
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 22. maj 2002 Letnik XXVIII Št. 49 

PREDLOGI ZAKONOV 

- Predlog zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-1) - tretja obravnava - EPA 292 - III 5 

- Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) druga obravnava - EPA 397 - III 13 

- Predlog zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-1) - druga obravnava - EPA 416 - III 59 

- Predlog zakona o zdravstvenem varstvu (ZZV) - prva obravnava - EPA 523 - III 73 

RATIFIKACIJA 

- Popravek objave Predloga zakona o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in 95 
Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno 
elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo in Skupna izjava ob podpisu Pogodbe med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih 
z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (BHRNEK) - EPA 528 - III 

SKLEPI 

-19. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 3 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPI 

19. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 

carinskega zakona - EPA 191 - III     

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. izredni seji, dne 
14.5.2002 ob obravnavi predloga zakona o spremembah In 
dopolnitvah carinskega zakona (CZ-C) - druga obravnava, 
na podlagi drugega odstavka 195. člena in drugega odstavka 
194. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega 
zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o subvencioniranju študentske 

prehrane - EPA 118 - III   

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. izredni seji, dne 
14.5.2002 ob obravnavi predloga zakona o subvencioniranju 
študentske prehrane (ZSŠP) - druga obravnava, na podlagi 
drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o subvencioniranju študentske prehrane za tretjo 
obravnavo pripravijo predlagatelji, t.j. skupina poslancev s 
prvopodpisanim Markom Diacijem. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o psihološki dejavnosti - EPA 320 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. izredni seji, dne 
15.5.2002 ob obravnavi predloga zakona o psihološki 
dejavnosti (ZPsIDeJ) - prva obravnava, na podlagi 185. člena 
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o psihološki dejavnosti - prva obravnava, se ne 
sprejme. 
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Predlog zakona o 

EVIDENCI VOLILNE PRAVICE (ZEVP-1) 

- tretja obravnava - EPA 292 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA 2001-1711-0030 
Številka: 013-07/2001-1 
Ljubljana, 16.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 74. redni seji dne 16.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O EVIDENCI VOLILNE PRAVICE - 
EU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 15. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 25.4.2002, 
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije s predlogom, da se uvrsti na dnevni 
red 16. seje Državnega zbora Republike Slovenije dne 
21.5.2002. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandma Vlade Republike Slovenije 
k predlogu zakona o evidenci volilne pravice - tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Grega Virant, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja vodenje evidence volilne pravice, sestavljanje 
volilnih imenikov in izdajo volilne karte. 

2. člen 

Evidenca volilne pravice državljank in državljanov Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljani RS) ter državljanov in 
državljank držav članic Evropske unije, ki niso državljani 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljani EU) je stalna. 
Stalna evidenca volilne pravice je sestavljena iz evidence volilne 
Pravice državljanov RS s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, evidence volilne pravice državljanov EU s stalnim 
Prebivališčem v Republiki Sloveniji, evidence volilne pravice 
državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, in evidence volilne pravice za volitve v Evropski 
Parlament. 

Volilna pravica državljank in državljanov RS, pripadnic in 
pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti (v 
nadaljnjem besedilu: državljani RS, pripadniki italijanske in 
madžarske narodne skupnosti) ter državljank in državljanov RS, 
pripadnic in pripadnikov romske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: 
državljani RS, pripadniki romske skupnosti) se evidentira z volilnim 
imenikom. 

3. člen 

Stalna evidenca volilne pravice se vodi v registru stalnega 
prebivalstva v upravni enoti ter v centralnem registru prebivalstva 
Republike Slovenije. 

Za vodenje stalne evidence volilne pravice je pristojna upravna 
enota (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). 

4. člen 

V stalno evidenco volilne pravice se vpiše vsakega državljana 
RS ali državljana EU, če zakon določa, da ima volilno pravico. 
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5. člen 

Za vsake volitve oziroma glasovanje se na podlagi evidence 
volilne pravice sestavijo volilni imeniki. 

Državljani RS in državljani EU uresničujejo volilno pravico na 
volišču, za katero so vpisani v volilni imenik, razen če zakon ne 
določa drugače. 

V primeru, da državljan RS ali državljan EU ni vpisan v volilni 
imenik, lahko uresničuje volilno pravico na podlagi potrdila iz stalne 
evidence volilne pravice. 

Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ, na območju 
katerega je državljan RS ali državljan EU vpisan v stalno evidenco 
volilne pravice. 

6. člen 

Vsa dejanja in akti državnih organov ter vse vloge in dokazila v 
zvezi z vpisom v stalno evidenco volilne pravice in v zvezi z 
vpisom v volilne imenike so oproščeni takse. 

7. člen 

Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za druge osebe, 
če zakon določa, da imajo volilno pravico. 

II. STALNA EVIDENCA VOLILNE PRAVICE 

1. Evidenca volilne pravice državljanov RS in 
državljanov EU s stalnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji 

8. člen 

Volilna pravica državljana RS in državljana EU s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji se evidentira po uradni 
dolžnosti v registru stalnega prebivalstva, v katerem je vpisan po 
svojem stalnem prebivališču, razen če ta zakon ne določa 
drugače. 

9. člen 

Državljan RS ali državljan EU, ki spremeni stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji do dneva potrditve volilnega imenika, uresničuje 
volilno pravico v kraju svojega novega stalnega prebivališča z 
dnem, ko je njegova volilna pravica vpisana v register stalnega 
prebivalstva, ki se vodi za kraj njegovega novega stalnega 
prebivališča. 

Državljana RS, ki se za stalno odseli z območja Republike Slovenije, 
se izbriše iz evidence volilne pravice državljanov RS in državljanov 
EU s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in vpiše v evidenco 
volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališče v 
Republiki Sloveniji, državljana EU, ki se za stalno odseli z območja 
Republike Slovenije, pa se izbriše iz evidence volilne pravice 
državljanov RS in državljanov EU s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji. 

2. Evidenca volilne pravice državljanov RS, ki nimajo 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji 

10. člen 

Državljan RS, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji 
in še ni vpisan v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki 
nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se vpiše v 
evidenco na podlagi zahteve. 

Državljan RS iz prejšnjega odstavka lahko vloži zahtevo kadarkoli. 
Zahteva se vloži pri pristojnem organu, na območju katerega je 
državljan ali eden od njegovih staršev imel zadnje stalno 
prebivališče, če tega ni mogoče ugotoviti, pa pri pristojnem organu, 
na območju katerega želi uresničevati volilno pravico, ali na 
diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v 
tujini. 

Zahteva vsebuje naslednje osebne podatke državljana RS: ime 
in priimek, spol, datum rojstva, podatke o zadnjem stalnem 
prebivališču državljana ali enega od staršev v Republiki Sloveniji, 
če tega ni mogoče ugotoviti, pa izjavo državljana, v kateri volilni 
enoti in volilnem okraju bo uresničeval volilno pravico, stalno 
prebivališče v tujini, poštno številko, naslova stalnega prebivališča 
v tujini; zahtevi se predloži tudi dokaz o državljanstvu. 

Če državljan RS ne predloži dokazila iz prejšnjega odstavka, 
pristojni organ zahteve za vpis v evidenco volilne pravice 
državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, ne sme zavreči, temveč po uradni dolžnosti vpogleda v 
uradno evidenco. 

Kot dokaz o državljanstvu se šteje navedba serijske številke 
potnega lista, izdanega po zakonu o potnih listinah državljanov 
Republike Slovenije, potrdilo o državljanstvu, odločba o pridobitvi 
ali ugotovitvi državljanstva Republike Slovenije, izpisek iz rojstne 
matične knjige ali druga listina pristojnega organa, iz katere je 
razvidno državljanstvo Republike Slovenije. 

Če pristojni organ ugotovi, da vlagatelj nima volilne pravice, zahtevo 
za vpis v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, z odločbo zavrne. 

Pristojni organ mora o zahtevi odločiti najpozneje v 30 dneh, če je 
to potrebno zaradi uresničevanja volilne pravice, pa takoj, ko je to 
mogoče. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pristojni organ v primeru, 
da državljanstvo vlagatelja ni ugotovljeno, postopek vpisa v volilni 
imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, prekine in počaka na dokončno odločitev o predhodnem 
vprašanju ugotavljanja državljanstva vlagatelja. 

11. člen 

Državljan RS iz prvega odstavka prejšnjega člena sporoči 
pristojnemu organu ali diplomatsko konzularnemu predstavništvu 
Republike Slovenije v tujini spremembo osebnega imena ali 
naslova stalnega prebivališča v tujini. 

Diplomatsko konzularna predstavništva Republike Slovenije v 
tujini imajo za namene ugotavljanja volilne pravice državljanov 
RS pravico pridobivanja podatkov iz evidence iz 10. člena tega 
zakona za svoje območje. 
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3. Evidenca volilne pravice za volitve v Evropski 
parlament 

12. člen 

Za vpis državljana RS v evidenco volilne pravice za volitve v 
Evropski parlament se uporabljajo določbe od 8. do vključno 11. 
člena tega zakona, če zakon ne določa drugače. 

Če državljan RS pristojni organ obvesti, da bo volilno pravico za 
volitve v Evropski parlament uresničeval v drugi državi članici 
Evropske unije, oziroma če pristojni organ ugotovi, da je državljan 
RS vpisan v evidenco volilne pravice oziroma volilni imenik za 
volitve v Evropski parlament v drugi državi članici Evropske unije, 
državljana RS izbriše iz evidence za volitve v Evropski parlament. 
O izbrisu mora pristojni organ državljana RS obvestiti. 

13. člen 

Državljan EU s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji se 
vpiše v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament 
na podlagi zahteve. 

Državljan EU lahko vloži zahtevo kadarkoli. Zahteva se vloži pri 
pristojnem organu, na območju katerega ima državljan EU stalno 
prebivališče. 

Zahteva vsebuje naslednje osebne podatke državljana EU: ime 
in priimek, spol, datum rojstva, podatke o stalnem prebivališču, 
podatke o državi in kraju oziroma volilni enoti, kjer je bil nazadnje 
vpisan v volilni imenik ter izjavo državljana EU, da bo volilno 
pravico za volitve v Evropski parlament uresničeval v Republiki 
Sloveniji. Zahtevi morajo biti priloženi tudi dokaz o državljanstvu, 
overjena fotokopija javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je 
izdal državni organ, in izjava, da mu volilna pravica ni bila odvzeta. 

Kot dokaz o državljanstvu države članice Evropske unije se šteje 
potrdilo o državljanstvu države članice Evropske unije, izpisek iz 
rojstne matične knjige, overjena fotokopija javne listine, opremljena 
s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, če v državi, katere državljan 
je, velja kot potrdilo o državljanstvu. 

Pristojni organ mora o zahtevi odločiti najpozneje v 30 dneh po 
prejemu zahteve. Pristojni organ mora pred odločitvijo o vpisu 
državljana EU v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski 
parlament preveriti, ali mu v državi, katere državljan je, volilna 
pravica ni bila odvzeta. 

če pristojni organ ugotovi, da je zahteva za vpis v evidenco 
volilne pravice za volitve v Evropski parlament utemeljena in da 
državljanu EU volilna pravica ni bila odvzeta, državljana EU vpiše 
v evidenco, v nasprotnem primeru pa zahtevo z odločbo zavrne. 
O vpisu oziroma zavrnitvi vpisa mora pristojni organ obvestiti 
državljana EU, državo, katere državljan je, in državo, v kateri je 
bil nazadnje vpisan v volilni imenik. 

14. člen 

Pristojni organ na zahtevo državljana EU ali na podlagi obvestila 
države članice Evropske unije o vpisu državljana EU v volilni 
imenik države članice EU, državljana EU izbriše iz evidence volilne 
pravice za volitve v Evropski parlament. O izbrisu mora pristojni 
organ obvestiti državljana EU in državo, katere državljan je. 

III. VOLILNI IMENIKI 

15. člen 

Volilni imeniki so: 
1. splošni volilni imenik, 
2. volilni imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča 

v Republiki Sloveniji, 
3. volilni imenik za volitve v Evropski parlament, 
4. volilni imenik državljanov RS, pripadnikov italijanske in 

madžarske narodne skupnosti in 
5. volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti. 

Volilne imenike iz prve in tretje točke prvega odstavka tega člena 
sestavi pristojni organ, volilne imenike iz druge točke ministrstvo, 
pristojno za evidenco volilne pravice, volilni imenik iz četrte točke 
komisija ustrezne samoupravne narodne skupnosti, volilni imenik 
iz pete točke pa posebna komisija. Volilne imenike iz prejšnjega 
odstavka, razen volilnega imenika iz druge točke, potrdi pristojni 
organ. Volilni imenik iz druge točke prejšnjega odstavka potrdi 
ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice. 

16. člen 

Pri ponovnem glasovanju za predsednika republike in župane ter 
za ponovne in naknadne volitve se uporabijo dvojniki volilnih 
imenikov, ki so bili sestavljeni za prvo glasovanje, ki se v dodatku 
ustrezno dopolnijo. 

17. člen 

Volilni imenik je javna listina. 

IV. SESTAVLJANJE VOLILNIH IMENIKOV 

1. Splošni volilni imeniki 

18. člen 

Najpozneje deset dni po razpisu volitev sporoči pristojna volilna 
komisija pristojnemu organu, katera volišča bodo na območju, za 
katero vodi register stalnega prebivalstva, ter območja teh volišč. 

19. člen 

Najpozneje 20 dni po razpisu volitev sestavi pristojni organ splošne 
volilne imenike za vsa volišča na svojem območju. 

Splošni volilni imenik ima naslednje stolpce: zaporedno številko, 
priimek in ime, spol, datum rojstva, stalno prebivališče, podatek o 
državljanstvu in opombe. 

20. člen 

V splošni volilni imenik za posamezno volišče se vpišejo vsi 
državljani RS, ki imajo v času sestavljanja splošnega volilnega 
imenika stalno prebivališče na območju volišča in bodo na dan 
glasovanja imeli volilno pravico. 
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21. člen 26. člen 

Pristojni organ najpozneje 20 dni po razpisu volitev na krajevno 
običajen način razgrne splošne volilne imenike za vsa volišča na 
svojem območju. O tem obvesti državljane RS z razglasom, v 
katerem jih hkrati pouči, da jih lahko pregledajo in zahtevajo 
popravek. 

Pristojni organ po sestavi splošnih volilnih imenikov tudi sam 
pregleda, če so splošni volilni imeniki popolni, in jih v skladu s 
svojimi ugotovitvami po uradni dolžnosti popravi. 

22. člen 

Vsak državljan RS ima pravico pregledati splošne volilne imenike 
in zahtevati popravek. 

Državljan RS lahko zahteva popravek, če sam ali kdo drug ni 
vpisan v splošni volilni imenik volišča, na katerem ima pravico 
glasovati; če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice ali nima volilne 
pravice na območju tega volišča; če je vpisana oseba, ki je umrla; 
če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša 
nanj ali na koga drugega. 

Popravek splošnega volilnega imenika lahko zahteva državljan 
RS ustno ali pisno pri pristojnem organu najpozneje 15 dni pred 
dnem glasovanja. O ustni zahtevi za popravek se napravi uradni 
zaznamek. 

23. člen 

Če pristojni organ spozna, da je zahteva za popravek splošnega 
volilnega imenika utemeljena, popravi splošni volilni imenik, v 
nasprotnem primeru pa zahtevo zavrne; odločbo o zavrnitvi izda 
najpozneje v 24 urah po prejemu zahteve. 

Zoper odločbo o zavrnitvi zahteve za popravek splošnega 
volilnega imenika ni dovoljena pritožba, dovoljen pa je upravni 
spor. Tožba se lahko vloži na pristojno sodišče najpozneje v 24 
urah po vročitvi odločbe. 

Sodišče mora o tožbi odločiti v 48 urah po prejemu. 

Zoper sodbo pristojnega sodišča je dovoljena pritožba na Vrhovno 
sodišče. Pritožba se lahko vloži na Vrhovno sodišče najpozneje v 
24 urah po vročitvi sodbe. 

Vrhovno sodišče mora o pritožbi odločiti najpozneje v 48 urah po 
prejemu. 

24. člen 

Popravki v splošnem volilnem imeniku se opravijo najpozneje 
šest dni pred dnem glasovanja. V istem roku se lahko v splošni 
volilni imenik vpišejo ali iz njega izbrišejo državljani RS, ki so po 
razpisu volitev spremenili svoje stalno prebivališče ali glede katerih 
so bile v tem času opravljene spremembe v zvezi z volilno pravico. 

25. člen 

Ko so splošni volilni imeniki popravljeni, jih pristojni organ potrdi s 
pečatom in podpisom uradne osebe, ter jih najpozneje šest dni 
preddnem glasovanja pošlje pristojni volilni komisiji. 

Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za državljane EU s 
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji za lokalne volitve. 

2. Volilni imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji 

27. člen 

Volilni imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v 
Republiki Sloveniji, ima naslednje stolpce: zaporedno številko, 
priimek in ime, spol, datum rojstva, zadnje stalno prebivališče 
državljana RS ali enega od njegovih staršev v Republiki Sloveniji, 
stalno prebivališče v tujini in opombe. 

V volilni imenik iz prejšnjega odstavka se vpišejo vsi državljani 
RS, ki so vpisani v evidenci volilne pravice državljanov RS, ki 
nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. 

Volilni imenik se izdela po volilnih enotah, okrajih oziroma voliščih, 
kjer so državljani RS vpisani v evidenco volilne pravice, in sicer 
po državah, v katerih imajo državljani RS stalno prebivališče. 

28. člen 

Najpozneje deset dni po razpisu volitev posreduje ministrstvo, 
pristojno za evidenco volilne pravice podatke o državljanih RS, ki 
nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in so vpisani v 
stalno evidenco volilne pravice, ministrstvu, pristojnemu za 
zunanje zadeve, ki državljane RS, ki nimajo stalnega prebivališča 
v Republiki Sloveniji, obvesti o razpisu volitev, datumu glasovanja 
in o možnih načinih uresničevanja volilne pravice oziroma 
glasovanja. 

29. člen 

V volilni imenik iz 27. člena tega zakona se vpiše tudi državljana 
RS, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in še ni 
vpisan v volilni imenik, če je zahtevek iz 10. člena tega zakona 
podal pristojnemu organu najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja 
in je bil najpozneje 20 dni pred dnem glasovanja vpisan v evidenco 
volilne pravice. 

30. člen 

Ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice najpozneje 10 
dni po razpisu volitev izdela volilne imenike iz 27. člena tega 
zakona in jih pošlje ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve; 
to pa jih za razgrnitev pošlje diplomatsko konzularnim 
predstavništvom Republike Slovenije v tujini. Kopije volilnih 
imenikov se razgrnejo na ministrstvu, pristojnem za evidenco 
volilne pravice. 

Za razgrnitev volilnih imenikov in kopij volilnih imenikov iz 
prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe drugega 
odstavka 21. člena in določbe 22. do vključno 24. člena tega 
zakona. 
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Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko državljan RS 
zahteva popravek volilnega imenika državljanov RS, ki nimajo 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, tudi na ministrstvu, 
pristojnem za evidenco volilne pravice, ali diplomatsko 
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, ki 
zahtevek pošlje ministrstvu, pristojnem za evidenco volilne 
pravice; to pa zahtevek posreduje v reševanje pristojnemu organu. 

31. člen 

Ko so volilni imeniki državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča 
v Republiki Sloveniji, popravljeni, jih ministrstvo, pristojno za 
evidenco volilne pravice potrdi s pečatom in podpisom uradne 
osebe, ter jih najpozneje deset dni pred dnem glasovanja pošlje 
ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve. 

Ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice pošlje kopijo 
dela volilnega imenika za območje posameznega volišča tudi 
pristojni volilni komisiji. 

Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, posreduje volilne imenike 
na vsa diplomatsko konzularna predstavništva Republike 
Slovenije v tujini, na katerih bo potekalo glasovanje. 

3. Volilni imenik za volitve v Evropski parlament 

32. člen 

Volilni imenik za volitve v Evropski parlament ima naslednje stolpce: 
zaporedno številko, priimek in ime, spol, datum rojstva, stalno 
prebivališče, podatek o državljanstvu in opombe. 

33. člen 

V volilni imenik za volitve v Evropski parlament se vpišejo vsi 
državljani RS in državljani EU, ki bodo imeli na dan glasovanja 
volilno pravico za volitve v Evropski parlament in so vpisani v 
evidenci volilne pravice za volitve v Evropski parlament. 

V volilni imenik za volitve v Evropski parlament se vpiše tudi 
državljana EU, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in 
še ni vpisan v volilni imenik, če je državljan EU zahtevek iz 13. 
člena tega zakona podal najkasneje do dneva razpisa volitev v 
Evropski parlament in njegov zahtevek ni bil z odločbo zavrnjen. 

Za volilne imenike državljanov za volitve v Evropski parlament se 
smiselno uporabljajo določbe od 18. do vključno 31. člena tega 
zakona, razen če ni s tem zakonom določeno drugače. 

4. Volilni imeniki državljanov RS, pripadnikov 
italijanske in madžarske narodne skupnosti 

34. člen 

Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti ima naslednje stolpce: zaporedno 
številko, priimek in ime, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in 
opombe. 

35. člen 

Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti na območju, kjer ti skupnosti živita, 
sestavi komisija ustrezne samoupravne narodne skupnosti. 

Za vsako volišče se sestavi poseben volilni imenik. 

V volilni imenik državljanov RS, pripadnikov italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti vpiše komisija samoupravne 
narodne skupnosti državljana RS, ki je pripadnik avtohtone 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. 

Pripadnost italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti se 
ugotavlja na podlagi izjave državljana RS oziroma na podlagi 
vpisa v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov italijanske 
oziroma madžarske narodne skupnosti na preteklih volitvah. V 
primeru dvoma se ravna v skladu z zakonom, ki ureja splošni 
upravni postopek. Če niso izpolnjeni pogoji za vpis, komisija o 
tem izda odločbo. 

Samoupravna narodna skupnost predpiše podrobnejša merila 
za izpolnjevanje pogoja iz tretjega in četrtega odstavka tega člena. 

36. člen 

Komisija iz prejšnjega člena ima predsednika in dva člana. 

Komisija za sestavo volilnega imenika mora biti ustanovljena ter 
njen predsednik in člana imenovani najpozneje pet dni po razpisu 
volitev. 

37. člen 

Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti potrdijo predsednik in člana 
komisije za sestavo volilnega imenika s podpisom in pečatom 
ustrezne samoupravne narodne skupnosti. 

Komisija predloži volilni imenik najpozneje v 15 dneh po razpisu 
volitev pristojnemu organu v potrditev. 

Pristojni organ pred potrditvijo volilnega imenika preveri, če so 
državljani RS iz prvega odstavka tega člena vpisani v evidenco 
volilne pravice državljanov RS s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji. 

38. člen 

Državljani RS, pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti, ki nimajo stalnega prebivališča na območjih, kjer živita 
ti skupnosti, se vpišejo v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, na njihovo 
pisno zahtevo pri ustrezni samoupravni narodni skupnosti. 

Za vpis državljanov RS iz prejšnjega odstavka se uporabljajo 
določbe četrtega in petega odstavka 35. člena tega zakona. 

39. člen 

Za volilne imenike državljanov RS, pripadnikov italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti, se smiselno uporabljajo določbe 
19. do vključno 24. člena tega zakona. 
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5. Volilni imeniki državljanov RS, pripadnikov romske 
skupnosti 

40. člen 

Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti ima 
naslednje stolpce: zaporedno številko, priimek in ime, spol, da- 
tum rojstva, stalno prebivališče in opombe. 

41. člen 

Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, na 
območju, kjer ta skupnost živi, sestavi posebna komisija, ki jo na 
predlog društev oziroma zvez društev pripadnikov romske 
skupnosti imenuje občinski svet. 

Za vsako volišče se sestavi poseben volilni imenik. 

V volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti 
vpiše komisija državljana RS, ki je pripadnik romske skupnosti. 

Pripadnost romski skupnost; se ugotavlja na podlagi izjave 
državljana RS oziroma na podlagi vpisa v volilni imenik državljanov 
RS pripadnikov romske skupnosti na preteklih volitvah. V primeru 
dvoma se ravna v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek. Če niso izpolnjeni pogoji za vpis, komisija o tem izda 
odločbo. 

Komisija lahko določi podrobnejša merila za izpolnjevanje pogoja 
iz tretjega in četrtega odstavka tega člena. 

42. člen 

Komisija iz prejšnjega člena ima predsednika in dva člana. 

Komisija za sestavo volilnega imenika mora biti ustanovljena ter 
njen predsednik in člana imenovani najpozneje pet dni po razpisu 
volitev. 

43. člen 

Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, 
potrdijo predsednik in člana komisije za sestavo volilnega imenika 
s podpisom in pečatom občine. 

Komisija predloži volilni imenik najpozneje v 15 dneh po razpisu 
volitev pristojnemu organu v potrditev. 

Pristojni organ pred potrditvijo volilnega imenika preveri, če so 
državljani RS iz prvega odstavka tega člena vpisani v evidenco 
volilne pravice državljanov RS s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji. 

44. člen 

Za volilne imenike državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti 
se smiselno uporabljajo določbe 19. do vključno 24. člena tega 
zakona. 

V. IZDAJA VOLILNE KARTE 

45. člen 

Državljanu RS, ki bo na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno 
ali stalno prebiva in je sporočil Republiški volilni komisiji, da želi 
glasovati po pošti, izda pristojni organ volilno karto. 

Volilna karta vsebuje podatke iz volilnega imenika, podatke o 
volilni enoti, volilnem okraju in volišču, prostor za potrditev 
istovetnosti volivca ter naslov državljana v tujini, na katerega se 
mu pošlje volilno gradivo. 

Če državljan RS, ki začasno prebiva v tujini, sporoči Republiški 
volilni komisiji, da želi glasovati na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu Republike Slovenije v tujini, se vpiše v posebni 
seznam, ki se sestavi za glasovanje za območje posameznega 
diplomatsko konzularnega predstavništva. Seznam vsebuje 
podatke iz prejšnjega odstavka. 

Izdaja volilne karte iz prvega odstavka tega člena in način 
glasovanja iz prejšnjega odstavka se označi v ustreznem volilnem 
imeniku, v katerem je državljan vpisan. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

46. člen 

Evidenca volilne pravice, državljanov RS, ki nimajo stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji, se vzpostavi na podlagi vpisa 
državljanov RS v posebne volilne imenike za volitve predsednika 
republike leta 1997 in volitve v Državni zbor leta 2000. 

Pristojni organ mora evidenco volilne pravice iz prejšnjega 
odstavka vzpostaviti v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona 
oziroma najkasneje do prvih prihodnjih volitev, na katerih bodo 
imeli državljani RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, pravico glasovanja. 

47. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o evidenci 
volilne pravice (Uradni list RS, št. 46/92 in 72/00). 

S 
48. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

i 
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II. OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 15. seji, dne 25.4.2002 
opravil drugo obravnavo predloga zakona o evidenci volilne 
pravice (ZEVP-1) in Vladi Republike Slovenije kot predlagateljici 
je naložil, da pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo. Poleg 
tega je Državni zbor sprejel sklep, da se tretja obravnava predloga 
zakona opravi v skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika 
Državnega zbora. 

V skladu s sprejetim sklepom Državnega zbora Republike 
Slovenije je Vlada Republike Slovenije pripravila besedilo predloga 
zakona o evidenci volilne pravice za tretjo obravnavo in pri tem 
upoštevala vse amandmaje, ki jih je k predlogu zakona v drugi 
obravnavi sprejel Državni zbor. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 2., 4., 7., 10., 15., 
28., 30., 31., 38. in 45. členu. 

LJubljana, dne 16.5.2002 

AMANDMA VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O 

EVIDENCI VOLILNE PRAVICE - tretja 

obravnava 
t 

K 30. členu 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»V primeru, da državljan RS zahteva popravek volilnega imenika 

državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, na diplomatsko-konzulamem predstavništvu Republike 
Slovenije v tujini, se zahtevek pošlje ministrstvu, pristojnemu za 
evidenco volilne pravice.« 

Obrazložitev: 

Glede na to, da je za sestavo volilnih imenikov državljanov RS, ki 
nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji pristojno 
ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice, je zaradi izvedbe 
zahteve za popravek volilnega imenika potrebno, da se zahtevek, 
ki je bil vložen na diplomatsko-konzulamem predstavništvu 
posreduje organu, ki je pristojen za sestavo in potrditev volilnega 
imenika, saj v nasprotnem primeru volilnega imenika ni mogoče 
popraviti pred njegovo potrditvijo. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA O EVIDENCI VOLILNE PRAVICE 

- tretja obravnava - EVA - 2001-1711-0030 

1) Naslov predloga akta: 
Zakon o evidenci volilne pravice EVA - 2001-1711-0030, EPA 
292-III 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: / 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: / 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Direktiva Sveta Evrope 93/109/EC z dne 6. decembra 1993 o 
podrobnih pogojih za izvajanje volilne pravice in pravice do 
kandidiranja na volitvah v Evropski parlament za državljane unije, 
ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani; v celoti 
usklajeno. 

Direktiva Sveta Evrope 94/80/EC z dne 19. december 1994 o 
podrobnih pogojih za uveljavljanje volilne pravice in pravice do 
kandidiranja na občinskih volitvah državljanov unije, ki prebivajo 
v državi članici, niso pa njeni državljani; v celoti usklajeno. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: DA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) / 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? DA 

6) Ali je predlog akta preveden In v kateri jezik? NE 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...): 
/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev: 
Po državnem programu za prevzem pravnega reda ES do konca 
leta 2002 (Poročevalec DZ, št. 48) je določeno, da se v okviru 
področja Prostega pretoka oseb, sprejme zakon o evidenci volilne 
pravice najkasneje do konca 2001-11. « 

dr. Grega VIRANT dr. Rado BOHINC 
DRŽAVNI SEKRETAR MINISTER 

v 
i 
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Predlog zakona o 

UREJANJU PROSTORA (ZUreP-1) 

- druga obravnava - EPA 397 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2511-0008 
Številka: 350-27/2001-1 
Ljubljana, 16.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 74. redni seji dne 16.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O UREJANJU PROSTORA - EU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 14. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21.3.2002 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

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

prostor, 
- Niko Vladimirov, državni podsekretar v Ministrstvu za okolje 

in prostor, 
- Alenka Kumer, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Uradu 

za prostor Ministrstva za okolje in prostor. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I 
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VLADA REPUDLIKE SLOVENIJE 

DRUGA OBRAVNAVA 

EVA: 2001-2511-0008 
16.5.2002 

PREDLOG 

ZAKONA O UREJANJU PROSTORA (ZureP-1 
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BESEDILO ČLENOV 

Prvi del: SPLOŠNE DOLOČBE 

Prvi razdelek: TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet zakona) 

(1) Ta zakon ureja zadeve, ki se nanašajo na prostorsko 
načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje 
načrtovanih prostorskih ureditev, na zagotavljanje opremljanja 
zemljišč za gradnjo ter na vodenje sistema zbirk podatkov na 
področju urejanja prostora. 

(2) Ta zakon določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti 
prostorskega načrtovanja in določa sankcije za prekrške v zvezi 
z urejanjem prostora in opravljanjem dejavnosti prostorskega 
načrtovanja. 

(3) Urejanje prostora po tem zakonu je opravljanje zadev iz prvega 
odstavka tega člena. 

2. člen 
(pojmi) 

Pojmi imajo po tem zakonu naslednji pomen: 
1. prostor je sestav fizičnih struktur na zemeljskem površju ter 

nad in pod njim, do kamor sežejo neposredni vplivi človekovih 
dejavnosti; 

2. prostorski razvoj je spreminjanje prostora zaradi človekovih 
dejavnosti; 

3. vzdržen prostorski razvoj je zagotavljanje take rabe prostora 
in prostorskih ureditev, ki ob varovanju okolja, ohranjanju 
narave in trajnostni rabi naravnih dobrin, varstvu kulturne 
dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja 
omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez 
ogrožanja prihodnjih generacij; 

4. prostorska ureditev je načrtovana razmestitev dejavnosti in 
objektov na ureditvenem območju; 

5. ureditveno območje je prostorsko in funkcionalno zaokroženo 
območje, ki se ureja z regionalno zasnovo prostorskega 
razvoja ter z urbanistično oziroma krajinsko zasnovo in z 
lokacijskim načrtom; 

6. prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, s katero 
se na podlagi varstvenih zahtev in ob upoštevanju razvojnih 
možnosti načrtuje namensko rabo prostora, določajo pogoji 
za razvoj dejavnosti v prostoru in njihovo razmestitev ter 
ukrepi za izboljšanje obstoječih fizičnih struktur in določajo 
pogoji za umestitev načrtovanih objektov v prostor in njihovo 
izvedbo; 

7. urbanistično načrtovanje je posebna veja prostorskega 
načrtovanja, s katero se načrtuje poselitev in z njo povezane 
prostorske ureditve; 

8. krajinsko načrtovanje je posebna veja prostorskega 
načrtovanja, za načrtovanje prostorskih ureditev v krajini in 
zelenih struktur znotraj poselitvenih območij; 

9. opremljanje zemljišč je zagotavljanje pogojev za graditev javne 
infrastrukture in priključevanja nanjo, s čimer se omogoča 
uporabnost zemljišč za namene, določene s prostorskim 
aktom; 

10. poselitev je strnjena in razpršena pozidava, ki zajema objekte, 
zemljišča za njihovo rabo, infrastrukturo ter zelene in 
rekreativne površine znotraj poselitvenih območij. Poselitev 
ne obsega Infrastrukture in drugih površin, ki služijo poselitvi 
izven poselitvenih območij; 

11. poselitvena območja so območja obstoječih naselij in območja, 
predvidena za njihovo širitev, ki so kot takšna določena v 
prostorskih aktih; 

12. naselje je območje strnjene pozidave; 
13. razpršena pozidava so skupine prosto stoječih objektov zunaj 

območij naselij; 
14. investicijska namera je predvidena investicija, katere 

realizacija zahteva gradnjo objektov; 
15. nosilci urejanja prostora so državni organi oziroma organi 

lokalnih skupnosti ter drugi nosilci javnih pooblastil, ki odločajo 
ali soodločajo o zadevah urejanja prostora; 

16. pripravljavec je državni organ oziroma organ lokalne 
skupnosti, ki je odgovoren za pripravo prostorskega načrta; 

17. načrtovalec je oseba, ki izdela predlog prostorskega načrta; 
18. pobudnik je subjekt, ki da pobudo za pripravo prostorskega 

načrta oziroma za njegove spremembe in dopolnitve; 
19. urbanistična pogodba je pogodba med investitorjem 

načrtovane prostorske ureditve in občino, ki se sklene z 
namenom, da se omogoči uveljavitev večjega zasebnega 
interesa za realizacijo načrtovane prostorske ureditve v javno 
korist; 

20. komunalna infrastruktura so objekti oziroma omrežja 
gospodarske javne infrastrukture ter komunalni objekti javne 
rabe; 

21. gospodarska javna infrastruktura so objekti oziroma omrežja, 
neposredno namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb 
na področju komunalnega gospodarstva, varstva okolja in 
varstva pred požarom, energetike, prometa in zvez ter drugi 
objekti in naprave, če je tako določeno z zakonom; 

22. komunalni objekti javne rabe so objekti, katerih uporaba je 
pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ulice, trgi, igrišča, 
parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine 
in podobno; 

23. komasacija je zložba zemljišč na območju predvidenega 
lokacijskega načrta in njihova ponovna razdelitev med lastnike 
zemljišč na tem območju; 

24. krajina je del prostora, katerega značilnost je prevladujoča 
prisotnost naravnih sestavin in je rezultat medsebojnega 
delovanja in vplivanja naravnih in človeških dejavnikov; 

25. prenova je sklop načrtovalskih In drugih ukrepov za 
gospodarsko, socialno in kulturno prenovitev degradiranih 
poselitvenih in drugih območij tako, da se zagotavlja izboljšanje 
bivalnega in naravnega okolja; 

26. sistem zbirk prostorskih podatkov je sistem priprave, zbiranja 
in vzdrževanja praviloma geokodiranih zbirk podatkov s 
področja prostorskega načrtovanja in drugih zadev urejanja 
prostora. 

(2) V tem zakonu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe, 
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske. 

3. člen 
(temeljni cilji urejanja prostora) 

(1) Namen urejanja prostora je z usklajevanjem gospodarskih, 
družbenih In okoljskih vidikov razvoja omogočati skladen 
prostorski razvoj. Usmerjanje razvojnih procesov in z njimi 
povezanih prostorskih ureditev mora izhajati iz uravnoteženosti 
razvojnih potreb, pri čemer je treba prostor urejati tako, da se: 
1. zagotavlja vzdržen prostorski razvoj z racionalno rabo 

prostora in ohranjanjem prostorskih zmogljivosti za sedanje 
in prihodnje generacije; 

2. omogoča kakovostne življenjske razmere v mestih in drugih 
naseljih ter na podeželju; 

3. omogoča kvaliteten in human razvoj mest in drugih naselij ter 
zagotavlja njihovo oskrbo z gospodarsko in drugo javno 
infrastrukturo, 
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4. doseže prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se 
razmestitev različnih dejavnosti v prostoru; 

5. zagotavlja prostorske možnosti za skladen razvoj skupnosti; 
6. zagotavlja funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop 

do objektov in njihova uporaba v skladu z zakonom; 
7. zagotavlja varstvo okolja, ohranja narava in kulturna dediščina, 

omogoča trajnostno rabo naravnih dobrin in varuje druge 
kakovosti naravnega in bivalnega okolja; 

8. omogoča obrambo države in zagotavlja varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

(2) Urejanje prostora mora prispevati k ustvarjanju čimbolj 
prepoznavnega reda v prostoru. 

