. člena), 

7. če poveri ali prevzema graditev objekta ali izvajanje 
posameznih del v nasprotju z določbo 66. člena, 

8. če ne zagotovi strokovnega nadzorstva nad gradnjo ob- 
jekta oziroma had izvajanjem del skladno z določbami 72. 
člena, 

9. če ne hrani kompletnega izvoda tehnične dokumentacije, 
po kateri je bil objekt zgrajen, z vsemi njenimi spremembami 
in dopolnitvami (55. člen), 

10. če uporablja oziroma pusti v obratovanje zgrajeni objekt 
ali njegov del, ki pomeni ekonomsko tehnično celoto in se da 

tak samostojno uporabljati ter objekte pripravljalnih del, zgra- 
jenih s posebnim gradbenim dovoljenjem, preden je izdano 
uporabno dovoljenje (85. člen). 

Z denarno kaznijo od 15.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela, ki stori dejanje iz 1. odstavka tega člena. 

101. člen 
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek projektivna organizacija ali 
delovna skupnost, če 

1. dela tehnično dokumentacijo, za katero ni registrirana 
(36. člen), 

2. se pri izdelavi tehnične dokumentacije ne ravna po 42. 
členu tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 15.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v projektivni 
organizaciji in delovni skupnosti, ki stori dejanje iz 1. od- 
stavka tega člena. 

102. člen 
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek izvajalska organizacija ali 
druga pravna oseba, ki gradi objekt, če: 

1. gradi objekt brez gradbenega dovoljenja (44. člen), 
2. gradi objekt, pa ni registrirana za zadevno vrsto gradnje 

(61. člen), 
3. pri gradnji objekta ne postopa po 69. členu tega zakona, 
4. ne vodi knjig o gradnji objekta, iz katerih se dajo ugotoviti 

potek in način gradnje objekta ter posameznih faz njegove 
graditve (68. člen), 

5. poveri vodstvo gradnje posameznih vrst objektov ozi- 
roma izvajanje posameznih vrst del na teh objektih komu, ki 
nima predpisane strokovne izobrazbe in prakse (62. člen), 

6. opazi v tehnični dokumentaciji, po kateri gradi obiekt, 
pomanjkljivost, ki ogroža varnost objekta ali življenje in 
zdravje ljudi, promet, sosednje objekte ali okolico, pa ne 
opozori nanjo pravočasno investitorja (71. člen). 

Z denarno kaznijo od 15.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek odgovorna oseba organizacije 
združenega dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

103. člen 
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega 
dela ali druga družbena pravna oseba, če strokovnega nad- 
zora ne opravlja v smislu 72. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 15.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski postopek tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela ali druge družbeno pravne osebe, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

104. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna 
oseba: 

1. če ne obvesti Službe družbenega knjigovodstva, o pre- 
koračitvah (25. člen), 

2.če Službi družbenega knjigovodstva ne javi dokončanje 
objekta (26. člen). 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge 
pravne osebe, ki stori dejanja iz prejšnjega odstavka. 

105. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek projektivna organizacija ali druga pravna oseba 
1. če ne pošlje Gospodarski zbornici Slovenije podatkov, 
potrebnih za vodenje seznama (37. člen). 
2. če ni izpolnila pogojev kontrole v smislu 42. člena tega 
zakona. 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje 
odgovorna oseba projektivne organizacije ali druge pravne 
osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 
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106. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek izvajalska organizacija ali druga pravna oseba, ki 
nastopa kot izvajalec, če: 

1. ne pošlje gospodarski zbornici Slovenije podatkov, po- 
trebnih za vodenje seznama (61. člen), 

2. organu pristojne inšpekcije ne naznani najmanj osem 
dni pred začetkom del dneva, ko bo začela graditi objekt (67. 
člen). 

3. na gradbišču nima predpisane dokumentacije (68. člen). 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje 

tudi odgovorna oseba izvajalske organizacije, ali druge 
pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

107. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek samostojni obrtnik, če stori kakšno dejanje iz 102. 
člena tega zakona. 

108. člen 
Z denarno kaznijo od 3.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek občan ali'civilna pravna oseba. 
1. če gradi objekt brez gradbenega dovoljenja (88. člen), 
2. če ne zagotovi strokovnega vodstva pri delih, ki jih izvaja 

v lastni režiji (92. člen), 
3. če uporablja zgrajeni objekt, preden dobi uporabno do- 

voljenje (93. člen). 