4. člen 
(usmerjanje poselitve) 

(1) Nova poselitev se usmerja v poselitvena območja. 

(2) Pri usmerjanju poselitve je treba zagotoviti racionalno rabo 
zemljišč in objektov v naseljih, pri čemer je treba prvenstveno 
izkoristiti proste in nezadostne izkoriščene površine v naseljih z 
njihovim aktiviranjem ter s prenovo in sanacijo degradiranih 
območij v naseljih. 

(3) Širitev naselja je dopustna, če smotrnega razvoja in skladnosti 
urbanih kvalitet ni mogoče zagotoviti z izvedbo ukrepov prejšnjega 
odstavka, pri čemer je potrebno, ob upoštevanju urbanističnih in 
tehnoloških značilnosti predvidenih prostorskih ureditev, širitev 
praviloma usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe 
naravnih dobrin ter ohranjanja narave in kulturne dediščine manj 
pomembna. Širitev naselja je tudi dopustna za nujne funkcionalne 
zaokrožitve komunalno opremljenih območij. S širitvijo naselja se 
sanira tudi neavtohtona razpršena pozidava. 

5. člen 
(gradnje zunaj poselitvenih območij) 

(1) Zunaj poselitvenih območij so dopustne gradnje objektov, če: 
1. neposredno služijo kmetijski oziroma gozdarski dejavnosti, 

upravljanju voda, rekreaciji zunaj poselitvenih območij, 
pridobivanju mineralnih surovin in izkoriščanju drugih naravnih 
virov, kakor tudi objekti, ki služijo varnosti državljanov in 
njihovega premoženja, obrambi ter varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami; 

2. gre za prometne in energetske objekte javne infrastrukture, 
objekte telekomunikacijskih omrežij in drugih zvez, kakor tudi, 
če gre za druge javne infrastrukturne objekte, ki zaradi 
tehničnih, tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso 
primerni v poselitvenih območjih; 

3. gre za rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov, pri čemer 
se lahko spreminja njihovo namembnost ali zmogljivost, če 
spremembe ne ovirajo dejavnosti iz prve točke. 

(2) Gradnja objektov iz prejšnjega odstavka je na najboljših 
kmetijskih zemljiščih izjemoma dopustna, če ni mogoče uporabiti 
zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo. 

(3) Merila in pogoji za gradnje objektov zunaj poselitvenih območij 
se določajo v skladu s prostorskim redom Slovenije. 

6. člen 
(strokovne podlage urejanja prostora) 

Prostorski akti in druge odločitve o zadevah urejanja prostora 
morajo temeljiti na predpisih, analizah in strokovnih dognanjih o 

lastnostih in zmogljivostih prostora in okolja, na analizah razvojnih 
možnostih ter drugih pogojih in usmeritvah za razvoj posameznih 
dejavnosti v prostoru, opredeljenih v razvojnih in drugih dokumentih 
ter drugih strokovnih podlagah, na analizah medsebojnih učinkov 
posameznih dejavnosti v prostoru ter na geodetskih, statističnih 
in drugih podatkih s področja urejanja prostora (v nadaljnjem 
besedilu: strokovne podlage). 

7. člen 
(sodelovanje v zadevah urejanja prostora) 

(1) Država in lokalne skupnosti ter lokalne skupnosti med seboj 
morajo sodelovati v zadevah urejanja prostora zlasti pri 
načrtovanju razvoja dejavnosti v prostoru in njihovi prostorski 
razmestitvi, ki se nanašajo na skupno rabo naravnih dobrin, na 
skupne prometne, energetske in komunalne objekte, kakor tudi 
na druge prostorske ureditve v zvezi z varovanjem okolja ter 
ohranjanjem narave in kulturne dediščine. 

(2) Pri pripravi prostorskih aktov ter drugih predpisov, ki se 
nanašajo na zadeve urejanja prostora iz prejšnjega odstavka je 
treba upoštevati temeljne cilje urejanja prostora. 

8. člen 
(javna korist in zasebni interes) 

Pri opravljanju zadev urejanja prostora morajo nosilci urejanja 
prostora upoštevati javne koristi in zasebne interese ter jih v 
skladu s temeljnimi cilji urejanja prostora med seboj skrbno 
pretehtati, pri čemer zasebni interes ne sme škodovati javnim 
koristim. 

9. člen 
(javnost v zadevah urejanja prostora) 

(1) Vsakdo ima pravico biti obveščen o postopkih priprave in 
sprejemanja prostorskih aktov ter o drugih zadevah urejanja 
prostora v skladu z zakonom. 

(2) Vsakdo ima pravico s pobudami, mnenji in na druge načine 
sodelovati pri zadevah urejanja prostora. 

(3) Nosilci urejanja prostora morajo vsakomur omogočiti vpogled 
v zadeve urejanja prostora ter o teh zadevah obveščati javnost v 
skladu z zakonom. 

Drugi razdelek: PRISTOJNOSTI UREJANJA 
PROSTORA 

10. člen 
(pristojnost - splošno) 

(1) Urejanje prostora je v pristojnosti države in lokalnih skupnosti. 

11. člen (v 1. obr 12. člen) 
(državna pristojnost za urejanje prostora) 

(1) Z urejanjem prostora v državni pristojnosti se v skladu s 
temeljnimi cilji urejanja prostora iz 3. člena tega zakona določa 
raba prostora In prostorske ureditve iz državne pristojnosti (v 
nadaljnjem besedilu: prostorske ureditve državnega pomena). Z 
urejanjem prostora v državni pristojnosti se določijo tudi pogoji 
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prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih 
narekujejo predpisani režimi varovanja okolja, ohranjanja narave 
in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih 
spomenikov in druge kulturne dediščine državnega pomena ter 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

(2) Urejanje prostora v državni pristojnosti obsega: 
1. določanje temeljnih ciljev in usmeritev za urejanje prostora v 

Republiki Sloveniji; 
2. predpisovanje splošnih meril in pogojev za urejanje prostora 

v državi; 
3. načrtovanje prostorskih ureditev iz državne pristojnosti; 
4. izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje državnih 

prostorskih aktov; 
5. izvajanje nadzora nad prostorskim načrtovanjem na ravni 

lokalnih skupnosti; 
6. vodenje in izvajanje aktivne zemljiške politike; 
7. vodenje sistema in posameznih zbirk podatkov iz tega zakona; 
8. nadzor in strokovno pomoč organom lokalnih skupnosti pri 

zadevah urejanja prostora; 
9. pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja 

prostora; 
10. sodelovanje pri zadevah urejanja prostora na mednarodnem 

področju. 

12. člen (v 1. obr. 11. člen) 
(občinska pristojnost za urejanje prostora) 

(1) Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se v skladu s 
temeljnimi cilji urejanja prostora iz 3. člena tega zakona določa 
raba prostora in prostorske ureditve lokalnega pomena. Z 
urejanjem prostora v občinski pristojnosti se določijo tudi pogoji 
prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih 
predpisujejo režimi varovanja okolja, ohranjanja narave in 
trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena in druge kulturne dediščine ter varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni. 

(2) Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega: 
1. usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev 

in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju 
državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni; 

2. predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje 
prostora na območju občine; 

3. načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine; 
4. izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih 

prostorskih aktov; 
5. vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in 

opremljanja zemljišč; 
6. vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti; 
7. spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za 

zakonitost in red v prostoru; 
8. pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja 

prostora. 

(3) Z aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge 
nepremičnine oziroma na njih uveljavlja predkupno pravico ter 
uveljavlja in izvaja druge ukrepe iz svoje pristojnosti v javno korist, 
pri čemer lahko država sodeluje s finančnimi in drugimi ukrepi 
aktivne zemljiške politike. 

(4) Občina ali več občin skupaj organizira trajno uresničevanje 
nalog iz tega člena. 

13. člen (nov člen) 
(aktivna zemljiška politika države) 

(1) Država z aktivno zemljiško politiko ustvarja prostorske pogoje 
za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da spodbuja 
vzdržen prostorski razvoj, ter s tem zagotavlja pogoje za skladen 
in celovit razvoj mest in drugih poselitvenih območij. 

(2) Z aktivno zemljiško politiko država: 
1. podpira občine pri izvajanju njihove zemljiške politike 

pridobivanja zemljišč in drugih nepremičnin za potrebe urejanja 
prostora ter pri ustvarjanju in izboljšanju pogojev za učinkovito 
gospodarjenje z nepremičninami in njihovo racionalno rabo; 

2. zagotavlja in usklajuje pridobivanje ter izkoriščanje finančnih 
pomoči za stabilnost in razvojno naravnanost 
nepremičninskega trga; 

3. za potrebe poselitve izvaja promet z nepremičninami, ki so v 
njeni lasti; 

4. upravlja finančna sredstva, pridobljena z gospodarjenjem z 
nepremičninami. 

(3) Naloge iz prejšnjega odstavka izvaja Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, pri čemer lahko sodelujejo tudi drugi državni 
organi, državne institucije ter nepremičninski in finančni skladi. 

14. člen (v 1. obr. 13. člen) 
(prostorske ureditve državnega in regionalnega 

pomena) 

(1) Prostorske ureditve državnega pomena so ureditve, ki jih 
sestavljajo objekti in omrežja, ki so neposredno namenjena 
izvajanju državnih gospodarskih javnih služb na področju 
energetike, prometa, zvez, upravljanja voda, gospodarjenja z 
naravnimi viri, varstva okolja in drugih področjih, ki so namenjeni 
zadovoljevanju skupnih potreb v skladu z zakonom ter objekti in 
naprave, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Republiki Sloveniji. Prostorske ureditve državnega 
pomena so tudi ureditve, ki segajo na območje več občin oziroma 
katerih vpliv sega na območje več občin in so zaradi svojih 
gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti 
pomembne za prostorski razvoj Republike Slovenije. 

(2) Prostorske ureditve regionalnega pomena so ureditve, ki 
zajemajo objekte in omrežja iz prejšnjega odstavka, objekti in 
omrežja komunalne infrastrukture ter druge prostorske ureditve, 
ki so skupnega pomena za državo in občine. 

(3) Vlada na predlog ministra za prostor z uredbo podrobneje 
določi vrste prostorskih ureditev državnega pomena. 

15. člen (v 1. obr. 14. člen) 
(nadomestno ukrepanje države) 

(1) Če lokalna skupnost ne izvršuje zadev urejanja prostora iz 
svoje pristojnosti in bi zaradi tega lahko nastale škodljive posledice 
za okolje in prostor, zaradi česar bi bilo ogroženo življenje in 
zdravje ljudi, ali če bi to pomenilo neizvrševanje z zakonom 
predpisanih obveznosti države, kakor tudi če bi zaradi tega lahko 
nastale večje motnje pri izvajanju nalog javnih služb državnega 
oziroma lokalnega pomena, pomembnih za več občin, lahko te 
zadeve namesto lokalne skupnosti izvrši država. V takih primerih 
lahko država namesto lokalne skupnosti sprejme potrebne 
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prostorske akte in ukrepe za njihovo uresničitev, na način in po 
postopku, ki velja za pripravo, sprejem in izvajanje državnih 
lokacijskih načrtov. 

(2) Država ima pravico ukrepanja še pred nastankom posledic, 
ki bi nastopile zaradi neizvajanja lokalnih zadev urejanja prostora, 
pri čemer mora ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo za prostor) lokalno skupnost predhodno 
pozvati, da sama izvrši določeno zadevo urejanja prostora, ter ji 
za to postaviti ustrezen rok. Predhodni poziv ni potreben, če 
zaradi pretečih naravnih in drugih nesreč ter nepopravljivih 
poškodb okolja zadev urejanja prostora ni mogoče odlagati. 

(3) O ukrepanju iz prvega odstavka tega člena odloči vlada s 
sklepom na predlog ministra za prostor, pri čemer stroške nosi 
lokalna skupnost. 

16. člen (v 1 .obr. 15. člen) 
(prenos pristojnosti) 

(1) Država lahko po predhodnem soglasju lokalne skupnosti na 
to skupnost prenese pristojnost za načrtovanje določene 
prostorske ureditve državnega pomena, če je glede na 
povezanost prostorske ureditve z lokalnim okoljem to primerneje. 
Lokalna skupnost takšne zadeve opravlja kot svoje zadeve po 
navodilih in s sredstvi države. 

(2) Če lokalna skupnost na način iz prejšnjega odstavka pripravlja 
in sprejema prostorsko ureditev državnega pomena, mora 
prostorski akt pred njegovim sprejemom na svetu lokalne 
skupnosti potrditi minister za prostor, na način in po postopku, 
kot je s tem zakonom določen za potrditev prostorskega plana 
občine. 

Drugi del: PROSTORSKO 

NAČRTOVANJE 

Prvi razdelek: SKUPNE DOLOČBE 

17. člen (v l.obr. 16. člen) 
(prostorski akt) 

(1) Prostorske ureditve se določajo in načrtujejo s prostorskimi 
akti. 

(2) Prostorski akti so državni, občinski in skupni prostorski akti. 

(3) Državni prostorski akti so strategija prostorskega razvoja 
Slovenije, prostorski red Slovenije in državni lokacijski načrti. 

(4) Občinski prostorski akti so prostorski plan občine z 
urbanističnimi in krajinskimi zasnovami, občinski prostorski red 
ter občinski lokacijski načrti. 

(5) Prostorske ureditve, ki so skupnega pomena za državo in 
občine, država in občine načrtujejo skupno. Skupni prostorski 
akt države in občin je regionalna zasnova prostorskega razvoja. 

(6) Dve ali več občin se lahko dogovori o skupni pripravi občinskih 
prostorskih aktov. 

(v 1. obr. 17. člen: črtan) 

18. člen (v 1 .obr. 83. člen - črtan in nadomeščen z 
2.odst. 83. člena iz 1 .obr.) 
(podzakonski predpisi) 

Minister za prostor določi podrobnejšo vsebino, obliko in način 
priprave prostorskih aktov iz prejšnjega člena ter vrste njihovih 
strokovnih podlag. 

19. člen (v 1 .obr. 18. člen) 
(usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi 

zahtevami) 

(1) Pri prostorskem načrtovanju je treba z obravnavo in 
soočanjem različnih potreb in interesov razvoja v prostoru 
zagotoviti usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov 
ter ustvarjati pogoje za vzdržen prostorski razvoj. 

(2) Razvojne potrebe posameznih dejavnosti, ki vplivajo na 
urejanje prostora se v postopku priprave in sprejemanja 
prostorskih aktov presojajo in usklajujejo z varstvenimi zahtevami 
tako, da omogočajo načrtovanje prostorskih ureditev, ki sledijo 
temeljnim ciljem vzdržnega prostorskega razvoja. 

(3) Vzdržen prostorski razvoj se s prostorskim načrtovanjem 
zagotavlja tako, da je onemogočena prevlada interesov 
posameznih dejavnosti na račun uravnoteženosti razvojnih potreb 
in varstvenih zahtev ter drugih temeljnih ciljev urejanja prostora in 
varstva okolja. Podlaga za usklajevanje razvojnih potreb in 
varstvenih zahtev so analize razvojnih možnosti posameznih 
dejavnosti v prostoru in študija ranljivosti prostora, v primeru 
usklajevanja v postopku priprave lokacijskega načrta pa tudi 
smernice za načrtovanje iz 30. člena tega zakona. Usklajevanje 
vodi pripravljavec prostorskega akta. 

(4) Če se v postopku priprave prostorskega akta ni dalo razvojnih 
potreb posameznih dejavnosti uskladiti med seboj oziroma teh 
potreb uskladiti z varstvenimi zahtevami, v primeru priprave 
državnega ali skupnega prostorskega akta o neusklajenostih 
odloči v okviru svojih pristojnosti vlada na predlog ministra za 
prostor, v primeru priprave občinskega prostorskega akta, pa v 
okviru svojih pristojnosti občinski svet na predlog župana. V 
primeru, da je za odpravo neskladij treba spremeniti veljavni 
predpis iz vladne ali ministrove pristojnosti oziroma iz občinske 
pristojnosti, sprejme vlada oziroma občinski svet hkrati z odločitvijo 
sklep o spremembi takega predpisa. 

(5) Pri pripravi predpisov in razvojnih dokumentov posameznih 
dejavnosti, ki niso v pristojnosti ministrstva za prostor, vendar 
vplivajo na urejanje prostora, druga ministrstva sodelujejo z 
ministrstvom za prostor. 
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(v 1 .obr. 19. člen - prenesen v 2. člen) 

20. člen 
(financiranje prostorskih aktov) 

Prostorske akte praviloma financira pripravljavec. Lokacijske 
načrte lahko financira oziroma sofinancira tudi pobudnik, kar se 
določi s programom priprave prostorskega akta iz 28. člena tega 
zakona. 

21. člen 
(veljavnost prostorskih aktov) 

(1) Veljavnost prostorskih aktov, razen lokacijskih načrtov, 
časovno ni omejena. 

(2) Lokacijski načrt preneha veljati, ko so z načrtom predvideni 
objekti izvedeni, če s tem zakonom ni določeno drugače. Šteje 
se, da je lokacijski načrt izveden, ko so z načrtom predvideni 
objekti dokončani v skladu s predpisi o graditvi objektov. 

(3) Lokacijski načrt lahko preneha veljati le v delu, ki je izveden, 
pod pogojem, da s tem ni onemogočena celovitost izvedbe 
preostale prostorske ureditve. O prenehanju veljavnosti 
lokacijskega načrta oziroma njegovega dela s sklepom odloči 
organ, ki je sprejel načrt. 

(4) Vlada oziroma občinski svet lahko s sklepom podaljša 
veljavnost lokacijskega načrta oziroma njegovega dela, vendar 
najdalj za eno leto. 

(5) Po prenehanju veljavnosti državnega lokacijskega načrta se 
območje, na katerem so izvedeni objekti iz 1. točke tretjega 
odstavka 44. člena tega zakona ureja s prostorskim redom 
Slovenije, ostalo območje pa se ureja z občinskimi prostorskimi 
akti, pri čemer državni loKacijski načrt določi smernice za 
morebitne spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega 
akta na tem območju. 

(6) Po prenehanju veljavnosti občinskega lokacijskega načrta se 
območje ureja z občinskim prostorskim redom. 

22. člen 
(skladnost prostorskih aktov) 

(1) Prostorski akti ne smejo biti med seboj v nasprotju. Če sta za 
isto območje sprejeta dva ali več prostorskih aktov iste vrste, se 
uporablja tisti, ki je bil sprejet kasneje. 

(2) Občinski prostorski akti ne smejo biti v nasprotju z državnimi 
in skupnimi prostorskimi akti. Na območju, kjer je občinski akt v 
nasprotju z državnim oziroma skupnim prostorskim aktom, se 
uporablja državni oziroma skupni prostorski akt. 

(3) Prostorski akti, s katerimi se podrobneje načrtujejo prostorske 
ureditve (v nadaljnjem besedilu: podrobnejši prostorski akt), ne 
smejo spreminjati odločitev prostorskega akta, ki je podlaga za 
njihovo pripravo. 

23. člen (nov člen - 2. odst.22. člena iz 1 .obr.) 
(sočasnost priprave prostorskih aktov) 

Prostorski akti različne vrste, ki obravnavajo iste prostorske 
ureditve, se lahko pripravljajo in obravnavajo sočasno. 

24. člen (v 1 .obr. 23. člen) 
(pravna oblika prostorskega akta in njegova objava) 

(1) Prostorski akt se sprejme z odlokom, če ni s tem zakonom 
določeno drugače. Odlok in naslove, kjer je prostorski akt na 
vpogled, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v 
občinskem uradnem glasilu. 

(2) Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se pripravljajo in 
sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in 
sprejem, če ni s tem zakonom določeno drugače. 

25. člen (v 1 .obr. 24. čien) 
(priloge prostorskega akta) 

(1) Prostorski akt ima naslednje obvezne priloge: 
1. povzetek za javnost; 
2. obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta; 
3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega 

akta in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri 
pripravi prostorskega akta upoštevani z njihovimi povzetki, 
ki se nanašajo na vsebino prostorskega akta; 

4. z zakonom predpisana soglasja in mnenja pristojnih organov 
k prostorskemu aktu; 

5. spis postopka priprave in sprejemanja akta. 

(2) Priloge prostorskega akta vsebujejo tudi prikaz območij, ki so 
zavarovana z državnimi predpisi in s predpisi lokalnih skupnosti 
ter oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta, če se financira 
iz javnih sredstev. 

(3) Priloge morajo biti na vpogled javnosti na sedežu pripravljavca 
v vseh fazah priprave in veljavnosti prostorskega akta, razen 
prilog, ki so v skladu z zakonom zaupne narave. 

26. člen (v 1 .obr. 25. člen) 
(spis postopka) 

Spis postopka iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena je 
uradna evidenca gradiv priprave in sprejemanja prostorskega 
akta in ga vodi pripravljavec. Vanj po časovnem vrstnem redu 
evidentira vse dokumente in gradiva, ki so pomembna s stališča 
zakonitosti vodenja postopka priprave in sprejemanja 
prostorskega akta, vključno z zahtevami in usmeritvami ter 
pripombami in predlogi, danimi v postopku njegove priprave in 
stališča pripravljavca do njih. 

27. člen (v l.obr. 37. člen) 
(hramba prostorskih aktov) 

(1) Državni in občinski prostorski akti ter njihove spremembe in 
dopolnitve morajo biti dostopni javnosti na sedežu pripravljavca. 

(2) Po en izvod prostorskega plana občine ter njegovih sprememb 
in dopolnitev posreduje občina ministrstvu za prostor z dnem 
njegove uveljavitve. Krajevno pristojni upravni enoti in 
inšpekcijskim službam posreduje poleg prostorskega plana z 
dnem uveljavitve tudi občinski lokacijski načrt oziroma njegove 
spremembe in dopolnitve. 

(3) Občinski lokacijski načrt posreduje občina ministrstvu za 
prostor na njegovo zahtevo. 
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Skupne določbe o pripravi in sprejemu prostorskih 
aktov 

28. člen (v l.obr. 26. člen) 
(program priprave prostorskega akta) 

(1) Prostorski akt oziroma njegove spremembe in dopolnitve se 
pričnejo pripravljati na podlagi programa priprave prostorskega 
akta (v nadaljnjem besedilu: program priprave). Program priprave 
vsebuje najmanj: 
1. oceno stanja, razloge in pravno podlago za pripravo 

prostorskega akta; 
2. predmet in programska izhodišča prostorskega akta; 
3. okvirno ureditveno območje prostorskega akta, če gre za 

pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja, 
lokacijskega načrta ali dopolnitev občinskega prostorskega 
reda s podrobnejšimi pogoji iz 66. člena tega zakona; 

4. nosilce urejanja prostora ter druge udeležence, ki bodo 
sodelovali pri pripravi prostorskega akta; 

5. seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve, 

6. način pridobitve strokovnih rešitev; 
7. navedbo in način pridobitve geodetskih podlag; 
8. rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih 

posameznih faz in rok za smernice za načrtovanje iz 30. 
člena tega zakona, če je daljši od 30 dni; 

9. obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta. 

(2) Program priprave za državne prostorske akte sprejme minis- 
ter za prostor, za občinske prostorske akte pa župan, če ni s tem 
zakonom določeno drugače. 

(3) Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije oziroma v občinskem uradnem glasilu. 

29. člen (v 1 .obr. 27. člen) 
(prostorska konferenca) 

(1) Zaradi večje obveščenosti prebivalstva o pripravi 
prostorskega načrta ter z namenom, da se pridobijo in uskladijo 
priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti in 
organizirane javnosti, se izvede prostorska konferenca (v 
nadaljnjem besedilu: konferenca). Zbor konference skliče in vodi 
pripravljavec, in sicer najmanj osem dni pred sprejemom programa 
priprave in najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo 
prostorskega načrta. Datum in kraj zbora konference pripravljavec 
objavi vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja. 

(2) Na zbor konference pripravljavec lahko povabi tudi nosilce 
urejanja prostora iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki v skladu 
z zakonom dajejo mnenja k prostorskemu aktu, z namenom, da 
se medsebojno uskladijo njihove smernice za načrtovanje 
predlagane prostorske ureditve. 

(3) Pripravljavec mora priporočila konference priložiti gradivu 
prostorskega akta, ki ga pošlje v sprejem. 

30. člen (v l.obr. 28. člen) 
(smernice za načrtovanje) 

(1) Pripravljavec po sprejemu programa priprave pozove pristojne 
nosilce urejanja prostora iz prvega odstavka 28. člena tega 
zakona, da mu v roku 30 dni oziroma v roku, ki je določen s 
programom priprave, dajo smernice za načrtovanje predlagane 
prostorske ureditve. Hkrati s pozivom jim pripravljavec dostavi 

tudi program priprave. V primeru molka nosilca urejanja prostora 
se šteje, da nimajo smernic, pri čemer pa mora izdelovalec 
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje obravnavane 
prostorske ureditve določajo zakoni in na njihovi podlagi izdani 
prepisi. 

(2) V smernicah iz prejšnjega odstavka morajo pristojni nosilci 
urejanja prostora konkretizirati določbe veljavnih predpisov in 
drugih pravnih aktov iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na 
obravnavano prostorsko ureditev in na katerih temeljijo njihove 
smernice. Če nosilec urejanja prostora tega ne stori, jih 
pripravljavec ni dolžan upoštevati, mora pa razloge za 
neupoštevanje posebej utemeljiti. 

(3) S smernicami za načrtovanje predlagane prostorske ureditve, 
danimi k prostorskemu aktu, s katerim se podrobneje načrtujejo 
prostorske ureditve, nosilci urejanja prostora iz 1. odstavka 28. 
člena tega zakona, ki v skladu z zakonom dajejo mnenja k 
prostorskemu aktu, ne morejo postavljati pogojev, s katerimi bi 
spreminjali smernice, ki so jih podali k prostorskemu aktu, na 
podlagi katerega se pripravlja podrobnejši prostorski akt. 

31. člen (v l.obr. 29. člen) 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

(1) Strokovne rešitve prostorske ureditve, ki jo obravnava 
prostorski akt, se lahko pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev. 
Variantne rešitve lahko izdela en ali več različnih načrtovalcev. 
Izdelane morajo biti tako, da je možna njihova medsebojna 
primerjava. Variantne rešitve niso potrebne za strategijo 
prostorskega razvoja Slovenije, prostorski red Slovenije in 
prostorski plan občine, razen urbanističnih in krajinskih zasnov. 

(2) Strokovne rešitve prostorske ureditve se lahko pridobijo tudi 
z arhitekturno-urbanističnim natečajem. Arhitekturno-urbanistični 
natečaj se praviloma izvede za prostorsko ureditev, ki jo obravnava 
lokacijski načrt, razen za načrtovanje objektov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture. Arhitekturno-urbanistični 
natečaj se izvede po postopku, ki ga določajo predpisi o graditvi 
objektov. Izbrana strokovna rešitev je podlaga za pripravo 
prostorskega akta. 

(3) O izboru variantne rešitve, ki je podlaga za pripravo 
prostorskega akta in nI pridobljena z javnim natečajem, odloči 
pripravljavec, če s tem zakonom ni določeno drugače. V takih 
primerih pripravljavec na javni razgrnitvi iz 32. člena tega zakona 
razgrne vse variantne rešitve z obrazložitvijo izbora rešitve, ki je 
podlaga razgrnjenemu prostorskemu aktu. 

32. člen (v 1 .obr. 30. člen) 
(javna razgrnitev in obravnava prostorskega akta) 

(1) Predlog prostorskega akta s prilogami iz 1. do 3. točke prvega 
odstavka 25. člena tega zakona mora biti pred sprejetjem javno 
razgrnjen za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve predloga 
prostorskega akta organizira pripravljavec njegovo javno 
obravnavo. O razgrnitvi in obravnavi mora pripravljavec javnost 
obvestiti z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen 
način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve. 

(2) O pripombah in. predlogih, danih v času javne razgrnitve, 
mora pripravljavec voditi zapisnik ter o njih zavzeti stališča ter 
zagotoviti, da se prostorski akt dopolni v skladu s stališči do 
pripomb in predlogov. Stališča skupaj s pripombami in predlogi 
pripravljavec priloži predlogu prostorskega akta, ki ga posreduje 
v sprejem. 
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33. člen (v 1 .obr. 31. člen) 
(ponovna javna razgrnitev in obravnava 

prostorskega akta) 

(1) Če se prostorski akt na podlagi pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in javnih obravnav tako spremeni, da nove rešitve 
niso več skladne s programskimi izhodišči iz programa priprave 
prostorskega akta, se ga ponovno razgrne in obravnava. Če se 
v ponovljenem postopku obravnavajo le v prvi javni razgrnitvi in 
obravnavah predlagane spremembe, je lahko rok za razgrnitve 
krajši od 30 dni, vendar ne krajši od 7 dni. O času in kraju ter o 
vsebini ponovne javne razgrnitve in obravnave je treba obvestiti 
javnost najkasneje 7 dni pred javno razgrnitvijo na način iz prvega 
odstavka prejšnjega člena. 

(2) Ponovna javna razgrnitev in obravnava je dovoljena največ 
dvakrat, sicer je potrebno pripraviti nov program priprave 
prostorskega akta in opraviti nov postopek njegove priprave. 

34. člen (v l.obr. 32. člen) 
(mnenja in soglasja pristojnih organov) 

(1) Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni prostorski akt v skladu 
s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve 
prostorskega akta in pozove pristojne nosilce urejanja prostora 
iz prvega odstavka 28. člena tega zakona, da dajo mnenja k 
posameznim rešitvam glede upoštevanja smernic, ki so jih podali 
za načrtovanje obravnavane prostorske ureditve, kakor tudi glede 
upoštevanja zakonskih in drugih pravno veljavnih zahtev iz njihove 
pristojnosti, ki se nanašajo na vsebino prostorskega akta. Hkrati 
s pozivom jim pošlje tudi tisti del dopolnjenega prostorskega akta, 
ki se nanaša na zadeve iz njihove pristojnosti. V mnenjih nosilci 
urejanja prostora ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev, 
kot so jih podali v smernicah iz 30. člena tega zakona. Rok za 
mnenja ne sme biti daljši od 30 dni, razen, če zaradi tehničnih 
zahtev ni z zakonom določen drugačen rok. V primeru molka 
nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko 
ureditev nima pripomb. 

(2) Če nosilec urejanja prostora iz prejšnjega odstavka ugotovi, 
da je predlagana prostorska ureditev v neskladju z njegovimi 
smernicami iz 30. člena tega zakona ali v neskladju z veljavnimi 
predpisi ali drugimi veljavnimi pravnimi akti iz njegove pristojnosti 
in odreče pozitivno mnenje, mora svojo odločitev utemeljiti z 
navedbo konkretnega neskladja v načrtovani prostorski ureditvi 
z zahtevami iz 30. člena tega zakona oziroma z določbami 
veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov iz svoje pristojnosti. 
Če nosilec urejanja prostora tega ne stori, pripravljavec ni dolžan 
upoštevati njegove odločitve, mora pa razloge za neupoštevanje 
posebej obrazložiti in načrtovano prostorsko ureditev utemeljiti z 
vidika zakonskih in drugih pravno utemeljenih zahtev. 

(v 1. obr. 33. člen - črtan) 

35. člen (v l.obr. 34. člen) 
(skrajšani postopek) 

(1) Če se spremembe oziroma dopolnitve prostorskega reda 
občine nanašajo na spremembo podrobnejše namenske rabe in 
ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe (64. člen tega 
zakona) ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij 
in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine, ali če se občinski 
prostorski red dopolni s podrobnejšimi merili in pogoji iz 66. člena 
tega zakona, se spremembe oziroma dopolnitve prostorskega 

reda pripravijo in sprejmejo po skrajšanem postopku. Skrajšani 
postopek se lahko uporabi tudi v primeru sprememb in dopolnitev 
lokacijskega načrta, če se te nanašajo na prostorsko načrtovanje 
posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje 
vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo 
na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov. 

(2) V primeru skrajšanega postopka se ne uporabljajo določbe 6. 
in 8. točke prvega odstavka 28. člena tega zakona, določbe prvega 
odstavka 30. člena tega zakona, ki se nanašajo na roke in 
prostorsko konferenco, določbe prvih odstavkov 32. in 34. člena, 
določbe 31. in 17. člena ter določbe 69., 70. in 71. člena tega 
zakona, pri čemer: 
1. se v programu priprave posebej navede, da se bodo 

spremembe oziroma dopolnitve prostorskega akta pripravljale 
in sprejemale po skrajšanem postopku z utemeljitvijo 
skrajšanega postopka; 

2. sprejeti program priprave pripravljavec nemudoma pošlje 
pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil iz 28. člena 
tega zakona, da mu v roku 15 dni od prejema programa 
priprave podajo pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo 
sprememb oziroma dopolnitev prostorskega akta, kakor tudi, 
da v roku 15 dni po predložitvi dopolnjenega predloga 
prostorskega akta z mnenjem ugotovijo upoštevanje danih 
pogojev za pripravo sprememb oziroma dopolnitev 
prostorskega akta, sicer se šteje, da se z njim strinjajo; 

3. se z javnim obvestilom, objavljenim v sredstvih javnega 
obveščanja oziroma na krajevno običajen način, predlog 
sprememb oziroma dopolnitev prostorskega akta razgrne 
najmanj za 15 dni ter določi kraj in čas njegove obravnave. 

(3) V primeru odločitve občine, da bo prostorski akt dopolnila ali 
spremenila po skrajšanem postopku, občina pošlje program 
priprave prostorskega akta pred njegovo objavo ministru za 
prostor, ki v ga 15 dneh od prejema s sklepom potrdi ali zavrne. 
Če minister za prostor tega ne stori, se šteje, da je skrajšani 
postopek potrdil. 

(4) Odlok o sprejetem lokacijskem načrtu po skrajšanem 
postopku občina objavi skupaj z datumom in številko sklepa 
ministra za prostor o potrditvi. 

(5) V kolikor pri objavi iz prejšnjega odstavka manjkata datum in 
številka sklepa ministra o potrditvi skrajšanega postopka, se 
občinski lokacijski načrt ne sme izvajati, razen, če skrajšanega 
postopka minister v roku iz tretjega odstavka tega člena ni niti 
potrdil, niti zavrnil. V takem primeru občinski svet sprejme 
ugotovitveni sklep, da je minister skrajšani postopek potrdil in 
sklep objavi hkrati z objavo odloka iz prejšnjega odstavka. 

36. člen 
(dostopnost podatkov o urejanju prostora v 

elektronski obliki) 

(1) Če pripravljavec zagotovi prost elektronski dostop do vseh 
potrebnih informacij o pripravi prostorskega akta ter elektronski 
naslov za komuniciranje z javnostjo, se gradiva v postopku 
priprave akta objavljajo tudi na elektronski strani pripravljavca. 
Če zainteresirana oseba želi, da se jo z odgovorom na njena 
mnenja in pripombe seznani pisno, mora to izrecno navesti. 

(2) Programa priprave prostorskega akta, obvestil o javnih 
razgrnitvah, javnih obravnavah in o prostorski konferenci ter o 
drugih rokih, pomembnih za sodelovanje javnosti v postopkih 
prostorskega načrtovanja, ni mogoče posredovati samo na 
elektronski način. 

22. maj 2002 21 poročevalec, št. 49 



(v 1. obr. 38., 39., 40. člen - črtani) 

Drugi razdelek: DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI 

1. STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA 
' SLOVENIJE 

37. člen (v 1 .obr. 41. člen) 
(namen strategije prostorskega razvoja Slovenije) 

(1) Strategija prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: prostorska strategija Slovenije) je temeljni državni 
razvojni dokument usmerjanja prostorskega razvoja. V povezavi 
z drugimi temeljnimi državnimi razvojnimi dokumenti določa 
strateške usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru in izhodišča 
za koordinacijo njihovih razvojnih politik v prostoru. 

(2) Razvojni dokumenti posameznih območij in dejavnosti ne smejo 
biti v nasprotju s prostorsko strategijo Slovenije. Drugi razvojni 
dokumenti, ki jih sprejema Državni zbor Republike Slovenije, se 
lahko sprejemajo sočasno s spremembami in dopolnitvami 
prostorske strategije Slovenije. 

38. člen (v l.obr. 42. člen) 
(vsebina prostorske strategije Slovenije) 

(1) Prostorska strategija Slovenije vsebuje: 
1. cilje prostorskega razvoja Slovenije; 
2. zasnovo prostorskega razvoja Slovenije s prioritetami in 

usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja; 
3. zasnovo poselitve, infrastrukture državnega pomena in krajine 

kot izhodišče za prostorski razvoj na državni, regionalni in 
lokalni ravni; 

4. ukrepe za izvajanje prostorske strategije Slovenije. 

(2) Prostorsko strategijo Slovenije sprejme na predlog vlade 
Državni zbor Republike Slovenije z resolucijo. 

2. PROSTORSKI RED SLOVENIJE 

39. člen (nov člen) 
(namen in vsebina prostorskega reda Slovenije) 

(1) Prostorski red Slovenije določa v skladu s prostorsko strategijo 
iz 37. člena tega zakona temeljna pravila za urejanje prostora na 
državni, regionalni in lokalni ravni. 

(2) Prostorski red Slovenije lahko določa za celotno območje 
države ali njena posamezna območja tudi podrobnejša pravila za 
urejanje prostora, s katerimi se zagotavlja enotno izvajanje tega 
zakona ter oblikujejo zahteve v zvezi s prostorskim načrtovanjem 
ter arhitekturnim in krajinskim projektiranjem glede na značilnosti 
posameznih območij države. 

(3) Prostorski red Slovenije sprejme vlada z uredbo. 

40. člen (nov člen) 
(merila in pogoji za načrtovanje in graditev objektov) 

Prostorski red Slovenije lahko določa v podrobnejših pravilih iz 
drugega odstavka prejšnjega člena tudi merila in pogoje za 
načrtovanje in graditev objektov iz prostorskih ureditev državnega 
pomena. 

Posebne določbe o pripravi prostorske strategije in 
prostorskega reda Slovenije 

41. člen (v 1 .obr. 43. člen) 
(pristojnost in predlog za pripravo) 

(1) Za pripravo prostorske strategije oziroma prostorskega reda 
Slovenije je odgovorno ministrstvo za prostor. 

(2) Pobudo za pripravo prostorske strategije oziroma prostorskega 
reda Slovenije lahko dajo ministru za prostor tudi drugi ministri. 
Pobuda mora biti obrazložena in dokumentirana na podlagi 
razvojnih dokumentov posameznih dejavnosti oziroma predlogov 
njihovih sprememb. 

42. člen (v l.obr. 44. člen) 
(priprava) 

(1) Za pripravo prostorske strategije oziroma prostorskega reda 
Slovenije se ne uporabljajo skupne določbe tega zakona o pripravi 
in sprejemu prostorskih aktov, razen 1. do 5. točke prvega 
odstavka in določbe tretjega odstavka 28. člena ter 29. in 36. 
člena tega zakona. 

(2) Program priprave prostorske strategije Slovenije sprejme vlada 
na predlog ministra za prostor, program priprave prostorskega 
reda Slovenije pa minister za prostor. 

(3) O predlogu prostorske strategije Slovenije oziroma 
prostorskega reda Slovenije ministrstvo za prostor skliče zbor 
konference iz 29. člena tega zakona, pri čemer zbora konference 
ni treba sklicati pred programom priprave. Predlog prostorske 
strategije Slovenije oziroma prostorskega reda Slovenije 
načrtovalec dopolni na podlagi stališč do priporočil konference, ki 
jih zavzame minister za prostor. 

3. DRŽAVNI LOKACIJSKI NAČRT 

43. člen (v l.obr. 45. člen)f 
(namen državnega lokacijskega načrta) 

(1) Z državnim lokacijskim načrtom se podrobneje načrtuje 
prostorska ureditev državnega pomena. Z njim se določijo 
lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenih 
dovoljenj po predpisih o graditvi objektov ter prostorski ukrepi po 
tem zakonu. 

(2) Državni lokacijski načrt ne sme biti v nasprotju s prostorsko 
strategijo Slovenije in prostorskim redom Slovenije oziroma z 
regionalno zasnovo prostorskega razvoja, če je bila ta sprejeta 
za obravnavano območje. 

44. člen (v l.obr. 46. člen) 
(vsebina državnega lokacijskega načrta) 

(1) Državni lokacijski načrt določi poleg pogojev in ukrepov iz 
prvega odstavka prejšnjega člena zlasti: 
1. ureditveno območje lokacijskega načrta; 
2. umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov 

in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji; 
3. načrt parcelacije; 
4. zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne 

in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi 
priključevanja nanjo, 
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5. etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta predvidena ter 
druge pogoje in zahteve za izvajanje načrta; 

6. rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in 
kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin; 

7. rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami; 

8. trajanje načrta z roki za njegovo izvedbo, vključno z roki za 
pridobitev zemljišč, če so ti krajši od zakonsko določenih. 

(2) Državni lokacijski načrt določi tudi lokacijske pogoje za pripravo 
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja zlasti glede 
namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in njihovo 
gradnjo. 

(3) Ureditveno območje lokacijskega načrta se določi tako, da se 
prikažejo površine: 
1. na katerih so načrtovani trajni objekti, 
2. na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo 

lokacijskega načrta in se na teh površinah po izvedbi načrta 
vzpostavi prejšnje stanje. 

(4) Objekti iz prejšnjega odstavka morajo biti funkcionalno 
povezani in slediti namenu prostorske ureditve, načrtovane z 
lokacijskim načrtom. 

45. člen (v l.obr. 47. člen) 
(priloge državnega lokacijskega načrta) 

Državni lokacijski načrt vsebuje poleg predpisanih prilog iz 25. 
člena tega zakona še finančno konstrukcijo, kadar gre za več 
udeležencev pri financiranju prostorske ureditve, določene z 
lokacijskim načrtom. 

Posebne določbe o pripravi in sprejemu državnega 
lokacijskega načrta 

46. člen (v 1 .obr. 48. člen) 
(pristojnost in predlog za pripravo in sprejem) 

(1) Pripravljavec državnega lokacijskega načrta je ministrstvo 
za prostor. Pobudo za pripravo državnega lokacijskega načrta 
da minister, v čigar delovno področje spada predlagana prostorska 
ureditev državnega pomena. Pobuda mora biti obrazložena in 
dokumentirana. 

(2) S sprejetjem programa priprave ministrstvo za prostor 
predlaga vladi, da sprejme začasni ukrep zavarovanja urejanja 
prostora iz prve točke 83. člena tega zakona. Uredbo o sprejetem 
začasnem ukrepu pošlje vlada občini oziroma občinam, na 
območja katerih se začasni ukrep nanaša. 

(3) Razgrnitev in obravnava predloga državnega lokacijskega 
načrta se morata opraviti v občini oziroma občinah, na katere se 
nanaša načrtovana prostorska ureditev, da se pridobijo njihova 
mnenja in predlogi na načrtovano prostorsko ureditev. Predlog 
lokacijskega načrta se razgrne tudi na sedežu ministrstva za 
prostor. 

(4) Prostorska ureditev, ki je vsebina državnega lokacijskega 
načrta, se praviloma določi s primerjavo več variantnih rešitev. 
Variantne rešitve morajo biti presojane iz funkcionalnega, 
varstvenega in finančnega vidika ter iz vidika njegove 
sprejemljivosti v lokalnem okolju. 

(5) O izboru rešitve odloči vlada na skupni predlog ministra za 
prostor in ministra, ki je pobudnik za pripravo državnega 
lokacijskega načrta. 

47. člen (v l.obr. 49. člen) 
(uredba o lokacijskem načrtu) 

(1) Državni lokacijski načrt sprejme vlada z uredbo. Uredba lahko 
določi tudi odstopanja od zasnov funkcionalnih, oblikovalskih in 
tehničnih rešitev, ki so dopustna pri pripravi projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, če se z 
novimi rešitvami v okviru odstopanj ne poslabšajo bivalni in delovni 
pogoji na območju lokacijskega načrta oziroma na sosednjih 
območjih ter niso v nasprotju z javnimi koristmi. 

(2) Uredba iz prejšnjega odstavka določi tudi dele občinskega 
prostorskega akta ki so v nasprotju z državnim lokacijskim 
načrtom in se z njegovim sprejetjem ne smejo izvajati, lahko pa 
tudi samo dele občinskih prostorskih aktov, ki so v nasprotju z 
državnim lokacijskim načrtom le v času izvajanja tega načrta in 
se ne smejo izvajati do razveljavitve državnega lokacijskega 
načrta oziroma njegovega dela. 

(3) Sprejeti državni lokacijski načrt, kakor tudi sklep o prenehanju 
njegove veljavnosti iz 21. člena tega zakona, vlada pošlje občini 
oziroma občinam, na katerih območja se nanaša načrtovana 
prostorska ureditev državnega pomena. 

Tretji razdelek: REGIONALNA ZASNOVA 
PROSTORSKEGA RAZVOJA 

48. člen (v l.obr. 50. člen) 
(namen regionalne zasnove prostorskega razvoja) 

(1) Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja (v nadaljnjem 
besedilu: regionalna prostorska zasnova) se podrobneje 
načrtujejo zasnove prostorskih ureditev iz drugega odstavka 14. 
člena tega zakona, lahko pa tudi druge prostorske ureditve, za 
katere se država in občine dogovorijo, da jih bodo načrtovale 
skupno. 

(2) S sprejetjem regionalne prostorske zasnove se država 
zaveže, da bo državne lokacijske načrte pripravila v skladu z 
regionalno prostorsko zasnovo, občine pa, da bodo svoje 
prostorske akte pripravljale oziroma uskladile z regionalno 
prostorsko zasnovo. 

49. člen (v 1 .obr. 51. člen) 
(vsebina regionalne prostorske zasnove) 

(1) Z regionalno prostorsko zasnovo se poleg območja obdelave 
in dogovora o prostorskih ureditvah, ki se podrobneje načrtujejo, 
določi zlasti: 
1. usmeritve za prostorski razvoj na obravnavanem območju; 
2. zasnovo rabe prostora z zasnovo razmestitve dejavnosti v 

prostoru; 
3. zasnove projektnih rešitev prostorskih ureditev, ki so predmet 

podrobnejšega načrtovanja z njihovimi ureditvenimi območji; 
4. program ukrepov za izvajanje regionalne zasnove. 

(2) V zasnovi rabe prostora iz prejšnjega odstavka lahko 
regionalna prostorska zasnova vključuje tudi urbanistične in 
krajinske zasnove, če zajemajo območja dveh ali več občin. 

(3) Za območja, ki so predvidena za zavarovanje naravnih 
sestavin prostora po drugih predpisih in zajema območja več 
občin, je krajinska zasnova ena izmed podlag za načrt upravljanja 
zavarovanega območja v zvezi z urejanjem prostora. 
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50. člen (v l.obr. 52. člen) 
(regionalna prostorska zasnova in prostorski plan 

občine) 

Regionalna prostorska zasnova zajema območja vseh, v pripravo 
regionalne prostorske zasnove vključenih občin, lahko pa le dele 
njihovih območij. Če je regionalna prostorska zasnova pripravljena 
z vsebino in podrobnostjo, kot jo ta zakon določa za prostorski 
plan občine, lahko nadomesti prostorski plan občine v njegovih 
posameznih delih, kar s sklepom ugotovi občinski svet hkrati s 
sprejetjem regionalne prostorske zasnove. 

Posebne določbe o pripravi in sprejemu regionalne 
prostorske zasnove 

51. člen (v 1 .obr. 53. člen) 
(odgovornost in pobuda za pripravo regionalne 

prostorske zasnove) 

(1) Za pripravo regionalne prostorske zasnove je odgovorno 
ministrstvo za prostor in občine v skladu z dogovorom iz 1. 
odstavka 48. člena tega zakona. Pobudo za pripravo regionalne 
prostorske zasnove lahko dajo poleg ministrstva za prostor tudi 
ministrstvo pristojno za regionalni razvoj in druga ministrstva, 
zainteresirane občine ali regionalne razvojne agencije z območja 
regionalne prostorske zasnove. 

(2) Minister za prostor imenuje programski svet, ki koordinira 
pripravo regionalne prostorske zasnove. Programski svet je 
sestavljen iz predstavnikov ministrstev, katerih delovno področje 
zadeva regionalna prostorska zasnova, predstavnikov občin iz 
prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: občine - udeleženke) 
in razvojne agencije z območja regionalne prostorske zasnove. 

(l.obr. 54. člen: črtan) 

52. člen (v 1 .obr. 55. člen) 
(sočasna priprava regionalne prostorske zasnove in 

regionalnega razvojnega programa) 

Če je pobuda za pripravo regionalne prostorske zasnove vezana 
na pripravo regionalnega razvojnega programa, se regionalni 
razvojni program in regionalna prostorska zasnova pripravljata 
sočasno, za kar skrbi razvojna agencija z območja regionalne 
zasnove. Regionalni razvojni program in regionalna prostorska 
zasnova morata biti med seboj usklajena. 

53. člen (v l.obr. 56. člen) 
(začetek priprave regionalne prostorske zasnove) 

(1) Postopek priprave regionalne prostorske zasnove se začne 
na podlagi programa priprave regionalne prostorske zasnove, 
ko so svojo vključitev v pripravo potrdili sveti občin s predlaganega 
območja zasnove. 

(2) Program priprave regionalne prostorske zasnove sprejme 
minister za prostor na predlog programskega sveta. 

54. člen (v 1 .obr. 57. člen) 
(variantne strokovne rešitve) 

Če se za prostorske ureditve, ki so vsebina regionalne prostorske 
zasnove, pripravi več variantnih rešitev, o izboru rešitve, ki je 

podlaga za izdelavo regionalne prostorske zasnove, odloči 
programski svet. 

55. člen (v l.obr. 58. člen) 
(javna razgrnitev regionalne prostorske zasnove) 

Predlog regionalne prostorske zasnove pripravljavec javno 
razgrne v vseh občinah z območja regionalne prostorske zasnove 
in na sedežu ministrstva za prostor, po tem, ko je predlog potrdil 
programski svet. O predlogu regionalne prostorske zasnove 
pripravljavec organizira tudi javne obravnave v vseh občinah z 
območja regionalne prostorske zasnove. Pripombe in predloge 
na razgrnjeni predlog pošljejo občine programskemu svetu, ki do 
njih zavzame stališče. 

56. člen (v l.obr. 59. člen) 
(sprejem regionalne prostorske zasnove) 

(1) Po javni razgrnitvi in javnih obravnavah iz prejšnjega člena 
načrtovalec dopolni predlog regionalne prostorske zasnove v 
skladu s stališči iz prejšnjega člena. Dopolnjeni predlog s sklepom 
potrdi vlada na predlog ministra za prostor po predhodnem mnenju 
programskega sveta. Potrjeni predlog regionalne prostorske 
zasnove pošlje vlada občinam - udeleženkam v sprejem. 

(2) Občine - udeleženke sprejmejo regionalno prostorsko zasnovo 
z odlokom, vsaka na svojem območju. Regionalna prostorska 
zasnova je sprejeta, ko jo sprejmejo sveti vseh občin - udeleženk, 
kar na podlagi obvestila programskega sveta ugotovi vlada s 
sklepom. Sprejeto regionalno prostorsko zasnovo objavi vlada v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

(3) Z odlokom o regionalni prostorski zasnovi se določijo tudi tisti 
deli občinskih prostorskih aktov, ki z njo niso skladni in zato 
prenehajo veljati. 

Četrti razdelek: OBČINSKI PROSTORSKI AKTI 

1. PROSTORSKI PLAN OBČINE 

57. člen (v 1 .obr. 60. člen) 
(namen prostorskega plana občine) 

Prostorski plan občine, ob upoštevanju prostorske strategije 
Slovenije in prostorskega reda Slovenije, opredeljuje strategijo 
prostorskega razvoja občine in izhodišča za vzdržen in usklajen 
razvoj v prostoru na območju občine. 

58. člen (v 1 .obr. 61. člen) 
(vsebina prostorskega plana občine) 

(1) Prostorski plan občine določa zlasti: 
1. temeljne cilje in usmeritve prostorskega razvoja v občini; 
2. zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru in zasnovo njegove 

rabe, zasnovo poselitve, zasnovo infrastruktumih omrežij 
lokalnega pomena ter zasnovo krajine; 

3. zasnove razvoja in urejanja naselij (v nadaljnjem besedilu: 
urbanistične zasnove); 

4. zasnove urejanja krajinskih območij (v nadaljnjem besedilu: 
krajinske zasnove); 

5. ukrepe za izvajanje prostorskega plana. 
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59. člen (v "l.obr. 62. člen) 
(urbanistična zasnova) 

(1) Namen urbanistične zasnove je podrobneje določiti strategijo 
prostorskega razvoja naselja z rešitvami funkcionalne in oblikovne 
skladnosti posameznih območij. Urbanistična zasnova se pripravi 
za mesta in za lokalna središča, lahko pa tudi za druga naselja, 
katerim se določajo območja za njihovo širitev ali prenovo. 

(2) Urbanistična zasnova določa zlasti: 
ureditveno območje urbanistične zasnove, 

členitev območja urbanistične zasnove v posamezne 
funkcionalne celote, 
zasnovo razporeditve dejavnosti v prostoru in zasnovo 
namenske rabe površin s prikazom površin za javno rabo, 

- zasnovo infrastrukturnih sistemov, 
zasnovo ureditev zelenih in rekreativnih površin v naselju, 

- zasnovo prostorskih ureditev v zvezi z varstvom pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, 

- zasnovo prostorskih ureditev, pomembnih za urejanje 
prostora v naselju, 
območja prenove in njihov koncept prenove, 

- območja za širitev naselja in koncept širitve. 

(3) Urbanistična zasnova določa tudi podrobnejše usmeritve za 
varstvo okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine v naselju. 

60. člen (v 1 .obr. 63. člen) 
(območje širitve naselja) 

(1) Območje širitve naselja so površine za načrtno usmerjanje 
poselitve. Namen določitve območja širitve naselja je zagotoviti 
prostor za načrtno širjenje naselja in s tem preprečevati njegov 
nesmotrn in neobvladljiv razvoj. 

(2) Za območja širitve naselja se določijo območja izven naselja, 
ki se jim lahko v skladu s temeljnimi cilji urejanja prostora in načeli 
usmerjanja poselitve spremeni namenska raba v poselitvena 
območja, če za potrebe poselitve v samem naselju ni več 
racionalnih možnosti. Območje širitve naselja se določa v skladu 
s pravili iž prostorskega reda Slovenije. 

61. člen (v 1 .obr. 64. člen) 
(krajinska zasnova) 

(1) Namen krajinske zasnove je določiti strategijo prostorskega 
razvoja krajine ter uskladiti in podrobneje določiti načine 
prostorskega urejanja v krajini. 

(2) Krajinska zasnova se pripravi za območja, ki so predvidena 
za zavarovanje naravnih sestavin prostora po drugih predpisih 
ter za območja, v katerih so predvidene prostorske ureditve, ki bi 
lahko znatneje vplivale na krajino, kulturno dediščino, ohranjanje 
narave ali na trajnostno rabo naravnih dobrin, kakor tudi za 
območja navzkrižnih interesov v zvezi z rabo prostora in za 
degradirana območja zunaj poselitvenih območij. 

(3) Krajinska zasnova, ki se pripravi za območja, predvidena za 
zavarovanje, je ena izmed podlag za načrt upravljanja 
zavarovanega območja v zvezi z urejanjem prostora. 

(4) Krajinska zasnova določa zasnovo namenske rabe prostora, 
usmeritve za razvoj dejavnosti in njihovo prostorsko organizacijo 
ter usmeritve in pogoje za urejanje prostora. 

62. člen (nov člen) 
(posebna določba o sprejemu urbanistične oziroma 

krajinske zasnove) 

Urbanistična oziroma krajinska zasnova se lahko sprejme kot 
dopolnitev prostorskega plana občine. 

2. OBČINSKI PROSTORSKI RED 

63. člen (v l.obr. 65. člen) 
(vsebina občinskega prostorskega reda) 

(1) Občinski prostorski red je temeljni operativni občinski 
prostorski akt, ki v skladu s prostorskim planom občine določa 
zlasti: 
1. členitev območja občine na prostorske in funkcionalne celote; 
2. območja namenske rabe prostora s površinami za javno rabo; 
3. merila in pogoje za urejanje prostora; 
4. ukrepe za izvajanje prostorskega reda. 

(2) Občinski prostorski red je podlaga za pripravo občinskih 
lokacijskih načrtov in izdajanje gradbenih dovoljenj na območjih, 
ki se ne urejajo z občinskimi lokacijskimi načrti. 

64. člen (v l.obr. 66. člen) 
(namenska raba prostora) 

(1) Občinski prostorski red določi za celotno območje občine 
območja osnovne namenske rabe prostora. Območja osnovne 
namenske rabe prostora se ob upoštevanju predpisov za 
posamezne dejavnosti oziroma področja določijo glede na fizične 
lastnosti prostora in predvideno namembnost določenega 
prostora. Različne vrste območij osnovne namenske rabe 
prostora se ne smejo prekrivati. 

(2) Občinski prostorski red določi tudi območja razpršene 
pozidave. 

(3) Območja osnovne namenske rabe prostora se lahko delijo na 
površine podrobnejše namenske rabe po načelih pretežnosti, 
združljivosti in dopolnjevanja posameznih dejavnosti, pri čemer 
podrobnejša namenska raba ne sme ovirati osnovne namenske 
rabe. 

(4) Območja osnovne namenske rabe oziroma površine 
podrobnejše namenske rabe prostora morajo biti v občinskem 
prostorskem redu prikazane tako natančno, da je njihove meje 
možno določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru. 

(5) V občinskem prostorskem redu se prikažejo tudi območja 
državnih lokacijskih načrtov. 
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(v "l.obr. 67. člen: črtan) 

65. člen (v 1 .obr. 68. člen) 
(merila in pogoji za urejanje prostora) 

(1) Z merili in pogoji za urejanje prostora občinski prostorski red, 
v skladu z namensko rabo prostora, določi za posamezna območja 
iz 1. točke 1. odstavka 63. člena tega zakona zlasti: 
1. možno prepletanje dejavnosti glede na namensko rabo 

prostora; 
2. usmeritve in pogoje za pripravo lokacijskih načrtov, vključno 

s predvideno stopnjo izkoriščenosti zemljišč za stavbe 
oziroma za druge gradnje; 

3. merila za določanje gradbenih parcel; 
4. merila in pogoje za komunalno opremljanje zemljišč; 
5. merila, pogoje in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, 

varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin; 
6. ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
7. usmeritve in pogoje glede urejanja prostora na območjih, za 

katera je predvidena izdelava lokacijskega načrta, ki veljajo 
do njegove uveljavitve; 

8. določitev območij komunalnega opremljanja zemljišč s 
splošnimi pogoji in standardi njihovega opremljanja, vključno 
z obveznostmi priključevanja na objekte in omrežja javne 
infrastrukture. 

(2) Merila in pogoji iz prejšnjega odstavka določijo tudi lokacijske 
pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja 
zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov 
ter pogoje v zvezi z njihovo gradnjo na območjih, ki se ne urejajo 
z lokacijskimi načrti. 

66. člen (v 1 .obr. 69. člen) 
(podrobnejša merila in pogoji za graditev) 

(1) Občinski prostorski red lahko za posamezno ureditveno 
območje določi tudi podrobnejša merila in pogoje za pripravo 
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Poleg meril in 
pogojev Iz prejšnjega člena se za tako območje določi tudi njegovo 
mejo ter regulacijske oziroma gradbene linije za umestitev objektov 
v prostor, lahko pa tudi gabarite objektov, merila za njihovo 
oblikovanje, funkcionalno in tehnično zasnovo objektov z ureditvijo 
njihove okolice ter ureditev komunalne infrastrukture s pogoji 
priključevanja nanjo. 

(2) Občinski prostorski red se s podrobnejšimi merili iz prejšnjega 
odstavka lahko dopolni po skrajšanem postopku iz 35. člena tega 
zakona. 

Posebne določbe o pripravi in sprejemu prostorskega 
plana in prostorskega reda občine 

67. člen (v 1 .obr. 70. člen) 
(začetek priprave) 

(1) Za pripravo prostorskega plana oziroma prostorskega reda 
občine je odgovoren župan. 

(2) Pobudo za pripravo prostorskega plana oziroma prostorskega 
reda občine, kakor tudi za njune spremembe in dopolnitve lahko 
da vsakdo. O pobudah odloča občinski svet na predlog župana, 
in sicer o pobudah, ki vplivajo na prostorski plan občine najmanj 
enkrat na štiri leta, o pobudah, ki se nanašajo na občinski 
prostorski red pa najmanj enkrat letno. Pobude morajo biti 
obrazložene in dokumentirane. 

(3) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka lahko o pobudah 
za pripravo prostorskega plana oziroma prostorskega reda občine 
odloča občinski svet tudi večkrat, če se pobuda nanaša na 
prostorske ureditve oziroma gradnje, ki so v javno korist. 

68. člen (v 1 .obr. 71. člen) 
(sodelovanje pri pripravi) 

(1) Ministrstva in občina sodelujejo pri pripravi prostorskega plana 
oziroma prostorskega reda občine. V zvezi s pripravo lahko 
ministrstvo za prostor daje občini priporočila. 

(2) Ministrstva so dolžna občini na njeno zahtevo posredovati 
razpoložljive podatke, predloge in druga gradiva iz njihove 
pristojnosti, ki so potrebna za pripravo prostorskega plana 
oziroma prostorskega reda občine. 

(3) O pripravi prostorskega plana oziroma prostorskega reda 
občine morajo biti posebej obveščene tudi sosednje občine, da 
lahko v postopku priprave dajejo predloge in mnenja v zvezi s 
prostorskimi ureditvami, ki lahko vplivajo na njihove zadeve 
urejanja prostora. 

69. člen (v l.obr. 72. člen) 
(potrditev prostorskega plana občine) 

(1) Pred objavo odloka o prostorskem planu oziroma prostorskem 
redu občine je treba sprejeti prostorski akt poslati ministru za 
prostor v potrditev. Vlogi za potrditev mora občina priložiti 
prostorski akt z njegovim odlokom in priloge iz 25. člena. 

(2) Minister za prostor v 15 dneh od prejema vloge iz prejšnjega 
odstavka ugotovi, ali je vloga popolna in o tem v navedenem roku 
obvesti občino, sicer se šteje, da je vloga popolna. V primeru 
nepopolne vloge občino pozove, da vlogo v določenem roku 
dopolni, sicer jo zavrne. 

(3) Minister za prostor preveri, ali je prostorski plan oziroma 
prostorski red občine skladen z zakonom in drugimi predpisi ter 
s prostorskimi akti države in z morebitnimi skupnimi akti, kakor 
tudi skladnost občinskega prostorskega reda s prostorskim 
planom občine, če gre za potrditev občinskega prostorskega 
reda. 

(4) Minister za prostor mora skladnost iz prejšnjega odstavka s 
sklepom potrditi oziroma prostorski plan oziroma prostorski red 
občine zavrniti najkasneje v 60 dneh od prejema popolne vloge iz 
prvega odstavka. Zavrnitev mora vsebovati razloge za zavrnitev 
in predloge za odpravo nepravilnosti. Če minister za prostor 
prostorskega plana oziroma prostorskega reda občine v roku Iz 
tega odstavka s sklepom ni niti potrdil niti zavrnil, se šteje, da ga 
je potrdil. 

(5) Prostorskega plana občine oziroma prostorskega reda občine, 
ki ga je minister za prostor zavrnil, občina ne sme objaviti v 
občinskem uradnem glasilu in ga izvajati. 

(6) O pritožbi občine zoper sklep o zavrnitvi odloči vlada. 

70. člen (v l.obr. 73. člen) 
(uskladitev prostorskega plana oziroma prostorskega 

reda občine) 

(1) V primeru zavrnitve prostorskega plana oziroma prostorskega 
reda občine lahko občinski svet ponovno obravnava in v skladu 
z ugotovitvami ministra za prostor sprejme popravljen prostorski 
plan oziroma prostorski red občine in ga pošlje v potrditev ministru 
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za prostor. Minister mora popravljeni del prostorskega plana 
oziroma prostorskega reda občine potrditi ali zavrniti na način in 
po postopku iz prejšnjega člena v 30 dneh od njegovega prejema, 
sicer se šteje, da ga je potrdil. 

(2) Za uskladitev prostorskega plana oziroma prostorskega reda 
občine z zahtevami ministra za prostor ne veljajo določbe tega 
zakona, ki se nanašajo na program priprave prostorskega akta, 
javno razgrnitev in javno obravnavo. 

71. člen (v l.obr. 74. člen) 
(objava odloka in njegovo izvajanje) 

(1) Odlok o sprejetem in potrjenem prostorskem planu oziroma 
prostorskem redu občine občina objavi skupaj z datumom in 
številko sklepa ministra za prostor o potrditvi. 

(2) V kolikor pri objavi iz prejšnjega odstavka manjkata datum in 
številka sklepa ministra o potrditvi, se prostorski plan oziroma 
prostorski red občine ne sme izvajati, razen v primerih iz četrtega 
odstavka 69. člena. V tem primeru občinski svet sprejme 
ugotovitveni sklep, da je prostorski plan oziroma prostorski red 
občine potrjen in ga objavi hkrati z objavo odloka iz prejšnjega 
odstavka. 

3. OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT 

72. člen (v 1 .obr. 75. člen) 
(namen občinskega lokacijskega načrta) 

(1) Z občinskim lokacijskim načrtom se v skladu s prostorskim 
redom občine podrobneje načrtujejo posamezne prostorske 
ureditve. Z njim se določijo lokacijski pogoji za pripravo projektov 
za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi 
objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in 
oblikovanja objektov ter določijo prostorski ukrepi po tem zakonu. 

(2) Občinski lokacijski načrt se pripravi za prostorske ureditve, 
za katere so znani financerji, zlasti pa za: 
1. načrtovanje infrastrukturnih omrežij za zagotavljanje 

delovanja obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb; 
2. načrtovanje območij, kjer so predvideni prostorski ukrepi iz 

tretjega dela tega zakona; 
3. ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo. 

73. člen (v 1 .obr. 76. člen) 
(vsebina občinskega lokacijskega načrta) 

(1) Občinski lokacijski načrt se pripravi z vsebino, določeno v 44. 
členu tega zakona. 

(2) Občinski lokacijski načrt lahko za načrtovane objekte določi 
obveznost pridobivanja projektnih rešitev z javnim natečajem. 

(3) Lokacijski načrt lahko določi tudi obveznost sklenitve 
urbanistične pogodbe med investitorjem načrtovane prostorske 
ureditve in občino. 

(4) Občinski lokacijski načrt vsebuje priloge, določene v 45. členu 
tega zakona. Sestavina prilog je tudi program opremljanja zemljišč 
iz 139. člena tega zakona. 

74. člen (v 1 .obr. 77. člen) 
(pogojni lokacijski načrt) 

(1) Pogojni lokacijski načrt je občinski lokacijski načrt, katerega 
veljavnost se odloži do izpolnitve posebnih pogojev, ki jih določa 
načrt v zvezi s pridobitvijo nepremičnin, potrebnih za izvedbo 
načrtovane prostorske ureditve. Namen pogojnega lokacijskega 
načrta je zmanjšanje tveganj v zvezi z realizacijo investicijske 
namere. 

(2) Pogojni lokacijski načrt se pripravi, kadar je za njegovo izvedbo 
potrebna sprememba parcelne strukture ali lastništva na območju 
načrta. Pogojni lokacijski načrt mora določiti tudi rok za pridobitev 
vseh nepremičnin, potrebnih za izvedbo načrtovane prostorske 
ureditve, ki ne sme biti daljši od štirih let. 

(3) S sprejetjem pogojnega lokacijskega načrta sprejme občinski 
svet tudi začasno prepoved iz drugega odstavka 83. člena tega 
zakona za čas do uveljavitve pogojnega lokacijskega načrta 
oziroma do preteka roka iz prejšnjega odstavka. Začasna 
prepoved ne velja za pravne posle med investitorjem iz prejšnjega 
odstavka oziroma občino in lastniki nepremičnin na območju 
začasne prepovedi. 

75. člen (v 1 .obr. 78. člen) 
(izvajanje pogojnega lokacijskega načrta) 

(1) Pogojni lokacijski načrt se lahko začne izvajati, če se v njem 
določeni pogoji iz prvega odstavka prejšnjega člena izvršijo 
najkasneje v roku, določenem v načrtu, kar ugotovi župan s 
sklepom. Sklep mora biti objavljen v uradnem glasilu. Če župan v 
dveh mesecih po tistem, ko so izpolnjeni pogoji, ne sprejme sklepa 
o začetku izvajanja pogojnega lokacijskega načrta, lahko prizadeti 
investitor ali lastnik nepremičnine vložita tožbo zaradi molka 
organa. 

(2) Če v predvidenem roku pogoji iz prvega odstavka prejšnjega 
člena niso izpolnjeni, pogojni lokacijski načrt preneha veljati, kar 
odloči občinski svet s sklepom, ki ga objavi v uradnem glasilu, 
sicer pa lahko velja najdalj štiri leta. 

(3) V roku iz drugega odstavka 74. člena tega zakona občinski 
svet ne sme spremeniti ali razveljaviti pogojnega lokacijskega 
načrta. 

76. člen (v 1 .obr. 35. člen) 
(urbanistična pogodba) 

(1) Z urbanistično pogodbo iz tretjega odstavka 73. člena tega 
zakona se lahko določi, da mora investitor vse ali del, v občinskem 
lokacijskem načrtu določenih gradenj izvesti v določenem roku 
po njegovi uveljavitvi, ali da mora zgraditi v lokacijskem načrtu 
določene objekte, ki so v javno korist oziroma, da mora v 
določenem roku zagotoviti komunalno opremo zemljišča z 
območja lokacijskega načrta v skladu s programom opremljanja 
iz 139. člena tega zakona. 

(2) Kadar se z urbanistično pogodbo določi, da mora investitor 
načrtovane prostorske ureditve zgraditi objekte, ki so v javno 
korist ali opremiti območje s komunalno opremo, lahko investitor 
ta dela odda izvajalcu po predpisih o javnih naročilih. 
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(3) Če urbanistična pogodba zajema finančne obremenitve 
investitorja, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se obremenitve 
lahko odštejejo od investitorjevih zakonskih dajatev občini, kar 
se določi s to pogodbo. 

(4) V primeru neizpolnitve pogojev iz prvega odstavka tega člena 
lahko občina uveljavi pravico do odkupa zemljišč v lasti investitorja 
po tržni vrednosti, ki je veljala v času neposredno pred začetkom 
priprave lokacijskega načrta. 

Posebne določbe o pripravi in sprejemu lokacijskega 
načrta občine 

77. člen (v "l.obr. 79. člen) 
(priprava lokacijskega načrta in odstopanja) 

(1) Poleg določb od 28. do 35. člena tega zakona veljajo za 
pripravo in sprejem občinskega lokacijskega načrta tudi določbe 
4. odstavka 46. člena tega zakona. 

(2) Odlok o občinskem lokacijskem načrtu lahko določi tudi 
odstopanja od zasnov funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev, ki so dopustna pri pripravi projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, če se z 
novimi rešitvami v okviru odstopanj ne poslabšajo bivalni in delovni 
pogoji ter vplivi na okolje na območju lokacijskega načrta oziroma 
na sosednjih območjih ter da niso v nasprotju z javnimi koristmi. 

78. člen (v l.obr. 80. člen) 
(enotni postopek) 

(1) Priprava in sprejem občinskega lokacijskega načrta in z njim 
povezanih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 
reda, se lahko vodijo v enotnem postopku. Enotni postopek se 
lahko uvede, če v lokacijskem načrtu predvidene prostorske 
ureditve ni mogoče sprejeti brez sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega reda. 

(2) V primeru enotnega postopka se za spremembe občinskega 
prostorskega reda in za pripravo lokacijskega načrta pripravi 
skupen program priprave. 

79. člen (v 1 .obr. 81. člen) 
(medobčinski lokacijski načrt) 

(1) Če je na območju dveh ali več občin načrtovana raba skupnih 
naravnih virov ali gradnja prometnih, energetskih, komunalnih, in 
drugih omrežij, lahko te občine skupaj pripravijo lokacijski načrt 
(v nadaljnjem besedilu: skupni lokacijski načrt), lahko pa tudi za 
druge prostorske ureditve, za katere izrazijo skupni interes.. 

(2) Skupni lokacijski načrt se pripravi z vsebino in po postopku, 
kot je določen za občinski lokacijski načrt, če ni s tem zakonom 
določeno drugače. 

(3) Občine, ki pripravljajo skupni lokacijski načrt, določijo 
pripravljavca za vodenje postopka priprave načrta. Javne 
razgrnitve morajo biti opravljene v vseh občinah, ki so vključene 
v pripravo skupnega lokacijskega načrta. 

(4) Skupni lokacijski načrt sprejmejo občinski sveti občin, ki so 
bile vključene v njegovo pripravo. 

4. LOKACIJSKA INFORMACIJA 

80. člen (v l.obr. 82. člen) 
(namen in vsebina lokacijske informacije) 

(1) Ministrstvo za prostor oziroma občinski upravni organi, 
pristojni za urejanje prostora so dolžni v okviru svojih pristojnosti 
vsakomur na zahtevo izdati lokacijsko informacijo. 

(2) Lokacijska informacija po tem zakonu je potrdilo o namenski 
rabi prostora in o veljavnih prostorskih ukrepih ter o lokacijskih 
pogojih v zvezi z načrtovanjem in gradnjo objekta, ki jih določajo 
veljavni prostorski akti. 

(3) Lokacijska informacija se kot potrdilo izda v skladu s predpisi 
o upravnem postopku proti plačilu takse po zakonu, ki ureja 
upravne takse, na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi o 
graditvi objektov. 

(4) Minister za prostor podrobneje predpiše enotno obliko 
lokacijske informacije. 

(črta se 4. poglavje:PODZAKONSKI PREDPISI O 
PROSTORSKEM NAČRTOVANJU) 

(v l.obr. 83. člen - se črta ter vsebina prenese v 18. in 
80. člen) 

Tretji del: PROSTORSKI UKREPI 

Prvi razdelek: ZAČASNI UKREPI ZA ZAVAROVANJE 
UREJANJA PROSTORA 

81. člen (v l.obr. 84. člen) 
(namen začasnih ukrepov) 

Vlada lahko z uredbo oziroma občina lahko z odlokom za določeno 
območje sprejme začasne ukrepe za zavarovanje urejanja 
prostora (v nadaljnjem besedilu: začasni ukrep), če obstaja 
utemeljena nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske ureditve 
onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno 
zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni 
znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov 
nepremičnin in drugih prizadetih subjektov. 