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
109. člen 

Do 31. XII. 1985 si mora predlagatelj investicijske odločitve 
priskrbeti od Gospodarske zbornice Slovenije mnenje o druž- 
beni in ekonomski upravičenosti tistih investicijskih vlaganj, 
katerih naložbena vrednost presega 100 milijonov dinarjev. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

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

nije sta na sejah dne 28. septembra 1983 obravnavala predlog 
za izdajo zakona o graditvi objektov s tezami in ga sprejela. 
Razprave v delovnih telesih in zborih Skupščine SR Slovenije 
so potrdile izhodišča predloga za izdajo zakona o graditvi 
objektov in dale predlagatelju vrsto konkretnih usmeritev za 
pripravo osnutka zakona, in sicer: 

- proučiti je treba - presojo družbenoekonomskih upravi- 
čenost/ investicijskih vlaganj. Zakon naj ureja predvsem te- 
hnično-tehnološka vprašanja graditve objektov hkrati z var- 
stvom okolja; 

- proučiti je potrebno, ali je primerno, da predhodna dela 
za manjše projekte opravljajo izključno registrirane organiza- 
cije. Primerno bi bilo, da bi pri tem sodelovali tudi tehnologi in 
tehniki organizacij združenega dela - investitorja, saj bi se s 
tem odgovornost znatno razširila; 

- v osnutek zakona je potrebno vključiti določila o tako 
imenovanam proizvodnem načinu gradnje (gradnja za trg), pri 
čemer naj se opredelijo tudi izhodiščne finančne možnosti 
tega načina v usmerjeni stanovanjski gradnji; 

- jasneje je potrebno opredeliti povezanost investicijskega 
programa s prostorskimi izvedbenimi akti in strokovnimi pod- 
lagami. Proučiti je potrebno tudi možnost za projektiranje v 
predvidenih delovnih skupnostih za graditev objektov za ob- 
čane; 

- predlagatelj naj posebno pozornost posveti izobrazbi, ki 
naj jo predpisuje zakon za odgovornega vodjo del izvajalske 
organizacije in sicer glede na delovne izkušnje in glede na 
višjo oziroma visoko izobrazbo. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na seji 
dne 28. 9. 1983 zavzel stališče, da je potrebno predlagane 
rešitve glede mnenja o družbenoekonomski upravičenosti 

110. člen 
Investitorji, projektivne organizacije, izvajalske organiza- 

cije, ter organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost 
inženiringa in svetovalnega inženiringa, morajo svojo organi- 
zacijo in način dela uskladiti z določbami tega zakona v enem 
letu od njegove uveljavitve. 

111. člen 
Postopki za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, 

ki do uveljavitve tega zakona niso pravnomočno končani, se 
končajo po dosedanjih predpisih. 

112. člen 
Odgovorni vodje del, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega 
odstavka 62. člena tega zakona, opravljajo ta dela in naloge 
do konca leta 1990. 

113. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, izda v 

roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona izvršilne predpise, 
ki jih določa ta zakon. 

114. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
- zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 42/73, 8/75 

in 39/81), 
- zakon o investicijski dokumentaciji (Uradni list SRS, št. 

7/76), 
- zakon o tehničnih inšpekcijah na področju industrije in 

gradbeništva (Uradni list SRS, št. 12/70). 

115. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

investicijskih vlaganj še proučiti. Širša družbena presoja 
družbenoekonomske upravičenosti investicijskih vlaganj je 
namreč opredeljena v zakonu o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu, ki določa, da si morajo investitorji v določenih 
primerih priskrbeti mnenje Gospodarske zbornice, določenih 
znanstvenih, strokovnih in drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti o družbenoekonomski upravičenosti investicije. 
Do osnutka zakona je treba še proučiti predlagano vlogo 
oziroma potrebnost komisij za oceno investicij, pri čemer pa 
zbor poudarja nujnost po delovnih oblikah koordinacije. Zbor 
je menil, da bi se s predlagano organizacijsko obliko presoja- 
nja družbenoekonomske upravičenosti investicijskih vlaganj 
lahko zmanjšala odgovornost organov, ki sprejemajo odloči- 
tev, in tistih, ki dajejo mnenje po zakonu o razširjeni repro- 
dukciji in minulem delu. 

V razpravah v Zboru združenega dela, Zboru občin Skup- 
ščine SR Slovenije, v skupščinskih delovnih telesih in širokih 
razpravah v strokovnih organizacijah, Splošnem združenju 
gradbeništva in industrije gradbenega materiala in Gospodar- 
ski zbornici Slovenije je bilo poleg splošnih in konkretnih 
pripomb k predlogu za izdajo zakona o graditvi objektov 
danih tudi veliko pripomb ter koristnih predlogov za oblikova- 
nje osnutka zakona. Tako je lahko predlagatelj temeljiteje 
pripravil posamezne člane osnutka zakona, s tem da je pri- 
pombe večinoma upošteval, razen tistih, ki so bile v nasprotju 
z večinskim ali splošnim mnenjem o predlaganih rešitvah. 