82. člen (v l.obr. 85. člen) 
(vsebina začasnih ukrepov) 

(1) Vladna uredba oziroma občinski odlok o začasnih ukrepih 
vsebuje zlasti: 
1. namen sprejetja začasnih ukrepov; 
2. podlago predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu; 
3. območje začasni!] ukrepov; 
4. vrste začasnih ukrepov in 
5. čas veljavnosti začasnih ukrepov. 
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(2) Območje začasnih ukrepov mora biti določeno tako natančno, 
da je mogoče mejo območja začasnih ukrepov prikazati v 
zemljiškem katastru in jo določiti v naravi. 

(3) Na podlagi akta iz prvega odstavka vlada oziroma občina, v 
30 dneh od njegove uveljavitve, predlaga zaznambo začasnih 
ukrepov v zemljiški knjigi. 

(v 1 .obr. 86., 87., 88., 89. člen: črtani) 

83. člen (nov člen) 
(vrste začasnih ukrepov) 

(1) Začasni ukrepi se lahko sprejmejo za območje: 
1. prostorske ureditve, za katero še ni sprejet državni lokacijski 

načrt; 
2. širitve naselja, ki še ni določeno s prostorskim planom občine; 
3. prostorske ureditve, predvidene z občinskim prostorskim 

redom, pa zanjo še ni sprejet občinski lokacijski načrt. 

(2) Z začasnimi ukrepi iz prejšnjega odstavka lahko vlada z uredbo 
oziroma občina z odlokom prepove parcelacijo zemljišč in promet 
z njimi, razen na območjih, na katerih je predvidena komasacija 
zemljišč iz 115. člena tega zakona, urejanje trajnih nasadov, 
sprejemanje sprememb prostorskih aktov, ki veljajo na območju 
začasnih ukrepov ter izvajanje gradenj. 

(3) Začasni ukrepi ne vplivajo na izvajanje gradenj, ki so bili v 
času njihove uveljavitve že dovoljeni z dokončnim gradbenim 
dovoljenjem. Na območju začasnih ukrepov so dovoljene tudi 
gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura 
ter rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje 
objektov in za bivanje in delo prebivalcev na teh območjih. 

(4) Uredba oziroma odlok o začasnih ukrepih se sprejme na 
podlagi programa priprave prostorskega akta iz prvega odstavka 
tega člena. 

84. člen (nov člen) 
(veljavnost začasnih ukrepov) 

Začasni ukrepi iz prvega odstavka prejšnjega člena veljajo še 
eno leto po uveljavitvi prostorskega akta zaradi katerega so bili 
uvedeni, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta, 
sicer pa lahko trajajo največ štiri leta. Začasnih ukrepov se po 
prenehanju njihove veljavnosti za isto območje in za isto prostorsko 
ureditev ne sme ponovno uvesti vsaj štiri leta. 

Drugi razdelek: ZAKONITA PREDKUPNA PRAVICA 
OBČINE 

85. člen (v 1 .obr. 90. člen) 
(območje predkupne pravice) 

(1) Občina lahko z odlokom določi območje predkupne pravice 
občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in 
območjih razpršene pozidave, na območju infrastrukture izven 
poselitvenih območij ali na delu teh območij, če ni s tem zakonom 
določeno drugače. 

(2) Območje predkupne pravice mora biti določeno tako natančno, 
da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo 
določiti v naravi. 

86. člen (v 1 .obr. 91. člen) 
(izključitev predkupne pravice) 

Predkupna pravica občine je izključena: 
1. če lastnik proda ali podari nepremičnino svojemu zakoncu ali 

osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti,-oziroma 
svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu; 

2. če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila 
država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi 
investitor infrastrukture iz prvega odstavka 91. člena tega 
zakona. 

87. člen (v 1 .obr. 92. člen) 
(potrdilo) 

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice (v 
nadaljnjem besedilu: prodajalec) mora pred sklenitvijo 
kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini 
ne uveljavlja predkupne pravice, če občina potrdila ne izda v 15 
dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne 
uveljavlja. 

88. člen (v l.obr. 93. člen) 
(ponudba občini) 

(1) Če občina uveljavlja predkupno pravico, ji mora prodajalec 
podati pisno ponudbo za prodajo nepremičnine, o kateri se mora 
občina izjaviti najkasneje v 15. dneh, sicer se šteje, da nepremičnine 
ne bo kupila. 

(2) Če občina ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec 
proda nepremičnino drugi osebi, ko se je iztekel rok iz prejšnjega 
člena, vendar le pod enakimi ali zase ugodnejšimi pogoji, kot jih je 
ponudil občini. 

89. člen (v l.obr. 94. člen) 
(pogodba) 

(1) Notar ne sme overiti podpisa prodajalca pod kupoprodajno 
pogodbo, če prodajalec ne predloži potrdila iz 87. člena oziroma 
izjave iz 88. člena tega zakona, da občina ne uveljavlja predkupne 
pravice oziroma, da ni zainteresirana za nakup nepremičnine. 

(2) V primeru prodaje nepremičnine, na kateri obstaja predkupna 
pravica, mora pred overitvijo podpisa prodajalec notarju predložiti 
pisno ponudbo, ki jo je poslal občini. Notar ne sme overiti podpisa 
na pogodbi, ki je bila sklenjena pod za kupca ugodnejšimi pogoji, 
kot jih je lastnik ponudil občini. 

(3) Če prodajalec izjavi, da občina v roku iz 87. člena tega zakona 
ni izdala potrdila, da na nepremičnini ne obstaja predkupna pravica 
oziroma, da se v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena občina 
ni izjavila, predloži dokazilo o tem, da je vložil zahtevo za izdajo 
potrdila, oziroma občini podal ponudbo za odkup nepremičnine. 
Notar mora pred overitvijo podpisa preveriti, ali je bila zahteva 
vložena in ali občina res ni izdala potrdila oziroma se izjavila v 
predpisanem roku. 

(4) Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega zakona o 
predkupni pravici občine, je nična. 
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90. člen (v 1 .obr. 95. člen) 
(prodaja nepremičnine) 

Občina mora ob prodaji nepremičnine, ki jo je pridobila na podlagi 
uveljavitve predkupne pravice ali z razlastitvijo, zahtevati od 
kupca, da se zaveže, da bo v določenem roku zgradil objekt, 
določen v prostorskem aktu. Če kupec v določenem roku objekta 
ne izgradi, lahko občina pogodbo razdre, kupcu pa poleg vračila 
kupnine povrne sredstva, ki jih je že vložil v gradnjo, zmanjšana 
za višino morebitne škode, ki jo je utrpela. 

91. člen (v 1 .obr. 96. člen) 
(posebnosti) 

(1) Občina lahko proda nepremičnino s sklenitvijo neposredne 
pogodbe ali jo odda po predpisih o razpolaganju s premoženjem: 
1. za gradnjo objektov za potrebe javne uprave, pravosodja, 

obrambe in državnih rezerv; 
2. za gradnjo objektov javne infrastrukture in objektov, ki služijo 

varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
3. za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, 

šolstva, kulture, znanosti, športa; 
4. za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj; 
5. za rekonstrukcijo poškodovanih, dotrajanih ali porušenih 

objektov iz prve do četrte točke tega člena ter za prenovo 
območij iz 133. člena tega zakona; 

6. za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali 
zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi objekti; 

Tretji razdelek: RAZLASTITEV IN OMEJITVE 
LASTNINSKE PRAVICE 

1. RAZLASTITEV 

Splošne določbe 

92. člen (v 1 .obr. 97. člen) 
(dopustnost razlastitve) 

(1) Lastninska pravica na nepremičnini se lahko odvzame v javno 
korist proti odškodnini ali nadomestilu v naravi (v nadaljnjem 
besedilu: razlastitev). 

(2) Razlastitev nepremičnine je dopustna, če je za dosego javne 
koristi nujno potrebna, in če je javna korist razlastitvenega namena 
v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino. 

(3) Razlastitev ni dopustna, če občina oziroma država razpolaga 
z drugo ustrezno nepremičnino za dosego istega namena. 

93. člen (v 1 .obr. 98. člen) 
(namen razlastitve - javna korist) 

(1) Šteje se, da je javna korist izkazana in se lastninska pravica 
na nepremičnini lahko odvzame za naslednje namene: 
1. za gradnjo ali prevzem objektov oziroma zemljišč, namenjenih 

javni rabi ali izvajanju gospodarskih javnih služb; 

2. za gradnjo ali prevzem objektov oziroma zemljišč za potrebe 
obrambe države, državnih rezerv, varnosti državljanov in 
njihovega premoženja ter varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

(2) Šteje se, da je javna korist izkazana in se lastninska pravica 
na nepremičnini lahko odvzame tudi za naslednje namene: 
1. za gradnjo ali prevzem objektov oziroma zemljišč za potrebe 

izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, 
kulture, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva; 

2. za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj; 
3. za rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov 

na objektih in napravah iz prejšnjega odstavka in prvih dveh 
točk tega odstavka. 

(3) Razlastijo se lahko samo nepremičnine, ki so predvidene v 
državnem oziroma občinskem lokacijskem načrtu, za izvedbo 
namenov iz prejšnjih odstavkov. V primerih iz tretje točke prejšnjega 
odstavka je podlaga za razlastitev tudi občinski prostorski red. 

(4) V primerih iz drugega odstavka tega člena mora vlada oziroma 
občinski svet s sklepom tudi ugotoviti, daje gradnja predvidenega 
v javno korist. 

(5) Ne glede na določbe tega člena, se lahko razlastijo 
nepremičnine za namene, ki jih določajo drugi zakoni. V tem primeru 
se za postopek razlastitve in omejitve lastninske pravice ter za 
odškodnino uporabljajo določbe tega zakona, če zakon ne določa 
drugače. 

94. člen (v 1 .obr. 101. člen) 
(razlastitveni upravičenec in razlastitveni zavezanec) 

(1) Razlastitveni upravičenec je država, če se razlastitev izvaja 
za namene gradnje iz 93. člena tega zakona iz državne pristojnosti 
ter na podlagi državnega lokacijskega načrta ali lokacijskega 
načrta iz 16. člena tega zakona, oziroma občina, če se razlastitev 
izvaja za namene gradnje iz 93. člena tega zakona iz občinske 
pristojnosti ter na podlagi občinskega lokacijskega načrta ali 
občinskega prostorskega reda. 

(2) Razlastitveni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki ima v 
lasti nepremičnino, ki je predmet razlastitve. Razlastitveni 
zavezanec je lahko tudi oseba javnega prava, razen države. 

(3) Če je razlastitveni zavezanec občina ali druga oseba javnega 
prava in se nepremičnina uporablja za javne namene, se pri 
razlastitvi tehtajo javne koristi, ki se zasledujejo z razlastitvijo, in 
javne koristi, ki se zagotavljajo z uporabo nepremičnine pred 
razlastitvijo. 

(4) Če je oseba, vpisana v zemljiški knjigi kot lastnik nepremičnine, 
sklenila pravni posel, na podlagi katerega se lahko kot lastnik 
vpiše druga oseba, ima položaj stranke v razlastitvenem postopku 
tudi oseba, ki se lahko vpiše v zemljiško knjigo kot lastnik, če le- 
ta do konca razlastitvenega postopka na prvi stopnji predloži kot 
dokaz listino o lastninski pravici, sposobno za vpis v zemljiško 
knjigo. Razlastitveni organ je dolžan prizadetega na to opozoriti. 

(5) Če nastane spor o tem, kdo je razlastitveni zavezanec, imajo 
vse sprte osebe pravico nastopati v razlastitvenem postopku kot 
stranke. 
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Razlastitveni postopek 

95. člen (v 1 .obr. 102. člen) 
(pristojnost) 

O zahtevah za razlastitev odločajo v upravnem postopku na prvi 
stopnji upravne enote (v nadaljnjem besedilu tega razdelka: upravni 
organ) ter na drugi stopnji ministrstvo za prostor, razen če je z 
drugim zakonom določena drugačna ureditev. 

96. člen (v "l.obr. 103. člen) 
(uvedba postopka) 

(1) Postopek za razlastitev se začne z vložitvijo zahteve 
razlastitvenega upravičenca. 

(2) Razlastitveni upravičenec ne more zahtevati razlastitve, če ni 
prej lastniku ponudil odkupa nepremičnine. 

I 
97. člen (v 1 .obr. 104. člen) 
(rok za vložitve zahteve) 

Razlastitveni upravičenec mora vložiti zahtevo za razlastitev 
nepremičnin, ki se razlaščajo najkasneje v roku štirih let po 
uveljavitvi prostorskega akta iz tretjega odstavka 93. člena tega 
zakona, ki je podlaga za razlastitev. 

98. člen (v l.obr. 105. člen) 
(sestavine zahteve) 

(1) Zahtevi za razlastitev je potrebno priložiti: 
1. seznam nepremičnin, predlaganih za razlastitev z njihovimi 

podatki iz zemljiškega katastra oziroma katastra stavb in 
zemljiške knjige; 

2. izvleček iz ustreznega prostorskega akta iz tretjega odstavka 
93. člena tega zakona, ki je podlaga razlastitvi; 

3. razlastitveni elaborat z utemeljitvijo javne koristi in obrazložitvijo 
njene pravne podlage; 

4. roke izvajanja del, zaradi katerih je predlagana razlastitev; 
5. ponudbo iz drugega odstavka 96. člena tega zakona. 

(2) V razlastitvenem elaboratu iz tretje točke prejšnjega odstavka 
mora biti natančno določen obseg nepremičnin, glede katerih je 
predlagana razlastitev, pri čemer območje predlagane razlastitve 
ne sme presegati meje, določene z lokacijskim načrtom. Če je za 
izvedbo razlastitve potrebna parcelacija nepremičnine, mora 
razlastitveni elaborat vsebovati tudi načrt parcelacije oziroma 
natančen opis predvidene parcelacije. 

99. člen (v l.obr. 100. člen) 
(prevzem preostale posesti) 

(1) Če razlastitveni zavezanec izkaže, da po razlastitvi dela 
njegovih nepremičnin zanj izgubi gospodarski pomen tudi 
lastninska pravica na ostalem delu njegovih nepremičnin, lahko 
zahteva, da razlastitveni upravičenec prevzame v last tudi te 
nepremičnine. 

(2) Zahtevo za prevzem poda pri upravnem organu, ki je razlastil 
del lastnine Iz prejšnjega odstavka. O tem mora odločiti upravni 
organ hkrati z odločitvijo o razlastitvi, razen če razlaščenec vloži 
zahtevo šele po izdaji odločbe o razlastitvi. 

100. člen (v 1 .obr. 106. člen) 
(omejitve pravnega prometa) 

(1) O začetku razlastitvenega postopka upravni organ izda 
odločbo v kateri odloči o uvedbi postopka. Postopek se lahko 
uvede, če je podana javna korist v skladu z 93. členom tega 
zakona. Zoper to odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. 

(2) Začetek razlastitvenega postopka se zaznamuje v zemljiški 
knjigi na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka, ki jo upravni 
organ po uradni dolžnosti pošlje zemljiški knjigi. 

(3) Dokler razlastitveni postopek ni pravnomočno končan, ni 
dopusten promet z nepremičnino ali njeno bistveno spreminjanje, 
razen prodaje razlastitvenemu upravičencu oziroma prodaje tretji 
osebi, če se razlastitveni upravičenec s tem strinja. Pravni posel, 
sklenjen v nasprotju s to določbo, je ničen. 

101. člen (v 1 .obr. 107. člen) 
(pripravljalna dela) 

(1) Upravni organ lahko na podlagi predloga razlastitvenega 
upravičenca z odločbo dovoli izvedbo postopka za ureditev mej, 
parcelacije, merjenj, raziskav terena in drugih pripravljalnih del na 
nepremičninah predvidenih za razlastitev. 

(2) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča 
ministrstvo za prostor. 

(3) V primeru, da upravni organ pravnomočno zavrne zahtevo za 
razlastitev, geodetska uprava na zahtevo razlastitvenega 
zavezanca odpravi odločbo o parcelaciji, predlagatelj razlastitve 
pa mora odpraviti vse posledice pripravljalnih del ali pa, če to ni 
mogoče, izplačati razlastitvenemu zavezancu odškodnino za vso 
dejansko škodo. 

(4) Odškodnino iz prejšnjega odstavka odmeri na predlog 
razlastitvenega zavezanca sodišče v nepravdnem postopku. 

(5) Lastnik nepremičnin oziroma njen uporabnik mora dovoliti 
dostop na svoje nepremičnine osebam, ki se izkažejo z ustreznim 
pooblastilom razlastitvenega upravičenca na podlagi pogodb za 
izvajanje pripravljalnih del in pravnomočno odločbo iz prvega 
odstavka tega člena. 

(6) O začetku pripravljalnih del izvajalec pripravljalnih del pisno 
obvesti lastnika oziroma uporabnika nepremičnine najmanj 7 dni 
pred začetkom izvajanja del. 

102. člen (v l.obr. 108. člen) 
(odločba o razlastitvi) 

(1) Upravni organ odloči o razlastitvi z odločbo po izvedenem 
ugotovitvenem postopku, če se zahtevi ugodi ali delno ugodi, 
morajo biti v odločbi natančno navedene nepremičnine, ki se 
razlaščajo. Z odločbo se določijo tudi roki, v katerih je dolžan 
razlastitveni upravičenec zgraditi objekt oziroma objekte, zaradi 
katerega je bila razlastitev predlagana. Rok za izvedbo ne sme 
biti daljši od petih let od prevzema posesti, z možnostjo podaljšanja 
za največ pet let. Upravni organ lahko v odločbi določi rok ali 
datum za prevzem razlaščene nepremičnine, če se o njem 
dogovorijo stranke postopka. 

(2) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča 
ministrstvo za prostor. Pritožbeni organ o razlastitvenih zadevah 
odloča prednostno. 
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103. člen (v l.obr. 109. člen) 
(pridobitev lastninske pravice) 

(1) Razlastitveni upravičenec pridobi lastninsko pravico na 
razlaščenih nepremičninah z pravnomočno odločbo o razlastitvi, 
pravnomočno odločbo o odškodnini oziroma nadomestilu ali na 
podlagi sporazuma, sklenjenega v obliki notarsko overjene listine. 

(2) Razlastitveni upravičenec lahko prevzame posest na 
razlaščeni nepremičnini šele tedaj, ko plača odškodnino oziroma 
zagotovi razlaščencu posest na nadomestni nepremičnini oziroma 
po datumu, določenem v odločbi o razlastitvi, kadar ga odločba 
določa. 

104. člen (v 1 .obr. 110. člen) 
(nujni postopek - izvršljivost pred pravnomočnostjo) 

(1) V primeru, da se razlastitev zahteva za namene iz prvega in 
drugega odstavka 93. člena tega zakona, ki terjajo hitro pridobitev 
nepremičnin, mora biti dodatno obrazložen in utemeljen razlog 
izbire in potrebe uporabe nujnega postopka. Upravni organ odloča 
o zadevi prednostno, pritožba zoper to odločbo pa ne zadrži 
prenosa lastninske pravice in pridobitve posesti, razen če drugi 
zakon to določa drugače. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka upravni organ odloči o 
odškodnini oziroma nadomestilu, če v okviru razlastitvenega 
postopka razlastitveni upravičenec in zavezanec skleneta 
sporazum o odškodnini oziroma nadomestilu, ali napoti stranki 
na sodišče za odmero odškodnine v nepravdnem postopku, v 
primeru spora o pravici do odškodnine pa stranke napoti na 
pravdo. 

(3) Glede vsebine in drugih značilnosti sporazuma iz prejšnjega 
odstavka se smiselno uporabljajo določbe 106. člena tega zakona. 

Odškodnina in nadomestna nepremičnina 

105. člen (v 1 .obr. 111. člen) 
(odškodnina) 

(1) Lastniku pripada za razlaščeno nepremičnino ustrezna 
odškodnina oziroma enakovredna nadomestna nepremičnina. 

(2) Odškodnina obsega vrednost nepremičnine glede na njeno 
dejansko rabo in stranske stroške, povezane z razlastitvijo, kot 
so selitveni stroški, izgubljeni dobiček za čas selitve in morebitno 
zmanjšano vrednost preostale nepremičnine. 

(3) Vrednost nepremičnine iz prvega odstavka tega člena 
ocenjujejo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin, sodno 
zapriseženi cenilci gradbene in kmetijske stroke ter cenilci 
nepremičnin s certifikatom Agencije Republike Slovenije za 
pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje 
prenove podjetij, pri čemer uporabljajo strokovne standarde za 
področje ocenjevanja nepremičnin. Poleg strokovnih standardov 
se upoštevajo tudi namembnost zemljišča pred uveljavitvijo načrta, 
ki je podlaga za razlastitev, kakor tudi dejansko stanje 
nepremičnine na dan uvedbe razlastitvenega postopka. Glede 
površine nepremičnine se upoštevajo podatki zemljiškega katastra 
oziroma katastra stavb, če ta obstaja in se nanaša na 
nepremičnino, ki se razlašča. 

(4) Odškodnino in stroške, nastale v zvezi z razlastitvenim 
postopkom, plača razlastitveni upravičenec. 

(5) Če razlaščenec noče sprejeti odškodnine, lahko razlastitveni 
upravičenec izpolni svojo obveznost s položitvijo odškodnine pri 
sodišču. 

106. člen (v l.obr. 112. člen) 
(sporazum o odškodnini oziroma nadomestilu) 

(1) Najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o razlastitvi 
upravni organ pozove razlastitvenega upravičenca in 
razlaščenca, da skleneta sporazum o odškodnini oziroma 
nadomestilu (v nadaljnjem besedilu: sporazum). 

(2) V sporazumu za razlaščeno nepremičnino morajo biti določeni 
zlasti oblika in višina odškodnine, rok, v katerem je razlastitveni 
upravičenec dolžan izpolniti svojo odškodninsko obveznost in 
prevzeti razlaščeno nepremičnino, ali izročiti nadomestno 
nepremičnino. 

(3) Sporazum mora navesti vse podatke potrebne za izpolnitev 
obveznosti razlastitvenega upravičenca. 

(4) Sporazum je lahko podan na zapisnik pri upravnem organu, ki 
vodi postopek razlastitve. Upravni organ po prejemu sporazuma 
na zapisnik izda odločbo, v katero vključi vsebino sporazuma. 
Odločba se lahko izpodbija samo iz razlogov, iz katerih se po 
zakonu o splošnem upravnem postopku lahko izpodbija 
poravnava, vendar to ne zadrži izvršitve. 

(5) Če je sporazum predložen v obliki notarsko overjene listine 
ima moč izvršilnega naslova. 

(6) Če v dveh mesecih po pozivu iz prvega odstavka ni sklenjen 
sporazum o odškodnini oziroma nadomestilu, lahko razlastitveni 
upravičenec ali razlaščenec vloži predlog za odmero odškodnine 
oziroma določitev nadomestila v nepravdnem postopku na 
pristojnem sodišču. 

107. člen (v l.obr. 113. člen) 
(nadomestilo v naravi) 

(1) V primeru, da se odvzame lastninska pravica na stavbi oziroma 
delu stavbe, ki ga razlaščenec uporablja kot stanovanje, mora 
razlastitveni upravičenec zagotoviti razlaščencu lastninsko 
pravico na enakovredni stavbi oziroma delu stavbe, razen če 
razlaščenec zahteva odškodnino v denarju. Smiselno se enaka 
določila uporabljajo za nepremičnine, ki predstavljajo osnovna 
sredstva za opravljanje poklicne ali kmetijske dejavnosti 
razlaščenca. 

(2) Ne glede na nadomestilo v naravi ima razlaščenec pravico do 
povračila stranskih stroškov, ki nastanejo v zvezi z razlastitvijo, 
kot so selitveni stroški, izgubljeni dobiček za čas selitve in 
morebitno zmanjšano vrednost preostale nepremičnine. 

Druge stvarne pravice 

108. člen (v l.obr. 114. člen) 
(druge stvarne pravice) 

(1) V odločbi o razlastitvi je potrebno navesti, ali stvarne pravice 
na nepremičnini in pravice iz najemne oziroma zakupne pogodbe 
ugasnejo. 

(2) Upravni organ po uradni dolžnosti ugotovi imetnike pravic iz 
prejšnjega odstavka. 

poročevalec, št. 49 32 22. maj 2002 



(3) Pravice iz prejšnjega odstavka lahko ugasnejo samo, če 
predlagatelj razlastitve to posebej zahteva. V tem primeru upravni 
organ ugotovi, ali je ugasnitev pravic nujno potrebna in sorazmerna 
z javno koristjo, ki se zasleduje z razlastitvijo. Imetniki pravic 
imajo položaj stranke v postopku. 

(4) Za postopek določitve odškodnine oziroma nadomestila za 
odvzete stvarne in obligacijske pravice se uporabljajo določbe, ki 
veljajo za določitev odškodnine oziroma nadomestila za 
razlaščeno nepremičnino. 

(5) V primeru, da je na razlaščeni nepremičnini ustanovljena 
hipoteka, prevzame razlastitveni upravičenec subsidiarno 
odgovornost za zavarovano terjatev. 

(6) V primeru, da se odvzame stvarna pravica, ki zagotavlja 
imetniku stanovanje ali prekine trajno najemno stanovanjsko 
razmerje, je dolžan razlastitveni upravičenec zagotoviti 
prizadetemu enakovredno pravico. Za enakovredno pravico se 
šteje istovrstna pravica na enakovredni stavbi oziroma stanovanju 
pod enakovrednimi pogoji, kot so najemnina, razlogi razveze in 
podobno, tako da je prizadetemu zagotovljen enak dejanski in 
pravni položaj. Prizadeti ima tudi pravico do odškodnine za 
stranske stroške. 

(7) Prizadeti iz prejšnjega odstavka se lahko odloči za določitev 
odškodnine namesto zagotovitve enakovredne pravice. 

2. OMEJITEV LASTNINSKE PRAVICE 

109. člen (v 1 .obr. 99. člen) 
(začasna uporaba) 

(1) Za namene iz 93. in 133. člena tega zakona, se lastninska 
pravica na nepremičnini lahko omeji s pravico uporabe za določen 
čas (v nadaljnjem besedilu: začasna uporaba). 

(2) Za ustanovitev pravice začasne uporabe se uporabljajo 
določbe tega zakona, ki veljajo za razlastitev. 

110. člen (v 1 .obr. 115. člen) 
(služnost v javno korist) 

(1) Lastninska pravica na nepremičnini se lahko začasno ali trajno 
obremeni s služnostjo v javno korist (v nadaljnjem besedilu: 
služnost). 

(2) S služnostjo se lastninska pravica na nepremičnini lahko omeji, 
če je to nujno potrebno za postavitev omrežij in drugih naprav, 
namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb. Ustanovitev 
služnosti lahko predlaga država, občina oziroma izvajalec javne 
službe. 

(3) Če tako določa poseben zakon, se lahko služnost ustanovi 
tudi za postavitev drugih omrežij in naprav javne infrastrukture. V 
tem primeru je upravičenec investitor javne infrastrukture. 

(4) Pred vložitvijo zahteve za ustanovitev služnosti mora 
upravičenec ponuditi lastniku sklenitev pogodbe o ustanovitvi 
služnosti. 

(5) Zahtevi za obremenitev nepremičnine s služnostjo ali začasno 
pravico uporabe v javno korist je potrebno priložiti: 
1. podatke o nepremičnini iz zemljiškega katastra oziroma 

katastra stavb; 
2. izpisek iz zemljiške knjige; 

3. izvleček iz lokacijskega načrta oziroma iz občinskega 
prostorskega reda, če se služnost ustanavlja na njegovi 
podlagi; 

4. obrazložitev javne koristi; 
5. opredelitev trajanja in načina služnosti oziroma začasne 

pravice uporabe; 
6. ponudbo za sklenitev pogodbe o služnosti ali začasni uporabi 

iz četrtega odstavka tega člena. 

(6) O zahtevi za ustanovitev služnosti odloči upravni organ z 
odločbo. O pritožbi zoper to odločbo odloča ministrstvo za prostor, 
razen če je z drugim zakonom določeno drugače. 

(7) Glede ugotavljanja dopustnosti ustanovitve služnosti po tem 
členu in glede drugih vprašanj, ki niso posebej urejena, se smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona o razlastitvi. 

(8) V primeru ustanovitve služnosti lastniku pripada odškodnina, 
ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine ali dejansko škodo 
in izgubljeni dobiček. O tem odloča sodišče na predlog prizadetega 
lastnika. 

(9) Odločba o ustanovitvi služnosti v javno korist se lahko izvrši, 
ko postane pravnomočna, razen če upravni organ ugotovi, da 
gre za nujni primer iz 104. člena tega zakona. 

3. VRNITEV NEPREMIČNINE, UKINITEV SLUŽNOSTI V 
JAVNO KORIST TER UKINITEV PRAVICE UPORABE 

111. člen (v 1 .obr. 116. člen) 
(pravica do vrnitve) 

(1) Če razlastitveni upravičenec v roku iz prvega odstavka 102. 
člena tega zakona ne zagotovi izvršitve razlastitvenega namena, 
lahko razlaščenec zahteva vrnitev nepremičnine pri upravnem 
organu iz 95. člena tega zakona. 

(2) V primeru sklenitve pogodbe o prodaji oziroma nakupu 
nepremičnine lahko prejšnji lastnik razdre pogodbo pod pogoji, 
zaradi katerih je po tem členu možno zahtevati vrnitev razlaščene 
nepremičnine. 

112. člen (v l.obr. 117. člen) 
(vračanje nepremičnine) 

(1) O vrnitvi nepremičnine se lahko razlastitveni upravičenec in 
razlaščenec sporazumeta, pri čemer se glede obličnosti 
sporazuma uporabljajo določbe 106. člena tega zakona. 

(2) V primeru, da se razlaščenec in razlastitveni upravičenec ne 
sporazumeta o vrnitvi nepremičnine, odloča o tem upravni organ, 
ki v primeru, da zahtevi ugodi, odloči tudi o vrnitvi nadomestnih 
nepremičnin ali plačilu odškodnine z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi. Če je vrednost prej navedenih nepremičnin sporna 
zaradi povečanja ali zmanjšanja vrednosti, upravni organ napoti 
stranki na sodišče, ki o plačilu in odmeri odškodnine odloča v 
nepravdnem postopku. 

113. člen (v l.obr. 118. člen) 
(ukinitev služnosti v javno korist in pravice uporabe) 

(1) Če se izkaže, da pravica začasne uporabe iz 109. člena tega 
zakona ni več nujno potrebna za izvedbo namena, zaradi katerega 
je bila ustanovljena, upravni organ na predlog razlaščenca to 
pravico ukine z odločbo. 
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(2) Če se javni namen nepremičnin, ki so bile razlaščene, ukine 
pred pretekom 15 let od razlastitve, je razlastitveni upravičenec 
dolžan razlaščencu izplačati odškodnino v višini 30% že izplačane 
odškodnine. 

114. člen (v l.obr. 119. člen) 
(učinek odprave odločbe o razlastitvi) 

(1)Odločba o razlastitvi se na zahtevo razlaščenca odpravi, če 
razlastitveni upravičenec ne plača ali položi odškodnine oziroma 
ne zagotovi nadomestne nepremičnine v enem letu po: 
1. izdaji odločbe o sporazumno določeni odškodnini oziroma 

nadomestilu; 
2. sklenitvi sporazuma pred notarjem; 
3. pravnomočni odločitvi o odmeri odškodnine na sodišču. 

Četrti razdelek: KOMASACIJA 

115. člen (v 1 .obr. 120. člen) 
(namen komasacije) 

(1) Komasacija se uvede z namenom, da se z novim lastniškim 
stanjem omogoči racionalno načrtovanje in izvedba z občinskim 
lokacijskim načrtom predvidene prostorske ureditve. 

(2) Komasacija se uvede na podlagi sprejetega programa priprave 
lokacijskega načrta. 

116. člen (v 1 .obr. 121. člen) 
(uvedba komasacije) 

(1) Komasacija se uvede, če to predlagajo lastniki zemljišč na 
območju lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: komasacijsko 
območje), ki imajo v lasti najmanj 80% površine zemljišč na 
predvidenem komasacijskem območju. Vsa zemljišča na območju 
predvidenega lokacijskega načrta se vključijo v komasacijski 
sklad. 

(2) Predlogu za uvedbo komasacije je potrebno priložiti: 
1. seznam parcel z njihovimi površinami na komasacijskem 

območju in seznam njihovih lastnikov oziroma imetnikov drugih 
stvarnih pravic. Če je v komasacijsko območje vključen le del 
parcele je potrebno to v predlogu posebej navesti ter v predlog 
vpisati površino tistega dela parcele, ki leži v predlaganem 
komasacijskem območju; 

2. izjave predlagateljev, da v primeru uspešno izvedene 
komasacije pristajajo na pogoje iz lokacijskega načrta; 

3. podatke o izvajalcu komasacije; 
4. navedbo geodetskega podjetja, ki bo izvajalo tehnične naloge 

v zvezi s komasacijo; 
5. finančno konstrukcijo pokrivanja stroškov komasacije. 

(3) Izvajalec komasacije je pravna oseba, ki prevzame 
odgovornost, da po naročilu udeležencev komasacije organizira 
komasacijo in skrbi za njeno finančno izvedbo. 

(4) Za postopek komasacije se uporabljajo predpisi o splošnem 
upravnem postopku, kolikor ta zakon ne določa drugače. 

117. člen (v l.obr. 122. člen) 
(sklep o uvedbi komasacije) 

(1) Komasacijo uvede za urejanje prostora pristojni občinski 
upravni organ (v nadaljnjem besedilu: občinski upravni organ) s 

sklepom. Zoper sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. 

(2) Sklep se vroči vsem strankam v komasacijskem postopku in 
pristojni geodetski upravi ter objavi na krajevno običajen način. 

(3) Z izdajo sklepa o uvedbi komasacijskega postopka so na 
komasacijskem območju prepovedane gradnje, prepovedan 
promet z zemljišči, razen prodaje občini ali drugemu udeležencu 
komasacije, kakor tudi parcelacija, ki ni povezana z izvedbo 
komasacije. Prodaja zemljišč na komasacijskem območju in z 
njim povezana parcelacija je dopustna tudi tretjim osebam, če se 
s tem strinjajo vsi udeleženci komasacije. 

(4) Ne glede na prepovedi iz tretjega odstavka so na 
komasacijskem območju dovoljena dela iz tretjega odstavka 83. 
člena tega zakona oziroma parcelacija obodnih parcel 
komasacijskega območja. 

118. člen (v 1 .obr. 123. člen) 
(udeleženci komasacijskega postopka) 

(1) Udeleženci v komasacijskem postopku so lastniki zemljišč in 
osebe, ki izkažejo, da imajo na podlagi pravnega posla pravico 
vpisati se v zemljiško knjigo kot lastniki. 

(2) V komasacijskem postopku se imajo pravico udeleževati tudi 
imetniki drugih stvarnih pravic na zemljiščih in osebe, ki izkažejo, 
da imajo na podlagi pravnega posla pravico vpisati se v zemljiško 
knjigo kot imetniki stvarnih pravic. 

119. člen (v 1 .obr. 124. člen) 
(strokovna komisija) 

Komasacijski postopek vodi strokovna komisija, ki jo imenuje 
občinski upravni organ. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani, 
strokovnjaki s pravnega, urbanističnega in geodetskega področja. 

120. člen (v 1 .obr. 125. člen) 
(komasacijski odbor) 

(1) Udeleženci komasacijskega postopka izmed sebe izvolijo 
komasacijski odbor, ki zastopa njihove interese, pripravlja predloge 
in sodeluje pri pripravi predloga elaboratov v komasacijskem 
postopku. 

(2) Če udeleženci komasacijskega postopka ne izvolijo 
komasacijskega odbora, komisija obravnava samo predloge in 
mnenja, ki jih podpiše več kot 30 odstotkov lastnikov zemljišč na 
komasacijskem območju, ki imajo v lasti najmanj 50 odstotkov 
površine zemljišč na tem območju. 

121. člen (v l.obr. 126. člen) 
(ureditev mej) 

(1) Če meje obodnih parcel komasacijskega območja niso 
dokončne ali so v komasacijsko območje vključeni le deli parcel, 
se po uvedbi komasacijskega postopka najprej uvede postopek 
za ureditev mej oziroma opravi parcelacija. 

(2) Postopek ureditve mej in parcelacija se uvede na podlagi 
odločbe o dovolitvi pripravljalnih del, ki jo izda občinski upravni 
organ. 

(3) Komasacijski postopek se prekine do ureditve mej oziroma 
določitve mej v postopku parcelacije s pravnomočno upravno ali 
sodno odločbo. 
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122. člen (v "l.obr. 127. člen) 
(elaborat obstoječega stanja) 

(1) Geodetsko podjetje po uvedbi komasacije oziroma po ureditvi 
mej izdela elaborat obstoječega stanja komasacijskega območja, 
ki vsebuje prikaz parcel, njihovih površin in vrednosti v skladu s 
121. členom tega zakona. Glede površin parcel se upoštevajo 
podatki zemljiškega katastra. 

(2) Izdelava elaborata iz prejšnjega odstavka je geodetska storitev 
v skladu z zakonom, ki ureja geodetsko službo. 

(3) Elaborat iz prvega odstavka tega zakona se razgrne za 
najmanj 15 dni na sedežu občine. Sklep o razgrnitvi se objavi na 
krajevno običajen način. Če udeleženci v tem roku ne uveljavljajo 
ugovorov glede obstoječih mej parcel, ne morejo izpodbijati 
odločbe o komasaciji iz tega razloga. Udeleženec, ki ima ugovore 
glede parcelnih mej, kot so prikazane v elaboratu, lahko v času 
razgrnitve elaborata poda ugovor in vloži zahtevo za ureditev 
meje po zakonu, ki ureja zemljiški kataster. Če tega ne stori oziroma 
če kasneje umakne zahtevo ali predlog za ureditev meje pred 
sodiščem, se šteje, da ugovora ni uveljavljal. 

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se postopek komasacije 
prekine do pravnomočne ureditve mej. 

123. člen (v l.obr. 128. člen) 
(predlog nove razdelitve zemljišč) 

(1) Strokovna komisija v sodelovanju z geodetskim podjetjem in 
komasacijskim odborom pripravi predlog elaborata nove razdelitve 
zemljišč, ki ga pripravi geodetsko podjetje v sodelovanju z 
izdelovalcem lokacijskega načrta po predpisih o graditvi objektov. 

(2) Predlog elaborata nove razdelitve zemljišč pristojni občinski 
upravni organ javno razgrne in obravnava v okviru javne 
razgrnitve predloga lokacijskega načrta za obravnavano območje, 
v skladu z 32. členom tega zakona. Na podlagi pripomb, danih 
med javno razgrnitvijo, pripravi geodetsko podjetje, v sodelovanju 
z občinskim upravnim organom in s komasacijskim odborom, 
elaborat nove razdelitve zemljišč. 

124. člen (v l.obr. 129. člen) 
(merila za novo razdelitev zemljišč) 

(1)Pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada se upoštevajo 
naslednja merila: 
1. vsak udeleženec komasacije dobi čimbolj zaokroženo 

zemljišče; 
2. zemljišča se delijo tako, da je nova razdelitev zemljišč v skladu 

s predlogom prostorske ureditve obravnavanega območja; 
3. vsak udeleženec komasacije dobi zemljišče, katerega 

vrednost je v razmerju do preostanka komasacijskega sklada 
po izločitvi zemljišč Iz prve točke tega odstavka čimbolj enaka 
vrednosti vloženega zemljišča v razmerju do komasacijske 
mase. 

(2) Če so na zemljiščih zgrajeni objekti, se parcele ne smejo 
oblikovati tako, da bi objekt segal na območje dveh ali več parcel. 
Lastnik parcele, na kateri stoji objekt, mora dobiti iz 
komasacijskega sklada isto ali novo parcelo, na kateri stoji ta 
objekt. 

(3) Udeleženci komasacije, ki niso predlagali komasacije oziroma 
niso izjavili, da pristajajo na pogoje iz predloga lokacijskega načrta, 
lahko dobijo parcele na obrobju območja lokacijskega načrta v 
skladu z merili iz prejšnjih dveh odstavkov. 

125. člen (v l.obr. 130. člen) 
(odločba o novi razdelitvi zemljišč) 

(1)Odločbo o novi razdelitvi zemljišč izda občinski upravni organ. 

(2) Z odločbo o novi razdelitvi zemljišč se: 
1. določijo nove parcele z mejami, opredeljenimi z zemljiško- 

katastrskimi točkami in podatki o njihovih lastnikih; 
2. odloči o pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo 

elaboratov v komasacijskem postopku; 
3. določijo denarne odškodnine, poračun vrednosti zemljišča v 

skladu s 127. členom tega zakona in nove služnosti. 

(3) Služnosti in realna bremena na zemljiščih komasacijskega 
območja z dnem izdaje odločbe o novi razdelitvi zemljišč 
ugasnejo, ustanovijo pa se lahko nove, če je to potrebno za 
normalno rabo zemljišč. Ugasne tudi hipoteka in se vpiše na 
novem zemljišču, ki ga je dolžnik pridobil iz komasacijskega 
sklada. 

(4) Zoper odločbo o novi razdelitvi zemljišč je dovoljena pritožba, 
o kateri odloča župan. 

126. člen (v l.obr. 131. člen) 
(posamične odločbe in vpisi) 

(1) V primeru velikega števila udeležencev se lahko 
posameznemu komasacijskemu udeležencu vroči le tisti del 
odločbe, ki se nanaša nanj. 

(2) Po vročitvi odločbe o novi razdelitvi zemljišč udeleženci 
komasacije prevzamejo posest na novih parcelah v skladu z 
odločbo. 

(3) Lastninska pravica na novih parcelah se pridobi z vpisom v 
zemljiško knjigo. 

127. člen (v 1 .obr. 132. člen) 
(poračun vrednosti) 

(1) Lastnik, ki je iz komasacijskega sklada prejel zemljišče, ki ima 
večjo vrednost od tistega, ki ga je vložil, mora razliko plačati v 
denarju. 

(2) Lastniku, ki je iz komasacijskega sklada prejel zemljišče 
manjše vrednosti, kot ga je vložil v komasacijski sklad, se razlika 
plača v denarju Iz sredstev iz prejšnjega odstavka. 

(3) Poračun vrednosti iz prejšnjih dveh odstavkov izvede izvajalec 
komasacije iz 3. odstavka 116. člena tega zakona. 

(v l.obr. 133. člen: črtan) 

128. člen (nov člen) 
(oprostitev plačila davka) 

Promet z zemljišči v okviru izvedbe komasacije je prost plačila 
davka na promet z nepremičninami. 

129. člen (v l.obr. 134. člen) 
(financiranje) 

(1) Sredstva za komasacijo zagotavljajo predlagatelji komasacije, 
razen če s pogodbo o izvedbi komasaciji ni določeno drugače. 
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(2) Z odločbo iz 125. člena tega zakona se ugotovijo skupni 
stroški komasacije in del stroškov, ki ga krijejo lastniki nepremičnin 
na komasacijskem območju. Lastnikom, ki še niso prostovoljno 
zagotovili sredstev za izvedbo komasacije, se z odločbo naloži, 
da krijejo nepokrite stroške komasacije v sorazmerju s površino 
zemljišča, ki so ga dobili iz komasacijskega sklada. 

(3) Pogodbe za izvedbo komasacije sklepa izvajalec komasacije. 
Izvajalcu komasacije pripada plačilo v skladu s pogodbo, ki jo 
sklene z udeleženci, ki so predlagali komasacijo. Plačilo se 
vračuna v stroške komasacije. 

130. člen (v "l.obr. 135. člen) 
(vpis v zemljiški kataster) 

(1) Po pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč 
geodetska uprava vpiše na zahtevo občinskega upravnega 
organa nove parcele z novimi mejami v zemljiški kataster. 

(2) V primeru ugotovitve nezakonitosti odločbe iz prejšnjega 
odstavka, v obnovljenem postopku ali v upravnem sporu, občinski 
upravni organ oziroma sodišče odmeri dodatne odškodnine in 
dodatne obveznosti plačila stroškov, ne more pa odpraviti odločbe 
in vzpostaviti prejšnjega parcelnega stanja. 

131. člen (v 1 .obr. 136. člen) 
(pogodbena komasacija) 

(1) Vsi lastniki parcel na določenem območju znotraj območja 
poselitve lahko sklenejo pogodbo o komasaciji. 

(2) Pogodba o komasaciji mora vsebovati načrt novih parcel. 

(3) Za izvedbo pogodbene komasacije morajo lastniki pridobiti 
komasacijsko dovoljenje, o katerem odloča občinski upravni or- 
gan. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. 
Komasacijsko dovoljenje se izda, če je predvideno novo parcelno 
stanje v skladu s prostorskimi akti in drugimi predpisi. 

132. člen (v l.obr. 137. člen) 
(podzakonski predpis) 

Minister za prostor izda podrobnejši predpis o izvedbi komasacije. 

Peti razdelek: PARCELACIJA NA OBMOČJU KONTROLIRANE 
PARCELACIJE - se v celoti črta 
(v l.obr. 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144. in 145. člen se 
črtajo) 

Peti razdelek: PRENOVA OBMOČJA 

133. člen (v 1 .obr. 146. člen) 
(obveznosti na območju prenove) 

(1) Za območje prenove, določenim s prostorskim planom občine, 
se izdela lokacijski načrt s smiselno vsebino načrta iz 44. člena 
tega zakona. Lastniki nepremičnin so obvezani izvesti spremembe 
na svojih nepremičninah v skladu s tem načrtom. 

(2) Občina in lastniki nepremičnin na območju prenove se lahko 
dogovorijo za soudeležbo pri izvedbi sprememb na nepremičninah, 
kar se uredi s pogodbo. 

(3) Če se prenova financira z javnimi s sredstvi, lahko občina v 
času trajanja prenove začasno omeji pravico uporabe 
nepremičnine. S pogodbo med lastnikom in občino se določi 
odškodnina lastniku zaradi motenja uporabe nepremičnine, lahko 
pa tudi višino in način povrnitve deleža povečane vrednosti 
nepremičnine občini, ki je nastala s prenovo. V primeru, da je 
lastniku nepremičnina osnovni vir dohodka, mu mora občina 
povrniti izpad dohodka, ki nastane z omejitvijo pravice uporabe, 
kakor tudi njemu in njegovemu gospodinjstvu zagotoviti primemo 
začasno bivališče, če nepremičnino koristi za bivanje in je z 
začasno omejitvijo pravice uporabe nepremičnine onemogočeno 
bivanje v taki nepremičnini. 

134. člen (v 1 .obr. 147. člen) 
(nove dejavnosti na območju prenove) 

Če na območjih oziroma v objektih, ki so pomembni z vidika 
ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, ni primerno 
ohranjati obstoječih dejavnosti, jim je treba s prenovo omogočiti 
druge dejavnosti, ki upoštevajo naravne vrednote in kulturno 
dediščino. 

Četrti del: OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ 
ZA GRADNJO 

135. člen (v l.obr. 148. člen) 
(namen opremljanja) 

(1) Opremljanje zemljišč za gradnjo (v nadaljnjem besedilu: 
opremljanje zemljišč) je gradnja komunalne infrastrukture, ki je 
potrebna, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti in 
naprave, načrtovane z občinskim prostorskim redom iz 
prostorskega načrta občine oziroma občinskim lokacijskim 
načrtom izvedejo in služijo svojemu namenu. 

(2) Zemljišče je komunalno opremljeno, ko je komunalna 
infrastruktura zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu javne 
službe. 

136. člen (v l.obr. 149. člen) 
(obveznost izgradnje komunalne infrastrukture) 

Občina z občinskim prostorskim redom oziroma z občinskim 
lokacijskim načrtom določi katere objekte oziroma omrežja iz 
prejšnjega odstavka je treba zgraditi na posameznih ureditvenih 
območjih. 

137. člen (v l.obr. 150. člen) 
(uporaba komunalne infrastrukture) 

(1) Komunalna infrastruktura je lahko v javni ali zasebni lasti. Če 
je komunalna infrastruktura v zasebni lasti, mora biti njena uporaba 
zagotovljena za javne namene, razen v primerih iz drugega 
odstavka 138. člena tega zakona, sicer jo lahko država oziroma 
občina razlasti pod pogoji in postopku, ki ga ureja ta zakon. 

(2) Komunalni objekti javne rabe so namenjeni splošni rabi in jih 
lahko koristi vsak. Komunalni objekti javne rabe se lahko oddajo 
za posebno rabo samo na podlagi javnega razpisa, izvedenega 
po predpisih o javnih naročilih, pri čemer posebna raba ne sme 
ovirati splošne rabe. 
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138. člen (v l.obr. 151. člen) 
(zagotavljanje opremljanja zemljišč) 

(1) Gradnjo komunalne infrastrukture zagotavlja občina. 

(2) Gradnjo komunalne infrastrukture, ki s prostorskim aktom ni 
namenjena javni rabi ter gradnjo priključkov na objekte in omrežja 
komunalne infrastrukture zagotavlja investitor oziroma lastnik 
objekta, ki ga priključuje. 

(3) Komunalna infrastruktura iz prejšnjega odstavka so objekti in 
naprave, ki so po namenu in tehničnih značilnosti enaki javni 
infrastrukturi, vendar so v lasti posameznih fizičnih in pravnih 
oseb in namenjeni njihovi rabi. 

(4) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture lahko 
občina s pogodbo odda fizični ali pravni osebi po predpisih o 
javnih naročilih. 

139. člen (v 1 .obr. 152. člen) 
(program opremljanja) 

(1) Zemljišča se s komunalno infrastrukturo opremljajo na podlagi 
programa opremljanja. 

(2) Program opremljanja se pripravi na podlagi občinskega 
prostorskega reda iz prostorskega načrta občine oziroma 
občinskega lokacijskega načrta. Če se program opremljanja 
pripravi na podlagi občinskega lokacijskega načrta, je program 
opremljanja sestavina prilog k temu načrtu. 

(3) Program opremljanja oziroma njegove dopolnitve pripravi 
pristojni organ občinske uprave. 

140. člen (v l.obr. 153. člen) 
(vsebina programa opremljanja) 

(1) S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij 
lokalne in državne komunalne infrastrukture, podrobneje določijo 
roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo 
ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija 
opremljanja. 

(2) Program opremljanja določi tudi način izbora izvajalca gradnje 
komunalne infrastrukture ter z njo povezanih drugih ureditev v 
skladu z zakonom o javnih naročilih. 

(3) V primeru iz četrtega odstavka 138. člena tega zakona se v 
programu opremljanja navede tudi obseg in trajanje gradnje 
komunalne infrastrukture. 

141. člen (v 1 .obr. 154. člen) 
(sprejem programa opremljanja) 

Program opremljanja sprejme ali zavrne pristojni organ občinske 
uprave. Program lahko zavrne le, če ni v skladu s predpisi oziroma 
če stroški niso prikazani realno. 

142. člen (v 1 .obr. 155. člen) 
(financiranje komunalne infrastrukture) 

Komunalna infrastruktura se financira iz proračuna občine, iz 
komunalnega prispevka ter iz sredstev fizičnih In pravnih oseb, 
ki sklenejo pogodbo o opremljanju. 

143. člen (v l.obr. 156. člen) 
(komunalni prispevek) 

(1) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja 
zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za 
plačilo komunalnega prispevka plača občini. 

(2) Komunalni prispevek se določi na podlagi programa 
opremljanja glede na stopnjo opremljenosti zemljišč s komunalno 
infrastrukturo in drugo infrastrukturo ter glede na priključno moč 
in zmogljivost komunalne infrastrukture v poselitvenih območjih. 
S plačilom komunalnega prispevka občina jamči zavezancu, da 
mu je omogočen priključek na lokalno komunalno infrastrukturo 
oziroma, da bo ta v določenem roku in obsegu, kot to določa 
program opremljanja, zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt 
priključil. 

(3) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave 
z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča 
župan. 

144. člen (v l.obr. 157. člen) 
(zavezanec za komunalni prispevek) 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor 
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte in 
omrežja lokalne komunalne infrastrukture, ali ki povečuje priključno 
moč obstoječih priključkov. 

145. člen (v l.obr. 158. člen) 
(pogodba) 

Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz prejšnjega 
člena pravico zahtevati sklenitev pogodbe z občino o medsebojnih 
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na lokalno 
komunalno infrastrukturo. Pogodba vsebuje zlasti rok za 
priključitev objekta na lokalno komunalno infrastrukturo in tehnične 
pogoje priključevanja. 

146. člen (v l.obr. 159. člen) 
(cena komunalno opremljenega zemljišča) 

Cena komunalno opremljenega zemljišča se določi na podlagi 
tržne vrednosti zemljišča, ugotovljene po kriteriju dejanske rabe, 
in stroškov gradnje komunalne infrastrukture po programu 
opremljanja. 

147. člen (v 1 .obr. 160. člen) 
(podzakonski predpisi) 

(1) Vlada na predlog ministra za prostor podrobneje določi vsebino 
programa opremljanja iz 139. člena tega zakona. 

(2) Minister za prostor določi merila za oblikovanje cene komunalno 
opremljenega zemljišča ter za odmero komunalnega prispevka. 

(3) Občina lahko v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka 
določi podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. 
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Peti del: SISTEM ZBIRK PROSTORSKIH 
PODATKOV IN POROČILO O STANJU 

NA PODROČJU UREJANJA 
PROSTORA 

148. člen (v 1 .obr. 161. člen) 
(sistem zbirk prostorskih podatkov) 

(1) Za potrebe spremljanja stanja na področju urejanja prostora 
vodijo država in občine sistem zbirk prostorskih podatkov. 

(2) Sistem zbirk prostorskih podatkov vsebuje zbirke o prostorskih 
aktih in podatke iz drugih predpisov v zvezi z urejanjem prostora 
(v nadaljevanju: zbirka pravnih režimov), zbirke podatkov o 
objektih, zbirke podatkov o dejanski rabi prostora in druge zbirke 
podatkov v zvezi z urejanjem prostora, ki jih določi zakon ali 
odlok lokalne skupnosti. 

(3) Sistem zbirk podatkov teme'ji na medsebojno primerljivih in 
povezljivih zbirkah geodetskih, evidenčnih in drugih podatkov, 
usklajenimi s statističnimi zbirkami podatkov. 

(4) Minister za prostor predpiše podrobnejša navodila o vsebini 
in načinu vodenja sistema zbirk podatkov, o povezljivosti podatkov 
in o pogojih za računalniški dostop do zbirk podatkov ter o izdajanju 
podatkov iz njih. 

149. člen (v l.obr. 162. člen) 
(obveznosti nosilcev urejanja prostora) 

Nosilci urejanja prostora so dolžni med seboj izmenjavati podatke 
in ministrstvu za prostor oziroma organom v njegovi sestavi 
posredovati njihove akte in druge predpise s predpisanimi podatki, 
ki se nanašajo na urejanje prostora v predpisani računalniški 
obliki, pri čemer mora biti zagotovljena sledljivost sprememb 
podatkov, ki se v zbirkah iz tega zakona medsebojno povezujejo. 

150. člen (v 1 .obr. 163. člen) 
(zbirka podatkov pravnih režimov) 

(1) Zbirka pravnih režimih prikazuje prostorske akte in podatke 
iz drugih aktov, ki predpisujejo ureditve, ukrepe in omejitve v 
prostoru. 

(2) Zbirka pravnih režimov mora biti povezljiva z zemljiškim 
katastrom in katastrom stavb. 

(3) Zbirko pravnih režimov vzpostavi in v sodelovanju z občinami 
vodi ministrstvo za prostor. 

(4) Minister za prostor v soglasju z ministri, v delovna področja 
katerih sodi vsebina in vodenje zbirke pravnih režimih, podrobneje 
predpiše vsebino in način vodenja te zbirke, njeno povezljivost in 
dostop do zbirke. 

151. člen (v l.obr. 164. člen) 
(zbirka podatkov o gradnjah) 

(1) Zbirka podatkov o posegih v prostor vsebuje podatke o 
upravnih aktih, ki se nanašajo na gradnje. 

(2) Zbirko podatkov o gradnjah vodi ministrstvo za prostor, vnos 
podatkov vanjo pa izvajajo pristojne upravne enote, lokalne 
skupnosti ter ministrstvo za prostor in drugi državni organi. 

(3) Zbirka podatkov se vodi v zemljiškem katastru in katastru 
stavb kot gostujoči podatek. 

(4) Minister, pristojen za prostor podrobneje predpiše vsebino in 
način vodenja zbirke podatkov o gradnjah, povezljivost podatkov 
in dostop do zbirke podatkov. 

152. člen (v l.obr. 165. člen) 
(zbirka podatkov o dejanski rabi) 

(1) Zbirka podatkov o dejanski rabi so podatki o dejanski rabi 
prostora po predpisih, ki urejajo evidentiranje nepremičnin ter 
podrobnejši podatki o dejanski rabi, ki se vodijo na podlagi drugih 
zakonov. 

(2) Minister za prostor podrobneje predpiše vsebino in način 
vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora, povezljivosti 
podatkov in dostop do zbirke podatkov. 

(3) Podrobnejšo delitev dejanske rabe prostora predpišejo resorni 
ministri v soglasju z ministrom za prostor. 

153. člen (v 1 .obr. 166. člen) 
(javnost zbirk podatkov) 

(1) Zbirke podatkov, ki niso opremljeni s stopnjo zaupnosti oziroma 
tega ne omejujejo drugi predpisi, so javne. 

(2) Vsakdo ima v skladu z zakonom in proti plačilu takse pravico 
vpogleda v podatke oziroma pridobiti podatke iz zbirke podatkov, 
pri čemer državni organi in organi lokalnih skupnosti niso zavezani 
plačilu takse. 

(3) Vpogled v zbirke podatkov se ne evidentira. 

(4) V skladu in pod pogoji, ki jih določajo predpisi o evidentiranju 
nepremičnin, je možen tudi vpogled ali pridobivanje podatkov 
zemljiškega katastra in katastra stavb, evidence državne meje in 
registra prostorskih enot, povezanih s podatki iz zbirk podatkov. 

154. člen (v l.obr. 167. člen) 
(podatki o nepremičninah in lastnikih) 

Nosilci urejanja prostora imajo za pripravo prostorskih aktov, za 
upravne postopke in za vodenje zbirk podatkov pravico vpogleda 
in pravico pridobitve podatkov iz evidenc o nepremičninah in 
njihovih lastnikih, vključno z osebnimi podatki, ki se vodijo v 
zemljiškem katastru, katastru stavb in zemljiški knjigi. Pravica 
zajema tudi pravico do podatkov iz evidence o državni meji in 
registru prostorskih enot, vključno z računalniškim dostopom do 
podatkov. 

155. člen (v 1 .obr. 168. člen) 
(poročilo o stanju na področju urejanja prostora) 

(1) Vlada državnemu zboru vsake štiri leta predstavi poročilo o 
stanju na področju urejanja prostora, ki ga pripravi ministrstvo za 
prostor. Poročilo vsebuje analizo stanja in trendov prostorskega 
razvoja, analizo izvajanja prostorske zasnove Slovenije ter drugih 
državnih in skupnih prostorskih aktov ter predloge za nadaljnji 
prostorski razvoj države, vključno s predlogi za spremembe in 
dopolnitve prostorske zasnove Slovenije ter drugih državnih 
predpisov v zvezi z urejanjem prostora. 

(2) Lokalne skupnosti vsake štiri leta sprejmejo poročilo o stanju 
na področju urejanja prostora na njihovem območju z vsebino iz 
prejšnjega odstavka in ga objavijo na krajevno običajen način. 
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(3) Vlada na predlog ministra za prostor predpiše vsebino poročila 
o stanju na področju urejanja prostora ter minimum enotnih 
kazalnikov na državnem nivoju in lokalnem nivoju ter druge 
zahteve v zvezi s spremljanjem stanja na področju urejanja 
prostora. 

Šesti del: OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 
NA PODROČJU PROSTORSKEGA 

NAČRTOVANJA 

156. člen (v 1 .obr. 169. člen) 
(pogoji za opravljanje dejavnosti prostorskega 

načrtovanja) 

(1) Zaradi zagotavljanja kakovosti in smotrnosti ureditev v prostoru, 
je opravljanje dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja v 
javnem interesu. 

(2) Pri opravljanju dejavnosti na področju prostorskega 
načrtovanja je potrebno poleg inženirskih znanj upoštevati zlasti 
kulturno ustvarjalni vidik oblikovanja prostora ter ohranjanja 
prostorskih kvalitet, kakor tudi družbene, ekonomske, okoljske 
in tehnološke vidike urejanja prostora ter temeljne cilje, določene 
v 3. členu tega zakona. 

(3) Zaradi zagotavljanja javnega interesa in interesa naročnikov 
ter metodološke enotnosti strokovnega dela so pogoji za 
prostorsko načrtovanje povezani s pogoji za projektiranje 
arhitekture in krajinske arhitekture ter z merili za kakovostno 
opravljanje drugih strokovnih opravil, povezanih s prostorskim 
načrtovanjem. 

(4) Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja v prostoru 
opravljajo fizične in pravne osebe pod pogoji, ki jih določa ta 
zakon in predpisi o graditvi objektov. 

157. člen (v 1 .obr. 170. člen) 
(pogoji za načrtovanje) 

(1) Dejavnost prostorskega načrtovanja po tem zakonu, ki se 
opravlja na trgu storitev, je izdelava predlogov urbanistične in 
krajinske zasnove, občinskega prostorskega reda ter državnega 
in občinskega lokacijskega načrta. 

(2) Dejavnost prostorskega načrtovanja sme opravljati pravna 
ali fizična oseba, ki ima kot gospodarska družba v sodni register 
vpisano dejavnost prostorskega, urbanističnega ali krajinskega 
načrtovanja oziroma, ki ima kot samostojni podjetnik posameznik 
takšno dejavnost priglašeno pri pristojni davčni upravi (v 
nadaljnjem besedilu: prostorski načrtovalec). 

(3) Če samostojni podjetniki posamezniki ali družbeniki 
gospodarske družbe sami ne izpolnjujejo pogojev za 
pooblaščenega prostorskega načrtovalca po predpisih o graditvi 
objektov, mora Imeti pravna oziroma fizična oseba takrat, ko 
opravlja dejavnost iz prejšnjega odstavka s pogodbo o zaposlitvi, 
s pogodbo o delu v skladu z obligacijskimi razmerji, preko 
kooperacije ali na drug zakonit način zagotovljeno sodelovanje 
vsaj enega pooblaščenega prostorskega načrtovalca. 

(4) Posamezne strokovne podlage za prostorske akte lahko 
izdelujejo tudi fizične ali pravne osebe z ustrezno izobrazbo. 

158. člen (nov člen) 
(odgovorni vodja izdelave predloga prostorskega 

akta) 

(1) Pravna oziroma fizična oseba, ki prevzame v izdelavo predlog 
prostorskega akta, mora pred začetkom izdelave predloga 
prostorskega akta imenovati odgovornega vodjo izdelave predloga 
prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: odgovorni vodja). 

(2) Odgovorni vodja je lahko posameznik, ki v skladu s predpisi 
o graditvi objektov izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa 
pooblaščenega prostorskega načrtovalca. 

159. člen (v 1 .obr.171. člen) 
(pogoji za tuje pravne in fizične osebe) 

(1) Tuje pravne osebe in njihove podružnice v Republiki Sloveniji 
lahko ob pogoju pravne in dejanske vzajemnosti opravljajo 
dejavnost prostorskega načrtovanja, če izpolnjujejo tudi pogoje 
iz 157. člena. 

(2) Tuja fizična oseba lahko ob pogoju pravne in dejanske 
vzajemnosti nastopa kot odgovorni vodja izdelave predloga 
prostorskega akta, če: 
1. izkaže, da v državi, katere državljan je, izpolnjuje pogoje za 

opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, 
2. če z ustrezno listino izkaže, da v državi, katere državljan je, 

ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper 
premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot 
treh mesecev ali da ji v tej isti državi ni bil izrečen varnostni 
ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen če je veljavnost 
tega ukrepa že potekla in 

3. če je v času, ko nastopa kot odgovorni vodja, pri pristojni 
poklicni zbornici vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov. 

160. člen (nov člen) 
(zagotavljanje odgovornosti) 

(1) Odgovorni vodja je odgovoren za vsako sestavino predloga 
prostorskega akta, kakor tudi, da posamezne sestavine 
prostorske dokumentacije izdelajo ustrezni strokovnjaki. 

(2) Odgovorni vodja mora vsako zaključeno sestavino predloga 
prostorskega akta, ki jo izdela posameznik iz prejšnjega odstavka, 
potrditi s svojim podpisom in identifikacijsko številko, s čimer 
jamči, da je predlog prostorskega akta pripravljen v skladu s 
predpisi. 

(v 1 .obr. 172,173., 174., 175., 176., 177., 178., 179., 
180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 
190., 191., 192., 193., 194., 195., 196., 197., 198. člen: 

črtani) 

161. člen (nov člen) 
(občinski urbanist) 

(1) Zaradi zagotavljanja strokovnosti opravljanja nalog urejanja 
prostora iz 12. člena tega zakona mora občina zagotoviti 
sodelovanje najmanj ene osebe, ki izpolnjuje pogoje za 
pooblaščenega prostorskega načrtovalca po predpisih o graditvi 
objektov (v nadaljnjem besedilu: občinski urbanist). 
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(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka občinski urbanist opravlja 
tudi naslednje naloge s področja urejanja prostora: 

skrbi za strokovnost in popolnost gradiv, ki jih obravnava 
občinski svet, 

- svetuje županu v zadevah urejanja prostora, 
koordinira strokovne naloge, ki jih za občino opravljajo pravne 
in fizične osebe. 

(3) Občinski urbanist ne sme v občini, kjer opravlja naloge 
občinskega urbanista, nastopati kot izdelovalec predlogov 
prostorskih aktov iz prvega odstavka 157. člena tega zakona in 
tudi ne izdelovati projektne dokumentacije, na podlagi katere bi 
se v občini, za katero nastopa kot občinski urbanist, gradili objekti, 
lahko pa pri takšni gradnji nastopa kot odgovorni nadzornik, če 
izpolnjuje s predpisi o graditvi objektov predpisane pogoje za 
odgovornega nadzornika. 

Sedmi del: KAZENSKE DOLOČBE 

162. člen (v 1 .obr. 199. člen) 
(prekrški v zvezi z geodetskimi storitvami) 

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje 
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki po 
določbah predpisov o geodetski dejavnosti nastopa kot geodetsko 
podjetje, če izvaja parcelacijo v nasprotju s parcelacijskim načrtom 
ali v nasprotju z načrtom novih parcel iz pogodbene komasacije 
(131. člen tega zakona), kakor tudi, če izdela parcelacijski načrt 
v nasprotju z občinskim prostorskim redom. 

(2) Z denarno kaznijo od 90.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba geodetskega podjetja, ki stori 
dejanje iz prejšnjega odstavka. 

163. člen (v l.obr. 200. člen) 
(prekrški odgovornih oseb javne uprave) 

(1) Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba ministrstva, organa ali organizacije v 
njegovi sestavi oziroma upravnega organa občine ali druge lokalne 
skupnosti: 
1. če potrdi prostorski plan občine oziroma občinski prostorski 

red, ki ni v skladu z zahtevami iz 4. odstavka 69. člena tega 
zakona, 

2. če objavi in izvaja prostorski akt v nasprotju s 35., 70. oziroma 
71. členom tega zakona, 

3. izda lokacijsko informacijo v nasprotju s prostorskim aktom 
(80. člen tega zakona). 

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba občine oziroma odgovorna oseba 
nosilca javnih pooblastil, če ministrstvu za prostor oziroma 
organom v njegovi sestavi ne posreduje aktov in drugih predpisov 
v skladu s 149. členom tega zakona. 

(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 150.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje občinski urbanist, če v občini, kjer dela, nastopa 
kot izdelovalec predlogov prostorskih aktov ali če izdeluje 
projektno dokumentacijo, na podlagi katere se v občini, za katero 

nastopa kot občinski urbanist, gradi objekt (tretji odstavek 161. 
člena). 

164. člen (v 1 .obr. 201 .člen 
(prekrški prostorskega načrtovalca) 

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba, ki po določbah tega zakona 
nastopa kot prostorski načrtovalec: 
1. če kot domača pravna ali fizična oseba opravlja dejavnost 

prostorskega načrtovanja, pa ne izpolnjuje s tem zakonom 
predpisanih pogojev (157. člen); 

2. če kot tuja pravna oseba ali njena podružnica opravlja 
dejavnost prostorskega načrtovanja, pa ne izpolnjuje s tem 
zakonom predpisanih pogojev (1. odstavek 159. člena) 

3. če za odgovornega prostorskega načrtovalca imenuje 
posameznika, ki ne izpolnjuje pogojev za odgovornega 
prostorskega načrtovalca (158. člen); 

4. če za odgovornega prostorskega načrtovalca imenuje 
posameznika, ki je tuja fizična oseba in ne izpolnjuje s tem 
zakonom predpisanih pogojev (2. odstavek 159. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki po 
določbah tega zakona nastopa kot prostorski načrtovalec in stori 
katero izmed dejanj iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo od 60.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba prostorskega načrtovalca, ki stori 
katero izmed dejanj iz prvega odstavka tega člena. 

165. člen (nov člen) 
(prekrški odgovornega vodje izdelave) 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, ki po določbah tega zakona nastopa kot 
odgovorni vodja izdelave: 
1. če nastopa kot odgovorni vodja izdelave, pa ne izpolnjuje s 

tem zakonom predpisanih pogojev (158. člen); 
2. če kot tuja fizična oseba nastopa kot odgovorni vodja izdelave, 

pa ne izpolnjuje s tem zakonom predpisanih pogojev (159. 
člen). 

Osmi del: PREHODNE IN KONČNE 

DOLOČBE 

166. člen (v l.obr. 202. člen) 
(podzakonski predpisi) 

(1) Vlada sprejme podzakonski predpis iz 14. člena tega zakona 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Minister za prostor izda podzakonske predpise iz 18. člena 
tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(3) Vlada oziroma minister za prostor sprejme podzakonske 
predpise iz 132., 147., >48., 150., 151., 152. in 155. člena tega 
zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
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(v 1 .obr. 203. člen: črtan) 

167. člen (v l.obr. 204. člen) 
(pokrajine) 

(1) S konstituiranjem pokrajin ie-te prevzamejo načrtovanje 
prostorskih ureditev in druge naloge urejanja prostora 
regionalnega pomena, ki bodo v skladu z zakonom v pristojnosti 
pokrajin. 

(2) Dokler pokrajine niso konstituirane, država in občine oziroma 
njihove interesne zveze skupaj načrtujejo prostorske ureditve 
regionalnega pomena. 

168. člen (v l.obr. 205. člen - prvi del) 
(obveznosti vlade) 

(1) Vlada predloži prostorsko strategijo Slovenije v sprejem 
Državnemu zboru najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega 
zakona. 

(2) Vlada sprejme prostorski red Slovenije najpozneje v enem 
letu po sprejemu prostorske strategije Slovenije. 

169. člen (v l.obr. 205. člen - drugi del) 
(veljavnost državnih prostorskih aktov) 

(1) Do uveljavitve prostorske strategije Slovenije ostanejo v veljavi 
prostorske sestavine dolgoročnega plana Republike Slovenije 
za obdobje od 1986 leta do leta 2000 in prostorske sestavine 
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 
od 1986 leta do leta 1990 (v nadaljnjem besedilu: prostorski plan 
Slovenije). 

(2) Do uveljavitve prostorsKega reda Slovenije ostanejo v veljavi 
prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na podlagi 41. člena in 45.a 
do 45.j člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/ 
90, 18/93, 18/93 in 44/97, v nadaljnjem besedilu: ZUN) ter na 
podlagi zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo 
objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/2001). 

(3) Začeti postopki o sprejetju sprememb in dopolnitev 
prostorskega plana Slovenije in začeti postopki o sprejetju 
prostorskih izvedbenih načrtov iz prejšnjega odstavka se 
nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona, pri čemer se ne 
upoštevajo določbe o prostorski konferenci (29. člen). 

(4) Po uveljavitvi prostorske strategije Slovenije vlada s sklepom 
ugotovi, katere sestavine prostorskega plana Slovenije so v 
nasprotju s prostorsko strategijo Slovenije in ne morejo biti 
podlaga za pripravo prostorskih izvedbenih načrtov iz drugega 
odstavka tega člena. 

170. člen (v l.obr. 206. člen) 
(veljavnost občinskih prostorskih aktov) 

(1) Prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine 
srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 leta do 
leta 1990 (v nadaljnjem besedilu: prostorske sestavine) veljajo 
največ tri leta po uveljavitvi prostorske strategije Slovenije. 

(2) Do uveljavitve prostorskega reda Slovenije lahko občine 
pripravljajo in sprejemajo spremembe in dopolnitve prostorskih 
sestavin občine v skladu s prostorskim planom Slovenije. 

(3) Občine morajo najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi 
prostorskega reda Slovenije z odlokom ugotoviti, katere deli 
prostorskih sestavin so v nasprotju z njim in ne morejo biti podlaga 
za pripravo občinskih prostorskih izvedbenih aktov. 

(4) Po uveljavitvi prostorskega reda Slovenije lahko občine do 
sprejema njihovega prostorskega plana spreminjajo in dopolnjujejo 
prostorske sestavine v skladu s tem zakonom, če niso v nasprotju 
s prostorskim redom Slovenije. 

(5) Postopki o pripravi in sprejemu sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se 
nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona, pri čemer se ne 
uporabljajo določbe o prostorski konferenci (29. člen). 

(6) Občine pričnejo s pripravo prostorskega plana občine in 
občinskega prostorskega reda po uveljavitvi prostorske strategije 
Slovenije v skladu s tem zakonom in jo morajo sprejeti najkasneje 
v 3 letih po sprejemu prostorskega reda Slovenije. 

(7) V občinskem prostorskem redu se prikažejo tudi zemljišča 
izven poselitvenih območij, ki so bila do uveljavitve tega zakona 
določena kot stavbna zemljišča. Pri določanju meril in pogojev za 
urejanje prostora na teh zemljiščih ne veljajo omejitve iz 5. člena 
tega zakona. Za promet z nepremičninami na teh zemljiščih tudi 
ne veljajo določbe 21. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni 
list RS, št. 59/96). 

171. člen (nov člen) 
(ugotavljanje skladnosti) 

(1) Določbe 69., 70. in 71. člena tega zakona se pričnejo uporabljati 
po sprejemu prostorskega plana občine. 

(2) Do uveljavitve prostorskega reda Slovenije vlada ugotavlja 
usklajenost osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
z obveznimi izhodišči iz prostorskega plana Slovenije. Neusklajenih 
delov prostorskih sestavin občina ne sme izvajati. 