II. 
Osnutek zakona je pripravljen na podlagi sprejetih izhodišč 

predloga za izdajo zakona ter pripomb, ki so bile dane v 
razpravi, in temelji na načelu, da je gospodarna in hitra 
graditev objektov možna le ob celoviti obravnavi predvide- 
nega investicijskega vlaganja, upoštevanju načel ekonomske 
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in tehnološke upravičenosti, pravočasni izdelavi celotne te- 
hnične dokumentacije ter ob dobro pripravljeni in organizi- 
rani graditvi objektov. Osnutek zakona v celoti ureja investi- 
cijsko graditev od predhodnih del, izdelave idejnega projekta 
ter investicijskega programa, izdelave tehnične dokumenta- 
cije, mnenja o družbeni in ekonomski upravičenosti investicij- 
skega vlaganja, zagotavljanja sredstev, oddaje in izvajanja 
del, tehničnega pregleda, dokončnega prevzema objekta, po- 
gojev za registracijo in poslovanje udeležencev investicijske 
graditve, graditve objektov občanov in civilnih pravnih oseb 
do inšpekcijskega nadzora, nadzora ter odgovornosti investi- 
torja in vseh drugih udeležencev pri graditvi. 

1. V splošnih določbah so opredeljeni vsebina zakona, 
nekateri osnovni pojmi ter vsebina in namen predhodnih in 
pripravljalnih del. Predlagatelj je posebej poudaril vsebino 
predhodnih del, katerih strokovnot, količina in kakovost, po- 
sebno pri pripravi na izgradnjo večjih investicijskih vlaganj, so 
izredno pomembne. Predhodna dela so v bistvu investicijska 
zasnova, na podlagi katere se delavci v temeljni organizaciji 
združenega dela - investitorji opredelijo o smotrnosti in pra- 
vilnoti osnovnih investicijskih zamisli ter o nadaljnjih ukrepih, 
nalogah in stroških, potre' nih za celovito pripravo investicij- 
skega programa. 

2. Predlagatelj investicijske odločitve mora zagotoviti izde- 
lavo investicijskega programa, ki naj temelji na gradivu pred- 
hodnih del, na analizah, študijah in raziskavah ter idejnem 
projektu. Osnutek zakona predpisuje, da mora investicijski 
program poleg elementov za strokovno podlago iz 4. od- 
stavka 21. člena zakona o razširjeni reprodukciji in minulem 
delu, vsebovati še idejni projekt in oceno pomena investicij- 
skega vlaganja z obrambnega in zaščitnega vidika. 

idejni projekt, ki se praviloma izdela v več variantah, je 
podlaga za realno oceno stroškov gradnje. Podrobnejšo vse- 
bino in minimalno metodologijo za izdelavo investicijskega 
programa predpiše republiški upravni organ, pristojen za 
industrijo in gradbeništvo. 

Zakon določa, kdo lahko izdeluje investicijski program in 
pogoje, ki jih mora organizacija združenega dela izpolnjevati, 
da se lahko registrira za opravljanje te dejavnosti. V skladu s 
predlogi iz razprave osnutek zakona predvideva, da strokov- 
njaki investitorja sodelujejo pri predhodnih delih in pri izde- 
lavi investicijskega programa, in to predvsem na tehnološkem 
in finančno gospodarskem področju. 

3. V razpravi o predlogu za izdajo zakona je bila v delovnih 
telesih in na zborih Skupščine SR Slovenije posebej poudar- 
jena presoja družbenoekonomske upravičenosti investicijskih 
vlaganj. Izraženo je bilo mnenje, da je dalo dosedanje delo 
komisij za družbenoekonomsko presojo investicij dobre re- 
zultate. Izboljšali sta se kakovost predhodnih det, investicij- 
skih programov, tehnične dokumentacije ter usklajenost na- 
meravanih investicijskih vlaganj z družbenimi plani, dogovor- 
jenimi prednostmi ter dolgoročnimi cilji vlaganj in razvoja 
gospodarstva. V razpravi sta bili postavljeni vprašanji o opre- 
delitvi odgovornosti za investicijske odločitve ter vprašanje, 
ali določbe o presoji družbenoekonomske upravičenosti inve- 
sticijskih vlaganj sodijo v zakon o graditvi objektov, ki naj bi 
imel predvsem tehnični pomen. 