172. člen (v l.obr. 207. člen) 
(veljavnost prostorskih ureditvenih pogojev) 

(1) Prostorski ureditveni pogoji iz 25. člena ZUN prenehajo veljati 
z dnem uveljavitve občinskega prostorskega reda, najdalj pa tri 
leta po uveljavitvi prostorske strategije Slovenije. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za prostorske 
ureditvene pogoje iz 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list 
RS, št. 18/93 in 47/93, v nadaljnjem besedilu: ZUN-ČG), ki z 
dnem uveljavitve tega zakona, še niso sprejeti. 

(3) Če se prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega odstavka ne 
sprejemjo v roku iz prvega odstavka tega člena, se spejmejo kot 
sestavina prostorskega reda Slovenije. 

173. člen 
(veljavnost občinskih prostorskih izvedbenih načrtov) 

(1) Ob sprejemu prostorskega reda občine občinski svet z 
odlokom ugotovi, kateri prostorski izvedbeni načrti oziroma njihove 
posamezne sestavine so bodisi v nasprotju z prostorskim planom 
občine in občinskim prostorskim redom, bodisi so že izvršeni. Če 
občina ugotovi, da je občinski prostorski izvedbeni načrt že 
izvršen, kakor tudi, da je v celoti ali v posameznih delih neskladen 
s prostorskim planom občine in občinskim prostorskim redom, 
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ga v celoti oziroma v neskladnem delu z navedenim odlokom 
razveljavi. 

(2) Če občina v roku iz prejšnjega odstavka ne sprejme odloka o 
ugotovitvi skladnosti, se občinski prostorski izvedbeni načrt ne 
sme izvajati. 

(3) Občinski prostorski izvedbeni načrti, ki so skladni s 
prostorskim planom občine in občinskim prostorskim redom veljajo 
najdalj deset let od uveljavitve občinskega prostorskega reda. 

174. člen 
(občinski prostorski izvedbeni akti - dokončanje 

začetih postopkov) 

Začeti postopki o sprejetju oziroma spremembah in dopolnitvah 
občinskih prostorskih izvedbenih aktov se po uveljavitvi tega 
zakona nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona, pri čemer 
se ne upoštevajo določbe o prostorski konferenci (29. člen). 

175. člen (v t.obr. 208. člen) 
(dokončanje upravnih postopkov) 

(1) Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedaj veljavnih 
predpisih. 

(2) Razlastitveni postopki, ki do uveljavitve tega zakona niso 
pravnomočno končani, se končajo po dosedaj veljavnih predpisih. 

(3) Postopki za določitev odškodnine, začeti po določbah zakona 
o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini 
(Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89, Uradni list RS, št. 40/90 
- odločba US) se po uveljavitvi tega zakona končajo po dosedaj 
veljavnih predpisih. 

176. člen (v l.obr. 209. člen) 
(zbirke podatkov) 

(1) Najkasneje v dveh letih po izdaji predpisov iz 148., 150., 151., 
152. in 155. člena tega zakona država in občine zagotovijo tehnične 
možnosti za vzpostavitev sistema zbirk prostorskih podatkov. 

(2) Nosilci urejanja prostora vzpostavijo in pričnejo voditi 
prostorske podatke po določbah tega zakona najkasneje v dveh 
letih po roku iz prejšnjega odstavka. 

(v l.obr. 210., 211., 212., 213., 214 člen: črtani) 

177. člen (v l.obr. 215. člen) 
(prenehanje veljavnosti zakonov) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
1. Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/ 

89); 
2. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni 

list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97); 

3. Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju 
(Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00); 

4. Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), razen 
določbe prve alinee 56. člena, v delu, ki se nanaša na 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 

(2) Ne glede na določbe 4. točke prejšnjega odstavka se do 
uveljavitve predpisa iz 147. člena tega zakona, s katerimi se 
določi način izračuna komunalnega prispevka, komunalni 
prispevek odmerja po dosedaj veljavnih predpisih. 

178. člen (v 1 .obr. 216. člen) 
(nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) 

(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se do posebne 
zakonske ureditve plačuje po sedaj veljavnih predpisih. 

(2) Za stavbno zemljišče se po tem zakonu šteje gradbena parcela 
po predpisih o graditvi objektov. 

179. člen (nov člen) 
(vrednotenje nepremičnin) 

Do uveljavitve standardov za tržno vrednotenje nepremičnin, ki 
jih izda minister, pristojen za posredovanje pri prometu z 
nepremičninami, se za vrednotenje nepremičnin iz 105. člena 
tega zakona uporabljajo strokovni standardi, ki jih določajo predpisi 
o revidiranju. 

180. člen (nov člen) 
(sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov) 

(1) Pogoji, zahteve, usmeritve in smernice, ki jih v skladu z 
zakonom dajejo za pripravo prostorskega akta nosilci urejanja 
prostora iz 30. člena tega zakona, se po tem zakonu štejejo kot 
smernice za pripravo prostorskega akta in se dajejo na način in 
pod pogoji, kot jih določa ta zakon. 

(2) Soglasja, ki jih zakoni določajo k prostorskim aktom, se po 
tem zakonu štejejo za mnenja iz 34. člena tega zakona. 

181. člen (nov člen) 
(opravljanje dejavnosti) 

Pravne sli fizične osebe, ki z dnem uveljavitve tega zakona 
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti urbanističnega 
načrtovanja po določbah drugega odstavka 69. člena ZUN, 
nadaljujejo z delom kot prostorski načrtovalci iz 157. člena tega 
zakona. 

182. člen (nov člen) 
(začetek izvajanja aktivne zemljiške politike) 

Določbe 13. člena tega zakona se pričnejo uporabljati, ko 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije dopolni predpise o svojem 
poslovanju za izvajanje nalog iz tega člena. 

183. člen (v l.obr. 217. člen) 
(gradnja na kmetijskih zemljiščih) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 8. člena 
zakona o kmetijskih zemljiščih. 
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184. člen (nov člen) 
(obveznost zagotovitve sodelovanja občinskega 

urbanista) 

Občine morajo zagotoviti sodelovanje občinskega urbanista iz 
161. člena tega zakona v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. 

185. člen (nov člen) 
(uskladitev z zakonom pri opravljanju dejavnosti 

prostorskega načrtovanja) 

Pravne in fizične osebe, ki po določbah tega zakona nastopajo 
kot prostorski načrtovalec, morajo ustanovitvene in druge akte 
uskladiti z določbami tega zakona v enem letu po njegovi 
uveljavitvi. 

186. člen 
(pristojna poklicna zbornica) 

(1) Pristojna poklicna zbornica po določbah tega zakona je 
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, ustanovljena v skladu 
s predpisi o graditvi objektov. 

(2) Če z dnem, ko se začne z uporabo tega zakona, Zbornica za 
arhitekturo in prostor Slovenije še ni ustanovljena, se kot pristojna 
poklicna zbornica po določbah tega zakona šteje Inženirska 
zbornica Slovenije, ustanovljena na podlagi 100a. člena zakona o 
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, Uradni list 
RS, št. 59/96, 45/99 in 52/00). 

187. člen (v 1 .obr. 218. člen) 
(uporaba izvršilnih predpisov) 

(1) Do izdaje izvršilnih predpisov iz tega zakona se uporabljajo, 
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom: 

1. Navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag 
in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, 
št. 20/85); 

2. Navodilo za določanje in prikazovanje potreb obrambe in 
zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/93); 

3. Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini 
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85); 

4. Navodilo o vodenju kataloga podatkov in evidenc o naravnih 
lastnostih prostora in o vodenju evidenc dejanske rabe 
prostora (Uradni list SRS, št. 19/86); 

5. Navodilo za vodenje evidence o predpisanem varovanju 
prostora in o omejitvah pri posegih v prostor (Uradni list SRS, 
št. 27/85); 

6. Pravilnik o evidenci stavbnih zemljišč (Uradni list SRS, št. 11/ 
88); 

7. Pravilnik o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih 
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85); 

8. Navodilo za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS,št. 
4/99); 

9. Navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč 
(Uradni list RS, št. 4/99); 

10. Navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in 
magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav 
(Uradni list SRS, št. 27/85). 

188. člen (v l.obr. 219. člen) 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj je skrbno preučil stališča Državnega zbora 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: DZ) ter se pri pripravi 
besedila predloga Zakona o urejanju prostora za drugo 
obravnavo (v nadaljevanju: ZUreP) do njih opredelil na 
sledeči način: 

STALIŠČA DZ: 

Predlagatelj zakona naj pri pripravi predlog zakona za drugo 
obravnavo in pri tem upošteva naslednja stališča; 

(1.) - preveriti posamezne opredelitve pojmov glede vsebine tako, 
da zakon čim bolj upošteva že uveljavljene strokovne pojme in 
zagotovi doslednost njihovega upoštevanja v celotnem besedilu 
predloga zakona (2. člen), 

(2.) - večjo težo nameniti usmerjanju poselitve v stavbna zemljišča 
v smislu revitalizacije in rekultiviranja le teh, ravno tako pa tudi 
usmerjanju nove poselitve na površine v zaraščanju (4. člen), 

(3.) ■ drugi odstavek 5. člena naj se nomotehnično prečisti tako, 
da bo jasno, da se posegi v prostor izven poselitvenih območij 
določajo v skladu s 38. in 42. členom predloga zakona (5. člen), 

(4.) - preveri pojem "javni in zasebni interes" (d. člen), 

(5.) - za vodenje aktivne zemljiške politike v občinah preveri 
možnosti za ustanovitev državnega sklada stavbnih zemljišč, 
kot finančne institucije, ki bi s svojimi sredstvi imela možnost 
intervencije v korist občin 11. člen), 

(6.) -v 12. členu v 2. odstavku črta točka 5. - pristojnosti za izdajo 
dovoljenj za poseg v prostor ureja predlog zakona o graditvi 
objektov (12. člen), 

(7.) ■ pri skupni navedbi prostorskih aktov navede vse prostorske 
akte in njihove sestavne dete, ki jih predlog zakona obravnava 
(16. člen), 

(8.) • preveri smiselnost določbe in prouči možnost, da politiko 
prostorskega razvoja sprejema Državni zbor Republike Slovenije 
oziroma, da Vlada Republike Slovenije sprejema smernice (17. 
člen), 

(9.) ■ preveri možnost sklica prostorske konference tudi že na 
osnovi sprejete pobude (27. člen), 

(10.) - pri načinu pridobitve strokovnih rešitev za posamezne 
prostorske ureditve predvidene s prostorskimi akti jasneje loči 
način pridobitve teh rešitev z javnim natečajem in z drugimi oblikami 
pridobitve variantnih rešitev. Predlog zakona naj tudi določi kdaj je 
praviloma javni natečaj obvezen (29. člen), 

(11.)- nedvoumno jasno opredeli ali je pripravljavec prostorskega 
akta dolžan upoštevati pripombe in predloge dane v javni obravnavi 
ter v smislu te pripombe preoblikuje tudi 31. člen (30. člen), 

(12.) - preveri ustreznost 30 dnevnega roka za izdajo soglasja v 
primerih ko zaradi tehnologije izdaje soglasja zakoni že določajo 
daljše roke oziroma možnost za skrajšanje teh rokov v pristojnih 
zakonih oziroma določi minimalne roke za pridobitev pogojev in 
usmeritev pristojnega organa (32. člen), 

(13.) - preveri možnost dajanja pritožbe s strani pripravljavca 
prostorskega akta na negativno izdano mnenje ali pogoj (32. člen), 

(14.) - bolj jasno oblikuje določbo drugega odstavka (37. člen), 

(15.) - prostorska pravila naj se sprejemajo v obliki navodil in 
smernic (38. člen), 

(16.) - opredeli vlogo lokalne skupnosti pri pripravi prostorskih 
pravil in smernic (40. člen), 

(17.) - podrobneje opredeli vsebino prostorskega plana Slovenije 
(42. člen), 

(18.) - definira akt s katerim se sprejme prostorskega plana 
Slovenije in faznost sprejema le tega (44. člen), 

(19.) - preveri predlagani izbor variantne rešitve o katerem odloči 
Vlada RS glede na dosedanje zakonske zahteve, da o tem 
predhodno razpravlja Državni zbor Republike Slovenije ravno 
tako pa tudi določno opredeli razgrnitev prostorskega akta v 
občini oziroma občinah(48. člen), 

(20.) ■ odbor sicer podpira predlagani regionalni nivo prostorskega 
načrtovanja, vendar naj predlagatelj preveri ustreznost določbe 
glede na sedanjo ustavno ureditev (od 50. do 59. člen), 

(21.) - podrobneje opredeli vsebino prostorskega plana občine 
ter opredeli, da je urbanistična in krajinska zasnova sestavni del 
občinskega prostorskega plana (61. člen), 

(22.) - vsebinsko in logično uskladiti določbe 61., 62., 65 in 68. 
člena predloga zakona, 

(23.) ■ bolj opredeliti vsebino in namen krajinske zasnove kot 
sestavnega dela prostorskega plana občine kakor tudi njeno vlogo 
pri določevanju zavarovanih območij ■ podobno kot je opredeljena 
urbanistična zasnova (64. člen), 

(24.) - črta se določba, da za pripravo prostorskega akta skrbi 
"drug pripravljavec, če tako določa statut občine" (70. člen), 

(25.) - preveri možnost skrajšava rokov za obravnavo pobud za 
spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega plana (72. 
člen), 

(26.) - določbo preoblikuje tako, da bo nedvoumno jasno ali občina 
usklajeni del prostorskega načrta /plana izvaja (73. člen), 

(27.) • prouči restriktivnost določbe iz 74. člena, 

(28.) ■ preveriti vlogo javnega Interesa v kontekstu zmanjšanja 
investicijskega tveganja v primeru izdelave pogojnega 
lokacijskega načrta (77. člen) 

(29.) - doda določbo kdaj začasna prepoved za pravne posle ne 
velja pri pogojnem lokacijskem načrtu (77. člen), 

(30.) - prouči pravilnost sklicevanja v 79. členu, 

(31.) - priporoči naj kdaj občine skupaj pripravljajo prostorski 
izvedbeni akt (81. člen), 

(32.) - jasneje določi obveze v zvezi s pripravo podzakonskih 
predpisov in navede naslove ter podlago (83. člen), 

(33.) - predlagatelj naj določi rok veljavnosti začasnih ukrepov 
(84. člen), 
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(34.) - poglavje "prostorski ukrepi" prvi razdelek: "začasni ukrepi 
za zavarovanje urejanja prostora" vsebinsko in nomotehnično 
preoblikuje tako, da ni nepotrebnega ponavljanja in da so določbe 
bolj jasne, 

(35.) - opredeli akt s katerim občina določi območje predkupne 
pravice, ravno tako pa tudi jasneje določi ali gre za nepremičnine, 
ki jih občina pridobi na podlagi uveljavitve zakonite predkupne 
pravice ali za vse nepremičnine na območju na katerem se ta 
institut vzpostavi (90. člen), 

(36.) - nomotehnično izboljša formulacijo določbe o parcelaciji 
(138. člen), 

(37.) - jasneje opredeliti kdo je zavezanec za plačilo komunalnega 
prispevka (159. člen) 

(38.) - prouči sedanjo zbornično organiziranost, prouči smiselnost 
predlagane ureditve dveh zbornic v različnih zakonih (ZUREP, 
ZGO, ZGeo in ZRud) ter presodi možnost priprave samostojnega 
predloga zakona o strokovni zbornici projektantov in prostorskih 
načrtovalcev, 

(39.) - v 6. delu predloga zakona: "opravljanje dejavnosti na 
področju prostorskega načrtovanja" prouči dilemo iz javne 
predstavitve mnenj, ki se nanaša na združevanje prostorskih 
načrtovalcev, in sicer ali so to gospodarske družbe in samostojni 
podjetniki ali posamezniki, 

(40.) ■ predmet pooblaščenega prostorskega načrtovanja naj bo 
tudi izdelava občinskega prostorskega reda (172. člen), 

(41.) ■ opredeli vlogo zbornice pri izvedbi javnih natečajev iz 29. 
člena ter prouči možnost, da se med naloge zbornice vnese tudi 
priprava akta o minimalnih tarifah za opravljanje nalog 
arhitekturnega in krajinskega projektiranja, po možnosti pa tudi 
za naloge prostorskega načrtovanja, za katere je v predlogu 
zakona potrebno pooblastilo (178. člen), 

(42.) - v 6. delu predloga zakona:"opravljanje dejavnosti na 
področju prostorskega načrtovanja" prouči možnost, da se 
zakonsko določi "občinskega urbanista" in njegova funkcija kot 
občinske službe, ki skrbi za strokovno raven urbanističnega 
načrtovanja v občini, 

(43.) ■ podzakonske predpise, ki se nanašajo na vsebino 
prostorskih aktov in njihovih strokovnih podlag ter na prostorske 
ureditve državnega pomena predstavi Državnemu zboru 
Republike Slovenije v fazi osnutka najkasneje pred tretjo 
obravnavo predloga zakona (202. člen), 

(44.) - prouči možnost priprave podzakonskega predpisa, ki bi 
vseboval smernice in merila za racionalno rabo prostora, 

(45.) • po možnosti skrajša roke, ki se nanašajo uveljavitev zakona 
v 205., 206. in 207. členu, 

(46.) ■ prouči možnost skrajšanja rokov za vzpostavitev sistema 
zbirk podatkov (209. člen), 

(47.) - gradnjo izven poselitvenih območij ureja že ta predlog 
zakona. Predlagatelj pa naj dodatno prouči pogoje in kriterije za te 
posega v smislu 8. člena zakona o kmetijskih zemljiščih v navezavi 
z 5. členom tega predloga zakona (217. člen), 

(48.) - prouči možnost, da naslov spremeni tako, da se glasi: « 
Zakon o prostorskem redu«, 

(49.) ■ v večji meri upošteva določila Strategije regionalnega 
razvoja Slovenije in Evropske listine o lokalni samoupravi, 

(50.) - podrobneje opredeli vsebino urbanistične zasnove, ki 
predstavlja pomembno sestavino regionalnega razvoja, 

(51.) - ponovno prouči predlagane rešitve v tretjem razdelku - 
Razlastitev in omejitve lastninske pravice in rešitve v četrtem 
razdelku - Komasacija tako, da bodo le-te skladne z ustavo in da 
hkrati ne bodo zmanjševale že zagotovljene stopnje pravne 
varnosti razlaščencev, 

(52.) - dodatno prouči predloge iz javne predstavitve mnenj, 

(53.) - upošteva mnenje Komisije za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj Državnega sveta Republike Slovenije, 

(54.) - upošteva pripombe iz mnenja Sekretariata Državnega 
zbora za zakonodajo in pravne zadeve. 

UPOŠTEVANJE STALIŠČ: 

Ad (1.): 

Predlagatelj je preveril posamezne pojme v 2. členu, pri čemer je 
v 1., 3., 5., 6., 7., 9., 26., 27. in 28. točki vnesel dopolnitve v smislu 
jasnejšega zapisa posameznih definicij. 

Predlagatelj je tudi iz nadaljnjega besedila predloga zakona iz 
prve obravnave v 2. člen prenesel definicije iz 19. ter prvega 
odstavka 149. člena kot nove 18., 19., 20., 22., 23. in 24. točke ter 
dodal novo 25. točko z definicijo komasacije. Zaradi skladnosti s 
predlogom zakona o graditvi objektov je črtana tudi definicija 
posega v prostor, saj je ta termin v predlogu zakona za drugo 
branje zamenjan z izrazom objekt oziroma gradnja, ki po definiciji 
iz predloga zakona o graditvi objektov dejansko pomeni dosedaj 
uporabljan izraz poseg v prostor. 

Predlagatelj je prav tako upošteval stališče o čim večjem 
upoštevanju že uveljavljenih strokovnih pojmov tako, da je 
prostorski načrt občine preimenoval v prostorski plan občine, 
kakor tudi stališče glede doslednosti upoštevanja v tem zakonu 
navedenih strokovnih pojmov v celotnem besedilu zakona. 

Ad (2.): 

Predlagatelj je sledil stališču, da naj ZUreP nameni večjo težo 
usmerjanju poselitve v stavbna zemljišča v smislu revitalizacije in 
rekultivacije le teh kakor tudi usmerjanju nove poselitve na 
površine v zaraščanju, in sicer tako, da je s preoblikovano določbo 
drugega odstavka 4. člena posebej poudaril, da je pri usmerjanju 
poselitve treba prvenstveno izkoristiti proste in nezadostno 
izkoriščene površine v naseljih z njihovim aktiviranjem ter s 
prenovo in sanacijo degradiranih območij v naseljih. V skladu z 
omenjenim stališčem je predlagatelj dopolnil tudi tretji odstavek 4. 
člena, in sicer, da je treba širitev naselja, ob upoštevanju tehničnih 
in tehnoloških značilnosti predvidenih prostorskih ureditev, 
praviloma usmerjati na zemljišča, ki so z vidika varovanja in 
ohranjanja naravnih virov ter ohranjanja naravnih in kulturnih 
vrednot manj pomembna. V skladu s predlogom, danim na javni 
predstavitvi mnenj k predlogu ZUreP v DZ, da naj predlagatelj 
določbe tega in naslednjega člena čimbolj približa določbam 8. 
člena zakona o kmetijskih zemljiščih, je predlagatelj tudi dodal 
določbo, da je širitev naselja dopustna tudi za nujne funkcionalne 
zaokrožitve komunalno opremljenih območij. 

Ad (3.): 

Predlagatelj je v skladu s stališčem, da naj se drugi odstavek 5. 
člena nomotehnično prečisti tako, da bo jasno, da se posegi v 
prostor izven poselitvenih območij določajo v skladu z 38. in 42. 
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členom predloga zakona, preoblikoval določbo drugega odstavka 
5. člena, in sicer, da se posegi zunaj poselitvenih območij določajo 
v skladu s prostorskim redom Slovenije. Predlagatelj je pri pripravi 
predloga ZUreP namreč sledil tudi stališču Sekretariata DZ za 
zakonodajo in pravne zadeve, ki v svojem mnenju opozarja na 
nejasno (pravno) naravo prostorskih pravil, ki naj bi jih izdajal 
minister, pristojen za prostor in prostorska pravila (splošna pravila 
za urejanje prostora v Sloveniji) integriral v državni prostorski akt 
- prostorski red Slovenije, ki ga v skladu s strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije sprejme Vlada Republike Slovenije, (več o tem 
v nadaljevanju). Predlagatelj je tudi uskladil temiinologijo z drugimi 
predpisi (namesto "dejavnosti vodnega gospodarstva" je vnesel 
izraz "upravljanju voda"). Zamenjan je tudi izraz "turizem" z 
izrazom "rekreacija zunaj poselitvenih območij", s čimer so 
odpadle n.pr. možnosti gradnje turističnih kompleksov zunaj 
poselitvenih območij, ne da bi prej temu ustrezno spremenili 
prostorski plan občine, kar je bila zahteva, dana na javni 
predstavitvi mnenj k predlogu ZUreP v DZ. 

Ad (4.): 

Stališče DZ, da naj predlagatelj preveri pojem "javni in zasebni 
interes", je predlagatelj upošteval tako, da je v določbo prvega 
odstavka 8. člena vnesel besedo javna "korist", saj se dejansko 
tehtajo zadeve urejanja prostora, ki so v javno korist (in ne v 
javnem interesu) glede na zasebne (legitimne) interese. 
Predlagatelj je tudi prenesel določbo drugega odstavka tega člena 
v poglavje o razlastitvi, ker se določba nanaša izključno na 
razlastitev. 

Ad (S.): 

Predlagatelj je preveril možnost ustanovitve državnega sklada 
stavbnih zemljišč, ki bi s svojimi sredstvi imel možnost intervencije 
v korist občine. Pri tem je ugotovil, da je predvsem na področju 
zemljišč v mestih in zemljiščih predvidenih za poselitev, trg 
nepremičnin zakonsko neurejen in ni predvidena še nobena 
državna institucija kot nosilka razvoja tega dela trga. Predlagatelj 
je zato preučil možnosti ustanovitve novega nepremičninskega 
sklada Slovenije, ter pri tem ugotovil, da bi bilo to nesmotrno, saj 
je mogoče doseči izvajanje aktivne zemljiške politike že z 
razširitvijo področja delovanja, sedaj že uveljavljenega in 
preoblikovanega Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki 
je bil ustanovljen s Stanovanjskim zakonom (Ur.l. RS/I, št 18/91 in 
spremembe) 19. oktobra 1991, in je njegova vloga sedaj omejena 
le na financiranje nacionalnega stanovanjskega programa oziroma 
spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja 
stanovanj in stanovanjskih hiš. Na podlagi 57. člena zakona o 
javnih skladih (Ur.l.RS št. 22/00) je Vlada Republike Slovenije 
sprejela akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije kot javnega (finančnega in nepremičninskega) sklada, 
ki posluje v tej statusni obliki od 1. januarja 2001 dalje. 

Predlagatelj je že v besedilu za prvo obravnavo določil, da z 
aktivno zemljiško politiko občina lahko pridobiva zemljišča in druge 
nepremičnine na prostem trgu zemljišč oziroma na njih uveljavlja 
predkupno pravico ter uveljavlja in izvaja druge ukrepe iz svoje 
pristojnosti v javno korist, pri čemer lahko država sodeluje s 
finančnimi in drugimi ukrepi zemljiške politike (3. odstavek 12. 
člena). Sedaj pa je sledil stališču Državnega zbora ter v novem 
13. členu predloga zakona za drugo obravnavo opredelil aktivno 
zemljiško politiko države in določil njene naloge, ki jih navezuje na 
11. in 12. člen zakona. V skladu s tem, je predlagatelj dopolnil 11. 
člen z novo 6. točko, v kateri je navedel, da med državne 
pristojnosti urejanja prostora spada tudi vodenje in izvajanje 
aktivne zemljiške politike. 

V skladu z vsemi zgoraj navedenimi ugotovitvami je predlagatelj 
v tretjem odstavku 13. člena predloga tega zakona določil, da je 

nosilec izvajanja aktivne zemljiške politike, ki je opredeljena v 
prvem in drugem odstavku 13. člena primarno Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, ki bo moral za izvajanje teh novih nalog 
dopolniti obstoječe splošne pogoje poslovanja z merili in pogoji za 
izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike, saj po ugotovitvah 
predlagatelja namreč sedanja merila v splošnih pogojih poslovanja 
ne zadoščajo predlaganemu razširjenemu poslovanju (obvezna 
določila 6. člena zakona o javnih skladih). Predlagatelj pa je prav 
tako dopustil, da se v izvajanje aktivne zemljiške politike vključijo 
tudi druge zainteresirane državne strukture, torej državni organi, 
državne institucije ter nepremičninski in finančni skladi, s tem pa 
je nedvomno ustvaril poleg glavnega nosilca izvajanja nalog 
aktivne zemljiške politike, dovolj širok krog nosilcev uresničevanja 
aktivne zemljiške politike, da bodo uresničeni cilji, ki jih opredeljuje 
iz prvi odstavek 13. člena, tega novega instituta. V prehodnih in 
končnih določbah je predlagatelj dodal v ta namen tudi nov 181. 
člen, v katerem je določil, da se določbe 13. člena tega zakona 
pričnejo uporabljati, ko Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
dopolni predpise o svojem poslovanju za izvajanje nalog iz tega 
člena. 

Ad (6.): 

Predlagatelj je v skladu s stališčem DZ, da naj se v drugem 
odstavku 12. črta besedilo "5. dovoljevanje posegov v prostor po 
predpisih o graditvi objektov;", to besedilo i/ predlogu zakona za 
drugo branje v 11. členu črtal, saj je dovoljevanje posegov v 
prostor tvarina predloga zakona o graditvi objektov. 

Ad (7.): 

Predlagatelj je upošteval stališče DZ, da naj v 16. členu (v predlogu 
za drugo obravnavo 17. člen) navede vse prostorske akte in 
njihove dele, ki jih predlog zakona obravnava, in sicer tako, da je 
v besedilo tretjega odstavka dodal prostorski red Slovenije in v 
besedilo četrtega odstavka vnesel urbanistične in krajinske 
zasnove. 

Ad (8.): 

Predlagatelj je sledil stališču DZ, da naj preveri smiselnost določbe 
17. člena (predlog politike urejanja prostora Slovenije) in prouči 
možnost, da politiko prostorskega razvoja Slovenije sprejme DZ 
oziroma, da Vlada Republike Slovenije sprejema smernice. 
Predlagatelj je ugotovil, da določba 17. člena predloga zakona za 
prjo obravnavo dejansko ni smiselna, saj je vsebina politike 
prostorskega razvoja Slovenije zajeta v strategiji prostorskega 
razvoja Slovenije (v besedilu predloga zakona, ki ga je obravnaval 
DZ v prvem branju, je to zasnova prostorskega razvoja Slovenije), 
ki jo sprejme DZ, smernice za urejanje prostora pa so vsebina 
(novega) prostorskega reda Slovenije, ki ga sprejme Vlada 
Republike Slovenije. Zato je predlagatelj 17. člen črtal. 

Ad (9.): 

Predlagatelj je sledil stališču DZ, da naj preveri možnost sklica 
prostorske konference tudi že na osnovi sprejete pobude za 
pripravo prostorskega akta in v prvi odstavek 29. člena (v prvi 
obravnavi: 27. člen) vnesel določbo, da pripravljavec obvezno 
skliče zbor konference pred sprejemom programa priprave 
(prostorskega akta) in najmanj 8 dni pred javno razgrnitvijo 
prostorskega akta. Predlagatelj je tudi nomotehnično in redakcijsko 
preuredil določbe tega člena v smislu njihovega jasnejšega zapisa. 

Ad (10.): 

Predlagatelj je v celoti upošteval stališče DZ, po katerem naj 
ZureP jasneje loči način pridobitve strokovnih rešitev za 
posamezne prostorske ureditve z javnim natečajem od drugih 
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oblik pridobitve variantnih rešitev, in sicer tako, da je v 31. členu 
(v prvi obravnavi: 29. člen) določil, kdaj se strokovne rešitve 
pripravijo v variantah ter kdaj in kako se te variantne rešitve 
pridobijo z javnim natečajem (arhitekturno - urbanistični natečaj). 
V tem členu je tudi določil, da se variantne rešitve praviloma 
morajo pridobiti z arhitekturno - urbanističnim natečajem, če gre 
za prostorsko ureditev, načrtovano z lokacijskim načrtom, razen 
za načrtovanje objektov in naprav gospodarske infrastrukture. 

Ad (11.): 

Predlagatelj je v skladu s stališčem DZ, da naj zakon nedvoumno 
opredeli, ali je pripravljavec prostorskega akta dolžan upoštevati 
pripombe in predloge dane v javni razgrnitvi ter v tem smislu 
preoblikuje ustrezne člene, presodil določbo 32. in 33. člena zakona 
(vprvi obravnavi: 30. in 31. člen) ter 32. člen dopolnil z določbo, da 
mora pripravljavec prostorskega akta o pripombah in predlogih, 
danih v času javne razgrnitve voditi zapisnik, do njih zavzeti 
stališča in stališča skupaj s pripombami in predlogi priložiti 
prostorskemu aktu, ki ga posreduje v sprejem. Poudariti pa velja, 
da pripravljavec ni dolžan upoštevati vseh pripomb, zlasti tistih, ki 
nimajo legitimne podlage ali pa ne sodijo v kontekst načrtovane 
prostorske ureditve. V vsakem primeru pa mora do njih zavzeti 
stališča, torej svoje upoštevanje oziroma neupoštevanje utemeljiti, 
v končni fazi pa o njih odloči organ, ki sprejme prostorski akt. V 
primeru, da se ne strinja s stališči pripravljavca, mu lahko vrne 
prostorski akt v ustrezno spremembo in dopolnitev. 

A d (12.): 

Predlagatelj je v skladu s stališčem DZ, po katerem naj predlagatelj 
preveri ustreznost 30 dnevnega roka za izdajo soglasja k 
prostorskemu aktu v primerih, ko zaradi tehnologije izdaje soglasja 
zakoni že določajo daljše roke oziroma možnost, za skrajšanje 
teh rokov v pristojnih zakonih oziroma določi minimalne roke za 
pridobitev pogojev in usmeritev pristojnega organa, ugotovil, da 
dejansko nekaj področnih zakonov določa daljše roke, ki jih 
objektivno, zaradi njihove narave, ni možno skrajševati. Zato je v 
prvem odstavku 34. člena vnesel določbo, da rok za soglasja 
oziroma mnenja ne sme biti daljši od 30 dni, razen, če zaradi 
tehničnih zahtev ni z zakonom določen drugačen rok. 

Predlagatelj je tudi preučil stališče, da naj zakon določi minimalne 
roke za pridobitev pogojev in usmeritev pristojnega organa, pri 
čemer je ugotovil, da je to stališče že zajeto v določbi 30. člena (v 
prvi obravnavi: 28. člen), po kateri morajo omenjeni subjekti 
najkasneje v 30 dneh oziroma v roku, ki je določen s programom 
priprave pripravljavcu prostorskega akta dati zahteve in usmeritve 
v zvezi z načrtovanjem nameravane prostorske ureditve, sicer 
se šteje, da s tem v zvezi nimajo zahtev oziroma usmeritev. 

Ad (13.): 

Predlagatelj je v skladu s stališčem DZ, po katerem naj preveri 
možnost dajanja pritožbe s strani pripravljavca prostorskega akta 
na negativno izdano mnenje ali pogoj nosilca urejanja prostora 
(soglasjedajalec), ugotovil, da bi bila pritožba v takih primerih 
nepotrebna oziroma bi le zavlačevala pripravo prostorskega akta. 
Predlog zakona za drugo obravnavo v 30. oziroma 34. členu (v 
prvi obravnavi: 28. oziroma 32. člen) namreč določa, da mora 
soglasjedajalec pri svojem postavljanju smernic za pripravo 
predloga prostorskega akta oziroma pri izdaji mnenja ali soglasja 
navesti konkretno določbo veljavnega predpisa oziroma drugega 
pravnega akta iz njegove pristojnosti, na kateri temelji njegova 
odločitev, sicer je pripravljavec prostorskega akta ni dolžan 
upoštevati. Torej tudi, če odkloni izdajo soglasja oziroma izda 
negativno mnenje. S tem ima pripravljavec prostorskega akta 
možnost, da preveri zakonitost soglasjedajalčeve odločitve in če 
ugotovi, da nima pravne podlage, takega mnenja ali pogoja pač 
ne upošteva. 

S tem v zvezi je pripravljavec tudi dopolnil določbo 30. člena in 
sicer, da soglasjedajalec ne more s smernicami, danimi za pripravo 
predloga prostorskega akta, s katerim se podrobneje načrtuje 
prostorska ureditev, spreminjati pogojev, danih k prostorskemu 
aktu, na podlagi katerega se pripravlja podrobnejši prostorski 
akt, kar je v sedanji praksi pogost pojav. 

Ad (14.): 

Predlagatelj je upošteval stališče DZ, po katerem naj bolj jasno 
oblikuje določbo drugega odstavka 27. člena (v prvi obravnavi: 
37. člen) in določbo preoblikoval tako, da je nedvoumno, da mora 
občina z dnem uveljavitve njenega prostorskega plana le tega 
posredovati ministrstvu, pristojnemu za prostor, krajevno pristojni 
upravni enoti in pristojnemu inšpektoratu za prostor; krajevno 
pristojni upravni enoti in pristojnemu inšpektoratu za prostor pa 
poleg občinskega prostorskega plana tudi občinski lokacijski 
načrt. 

Ad (15.): 

Predlagatelj je ob proučevanju pripombe, da naj se prostorska 
pravila sprejemajo v obliki navodil in smernic ugotovil, da je narava 
prostorskih pravil, kot jih je določal zakon v prvi obravnavi, nejasna, 
predvsem v odnosu do prostorskih aktov na vseh ravneh, na kar 
je opozoril tudi Sekretariat DZ za zakonodajo in pravne zadeve. 
Zato je vsebino prostorskih pravil vključil v nov prostorski akt 
države, prostorski red Slovenije. V predlogu zakona za drugo 
branje so zato členi (v prvi obravnavi: 38., 39. in 40. člen), ki 
določajo vsebino, namen, obveznost upoštevanja in izdajanje 
prostorskih pravil, črtani in smiselno vključeni v poglavje o 
prostorskem redu Slovenije - 39. in 40. člen. 

Ad (16.): 

Predlagatelj je tudi ob proučitvi pripombe, da naj se opredeli vlogo 
lokalne skupnosti pri pripravi prostorskih pravil in smernic (v prvi 
obravnavi: 40. člen) ugotovil nejasnost narave prostorskih pravil, 
zato je postopal, kot je navedeno v opredelitvi do pripombe k 
prejšnji točki. 

Ad (17.): 

Predlagatelj je ob proučitvi pripombe, da naj podrobneje opredeli 
vsebino prostorske zasnove Slovenije (42. člen) in v povezavi s 
pripombami, ki se nanašajo na prostorska pravila (38. do 40. 
člen) ugotovil, da je potrebno vsebino temeljnega državnega 
prostorskega akta preoblikovati tako, da bo ta vseboval na eni 
strani strateške usmeritve prostorskega razvoja, na drugi strani 
pa tudi temeljna pravila za urejanje prostora na državni, regionalni 
in lokalni ravni. 

Zato je predlagatelj preoblikoval zasnovo prostorskega razvoja 
Slovenije tako, da je v predlogu zakona na državni ravni namesto 
nje predvidel dva dokumenta: strategijo prostorskega razvoja 
Slovenije oziroma prostorsko strategijo Slovenije kot temeljni 
državni razvojni dokument usmerjanja prostorskega razvoja, ki 
v povezavi z drifgimi razvojnimi državnimi dokumenti določa 
strateške usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru in izhodišča 
za koordinacijo njihovih razvojnih politik ter prostorski red Slovenije, 
kot temeljni operativni dokument, ki določa osnovna pravila 
prostorskega načrtovanja na vseh ravneh. 