Predlagatelj je proučil vse pripombe dane v razpravi, mne- 
nja, poročilo o dosedanjem delovanju komisij za presojo 

družbenoekonomske upravičenosti investicijskih vlaganj, ter 
se odločil, da v osnutku zakona obdrži določbe o družbeno- 
ekonomski presoji investicijskih vlaganj. Osnutek zakona te- 
melji na načelu celovitosti obravnave vseh dejavnosti in del, 
potrebnih pri graditvi. Poseben poudarek daje celovitosti, 
strokovnosti in kakovosti priprav za investicijsko vlaganje, to 
je predhodnim delom, izdelavi idejnega projekta, investicij- 
skega programa, projektne naloge, tehnične dokumentacije, 
nadzoru kakovosti in gradnje ter odgovornosti vseh, ki sode- 
lujejo pri teh delih. Pri tem predlagatelj v skladu z drugim 
odstavkom 22. člena zakona o razširjeni reprodukciji in minu- 
lem delu predlaga, naj osnutek zakona določa presojo druž- 
benoekonomske upravičenosti tistih investicijskih vlaganj, ki 
so pomembna za družbeni razvoj republike in so opredeljena 
v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije, kar 
omogoča opredelitve družbene in ekonomske pomembnosti 
investicijskih vlaganj za vsako petletno obdobje. Tako ni po- 
trebno določati pomembnosti investicijskega vlaganja zgolj z 
velikostjo aH obsegom vlaganja. 

Mnenje o družbeni in ekonomski upravičenosti investicij- 
skih vlaganj daje Gospodarska zbornica Slovenije v sodelova- 
nju z Zavodom SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Gospodarska zbornica Slovenije je v odboru podpisnikov 
dogovora o temeljih družbenega plana koordinator poglavja, 
ki opredeljuje usmerjanje investicijskih vlaganj. Zavod SR 
Slovenije za družbeno planiranje pa je strokovna institucija za 
področje planiranja in tako sposobna zagotoviti parametre za 
narodno gospodarsko presojo investicijskih vlaganj. 

Predlagatelj je upošteval pripombe v razpravah in dopolnil 
osnutek zakona z določili, ki opredeljujejo odgovornost inve- 
stitorja oziroma nosilca odločanja o investicijskem vlaganju 
in tudi odgovornost vseh sodelujočih organizacij združenega 
dela in strokovnjakov za priprave na investicijsko vlaganje kot 
kasneje pri izvedbi del. Projektom mora biti priložen seznam 
strokovnjakov, odgovornih za posamezne podatke ali posa- 
mezne dele projektov ali dokumentacije, za usklajenost ter 
nadzor nad pravilnostjo tehnične dokumentacije. K strokovni 
obdelavi, pripravi podatkov in strokovni presoji posameznih 
delov ali celotne investicijske dokumentacije, je pri presoji 
družbenoekonomske upravičenosti investicijskih vlaganj pri- 
tegniti ustrezne strokovne organizacije, katerih delo in odgo- 
vornost je potrebno obravnavati tako, kot to določa osnutek 
zakona za delo strokovnjakov in njihovo odgovornost pri 
pripravi investicijske dokumentacije. 

4. Osnutek zakona še nadalje nalaga investitorjem, da zago- 
tovijo sredstva za financiranje graditve objektov pred začet- 
kom gradnje objektov ali dela objekta, ki je ekonomsko teh- 
nična celota, oziroma pred začetkom pripravljalnih del. 

Poglavje o zagotavljanju finančnih sredstev za gradnjo ob- 
jektov je predloženo v treh variantah, s tem, da predlagatelj 
podpira varianto II, ki predvideva, da iz zakona to poglavje 
odpade v celoti. Zakon naj predpisuje le obveznost investi- 
torja, da k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja predloži 
dokaz, da ima zagotovljena potrebna finančna sredstva. Na- 
čin možnega zagotavljanja sredstev in pridobitve dokaza o 
zagotovljenih sredstvih naj določi poseben predpis. 

5. Osnutek zakona določa pogoje za registracijo projektiv- 
nih in izvajalskih organizacij, in to tako, da bo zagotovljeno 
kakovostno opravljanje storitev ter pogoje za registracijo or- 
ganizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnost svetoval- 
nega inženiringa. Te organizacije opravljajo za investitorja 
vsa dela, od predhodnih raziskovanj in zbiranja podatkov, to 
je od predhodnih del, izdelave idejnih projektov, raznih študij 
in analiz, investicijskih programov, projektne naloge, te- 
hnične dokumentacije ali nadzora nad izdelavo tehnične do- 
kumentacije, nadzora nad izvajanjem del ali realizacijo inve- 
sticijskega programa ter finančne konstrukcije, vse do tehnič- 
nega pregleda objekta in tudi nadzora nad poskusnim obrato- 
vanjem. 