Z uvedbo prostorskega reda Slovenije je predlagatelj nadomestil 
tudi prostorska pravila, ki so s svojo dokaj nejasno naravo 
povzročala nekonsistentnost zakona v delu, ki se nanaša na 
vsebino in obliko prostorskih aktov ter njihovih strokovnih podlag. 

Z uvedbo novega prostorskega akta na državni ravni - 
prostorskega reda Slovenije, je predlagatelj sledil tudi ugotovitvam 
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Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je z odločbo (št. U-l- 
227/00-56 z dne 14.2.2002, Uradni list RS, št. /02) razveljavilo 
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in Zakon o 
urejanju prostora. V obrazložitvi te odločbe (B,- II., točka 17.) je 
Ustavno sodišče, ko je presojalo določbe ZUN ugotavljalo, da je 
izvedba posegov v prostor, ki imajo svojo podlago v prostorskih 
ureditvenih pogojih ob odsotnosti državnega prostorskega reda, 
ki bi določal operativna pravila prostorskega načrtovanja, preveč 
prepuščena prosti interpretaciji oziroma arbitriranju o 
(ne)dopustnosti in pogojih za konkretne posege v prostor. Da ne 
bi prišlo pri gradnji objektov, ki bodo imeli pravno podlago za 
izdajo gradbenega dovoljenja v občinskem prostorskem redu do 
enakih pomanjkljivosti tudi v novem zakonu, je predlagatelj uvedel 
prostorski red Slovenije kot državni prostorski akt, ki bo jasneje 
kot prostorska pravila iz osnutka ZUreP, določal pravila 
prostorskega načrtovanja na vseh ravneh. 

Z oblikovanjem dveh temeljnih prostorskih aktov na državni ravni, 
strategije prostorskega razvoja Slovenije in prostorskega reda 
Slovenije, bo doseženo tudi poenotenje v sistemu prostorskih 
aktov na državni in občinski ravni. 

Skladno z gornjimi ugotovitvami je predlagatelj preoblikoval 37. 
člen (v prvi obravnavi: 41. člen), s katerim je določil namen 
prostorske strategije Slovenije ter 38. člen (v prvi obravnavi: 42. 
člen), s katerim je določil njeno vsebino. Prostorska strategija 
Slovenije vsebuje cilje prostorskega razvoja, zasnovo 
prostorskega razvoja Slovenije kot izhodišče za prostorski razvoj 
na državni, regionalni in lokalni ravni ter ukrepe za njeno izvajanje, 
ki določajo tudi prioritete in usmeritve za dosego ciljev prostorskega 
razvoja Slovenije. Prostorsko strategijo sprejme na predlog vlade 
Državni zbor Republike Slovenije. 

Prostorski red Slovenije, kot je določen v novem 39. členu predloga 
zakona, bo delno prevzel vsebino prostorske zasnove Slovenije 
iz prve obravnave zakona in sicer v delu, ki se nanaša na temeljna 
pravila (v prvi obravnavi: državne smernice) za urejanje prostora 
na državni, regionalni in lokalni ravni. Prostorski red Slovenije bo 
prevzel tudi vsebino prostorskih pravil, predvidenih v besedilu 
zakona za prvo obravnavo. S podrobnejšimi pravili za urejanje 
prostora, ki jih bo določal prostorski red Slovenije, se bo 
zagotavljalo enotno izvajanje zakona ter oblikovale zahteve v 
zvezi s prostorskim načrtovanjem ter arhitekturnim in krajinskim 
projektiranjem. 

Prostorski red Slovenije bo lahko določal tudi merila in pogoje za 
načrtovanje in graditev objektov iz prostorskih ureditev državnega 
pomena, za katere se ne bo pripravil državni lokacijski načrt, kar 
je določeno v novem 40. členu predloga zakona. Prostorski red 
Slovenije bo torej predstavljal tudi neposredno podlago za 
dovoljevanje gradnje posameznih objektov iz prostorskih ureditev 
državnega pomena po predpisih o graditvi objektov. Prostorski 
red Slovenije sprejme vlada. 

Zaradi uvedbe dveh na novo določenih državnih prostorskih aktov 
je v predlogu zakona spremenjeno tudi poglavje, ki določa pripravo 
prostorske strategije in prostorskega reda Slovenije: 

V 41. členu (v prvi obravnavi: 43. člen) je določeno, da je za 
pripravo prostorske strategije in prostorskega reda Slovenije 
odgovorno ministrstvo za prostor. Priprava obeh prostorskih aktov 
se lahko prične tudi na pobudo drugih ministrov, če je pobuda 
obrazložena in dokumentirana na podlagi razvojnih dokumentov 
posameznih dejavnosti. 

V 42. členu predloga zakona (v prvi obravnavi: 44. člen) je določen 
postopek priprave obeh temeljnih državnih prostorskih aktov, ki 
se razlikuje od priprave državnih lokacijskih načrtov in občinskih 
prostorskih aktov. Predloga prostorske strategije in predloga 
prostorskega reda Slovenije se glede na njuno raven in naravo 

temeljnih dokumentov, ki nimata neposrednega vpliva na 
posameznika, javno ne razgrinja in obravnava v lokalnih sredinah, 
temveč se o njih skliče zbor prostorske konference, kot je 
določeno v 29. členu zakona (v prvi obravnavi: 27. člen). Predlog 
prostorske strategije in prostorskega reda Slovenije načrtovalec 
dopolni na podlagi stališč ministra za prostor do priporočil 
prostorske konference. 

Nekoliko dnjgačna, kot pri drugih prostorskih aktih je tudi vsebina 
njunih programov priprave. Program priprave prostorske strategije 
Slovenije sprejme vlada, prostorskega reda Slovenije pa minister 
za prostor. 

Ad (18.): 

Predlagatelj je sledil stališču, da naj se v predlogu zakona za 
drugo obravnavo definira akt, s katerim se sprejme prostorska 
strategija Slovenije. V tretjem odstavku 38. člena (vprvi obravnavi: 
42. člen) je sedaj določeno, da prostorsko strategijo Slovenije 
sprejme na predlog vlade Državni zbor Republike Slovenije z 
resolucijo. Faznost sprejemanja resolucije je določena s 
poslovnikom državnega zbora. 

Ad (19.): 

Predlagatelj je preveril določbo zakona o izboru variantne rešitve 
prostorske ureditve državnega pomena glede na dosedanje 
zakonske določbe (v prvi obravnavi: 48. člen). Ob tem je ugotovil, 
da predhodna razprava o variantah, ki jo po določbah ZUN opravi 
DZ v okviru postopka priprave lokacijskega načrta za objekt 
državne infrastrukture, v novem zakonu ni potrebna. 

ZUN v določbah, ki se nanašajo na pripravo lokacijskih načrtov 
za avtoceste terdmge infrastruktume objekte državnega pomena 
avtoceste (41. a do 41. j člen ZUN) namreč dopušča, da se v 
postopku priprave in sprejemanja lokacijskega načrta lahko 
spremenijo in dopolnijo tudi prostorske sestavine občinskih ali 
republiških dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov v delu, 
ki ga opredeljuje lokacijski načrt, kadar lokacijski načrt ni skladen 
z njimi. Poleg tega ZUN še določa, da v kolikor občina zavrne 
sprejetje sprememb in dopolnitev svojih prostorskih planskih aktov 
v določenem roku, sprejme zadevno odločitev državni zbor kot 
spremembo in dopolnitev republiških prostorskih planskih aktov 
(45. e člen ZUN). V postopku priprave lokacijskega načrta torej 
obstoja možnost, da bo moral pred sprejemom načrta na vladi 
DZ sprejeti spremembe in dopolnitve republiških prostorskih 
planov. Ker mora biti DZ seznanjen z razlogi zanje, se že pri 
pripravi in odločanju o najustreznejši varianti vključi v predhodno 
obravnavo, saj je od izbrane variante in njene sprejemljivosti v 
lokalni skupnosti odvisna morebitna sprememba in dopolnitev 
republiških prostorskih planov. 

Glede na to, da ZUreP ne predvideva enotnega postopka priprave 
državnega lokacijskega načrta in z njim povezanih sprememb in 
dopolnitev prostorske strategije Slovenije ter glede na novo 
sistemsko ureditev, po kateri prostorske ureditve državnega 
pomena niso predmet urejanja z občinskimi prostorskimi akti, 
temveč se območja državnih lokacijskih načrtov v občinskem 
prostorskem redu le prikažejo, ni razloga, da bi se v postopek 
priprave državnega lokacijskega načrta vključeval DZ s 
predhodno obravnavo variantnih rešitev. Predlagatelj meni, da bi 
to predstavljalo nepotrebno obremenjevanje DZ z zadevami, ki 
sodijo v pristojnost izvršilne oblasti. Zato predlagatelj v tem stališču 
ni mogel slediti priporočilu DZ. 

Predlagatelj je ponovno preveril tudi določbo glede javne razgrnitve 
državnih lokacijskih načrtov v občinah. Pri tem je ugotovil, da je 
že v besedilu zakona za prvo obravnavo jasno opredeljeno, da 
se morata javna razgrnitev in javna obravnava opraviti v občini 
oziroma občinah, na katere se nanaša načrtovana prostorska 
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ureditev, zato določbe sedaj 46. člena (v prvi obravnavi: 48. člen) 
v tem delu ni spreminjal, pač pa je zaradi lažje dostopnosti vseh 
zainteresiranih do razgrnjenih gradiv v tretjem odstavku tega 
člena dodal določbo, da se državni lokacijski načrt razgrne tudi 
na sedežu ministrstva za prostor. 

Ad (20.): 

Predlagatelj je temeljito preveril ustreznost določb, ki se nanašajo 
na regionalno zasnovo prostorskega razvoja, glede na sedanjo 
ustavno ureditev (v prvi obravnavi: od 50. do 59. člen). Pri tem je 
ugotovil, da je v sedanjem pravnem sistemu načrtovanje na 
regionalnem nivoju možno le kot partnerski odnos med državo in 
občinami pri skupnem načrtovanju prostorskih ureditev. 
Vključevanje v regionalno prostorsko zasnovo je za državo in 
občine prostovoljno, torej pri sprejemanju odločitev o načrtovanih 
prostorskih ureditvah ni možna nikakršna prisila. Pri tem je 
pomembno tudi to, da se z določbami zakona ne posega v 
obstoječe ustavne in zakonske določbe glede pristojnosti države 
in občin. Glede na to, da je za načrtovanje prostorskih ureditev 
lokalnega pomena pristojna občina, tudi v primeru načrtovanja v 
okviru regionalne prostorske zasnove odločitev o teh ureditvah 
na svojem območju lahko sprejme le pristojni občinski svet. Na 
drugi strani pa je za odločanje glede načrtovanih prostorskih 
ureditev državnega pomena pristojna vlada, zato brez njene 
potrditve ureditev v regionalni prostorski zasnovi, ki sodijo v njeno 
pristojnost, ta kljub morebitnemu soglasju vseh občin brez njenega 
strinjanja ne more biti sprejeta. Glede na to je v zakonu določeno, 
da je regionalna prostorska zasnova lahko sprejeta le, če jo potrdi 
vlada in sprejmejo vsi sveti občin, ki so vanjo vključene. V kolikor 
je katera od udeleženk ne sprejme, regionalna prostorska 
zasnova ne more veljati. 

Predlagatelj je v smislu gornjih ugotovitev v predlogu zakona za 
drugo obravnavo nekoliko preoblikoval določbe, ki se nanašajo 
na odgovornost ter pristojnost pri pripravi in sprejemanju 
regionalne prostorske zasnove in sicer: 

V51. členu (vprvi obravnavi: 53. člen) je sedaj določeno, da so za 
pripravo regionalne prostorske zasnove v skladu z njihovim 
medsebojnim dogovorom odgovorni ministrstvo za prostor in 
občine (ne le ministrstvo, kot je bilo določeno v predlogu za prvo 
obravnavo), vsebinsko pa pripravo koordinira programski svet. 
Glede na navedeno določbo je bilo treba v predlogu zakona črtati 
54. člen, ki je posebej določal občinsko odgovornost za pripravo 
regionalne prostorske zasnove. 

V 56. členu (v prvi obravnavi: 59. člen) je določba drugega odstavka 
preoblikovana tako, da občine - udeleženke sprejmejo regionalno 
prostorsko zasnovo vsaka na svojem območju, sprejeta pa je 
takrat, ko jo sprejmejo občinski sveti vseh udeleženk, kar s 
sklepom ugotovi vlada, ki poskrbi tudi za njeno objavo. 

Predlagatelj je zaradi enotnosti uporabljenih nazivov prostorskih 
aktov v tem zakonu naziv prostorskega akta »regionalna zasnova 
prostorskega razvoja« v predlogu zakona za drugo obravnavo 
skrajšal v naziv: »regionalna prostorska zasnova« (v prvi 
obravnavi: regionalna zasnova) in skladno s tem uskladil besedilo 
v vseh členih, kjer se določbe nanašajo ta akt. 

Predlagatelj je poleg navedenih sprememb v poglavju 4. Regionalna 
zasnova prostorskega razvoja v predlog zakona za drugo 
obravnavo zaradi jasnejše dikcije vnesel tudi nekatere popravke 
redakcijske narave: 
- v tretjem odstavku 49. člena (v prvi obravnavi: 51. člen), ki se 

nanaša na pripravo krajinske zasnove za območja, 
predvidena za zavarovanje, 

■ v 50. členu (v prvi obravnavi: 52. člen), ki se nanaša na 
nadomestitev prostorskega plana občine z regionalno 

prostorsko zasnovo, 
v 55. členu (v prvi obravnavi: 58. člen), ki se nanaša na 
stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, 
v prvem in tretjem odstavku 56. člena (v prvi obravnavi: 59. 
člen), ki se nanašata na dopolnitev in uveljavitev regionalne 
prostorske zasnove. 

Predlagatelj je po proučitvi vsebine regionalne prostorske zasnove 
v 49. členu (v prvi obravnavi: 51. člen) ugotovil, da je določba 
tretjega odstavka, ki določa, da regionalna prostorska zasnova 
lahko nadomešča državni lokacijski načrt in je torej lahko 
neposredna podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenega 
dovoljenja ter za razlastitev za gradnjo objektov iz prostorskih 
ureditev državnega pomena glede na značaj in vsebino regionalne 
prostorske zasnove nesmiselna, zato je v tem predlogu zakona 
črtana. 

Ad (21.): 

Predlagatelj je ob stališču, da naj podrobneje opredeli vsebino 
prostorskega načrta občine ter opredeli, da sta urbanistična in 
krajinska zasnova njegova sestavna dela, ponovno preveril 
vsebino prostorskega načrta občine in ustreznost zakonske 
ureditve tega poglavja iz prve obravnave, po1 kateri je prostorski 
plan občine vseboval dva dela: zasnovo prostorskega razvoja 
občine, ki opredeljuje strategijo urejanja prostora v občini in 
izhodišča za usklajen razvoj v prostoru in občinskega 
prostorskega reda, ki določa namensko rabo prostora z 
usmeritvami in pogoji za urejanje prostora. Pri tem je ugotovil, da 
je glede na različnost vsebine in narave obeh delov tega 
prostorskega akta ter zaradi enotnosti ureditev na državnem in 
lokalnem nivoju ustreznejša delitev prostorskega načrta občine 
na dva ločena prostorska akta: prostorski plan občine in občinski 
prostorski red. 

Glede na navedeno je bilo treba preoblikovati besedilo 57. člena 
zakona (vprvi obravnavi: 60. člen), ki določa namen prostorskega 
plan občine. S tem členom je sedaj določeno, da prostorski plan 
občine opredeljuje strategijo prostorskega razvoja občine in 
izhodišča za vzdržen in usklajen razvoj v prostoru na območju 
občine. 

Vsebina prostorskega plana občine je določena v 58. členu (v 
prvi obravnavi: 61. člen). Iz vsebine jasno izhaja, da sta 
urbanistična in krajinska zasnova sestavni dei prostorskega plana 
občine. Drugi odstavek tega člena, ki je določal, da se urbanistična 
oziroma krajinska zasnova lahko sprejme kot dopolnitev 
prostorskega plana občine (v prvi obravnavi: prostorske zasnove 
občine) vsebinsko ni sodil v ta člen, zato je sedaj črtan, navedena 
vsebina pa je prenesena v nov 62. člen o posebni določbi o 
sprejemu urbanistične oziroma krajinske zasnove. Vsebina 
prostorskega plana občine je določena z enako podrobnostjo kot 
vsebina drugih prostorskih aktov v tem zakonu in po mnenju 
predlagatelja daje skupaj z določbo 59. člena (v prvi obravnavi: 
62. člen), ki določa vsebino urbanistične zasnove ter 61. člena (v 
prvi obravnavi: 64. člen), ki določa vsebino krajinske zasnove, 
jasen pravni okvir za določitev podrobnejše vsebine in oblike 
prostorskega plana občine v podzakonskem predpisu, ki ga v 
skladu z določbo 18. člena (v prvi obravnavi: 83. člen) izda minis- 
ter za prostor. 

Vsebina občinskega prostorskega reda je določena v 63. členu 
(v prvi obravnavi: 65. člen). Člen je zaradi jasnosti določb nekoliko 
spremenjen in redakcijsko popravljen: 
• v prvem odstavku tega člena je sedaj določeno, da je občinski 

prostorski red temeljni operativni občinski prostorski akt; 
- dodana je prva točka prvega odstavka, s katero občinski 

prostorski red določa členitev območja občine na prostorske 
in funkcionalne celote. 
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V besedilu zakona je sedaj črtana tudi prejšnja 2. točka prvega 
odstavka tega člena, ki je varovalne površine, zavarovana 
območja in območja, predvidena za zavarovanje opredeljevala 
kot del vsebine občinskega prostorskega reda. Glede na to, da te 
površine in območja predstavljajo dejansko stanje v prostoru, ki 
ga je treba upoštevati pri načrtovanju rešitev v prostorskem aktu, 
predstavlja prikaz teh površin in območij eno od obveznih prilog 
prostorskega akta in je zato sedaj vključen v drugi odstavek 25. 
člena (v prvi obravnavi: 24. člen). Skladno s tem se črta drugi 
odstavek tega člena ter 67. člen zakona iz prve obravnave. 

V 64. členu (v prvi obravnavi: 66. člen) je dodan nov drugi odstavek, 
ki določa, da občinski prostorski red določa tudi območja razpršene 
pozidave. Peti odstavek tega člena (v prvi obravnavi: četrti 
odstavek) pa je redakcijsko popravljen tako, da se v občinskem 
prostorskem redu prikažejo tudi območja državnih lokacijskih 
načrtov. 

Preoblikovan je tudi 66. člen (v prvi obravnavi: 69. člen), ki določa, 
da lahko občinski prostorski red za posamezno ureditveno 
območje določi tudi podrobnejša merila in pogoje za pripravo 
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predlagatelj je v 
tem členu črtal skrajšano ime za ta podrobnejša merila in pogoje 
(v prvi obravnavi: regulacijski načrt), saj ne predstavljajo nove 
vrste prostorskega akta, zato je ime »regulacijski načrt« lahko 
zavajajoče. Iz istega razloga je črtan tudi drugi odstavek tega 
člena, tretji odstavek pa je zaradi uskladitve z zgoraj navedenim 
preoblikovan. 

Ad (22.): 

Predlagatelj je sledil stališču, da naj se vsebinsko in logično 
uskladijo določbe 61., 62., 65 in 68. člena predloga zakona. Zato 
je v 58. členu (v prvi obravnavi: 61. člen), ki se nanaša na vsebino 
prostorske strategije občine v 2. točki prvega odstavka besedilo 
dopolnil tako, da ta sedaj določa zasnovo razmestitve dejavnosti 
v prostoru in zasnovo njegove rabe, zasnovo poselitvenih 
območij, zasnovo infrastrukturnih omrežij lokalnega pomena ter 
zasnovo krajine. 

V 59. členu (v prvi obravnavi: 62. člen) je prvi odstavek dopolnjen 
tako, da se urbanistična zasnova praviloma pripravi za mesta in 
za lokalna središča, pa tudi za naselja, katerim se določajo 
območja za njihovo širitev in prenovo. Dopolnjen je tudi drugi 
odstavek tega člena tako, da urbanistična zasnova določa zlasti 
njeno ureditveno območje, členitev območja v posamezne 
funkcionalne celote, zasnovo razporeditve dejavnosti v prostoru 
in zasnovo namenske rabe površin, zasnovo infrastrukturnih 
sistemov, zasnovo ureditve zelenih in rekreacijskih površin v 
naselju, območja prenove in območja za širitev naselja. 

V 63. členu (v prvi obravnavi: 65. člen), ki določa vsebino 
občinskega prostorskega reda, je besedilo preoblikovano tako, 
da prostorski red določa členitev območja na prostorske in 
funkcionalne celote, območja namenske rabe prostora s 
površinami za javno rabo, merila in pogoje za urejanje prostora 
ter prostorske in druge ukrepe za izvajanje prostorskega reda. 

V 65. členu (v prvi obravnavi: 68. člen), ki določa merila in pogoje 
za urejanje prostora, je zaradi uskladitve besedila z ostalimi členi 
dmgi odstavek iz prve obravnave črtan, saj je določba smiselno 
že vsebovana v drugih členih, dodan pa je nov drugi odstavek, ki 
nadomešča enako besedilo, ki je bilo v prvi obravnavi vključeno 
v prvi odstavek tega člena (in je sedaj na tem mestu črtan) in 
določa, da so merila In pogoji za urejanje prostora iz občinskega 
prostorskega reda podlaga za pripravo projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja na tistih območjih, ki se ne urejajo z 
lokacijskimi načrti. 

Ad (23.): 

Predlagatelj je sledil stališču, da je treba, podobno kot pri 
urbanistični zasnovi, bolj opredeliti vsebino in namen krajinske 
zasnove kakor tudi njeno vlogo pri določevanju zavarovanih 
območij. 

Predlagatelj je glede na to stališče preoblikoval prvi odstavek 61. 
člena (v prvi obravnavi: 64. člen) in jasneje opredelil namen 
krajinske zasnove tako, da je sedaj določeno, da je namen 
krajinske zasnove določiti strategijo prostorskega razvoja krajine 
ter uskladiti in podrobneje določiti načine prostorskega urejanja v 
krajini. Poleg tega je v 61. členu sedaj dodan nov četrti odstavek, 
ki določa vsebino krajinske zasnove. Krajinska zasnova določa 
zasnovo namenske rabe prostora, usmeritve za razvoj dejavnosti 
in njihovo prostorsko organizacijo ter usmeritve in pogoje za 
urejanje prostora. 

Drugi odstavek tega člena je redakcijsko popravljen in zaradi 
jasnosti zakonskih določb oblikovan kot drugi in tretji odstavek. 

A d (24.): 

Predlagatelj je upošteval zahtevo glede črtanja določbe, da je za 
pripravo prostorskega plana občine odgovoren poleg župana 
lahko tudi drug pripravljavec, če tako določa statut občine. 

Sklicevanje na statut občine v zakonu je nesistemsko in 
nepotrebno, zato je v prvem odstavku 67. člena (v prvi 
obravnavi:70. člen) ta določba sedaj črtana. 

Ad (25.):' 

Predlagatelj je ob preveritvi rokov za obravnavo pobud za 
spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega plana in 
občinskega prostorskega reda preveril možnost njihove 
skrajšave, kot mu je bilo naloženo. Pri tem je ugotovil, da je 
preveritev prostorskega plana občine, ki opredeljuje strategijo 
prostorskega razvoja občine, najustrezneje vezati na štiriletno 
obdobje političnega mandata odgovornih oseb v občini. Zato je v 
67. členu (v prvi obravnavi: 70. člen) sedaj določeno, da morajo 
občinski sveti o pobudah za spremembe in dopolnitve odločati 
najmanj enkrat na štiri leta. 

Preveritev občinskega prostorskega reda, ki določa pravni režim 
rabe prostora in poseganja vanj ter je kot pravna podlaga za 
izdajo gradbenega dovoljenja neposredno zavezujoča za 
posameznike, je zaradi prožnejšega prilagajanja razvojnim 
potrebam potrebna v krajših časovnih obdobjih. Glede na to je 
predlagatelj v predlogu zakona za drugo obravnavo v 67. členu 
(v prvi obravnavi: 70. člen) določil, da mora občinski svet o pobudah 
za spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na občinski prostorski 
red, odločati najmanj enkrat letno. 

Ad (26.): 

Predlagatelj je sledil stališču o potrebnem preoblikovanju določbe, 
ki se nanaša na potrditev prostorskega plana občine tako, da bo 
nedvoumno jasno ali občina usklajeni del prostorskega plana 
lahko izvaja. 

Vsakega od obeh prostorskih aktov občine, prostorski plan in 
občinski prostorski red, minister s sklepom potrdi ali zavrne, če 
ugotovi, da ni skladen'z zakonom in drugimi predpisi ali s 
prostorskimi akti države oziroma s skupnimi akti. Zaradi 
povezanosti vsebin znotraj vsakega od obeh prostorskih aktov 
občine ter celovitosti njunih vsebin pa ni mogoče potrditi in 
posledično izvajati samo posameznih delov prostorskega plana 
oziroma občinskega prostorskega rada. 
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Predlagatelj je zaradi nejasnosti glede te določbe v 69. členu (v 
prvi obravnavi: 72. člen) črtal tretji odstavek, ki določa, da lahko 
minister potrdi oziroma zavrne tudi del prostorskega načrta, ki 
omogoča celovito izvajanje prostorskih ureditev in namesto te 
določbe v petem odstavku preoblikoval besedilo tako, da je jasno, 
da se prostorski plan oziroma občinski prostorski red, ki ga je 
minister zavrnil, v celoti ne sme izvajati. Zaradi jasnosti postopka 
potrditve prostorskega plana občine je v tem členu dodan tudi 
nov drugi odstavek o ugotavljanju popolnosti vloge za potrditev 
prostorskega plana občine ter o njeni dopolnitvi oziroma zavrnitvi. 

Ad (27.): 

Predlagatelj je proučil restriktivnost določbe glede neveljavnosti 
prostorskega plana občine, če pri objavi odloka o sprejetem in 
potrjenem prostorskem planu občine manjkata datum in številka 
sklepa ministra o njegovi potrditvi. Pri tem je ugotovil, da v takem 
primeru občinski prostorski akt ne more biti neveljaven, saj 
razveljavitev akta, ki ga je sprejel občinski svet, ni v pristojnosti 
ministra. 

Zato je v 71. členu (v prvi obravnavi: 74. člen) sedaj določeno, da 
se prostorski plan oziroma občinski prostorski red, pri objavi 
katerega ni navedbe o številke in datuma sklepa ministra o 
potrditvi, ne sme izvajati, razen v primerih, ko minister v 
predpisanem roku prostorskega plana oziroma občinskega 
prostorskega reda ni niti potrdil, niti zavrnil. V teh primerih občinski 
svet o tem sprejme ugotovitveni sklep, ki ga objavi hkrati z odlokom. 

Zaradi vsebinske jasnosti je predlagatelj iz tega člena črtal tudi 
določbe, ki se nanašajo na potrditev programa priprave dopolnitev 
in sprememb prostorskega akta po skrajšanem postopku (v prvi 
obravnavi: 34. člen) in jih prenesel v 35. člen, ki določa skrajšani 
postopek, kamor vsebinsko sodijo. 

A d (28.): 

Predlagatelj je sledil stališču in ponovno preveril vlogo javnega 
interesa v kontekstu zmanjšanja investicijskega tveganja v 
primeru izdelave pogojnega lokacijskega načrta in pri tem ugotovil 
vrsto nejasnosti v tem členu. Zato je v sedanjem 74. členu (v prvi 
obravnavi: 77. člen) jasneje določil, da se lahko veljavnost 
občinskega lokacijskega načrta odloži za določen čas, dokler 
niso izpolnjeni pogoji v zvezi s pridobitvijo nepremičnin, potrebnih 
za izvedbo načrtovane prostorske ureditve, ki pa ne sme biti 
daljši od štirih let. Iz drugega odstavka tega člena je predlagatelj 
črtal določbo o sklenitvi urbanistične pogodbe med investitorjem 
in občino in to določbo vključil v 73. člen (v prvi obravnavi: 76. 
člen), ki določa vsebino občinskega lokacijskega načrta. Sklenitev 
urbanistične pogodbe med investitorjem načrtovanih prostorskih 
ureditev in občino namreč ni vezana na pogojni lokacijski načrt. 

V 75. členu (v prvi obravnavi: 78. člen), ki se nanaša na izvajanje 
pogojnega lokacijskega načrta, je v prvem odstavku črtana 
določba, ki napotuje vlagatelja tožbe zaradi molka organa na 
Upravno sodišče RS, ker je nepotrebna. Ravno tako je nepotrebna 
določba, da sodba nadomesti sklep župana in je zato črtana. 
Zaradi celovitosti ureditev v pogojnem lokacijskem načrtu je sedaj 
črtan tudi tretji odstavek tega člena, četrti odstavek pa zato postane 
tretji. 

Predlagatelj je v predlogu zakona jasneje določil tudi namen 
urbanistične pogodbe, določbo pa je iz skupnih določb drugega 
dela zakona: »Prostorsko načrtovanje« prenesel v poglavje o 
občinskem lokacijskem načrtu, neposredno za določbe o 
pogojnem lokacijskem načrtu, kamor vsebinsko sodi. 

Ad (29.): 

Predlagatelj je v celoti sledil stališču, da naj se doda določbo, kdaj 
začasna prepoved za pravne posle ne velja pri pogojnem 
lokacijskem načrtu. Predlagatelj je ugotovil, da je dopolnitev, kctjo 
zahteva DZ nujno potrebna, saj brez takšne določbe ni mogoče 
izpolniti pogojev, zaradi katerih se pogojni načrt sploh pripravlja. V 
tretjem odstavku 74. člena (v prvi obravnavi: 77. člen) je sedaj 
zato dodana določba, da začasna prepoved za pravne posle 
med investitorjem oziroma občino in lastniki nepremičnin na 
območju začasne prepovedi ne velja. 

Ad (30.): 

Predlagatelj je proučil pravilnost sklicevanja v 79. členu in ugotovil, 
da je le-ta napačna. V prvem odstavku 77. člena (v prvi obravnavi: 
79. člen) se sklicevanje pravilno nanaša na določbe četrtega 
odstavka 46. člena (v prvi obravnavi: 48. člen), ki določa pripravo 
variantnih rešitev ter njihovo presojanje. 

Ad (31.): 

Predlagatelj je sledil stališču glede priporočila, kdaj občine skupaj 
pripravljajo lokacijski načrt. Skupna priprava lokacijskega načrta 
(medobčinski lokacijski načrt) je predvidena za tiste prostorske 
ureditve lokalnega pomena, ki zadevajo interes dveh ali več občin. 
Med takšne ureditve sodijo predvsem gradnja infrastrukturnih 
omrežij, ki potekajo po območju dveh ali več občin ali se nanašajo 
na rabo skupnih naravnih virov, lahko pa tudi druge prostorske 
ureditve, če zanje obstaja skupni interes. 

Predlagatelj je glede na navedeno dopolnil prvi odstavek 79. člena 
(v prvi obravnavi: 81. člen). Zaradi jasnosti določb zakona je 
dodal tudi nov drugi odstavek, ki določa, da se skupni lokacijski 
načrt pripravi z vsebino in po postopku, kot je določen za občinski 
lokacijski načrt. Skladno s tem sedaj drugi in tretji odstavek 
postaneta tretji in četrti. 

Ad (32.): 

Predlagatelj je v predlogu zakona za drugo obravnavo v 18. členu 
(v prvi obravnavi: 83. člen) v skladu s stališčem DZ jasneje določil 
obveze v zvezi s pripravo podzakonskih predpisov. Minister za 
prostor bo z ustreznimi podzakonskimi predpisi določil 
podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave prostorskih aktov, 
ki so navedeni v 17. členu predloga zakona ter vrste njihovih 
strokovnih podlag. Minister bo tudi podrobneje predpisal enotno 
obliko lokacijske informacije, kar je sedaj določeno v 80. členu (v 
prvi obravnavi: 82. člen). 

Ad (33. In 34.): 

Predlagatelj je sledil stališču DZ, po katerem naj nomotehnično 
preoblikuje določbe poglavja o začasnih ukrepih za zavarovanje 
urejanja prostora tako, da ne bo v posameznih določbah 
nepotrebnega ponavljanja ter, da naj določi rok veljavnosti 
začasnih ukrepov. Tako je določbe 86., 87., 88. in 89. člena zakona 
iz prve obravnave združil v dva člena (84. in 85. člen), pri čemer 
je v 84. členu navedel vrste začasnih ukrepov, njihovo vsebino 
ter začasne ukrepe vezal na program priprave ustreznega 
prostorskega akta, v 85. členu pa določil roke veljavnosti za 
posamezne vrste začasnih ukrepov. Predlagatelj je tudi poleg 
redakcijskih popravkov v 83. členu (prej 85. člen) vnesel v nov 
tretji odstavek določbo, da je treba začasne ukrepe na podlagi 
predloga vlade oziroma občine zaznamovati v zemljiški knjigi, saj 
se z njimi uveljavljajo omejitve v rabi nepremičnin. 
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Ad (35.): 

Predlagatelj je sledil stališču, da mora opredeliti akt s katerim 
občina določi območje predkupne pravice tako, da je določil, da 
lahko občina z odlokom določi območje predkupne pravice občine 
na nepremičninah na celotnem območju poselitve, na območju 
infrastrukture izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, 
če ni v zakonu o urejanju prostora določeno drugače. Prav tako 
je sledil stališču, da mora jasno določiti ali gre za nepremičnine, ki 
jih občina pridobi na podlagi uveljavitve zakonite predkupne pravice 
ali za vse nepremičnine na območju na katerem se ta institut 
vzpostavi, in sicer tako, da je v novem drugem odstavku sedaj 
85. člena (vprvi obravnavi 90. člen) predvidel, da mora biti območje 
predkupne pravice določeno tako natančno, da je mogoče mejo 
območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi. V 
tem razdelku je predlagatelj ob tem tudi celovito nomotehnično 
prečistil in postopkovno določil način uveljavljanja predkupne 
pravice občine, ter prodajo in oddajo nepremičnin, ki jih je občina 
pridobila na podlagi uveljavljanja predkupne pravice, pri čemer je 
upošteval zadnje spremembe in dopolnitve Zakona o javnih 
financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/2000,79/2001 in 30/2002), kije v 
novem podpoglavju "Podaja državnega oziroma občinskega 
finančnega in stvarnega premoženja" (členi 80 a do 80 h) podrobno 
določil prodajo in oddajo občinskega premoženja, ter tako črtal 
vsa določila o javnem razpisu, ki ga je predvidel glede prodaje teh 
zemljišč v besedilu predloga zakona za prvo obravnavo (v prvi 
obravnavi 95. in 96. člen). 

Ad (36.): 

Predlagatelj je sledil stališču Državnega zbora ter želel 
nomotehnično prečistiti vse določbe o parcelaciji v prvi obravnavi 
138. do 147. člen, pri tem pa je ugotovil, da Zakon o evidentiranju 
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur.l. RS, št. 52/ 
2000), ureja med drugim natančno tudi spreminjanje mej zemljiških 
parcel (v členih od 41. do 56.) in so v členih 43. do 49. na vodenega 
zakona, urejene podrobno tudi parcelacije. Besedilo določb o 
parcelaciji, ki ga je predlagatelj imel v predlogu tega zakona za 
prvo branje, je bilo zgolj ponavljanje določb iz tega zakona, kar pa 
ni bil smisel in namen parcelacije, ki jo je želel predlagatelj urediti 
v zakonu o urejanju prostora. Prav tako je po podrobnih preučitvah 
tega instituta predlagatelj ugotovil, da sama uveljavitev bolj 
podrobnega instituta parcelacije za določena območja, torej 
območja kontrolirane parcelacije, s tem zakonom, ne bi bila 
smotrna, ter bi v urejanje prostora zagotovo ne vnesla večje 
preglednosti, večje urejenosti in pravne varnosti. 

Predlagatelj je že v določbah o razlastitvi in omejitvah lastninske 
pravice ter v določbah o komasaciji, predvidel dve situaciji, ko je 
parcelacija obravnavana in izvedena drugače, torej v drugačnih 
pogojih, zato je ocenil, da ustvarjanje dodatnih posebnih območji 
parcelacije, ter izdajanje potrdil oziroma dovoljenj za parcelacijo 
na teh območjih, ni potrebno ter je potrebno celoten tretji razdelek 
parcelacije črtati iz predloga zakona za drugo branje. 

Ad (37.): 

Predlagatelj je sledil zahtevi, da naj se jasneje opredeli, kdo je 
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka. V 144. členu (v 
prvi obravnavi: 157. člen) je zato sedaj določeno, da je zavezanec 
za plačilo komunalnega prispevka investitor oziroma lastnik 
objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežja komunalne 
infrastrukture ali pa povečuje priključno moč obstoječih priključkov. 