Inženiring (izvajalski inženiring) pa obsega izvajanje več ali 
vseh faz in vrst del pri graditvi, od izdelave tehnične doku- 
mentacije, gradnje objektov, izdelave, nakupa in montaže 
naprav in opreme do izročitve zgrajenega objekta v obratova- 
nje ter seveda opravljanje vseh tehničnih, ekonomskih in 
drugih opravil, ki so potrebna za pridobitev takega posla in 
organiziranje, vodenje ali usklajevanje vseh prevzetih del. Ne 
moremo te dejavnosti istovetiti z graditvijo objekta na ključ, 
ker sta pojem inženiringa in dejavnost tega širša, saj dejav- 
nost obsega več vrst in načinov prevzema oziroma izvajanja 
del (na primer tudi izvajanje vseh del z obračunom po izmerah 
in enotnih cenah). 

Tej definiciji so prilagojeni pogoji za registracijo organizacij 
združenega dela, ki opravljajo dejavnost (izvajalskega) inženi- 
ringa. Zato dejavnost se lahko registrirajo organizacije zdru- 
ženega dela, če imajo v delovnem razmerju predpisano število 
delavcev z visoko izobrazbo ustrezne stroke oziroma smeri za 
vsa področja izvajanja inženiring dejavnosti ter je organiza- 
cija samoupravno povezana z drugimi organizacijami združe- 
nega dela, ki so vpisane v sodni register za opravljanje del, ki 
jih izvaja, organizira, vodi in usklajuje organizacija inženi- 
ringa. 

6. Predlagatelj je upošteval pripombe iz razprave in osnutek 
zakona dopolnil z določilom, ki omogoča samostojnim pro- 
jektantom - arhitektom in diplomiranim arhitektom, ki so 
včlanjeni v delovno skupnost samostojnih kulturnih delavcev 
in imajo predpisano izobrazbo ter strokovni izpit, da izdelu- 
jejo arhitektonske načrte za občane. 
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7. Prav tako je predlagatelj upošteval mnenja, pripombe iz 
razprave ter sklep obeh zborov Skupščine SR Slovenije o 
potrebni izobrazbi odgovornega vodje del. Osnutek zakona 
zahteva višjo stopnjo strokovne izobrazbe, kot jo predvideva 
sedaj veljavni zakon, s posebnim poudarkom na zahtevani 
visokošolski izobrazbi za odgovorne vodje del na posebnih in 
zelo zahtevnih objektih. Ker je bilo tudi v razpravi poudarjeno 
trenutno pomanjkanje ustreznih visoko izobraženih strokov- 
nih kadrov ter ker so sedaj mnoge zahtevne objekte uspešno 
vodili izkušeni strokovnjaki s srednjo strokovno izobrazbo, je 
predlagatelj v prehodnih določbah predvidel možnost, da 
tehniki - odgovorni vodje del, ki so si do sedaj z delom in 
izkušnjami pridobili pooblastilo za vodenje vseh ali določenih 
del, to pooblastilo tudi obdržijo za dobo 5 let. 

8. Osnutek zakona razširja dolžnosti investitorja, da zago- 
tovi strokovno nadzorstvo nad gradnjo 'vseh objektov, ter 
določa investitorjevo odgovornost pri vseh fazah graditve. 
Investitor je odgovoren za strokovno pripravo investicijskega 
vlaganja, za strokovno vodenje in nadzorstvo nad izdelavo 
tehnične dokumentacije, gradnjo objekta in za usklajevanje 
dela vseh udeležencev graditve, predvsem pa za racionalno 
rabo sredstev in nadzor nad njihovo rabo. Investitorji se lahko 
sami usposobijo za opravljanje vseh teh nalog oziroma te 
naloge poverijo drugim strokovno usposobljenim in za tako 
dejavnost registriranim organizacijam združenega dela. Tako 
se zagotavlja odgovornejše in bolj kakovostno vodenje vseh 
dejavnosti investicijske graditve. Po osnutku zakona je inve- 
stitor odgovoren tudi za pridobitev dokazov o nadzoru kako- 
vosti. • 

9. Osnutek zakona določa, da se objekt Ighko začne graditi 
na podlagi gradbenega dovoljenja, ki se izda za gradnjo 
celotnega objekta ali za njegov del. ki pomeni ekonomsko 
tehnično celoto in se da samostojno uporabljati. Gradbeno 
dovoljenje se lahko izda tudi za del objekta oziroma za 
izvedbo posameznih del, če je tak del po predloženi tehnični 
dokumentaciji tehnična celota ali če graditev objekta to za- 
hteva. Gradbeno dovoljenje izda občinski upravni organ, pri- 
stojen za gradbeništvo, za pomembnejše infrastrukturne ob- 
jekte in druge objekte širšega regionalnega pomena ter za 
objekte, za katere izda lokacijsko dovoljenje republiški 
upravni organ, pa republiški upravni organ, pristojen za grad- 
beništvo. K zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora 
investitor priložiti dokaz o pravici uporabe, lastninski ali služ- 
nostni pravici na zemljišču, pravnomočno lokacijsko dovolje- 
nje, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in dokaz, da 
so zagotovljena finančna sredstva. Odvisno od vrste objekta 
pristojni upravni organ sam pridobi soglasja organov in orga- 
nizacij, če tako določajo drugi veljavni predpisi. Osnutek 
zakona razširja možnost, da za vgraditev naprav in opreme za 
pridobitev električne energije moči do 100 kWA, zadostuje le 
priglasitev. 

10. Osnutek zakona skladno z določili dogovora o oddaja- 
nju graditve investicijskih objektov v družbeni lasti (Uradni list 
SFRJ, št. 69/80) določa, da investitor lahko odda graditev 
objekta v celoti ali posamezna dela z javno licitacijo, z zbira- 
njem ponudb na podlagi poprej razpisanega natečaja o pri- 
mernosti ali pa z neposredno pogodbo. 

Republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo, pred- 
piše način in postopek oddajanja grad,nje objektov. 

11. V osnutku zakona so ohranjena določila iz predloga za 
izdajo zakona, ki temeljijo na načelu, da pri objektu z vgraje- 
nimi napeljavami in opremo, ki so potrebne za tehnološki 
proces, sme pričeti investitor s poskusnim obratovanjem po 
opravljenem tehničnem pregledu objekta, s katerim se ugoto- 
vita njegova varnost in stabilnost. Rok trajanja poskusnega 
obratovanja mora biti določen v tehnični dokumentaciji. Po- 
skusno obratovanje sme trajati največ eno leto in je name- 
njeno vpeljavi in izpopolnitvi tehnološkega procesa ter ugo- 
tavljanju in primerjanju proizvodnih rezultatov s predvide- 
vanji. Po končanem poskusnem obratovanju se na podlagi 
ugotovitev izda uporabno dovoljenje. 

12. Da se zagotovi kakovostna gradnja objektov občanov, 
osnutek zakona zahteva strokovno vodenje gradnje objektov, 
ki jih občani gradijo sami. Opravlja ga lahko delavec, ki ima 
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri z oprav- 
ljenim strokovnim izpitom. 

13. Osnutek zakona povzema določbe o gradbeni inšpek- 
ciji iz veljavnega zakona o tehničnih inšpekcijah s področja 
industrije in gradbeništva (Uradni list SRS, št. 12/70). Inšpek- 
cijsko nadzorstvo opravljajo organi občinske in republiške 
inšpekcije. Opredeljene so njihove naloge in ukrepi, ki jih 
lahko izrekajo. Naloge inšpekcijskega nadzora nad gradnjo 
opravljajo organi občinske gradbene inšpekcije, republiška 
gradbena inšpekcija opravlja nadzor nad gradnjo večjih ener- 
getskih objektov in mostov ter usklajuje, nadzoruje in daje 
strokovno pomoč organom občinske gradbene inšpekcije. 

Gradbena inšpekcija predvsem nadzoruje, kako organiza- 
cija združenega dela, druge samoupravne organizacije in 
posamezniki pri svojem delu upoštevajo zakone, tehnične 
predpise, normative in standarde pri projektiranju in gradnji 
objektov ter pri izdelavi tistih materialov, ki so neposredno 
povezani z gradbeno dejavnostjo. Pravica in dolžnost grad- 
bene inšpekcije sta, da v skladu s svojimi pristojnostmi in z 
določili zakona preverja pogoje za registracijo pri projektivnih 
in izvajalskih organizacijah. 

14. Osnutek zakona predvideva, da bo republiški upravni 
organ, pristojen za gradbeništvo, izdal v roku 6 mesecev po 
uveljavitvi zakona izvršilne predpise, s katerimi bo podrob- 
neje predpisal vsebino posameznih vrst tehnične dokumenta- 
cije, vsebino in način vodenja dnevnika o izvajanju del in 
knjige obračunskih izmer ter s predpisom določil vrsto doku- 
mentacije, ki jo mora imeti izvajalska organizacija na gradbi- 
šču in način označitve gradbišča ter objekta. 

15. V osnutku zakona so določene najnižje in najvišje kazni 
v razponu, ki ga dopušča zakon o gospodarskih prestopkih 
oziroma zakon o prekrških. 

III. 
Za uresničevanje zakona niso potrebna posebna finančna 

sredstva. Količina dela republiških in občinskih upravnih or- 
ganov se ne bo povečala, ker že sedaj izdajajo gradbena in 
uporabna dovoljenja, nove pristojnosti in postopki pa z zako- 
nom niso predvideni. 
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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o oblikovanju reprodukcijskih povezav v skladu z zakonom o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi Informacije Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o oblikovanju repro- 
dukcijskih povezav v skladu z zakonom 
o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino na sejah Zbora združe- 
nega dela in Zbora občin Jne 21.2.1984 
sprejela naslednji 

SKLEP: 
Skupščina SR Slovenije sprejema ugo- 

tovitve SISEOT, da se določila 10. člena 
zakona o deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino, ki urejajo reproduk- 
cijsko povezovanje organizacij združe- 
nega dela na jugoslovanskem trgu, ne 
uresničujejo. 

Skupščina SR Slovenije priporoča or- 

ganizacijam združenega dela, njihovim 
splošnim združenjem in Gospodarski 
zbornici Slovenije ter SISEOT, da ukre- 
nejo vse, kar je potrebno, da bo zaživelo 
samoupravno povezovanje organizacij 
združenega dela in oblikovanje repro- 
dukcijskih celot v skladu z določili tretje- 
ga odstavka 10. člena zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. 
Na ta način bodo reprodukcijske celote 
uresničene kot enakopravne oblike ugo- 
tavljanja družbeno priznanih reproduk- 
cijskih potreb tako, da se za te oblike 
povezovanja uveljavijo velike poslovne in 
reprodukcijske celote na jugoslovan- 
skem gospodarskem področju, ki imajo 
po obsegu proizvodnje, izvozu in obsegu 
poslovanja širši pomen, ne glede na teri- 

torialno lociranost. 
Navedeni subjekti naj si prizadevajo, 

da se bodo pri ugotavljanju družbeno 
priznanih reprodukcijskih potreb dosle- 
dno upoštevale intencije zakona o deviz- 
nem poslovanju in ekonomske politike, 
ki naj zagotovijo nadaljnje povečanje 
izvoza, večji devizni priliv in hitrejše 
vključevanje združenega dela v medna- 
rodno delitev dela. 

Skupščina SR Slovenije nalaga dele- 
gaciji v Zboru republik in pokrajin, da 
nadaljuje s svojo aktivnostjo in da Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
stalno spremlja dosledno uresničevanje 
zakona o deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino, še posebej 10. člena 
zakona. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
problematiki cen 

Skupščina SR Slovenije je ob infor- 
maciji Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o problematiki cen na sejah 
Zbora združenega dela in Zbora občin 
dne 21. februarja 1984 sprejela tale 

SKLEP 
1. Skupščina SR Slovenije se je sezna- 

nila z informacijo svojega izvršnega sve- 
ta o uresničevanju odloka Zveznega 
izvršnega sveta o zamrznitvi cen in skle- 
pa Zbora republik in pokrajin dne 31. 1. 
1984 in ugotavlja, da se oba akta v SR 
Sloveniji uresničujeta. 

Skupščina SR Slovenije nalaga svoje- 
mu izvršnemu svetu, da v skladu s svoji- 
mi pristojnostmi še naprej ukrepa, kar je 
potrebno, da se bosta odlok in sklep do- 
sledno izvajala ter da se dosledno uvelja- 
vijo sankcije zoper kršitelje. 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da pri uresničevanju odloka in sklepa 
Zbora republik in pokrajin prihaja do ra- 
zličnih pojasnil določb odloka glede, ve- 
ljavnosti cen po sklenjenih samouprav- 
nih sporazumih reprodukcijsko poveza- 
nih organizacij združenega dela, cen v 
družbenih dejavnostih, prispevkov in 
taks in nadomeščanja razlik v cenah tr- 
govinskim (prometnim) organizacijam. 
Skupščina SR Slovenije zato v skladu s 
sklepi Zbora republik in pokrajin Skup- 

ščine SFRJ (6. točka) zahteva, da pristoj- 
ni zvezni organi zagotove potrebna poja- 
snila za enotno izvajanje odloka. 

Skupščina SR Slovenije opozarja, da je 
izvajanje odloka v združenem delu po- 
vzročilo težave in nekatere nejasnosti v 
zvezi z oblikovanjem cen za nove proiz- 
vode, proizvode in storitve sezonskega 
značaja. Ugotavlja tudi, da so bile s spre- 
jetjem odloka zamrznjena tudi ugotovlje- 
na neskladja v cenah zadržana zakonita 
povečanja cen, odobrena pred 19. 12., pa 
uveljavljena med 19. in 23. 12. in da zara- 
di negativnih učinkov administrativnega 
ukrepanja prihaja do prekinjanja dobav 
repromateriala in ponekod celo preti 
ustavitev proizvodnje, zlasti v primerih, 
ko so bile s samoupravnimi sporazumi 
dogovorjene cene večje od tistih, ki jih 
dovoljuje odlok. Skupščina SR Slovenije 
iz teh razlogov zahteva, da Zvezni izvršni 
svet v sodelovanju z Gospodarsko zbor- 
nico Jugoslavije sproti analizira in sproti 
odpravlja ugotovljene probleme pri izva- 
janju odloka z namenom, da se zagotovi 
nemotena reprodukcija, predvsem proiz- 
vodnja za izvoz 

3. Skupščina SR Slovenije poziva vse 
organizacije združenega dela, da so v 
skladu s svojo odgovornostjo za gospo- 
darjenje z družbenimi sredstvi dolžne 
presoditi svoje proizvodne programe, nji- 
hovo uresničevanje, organizacijo dela, 

produktivnost, zmanjševanje stroškov, 
rezultate reprodukcijskega povezovanja 
na enotnem jugoslovanskem trgu ter 
svojo politiko cen v poslovnem in dohod- 
kovnem povezovanju ob dejstvu, da bo 
ob učinkovitem uveljavljanju tržnih zako- 
nitosti v pogojih nadzorovane inflacije po 
odmrznitvi vse manj možnosti, da bi se 
vprašanje pridobivanja dohodka razreše- 
vala le s pritiskom na cene. 

Skupščina SR Slovenije priporoča or- 
ganizacijam združenega dela, da v svojih 
aktivnostih dosledno uveljavijo načela 
ustave in zakona o združenem delu o 
samoupravnem sporazumevanju in 
skupnem pridobivanju dohodka na enot- 
nem jugoslovanskem trgu. S tem bo 
ustvarjena podlaga za sprejetje (novega) 
zakona o družbeni kontroli cen, ki mora 
temeljiti prav na izvajanju teh samou- 
pravnih sporazumov ob odločujoči vlogi 
organov samoupravne delavske kontro- 
le, drugih organov samoupravljanja, de- 
lovnih ljudi in občanov v vseh oblikah 
organiziranja in povezovanja, ne pa le 
neposredne družbene kontrole v smislu 
ukrepov organov družbenopolitičnih 
skupnosti. 

4. Skupščina SR Slovenije poudarja, 
da je treba čimprej sprejeti celovit, na 
ekonomskih tržnih zakonitostih temelječ 
program postopnega odpravljanja vzro- 
kov inflacije na družbenoekonomskih 
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podlagah dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije. Prav tako tudi opo- 
zarja, da Zvezni izvršni svet pospeši pri- 
pravo programa ukrepov in aktivnosti za 
izhod iz zamrznitve cen in opozarja na 

njegovo odgovornost za posledice, ki bo- 
do nastale v reprodukciji zaradi kasnitve 
pri pripravi predlogov za odpravljanje za- 
mrznitve. 

5. Skupščina SR Slovenije nalaga svo- 

ji delegaciji v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, da pri sprejemanju od- 
ločitev uveljavlja ugotovitve in usmeritve 
iz tega sklepa in da o tem poroča skup- 
ščini. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Silva Jereb (predsednica), Ilija Bregar, Marko Herman, Gojmir Komar 
Marjan Kotar, Janez Kučan, Janez Lukač, Dušan Merhar, Gregor Moder, Vili PŠeničny, Boža Smagur, Vid Štempihar, Andrija Vlahovič, Janez Zaje in Marjan Gogala - 
Odgovorni urednik Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, šubičeva 4, telefon (061) 217-123 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: 
Ranko Djukič (predsednik), dr Trajče Grujoski, Milibor Jovanovič, Milenko Lojič, Janez Lukač. Slavica Markovič, Zija Novobrdalija, Huso Radončič, Irena Uszodi, Boris 
Stetenovski, Aleksandar Vujin, Zoran Miškovič in Teodor Olič - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 
13, telefon (011) 334-149 • Tisk ČGP Delo Cena posameznega izvoda 5 oziroma 10 dinarjev - Letna naročnina 120 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 
50100-845-50204 - Naročninske zadeve, telefon (061) 219-914 
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