Ad (38. do 41.): 

Predlagatelj je ob proučevanju smiselnosti ureditve dveh poklicnih 
zbornic v različnih zakonih, kot mu je bilo predlagano, ugotovil, da 
je smiselno ne samo iz razlogov racionalnosti, ampak tudi zato, 

ker imata obe zbornici enako organizacijo oziroma organe in 
podobne naloge, le z enim zakonom urediti njuno ustanovitev, 
njune organe, njune naloge, javna pooblastila, financiranje in 
disciplinske kršitve ter tudi nadzor nad njunim poslovanjem. Zato 
je v predlogu zakona za dmgo branje črtal določbe šestega dela 
predloga zakona, in sicer od 172. člena do 196. člena, to je poglavje 
o pooblastilih za prostorsko načrtovanje in krajinsko ter 
arhitekturno projektiranje, poglavje o združevanju prostorskih 
načrtovalcev in poglavje o organih in delovanju zbornice za 
arhitekturo in prostor, s tem povezano pa je črtal tudi 197. in 198. 
člen kazenskih določb ter prehodne določbe v 210., 211., 212., 
213. in 214. členu in te določbe ustrezno prenesel v predlog zakona 
o graditvi objektov za dmgo branje. Zato je upoštevanje stališč 
DZ in mnenj drugih delovnih teles DZ ter mnenj iz javne 
predstavitve mnenj k predlogu zakona pripravljavec obrazložil v 
gradivu predloga zakona o graditvi objektov za drugo branje. 

Ker pa so po predlagani ureditvi določbe o pooblastilih za 
prostorsko načrtovanje ter arhitekturno in krajinsko projektiranje 
v predlogu zakona o graditvi objektov za drugo branje, je bilo 
treba v predlogu zakona za drugo branje ohraniti določbe o 
osnovah za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja (156. 
člen) in temeljno določbo (157. člen) o pogojih, ki jih mora izpolnjevati 
pravna ali fizična oseba, da lahko opravlja to dejavnost in da 
lahko nastopa na trgu storitev (pooblaščeni prostorski 
načrtovalec). Dejavnost prostorskega načrtovanja, za opravljanje 
katere je potrebno po predpisih o graditvi objektov pooblastilo je 
izdelava urbanistične in krajinske zasnove, občinskega 
prostorskega reda ter državnega in občinskega lokacijskega 
načrta. Posamezne strokovne podlage za prostorske akte pa 
lahko izdelujejo tudi fizične ali pravne osebe z ustrezno izobrazbo. 
S tem je vzpostavljena tudi povezava s predlogom zakona o 
graditvi objektov za drugo branje. Prav tako je predlagatelj dopolnil 
določbo o pogojih opravljanja dejavnosti prostorskega 
načrtovanja, ki veljajo za tuje pravne in fizične osebe (159. člen) 

Predlagatelj je zaradi usklajenosti s predlogom zakona o graditvi 
objektov oblikoval novo določbo o odgovornem vodji izdelave 
predloga prostorskega akta (158. člen), ki mora izpolnjevati pogoje 
za pridobitev statusa pooblaščenega prostorskega načrtovalca 
in je odgovoren za izdelavo predloga prostorskega akta v skladu 
s predpisi (160. člen). S tem v zvezi je razširil tudi kazenske 
določbe in dodal nov 165. člen glede prekrškov odgovornega 
vodje izdelave predloga prostorskega izvedbenega akta. 

Ad (42.): 

Predlagatelj je v skladu s stališčem DZ proučil možnost zakonske 
določitve "občinskega urbanista" in v novem 161. členu oblikoval 
določbo, po kateri mora občina zagotoviti najmanj enega 
pooblaščenega prostorskega načrtovalca po predpisih o graditvi 
objektov, ki skrbi za strokovnost opravljanja nalog prostorskega 
urejanja iz občinske pristojnosti. Ker ta zakon ne more določati 
občini, v kakšni organizacijski obliki bo ta načrtovalec opravljal 
svoje naloge, je v skladu s predpisi o lokalni samoupravi občini 
prepuščeno, ali se bo njegova funkcija izvajala v obliki občinske 
službe, ali pa bo občina opravljanje teh nalog organizirala na drug 
način, kakor tudi, ali bodo občine (zlasti manjše) opravljanje teh 
nalog organizirale skupno. 

Ad(43.): 

Predlagatelj bo upošteval stališče DZ, po katerem mora 
podzakonske predpise, ki se nanašajo na vsebino prostorskih 
aktov In njihovih strokovnih podlag ter na prostorske ureditve 
državnega pomena predstavi DZ v fazi osnutka najkasneje pred 
tretjo obravnavo zakona in bo te predpise v osnutku pripravil za 
tretjo obravnavo predloga zakona. 
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Ad (44.): 

Predlagatelj je v skladu s stališčem DZ proučil možnost priprave 
podzakonskega predpisa, ki bi vseboval smernice in merila za 
racionalno rabo prostora. Po predlagani ureditvi v predlogu zakona 
za drugo obravnavo, ki vpeljuje prostorski red Slovenije, bodo 
smernice in merila za racionalno rabo prostora sestavina tega 
akta, saj so tako pomembna, da presegajo domet podzakonskega 
predpisa, zlasti še, ker bo minister, odgovoren za prostor na 
njihovi podlagi presojal skladnost in zakonitost občinskih 
prostorskih planov. 

A d (45.): 

Predlagatelj je v skladu s stališčem DZ proučil možnost skrajšanja 
rokov, ki se nanašajo na uveljavitev zakona v 205., 206. in 207. 
členu ter predlogu zakona za drugo branje določil v 168., 169. in 
170. členu, da vlada najpozneje v enem letu po uveljavitvi zakona 
predloži DZ v sprejem prostorsko strategijo Slovenije, najkasneje 
v enem letu po sprejetju prostorske strategije Slovenije pa mora 
Vlada RS sprejeti prostorski red Slovenije (174. člen). Občine 
morajo sprejeti prostorski plan občine in občinski prostorski red 
najkasneje v treh letih po sprejemu prostorskega reda Slovenije 
(170. člen), Skrajšanje roka priprave občinskega prostorskega 
plana za eno leto je omogočila vpeljava prostorskega reda 
Slovenije, ki bo jasneje določal pravila urejanja prostora, kot je to 
izhajalo iz zasnove prostorskega razvoja Slovenije, določena v 
predlogu zakona za prvo obravnavo. 

Predlagatelj je v predlogu zakona za drugo branje tudi podrobneje 
uredil veljavnost občinskih prostorskih izvedbenih aktov. Prostorski 
ureditveni pogoji po 25. členu zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor prenehajo veljati z dnem uveljavitve občinskega 
prostorskega reda, saj se bodo določbe teh aktov, ki ne bodo v 
nasprotju z občinskim prostorskim planom, ustrezno povzele v 
občinski prostorski red (172. člen). V zvezi z občinskimi 
prostorskimi izvedbenimi načrti (zazidalni, ureditveni in lokacijskh 
načrti), pa bodo morale občine hkrati z uveljavitvijo občinskega 
prostorskega reda z odlokom ugotoviti skladnost teh načrtov s 
prostorskim planom občine in občinskim prostorskim redom ter 
neskladne prostorske izvedbene načrte oziroma njihove dele s 
tem odlokom razveljaviti (173. člen). Sicer pa bodo skladni 
prostorski izvedbeni načrti lahko veljali največ deset let. 

Ad (46.): 

Predlagatelj je v skladu s stališčem DZ proučil možnost skrajšanja 
rokov za vzpostavitev sistema zbirk podatkov (176. člen) in ob 
dejstvu, da je stanje na področju zbiranja in vodenja podatkov v 
zvezi z urejanjem prostora izjemno neorganizirano, ugotovil, da 
bo ta sistem treba praktično vzpostavljati na novo, kar tudi pomeni, 
da so v predlogu zakona predvideni roki resnično minimalni in jih 
realno ni mogoče skrajševati. 

Ad (47.): 

V zvezi s stališčem DZ, da naj predlagatelj dodatno prouči pogoje 
in kriterije za gradnjo zunaj poselitvenih območij v smislu 8. člena 
zakona o kmetijskih zemljiščih in predlaganega 5. člena, je 
obrazložitev dopolnjenih določb predloga zakona za drugo 
obravnavo že zajeta v tretji in četrti točki te obrazložitve. 

Ad (48.): 

Predlagatelj je proučil možnost, da se naslov zakona spremeni v 
"Zakon o prostorskem redu" in ugotovil, da tak naslov ne 
odgovarja vsebini zakona, ki poleg instrumentov za zagotavljanje 
prostorskega reda (to so zlasti prostorski akti), zakon določa še 
vrsto ukrepov, ki jih lahko uporabi država oziroma občina za 
zagotovitev oziroma realizacijo načrtovanih prostorskih ureditev, 

kot so predkupna pravica občine, razlastitev, komasacija zemljišč 
na poselitvenih območjih ter opremljanje zemljišč s komunalno 
infrastrukturo. Je pa predlagatelj s predlaganim prostorskim redom 
Slovenije (poleg občinskega prostorskega reda) še posebej 
poudaril pomen enotnih pravil za urejanje prostora oziroma za 
prostorsko načrtovanje, ki naj bi pripomogli k večjemu redu v 
prostoru. 

Ad (49.): 

Predlagatelj je ponovno proučil Strategijo regionalnega razvoja 
Slovenije, pri čemer je ugotovil, da so zlasti določbe o regionalni 
zasnovi prostorskega razvoja povezane s to strategijo in da 
regionalne zasnove predstavljajo enega izmed pomembnih 
instrumentov za uresničevanje Strategije. Realno je pričakovati, 
da bodo iniciative za pripravo regionalne zasnove praviloma 
prihajale iz okolij, kjer se pripravljajo regionalni razvojni programi, 
zato je v predlogu zakona za drugo obravnavo v 52. členu (v prvi 
obravnavi: 55. člen) oblikovana posebna določba o sočasni pripravi 
regionalne prostorske zasnove in regionalnega razvojnega 
programa. S tem je odpravljena možnost, da bi z regionalnim 
razvojnim programom sprejemali odločitve o razvoju posameznih 
dejavnosti, ki bi imele svoj odraz v prostoru (na določenih območjih 
oziroma zemljiščih), pa bi se šele ob njihovem naknadnem 
umeščanju v prostor izkazalo, da so neizvedljive oziroma 
povezane s stroški, ki ne bi več upravičevali take odločitve. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona tudi dosledno upošteval 
Evropsko listino o lokalni samoupravi in ni z nobeno predlagano 
zakonsko določbo z njo v opreki. 

Ad (50.): 

Predlagatelj je preveril pripombo glede podrobnejše opredelitve 
urbanistične zasnove. V skladu s tem je dopolnil določbe 59. člena 
(v prvi obravnavi: 62. člena), kot je navedeno v opredelitvi 
predlagatelja do Ad (22.) točke te obrazložitve. 

Ad (51.): 

Predlagatelj je sledil stališču Državnega zbora, da naj se preučijo 
predlagane rešitve določb o razlastitvi in omejitvi lastninske pravice. 
Po celostni preučitvi teh določb pa predlagatelj v celoti vztraja pri 
vsebinskih in procesnih rešitvah, ki jih ponuja ta razdelek. Tako 
se je odločil, da bo vztrajal pri ureditvi, da se postopek razlastitve 
opravi v dveh fazah. Prva faza se vrši v upravnem postopku, 
druga faza, ki predpostavlja določitev odškodnine, kadar med 
razlastitvenim upravičencem in razlastitvenim zavezancem ni 
prišlo do sporazuma, pa se vrši v sodnem, nepravdnem postopku. 
Svojo odločitev glede tega utemeljuje predlagatelj tudi z dejstvom, 
da je v Republiki Sloveniji uveljavljeno načelo delitve oblasti 
(zakonodajna, sodna in izvršilna-upravna), ki deluje na 
predpostavki, da so vse veje oblasti enako močne oziroma ni 
nobena višja ali nižja, kar je zapisano v drugem odstavku tretjega 
člena naše Ustave. Gre za temeljno načelo pravne države in 
garancijo demokratičnosti, ki vodi k spoštovanju temeljnih pravic, 
kijih vsem svojim državljanom jamči Republika Slovenija. Skladno 
z drugim odstavkom 120. člena Ustave so upravni organi pri 
svojem delu, kamor sodita tudi izdajanje predpisov iz njihove 
pristojnosti ter odločanje v upravnih postopkih, vezani na okvir, ki 
ga določata Ustava in zakon, pri tem pa obstajajo pravni 
mehanizmi na tem področju, ki preprečujejo zlorabe (redna in 
izredna pravna sredstva v upravnem postopku, upravni spor, 
ustavna pritožba). Razlastitev je nesporno upravna stvar, saj gre 
za odločanje o pravici, obveznosti oziroma pravni koristi fizične 
ali pravne osebe, oziroma druge stranke na področju upravnega 
prava, pri tem pa je potrebno varovati javni interes v namen 
katerega se lahko opravi razlastitev, kot to določa 93. člen (v prvi 
obravnavi: 98. člen), kjer je predlagatelj naštel vse možne načine 
oziroma namene razlastitve. Ta člen je predlagatelj tudi 
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nomotehnično prečistil ter črtal 5. odstavek, ki je urejal razlastitev 
za potrebe komasacije, saj je to možnost razlastitve predlagatelj 
opusti. 

Predlagatelj je po preučitvi ugotovil, da so določbe o razlastitvi v 
predlogu zakona bolj izpeljane in dovršene kot v sedanji ureditvi, 
saj je razlastitev dopustna le, če se z njo zadovolji konkretna, 
določna in realna javna potreba, če je razlastitev za dosego te 
potrebe primerno in njuno sredstvo ter je izpolnjen osnovni princip, 
da mora dosežena javna korist odtehtati poseg v lastnino. Izhajajoč 
iz tega stališča, je predlagatelj v to poglavje umestil tudi 2. odstavek 
8. člena iz prve obravnave (javna korist in zasebni interes), ki se 
sedaj nahaja v 92. členu, in je v svetu uveljavljeno načelo 
sorazmernosti oziroma načelo proporcionalnosti. Naša ustava 
ima generalno omejitveno klavzulo glede lastnine in ustavnih pravic 
ter svoboščin, ki jih je možno urejati le z zakonom (33. v zvezi s 
67., 32. in 74. členom ustave). Na ta način se uveljavi načelo 
vladavine prava, kar povezujemo z načelom pravne države (2. 
člen Ustave). Predlagatelj zato poudarja, da ima prizadeti v 
postopku razlastitve možnost uporabe pravnih sredstev po 
upravnem postopku, sodnega varstva in tudi ustavne pritožbe, 
kadar je uporaba zakona sporna, ali pa celo nezakonita. 
Spregledati pa tudi ni mogoče možnosti uveljavljanja odškodninske 
odgovornosti države (26. člen Ustave). Vse to so nedvomno 
elementi in garanti pravne varnosti, ki veljajo tudi za postopke 
razlastitve, ki jih je predlagatelj prenesel iz sodne pristojnosti, 
kamor so bili po dolgi zgodovinski dobi upeljanosti v upravni sistem, 
dani z Zakonom o stavbnih zemljiščih. Prav zaradi namena večje 
pravne varnosti pa je predlagatelj postopek določitve odškodnine 
(pre)pustil sodišču, ki ustrezno odškodnino določi v nepravdnemu 
postopku, pri tem pa pazi, da je odškodnina odmerjena tako, da 
razlaščenec po razlastitvi ni "ne revnejši, ne bogatejši", ter, da 
zadosti odškodnina, ki je prisojena, pokritvi "konflikta pravnih 
interesov* ob upoštevanju javnega in zasebnega interesa strank 
v konkretnem razlastitvenem postopku. 

Zaradi vsega zgoraj navedenega predlagatelj poudarja, da po 
podrobni preučitvi celotnega razdelka vztraja pri predlagani rešitvi 
glede načina izvedbe razlastitve in omejitve lastninske pravice, 
saj ne gre ob prenosu razlastitve kot instituta v delno upravno in 
delno sodno pristojnost, za ogrožanje pravne varnosti 
razlaščencev oziroma za poseg v pravico do zasebne lastnine, 
ki jo zagotavlja v svojem 33. členu Ustava Republike Slovenije 
oziroma za poseg v katero od drugih ustavnih pravic. Glede tega 
je predlagatelj sledil rešitvam instituta razlastitve y pravnih sistemih 
dnjgih držav EU, katerim v svojih modelih zakonodaje najbolj 
sledi Republika Slovenija in so primerljivi z našim pravnim 
sistemom. Le-ti pokažejo, da razlastitev večinoma poteka v 
upravnih postopkih v fazi ugotavljanja javne koristi in razlastitve 
kot take, medtem ko je odškodninski del različno urejen, vendar 
primarno ostaja v sodni pristojnosti, v kolikor ni prišlo do 
sporazumne rešitve. 

Predlagatelj je nomotehnično pregledal besedilo celotnega razdelka 
in v tretjem odstavku 93. člena (v prvi obravnavi: 98. člen) črtal 
določilo, da morajo biti razlastitve predvidene v regionalni zasnovi, 
če je pripravljena v skladu s 51. členom. To je storil zaradi 
sprememb 49. člena (v prvi obravnavi: 51. člen), kjer se je črtal 
tretji odstavek, ki je urejal regionalno zasnovo kot podlago za 
razlastitev. Zaradi tega je prišlo do sprememb pri določitvi 
razlastitvenega upravičenca v 94. členu (v prvi obravnavi: 101. 
člen), ki so posledica sprememb ureditve oziroma določb 
razdelkov Državni prostorski akti in Občinski prostorski akti. Iz 
razloga večje pravne varnosti razlaščencev je predlagatelj v 101. 
členu (v prvi obravnavi: 107. člen) podrobneje opredelili in 
postopkovno definiral pripravljalna dela, s tem da je dodal novi 5. 
In 6. odstavek. V teh dveh odstavkih je predlagatelj določil, da 
mora lastnik nepremičnine oziroma njen uporabnik dovoliti dostop 

na svoje nepremičnine osebam, ki se izkažejo z ustreznim 
pooblastilom razlastitvenega upravičenca na podlagi pogodb za 
izvajanje pripravljalnih del in pravnomočno odločbo iz prvega 
odstavka 102. člena, vendar pa mora o začetku pripravljalnih del, 
izvajalec pripravljalnih del pisno obvestiti lastnika oziroma 
uporabnika nepremičnine najmanj 7 dni pred začetkom izvajanja 
del. S tem je predlagatelj zaščitil položaj lastnika oziroma 
uporabnika in povečal elemente pravne varnosti v tej fazi 
razlastitve, hkrati pa določil merila za morebitno določitev 
odškodnine, ki jo lahko razlastitveni zavezanec zahteva na 
sodišču v nepravdnem postopku. Pri tem je predlagatelj načrtno 
uporabil izraza lastnik in uporabnik nepremičnine v petem in 
šestem odstavku 101. člena (v prvi obravnavi: 107. člen). V primeru, 
da upravni organu pravnomočno zavrne zahtevo za razlastitev, 
namreč geodetska uprava na zahtevo razlastitvenega zavezanca 
odpravi odločbo o parcelaciji, predlagatelj razlastitve pa mora 
odpraviti vse posledice pripravljalnih del ali pa, če to ni mogoče, 
izplačati razlastitvenemu zavezancu odškodnino za vso dejansko 
škodo. Odškodnino odmeri na predlog razlastitvenega zavezanca 
sodišče v nepravdnem postopku. Do te odškodnine uporabnik 
nima pravice,kdo je lahko razlastitveni zavezanec je namreč 
določeno v 2. odstavku 94. člena (v prvi obravnavi: 101. člen). 

V104. členu (v prvi obravnavi: 110. člen) je predlagatelj navedel, 
da mora biti dodatno obrazložen in utemeljen razlog izbire in 
potrebe uporabe nujnega postopka, pri čemer je težil k zagotovitvi 
večje pravne varnosti razlastitvenih zavezancev pri nujnih 
postopkih razlastitve, predvsem pa je želel s tem preprečiti zlorabe 
tega člena ali njegovo prepogosto uporabo, ter zaostriti pogoje za 
uvedbo postopka. 

V105. členu (v prvi obravnavi: 111. člen) je predlagatelj spremenil 
besedilo tretjega odstavka. Namesto pooblaščenih ocenjevalcev 
vrednosti nepremičnin je določil, da vrednost nepremičnine iz 
prvega odstavka tega člena ocenjujejo pooblaščeni ocenjevalci 
vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi cenilci gradbene in 
kmetijske stroke ter cenilci nepremičnin s certifikatom Agencije 
Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja 
gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij. Predlagatelj je 
uvedel to spremembo predvsem zato, ker je prej navedena 
določba dajala vtis, da obstajajo v Sloveniji samo pooblaščeni 
ocenjevalci vrednosti nepremičnin, kar pa ne drži. Delujejo tudi 
sodno zapriseženi cenilci gradbene in kmetijske stroke ter cenilci 
nepremičnin s certifikatom Agencije Republike Slovenije za 
pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in spodbujanje 
prenove podjetij. Pri svojem delu po določilih 105 člena (v prvo 
obravnavi: 111. člena) zgoraj navedene osebe uporabljajo 
strokovne standarde, ki jih na področju ocenjevanja določajo 
predpisi o revidiranju, vendar le do uveljavitve standardov za 
tržno vrednotenje nepremičnin, ki jih izda minister pristojen za 
posredovanje pri prometu z nepremičninami (določilo novega 179. 
člena v prehodnih in končnih določbah). Poleg strokovnih 
standardov se upoštevajo tudi namembnost zemljišča pred 
uveljavitvijo načrta, ki je podlaga za razlastitev, kakor tudi dejansko 
stanje nepremičnine na dan uvedbe razlastitvenega postopka. 
Predlagatelj je ugotovil, da v prehodnem obdobju uvajanja tržnega 
vrednotenja nepremičnin v Sloveniji še niso oblikovana bolj 
določna merila oziroma metodologije za vrednotenje tržne 
vrednosti nepremičnine, zato je uporabil edine sedaj obstoječe 
standarde na tem področju, standarde Slovenskega inštituta za 
revizijo. Le-ti so sicer izvorno državni ameriški standardi, vendar 
pa standardi Iz evropskega prostora niso bili še preneseni in 
oblikovani za potrebe Slovenskega prostora. Tržno vrednotenje 
nepremičnin v Sloveniji nima tradicije, da bi ga lahko uredili samo 
s pomočjo teh standardov, zato je predlagatelj predvidel v 
prehodnih določbah sprejem takih standardov in s tem obdržal 
edine sedaj uveljavljene standarde Slovenskega inštituta za 
revizijo, kot rešitev v prehodnem obdobju. 
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Predlagatelj je preučil prejele pripombe, da je sporna razlastitev 
za potrebe komasacije predvsem zaradi 1/3 lastnikov nepremičnin 
na področju nameravane komasacije, ki se ne strinjajo s 
komasacijo in jih v celoti sprejel ter spremenil določbe predloga 
zakona tako, da je 134. člen predloga skoraj v celoti črtal. Spremenil 
je tudi 116. člen predloga (v prvi obravnavi: 121. člen), kjerjesledil 
ureditvi komasacije kmetijskih zemljišč v tem delu (ki ni bila nikoli 
ustavno sporna), saj 3. odstavek 56. člena Zakona o kmetijskih 
zemljiščih namreč določa, da se predlog za uvedbo 
komasacijskega postopka lahko vloži, če se s komasacijo strinjajo 
lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 80% površin 
zemljišč na predvidenem komasacijskem območju. Tako uvedbo 
komasacije lahko po določilih 116. člena sedaj predlagajo lastniki, 
ki imajo v lasti 80 % zemljišč na predvidenem komasacijskem 
območju. Komasacija stavbnih zemljišč sodi med nedirektivne 
instrumente v katere uvrščamo inštrumente, ki temeljijo na 
kooperativnem sodelovanju med lokalno skupnostjo, lastniki 
zemljišč in bodočimi investitorji. Tudi ti instrumenti morajo imeti 
zakonsko podlago, da so ščiteni udeleženci in njen namen, prisila 
pa tu ni prisotna. Ta institut je eden med najpogostejšimi 
nedirektivnimi instrumenti za pridobivanje stavbnih zemljišč skupaj 
z kupovanjem zemljišč na zalogo, partnerstvom med javnim in 
zasebnim, razvojnimi dogovori oz. urbanističnimi pogodbami, 
zemljiškimi skladi, itd. Poudariti je potrebno, da je pravna varnost 
20 % lastnikov, ki se z komasacijo ne strinjajo, kot pravna varnost 
ostalih udeležencev komasacije, zagotovljena skozi uporabo 
pravnih sredstev, skozi možnost sodnega varstva pravic in 
predvsem skozi uresničevanje javnega interesa. Po mnenju 
predlagatelja je konsenz 80 % lastnikov površin za katere je 
predvidena komasacija visok pogoj, ki kaže velik zasebno-javni 
interes (uveljavitev zasebnega interesa predstavlja v tem 
kontekstu nesporno podlago za javni interes, čeprav ni pobudnik 
država ali občina) za spremembo prostorske urejenosti. 
Predlagatelj meni, da v danem primeru ne gre za zmanjševanje 
pravne varnosti, ki jo zasebnim lastnikom nudi Ustava Republike 
Slovenije, saj so vgrajena varovala pravne varnosti. Tako je 
predvidena tudi možnost ugovarjanja glede obstoječih parcel - 3. 
odstavek 122. člena, omogočeno je sodelovanje javnosti (kar 
poudarja tudi ustavna odločba št. U-l-227/00-56, Ur.l. RS, št. 23/ 
2002 z dne 14.2.2002, objavljena dne 15.3.2002) prav tako pa je 
v tretjem odstavku 124. člena (v prvi obravnavi: 129. člen) 
predvideno, da udeleženci komasacije, ki niso predlagali 
komasacije oziroma niso izjavili, da pristajajo na pogoje iz predloga 
občinskega lokacijskega načrta, lahko dobijo parcele na obrobju 
lokacijskega načrta v skladu z merili, ki veljajo za vse ostale 
udeležence. 

Predlagatelj je v dmgem odstavku 118. člena (v prvi obravnavi: 
123. člen), sledil stališču Državnega zbora ter spremenil besedilo 
člena tako, da je podrobneje definiral položaj imetnikov stvarnih 
pravic v postopkih komasacije, kot položaj stranskih udeležencev 
komasacije, analogno zakonu o splošnem upravnem postopku, 
kise sicer uporablja v postopkih komasacije na podlagi 4. odstavka 
117. člena (v prvi obravnavi: 121. člen) zakona o urejanju prostora, 
s to specialno procesno določbo pa je povečal njihovo pravno 
varnost v teh postopkih. 

V novem 128. členu je predlagatelj določil, da je promet z zemljišči 
v okviru izvedbe komasacije prost plačila davka na promet za 
nepremičninami, kar je stimulacija za pogostejšo uporabo tega 
novega instituta ter ureditev, ki je enaka za področje komasacije 
na kmetijskih zemljiščih. 

V celotnem besedilu tega razdelka pa je predlagatelj redakcijo 
prečistil besedilo in enotno uporabil pojem občinski upravni or- 
gan, ki ga je vpeljal v 117. členu (v prvi obravnavi 122. člen). 

Ad (52., 53. In 54.): 

Predlagatelj je tudi preučil mnenje Sekretariata Državnega Zbora 
RS za zakonodajo in pravne zadeve št. 321-10/90-4/68 z dne 
5.3.2002 (v nadaljnjem besedilu: sekretariat), predloge iz javne 
predstavitve mnenj k predlogu zakona v Državnem zboru ter 
mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
Državnega sveta, in sicer: 

1. Predlagatelj je v skladu z mnenjem sekretariata presodil 
rešitve v 10. členu v smislu natančnejše opredelitve 
razmerja v pristojnostih za urejanje prostora med državo 
in lokalno skupnostjo - občino. Zato je s spremenjenim 
10. členom določil, da je urejanje prostora v pristojnosti 
države in občin ter prenesel določbo drugega odstavka v 
17. člen, kjer so našteti vsi prostorski akti. Sledeč mnenju 
sekretariata je predlagatelj tudi uskladil terminologijo 11. 
in 12. člena s terminologijo, ki se uporablja v poglavju o 
državnih prostorskih aktih, in sicer, da država poleg 
predpisovanja splošnih meril in pogojev določa tudi 
usmeritve za urejanje prostora, ki veljajo na celotnem 
teritoriju države, kar je utemeljeno zaradi enotnosti 
načinov urejanja prostora in zagotovitve izvajanja na 
državni ravni sprejetih (strateških) odločitev v zvezi z 
urejanjem prostora na celotnem državnem teritoriju. 
V povezavi s takim izhodiščem in sledeč mnenju 
sekretariata je predlagatelj tudi dopolnil določbo 14. člena 
(v prvi obravnavi: 13. člen), in sicer tako, da je jasneje in 
bolj določno definiral prostorske ureditve državnega in 
regionalnega pomena (ureditve, skupnega pomena za 
državo in občine), ki jih ob sodelovanju občin načrtuje in 
izvaja država oziroma, jih načrtujejo država in občine 
skupaj. 
V skladu z navedenim mnenjem sekretariata je predlagatelj 
tudi črtal iz 15. člena (v prvi obravnavi: 14. člen) izraz 
"subsidiaren" in v 16. členu dopolnil določbo s tem, da je 
posebej poudaril, da država lahko le ob predhodnem 
soglasju lokalne skupnosti na to skupnost prenese 
izvršitev določene zadeve urejanja prostora iz državne 
pristojnosti. 

2. V obravnavanem kontekstu sekretariat tudi meni, da bi 
moral zakon v skladu z ustavo jasno definirati, katere 
zadeve iz državne pristojnosti lahko država prenese v 
izvrševanje lokalni skupnosti. Predlagatelj se strinja z 
mnenjem sekretariata in je v prvem odstavku 16. člena 
določil, da gre v takem primeru le za načrtovanje določene 
prostorske ureditve (npr. državne ceste skozi naselje) in 
črtal besedilo v nadaljevanju: "oziroma za izvršitev 
določene zadeve urejanja prostora iz državne pristojnosti". 

3. V zvezi s priporočilom sekretariata, da naj pripravljavec 
dodatno oceni določbe 5. člena predloga zakona (posegi 
v prostor zunaj poselitvenih območjih) je odgovor dan v 
točkah Ad (2) in Ad (3) te obrazložitve. 

4. Predlagatelj je v skladu z mnenjem sekretariata, da 
dovoljevanje posegov v prostor ne sodi v ta zakon to 
določbo v 11. členu predloga zakona za drugo obravnavo 
črtal. 

5. Predlagatelj je tudi upošteval mnenje sekretariata, da naj 
zakon določi vse vrste prostorskih ureditev državnega 
pomena in dopolnil 14. člen (v prvi obravnavi: 13. člen) z 
določbo, da so prostorske ureditve državnega pomena 
objekti in omrežja ki so neposredno namenjena izvajanju 
državnih gospodarskih javnih služb na področju 
energetike, prometa, zvez, upravljanja voda, 
gospodarjenja z naravnimi viri, varstva okolja in drugih 
področjih, ki so namenjeni zadovoljevanju skupnih potreb 
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v skladu z zakonom ter objekti in naprave, namenjeni 
obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
v Republiki Sloveniji. Prostorske ureditve državnega 
pomena so tudi ureditve, ki segajo na območje več občin 
oziroma katerih vpliv sega na območje več občin in so 
zaradi svojih gospodarskih, socialnih, kulturnih in 
varstvenih značilnosti pomembne za prostorski razvoj 
Republike Slovenije. 

6. Predlagatelj je v skladu z mnenjem sekretariata in stališčem 
DZ navedel v 17. členu vse prostorske akte in njihove 
dele. 

7. Predlagatelj je preveril smiselnost določbe 17. člena 
predloga zakona za prvo obravnavo (predlog politike 
urejanja prostora Slovenije) in to določbo črtal. 
Obrazložitev črtanja te določbe dan v točki Ad (8.) te 
obrazložitve. 

8. Predlagatelj je v skladu z mnenjem sekretariata, da naj 
pretehta, kateri prostorski akt velja po prenehanju 
veljavnosti državnega oziroma občinskega lokacijskega 
načrta, v 22. členu dopolnil določbo petega odstavka, in 
sicer, da se po prenehanju veljavnosti državnega 
lokacijskega načrta območje, na katerem so izvedeni 
trajni posegi v prostor iz 1. točke drugega odstavka 44. 
člena tega zakona ureja s prostorskim redom Slovenije, 
ostalo območje pa se ureja z občinskimi prostorskimi 
akti, pri čemer državni lokacijski načrt določi smernice 
za morebitne spremembe in dopolnitve občinskega 
prostorskega akta na tem območju. S tem v zvezi je 
dodal tudi novi šesti odstavek po katerem se po prenehanju 
veljavnosti občinskega lokacijskega načrta območje ureja 
z občinskim prostorskim redom. 
Predlagatelj je preoblikoval tudi določbo drugega odstavka 
tega člena tako, da lokacijski načrt preneha veljati, ko so 
načrtovani posegi v prostor izvedeni ter določil, da je 
lokacijski načrt izveden, ko so z načrtom predvideni 
posegi v prostor dokončani v skladu s predpisi o graditvi 
objektov. 

9. Sekretariat opozarja, da predlog zakona za prvo 
obravnavo v 22. členu ne določa, kdo ugotavlja neskladja 
med občinskim prostorskim aktom in državnim oziroma 
skupnim prostorskim aktom Za občinske prostorske plane 
je to določeno v 69. in 70. členu (v prvi obravnavi: 72. in 
73. člen). Tega za občinske lokacijske načrte predlog 
zakona sicer ne določa, je pa ta naloga določena 
Ministrstvu za okolje in prostor po zakonu o upravi, v 57. 
členu: "Ministrstva, vsako na svojem področju, pri 
opravljanju nadzorstva nad zakonitostjo dela organov 
lokalnih skupnosti nadzorujejo zakonitost splošnih in 
posamičnih aktov, ki jih izdajajo organi lokalnih skupnosti 
v zadevah iz pristojnosti lokalnih skupnosti...". Podobna 
določba je tudi v 88. členu zakona o lokalni samoupravi. 

10. Predlagatelj je proučil predlog sekretariata, da bi bilo 
potrebno materijo o pripravi in sprejemu prostorskih aktov 
za "plane in izvedbene akte" oblikovati ločeno. Predlagatelj 
je ugotovil, da zaradi racionalnosti zakonskega zapisa, 
kakor tudi zaradi vrste določb priprave In sprejemanja 
tako "planskih" kot "izvedbenih' prostorskih aktov taka 
ločitev ne bi bila smotrna. Je pa zaradi večje preglednosti 
skupnih določb o prostorskem načrtovanju skupne 
določbe o pripravi in sprejemu prostorskih aktov oblikoval 
v posebnem podpoglavju: Skupne določbe o pripravi in 
sprejemu prostorskih aktov. Predlagatelj je tudi jasneje 
določil kdaj se pridobijo variantne rešitve prostorske 
ureditve oziroma, kdaj se te rešitve pridobijo z natečajem, 
karje posebej obrazloženo vtočkl Ad (10.) te obrazložitve. 

11. Predlagatelj je sledil pripombi, da je potrebno rešitve v 
zvezi z urbanistično pogodbo dograditi, oziroma izčistitl v 
pogledu soodvisnosti javnega in zasebnega interesa. Zato 
je preoblikoval in dopolnil besedilo 76. člena (v prvi 

obravnavi: 35. člen) tako, da je v prvem odstavku sedaj 
določeno, da mora investitor vse ali del, v občinskem 
lokacijskem načrtu določenih gradenj izvesti v določenem 
roku po njegovi uveljavitvi, ali da mora zgraditi v 
lokacijskem načrtu določene objekte, ki so v javno korist 
oziroma, da mora v določenem roku zagotoviti komunalno 
opremo zemljišča z območja lokacijskega načrta v skladu 
s programom opremljanja. Prejšnji prvi odstavek tega člena 
pa je predlagatelj vključil v 2. člen med pojme. Dodan je 
nov tretji odstavek, ki določa, da mora investitor 
načrtovane prostorske ureditve, ki mora v skladu z 
urbanistično pogodbo zagotoviti izgradnjo objektov v javno 
korist, ta dela oddati izvajalcu po predpisih o javnih 
naročilih, saj gre pri tem za posredno koriščenje javnih 
sredstev. Zaradi novega tretjega odstavka v predlogu 
zakona tretji odstavek postane četrti, četrti pa peti 
odstavek. 

12. Glede pripombe, da kaže opredelitev vsebine prostorske 
zasnove Slovenije razdelati v smeri ločevanja obveznih 
in usmerjevalnih elementov kot osnov za pripravo drugih 
prostorskih ureditev državnega pomena in na drugih 
ravneh je predlagatelj postopal, kot je navedeno v 
opredelitvi do stališča DZ iz Ad(17.) točke. Predlagatelj je 
preoblikoval vsebino temeljnega državnega prostorskega 
akta tako, da bo ta le-ta vseboval na eni strani strateške 
usmeritve prostorskega razvoja, na drugi strani pa tudi 
temeljna pravila za urejanje prostora na državni, regionalni 
in lokalni ravni. Namesto zasnove prostorskega razvoja 
Slovenije sta v predlogu zakona na državni ravni 
predvidena dva dokumenta: strategija prostorskega 
razvoja Slovenije oziroma prostorska strategija Slovenije 
kot temeljni državni razvojni dokument usmerjanja 
prostorskega razvoja, ki v povezavi z drugimi razvojnimi 
državnimi dokumenti določa strateške usmeritve razvoja 
dejavnosti v prostoru in izhodišča za koordinacijo njihovih 
razvojnih politik ter prostorski red Slovenije, kot temeljni 
operativni dokument, ki določa podrobnejša pravila za 
urejanje prostora na vseh ravneh, lahko pa tudi merila in 
pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za gradnjo objektov iz prostorskih ureditev 
državnega pomena. 

13. Predlagatelj je ponovno ocenil rešitve v zvezi s 
prenehanjem veljavnosti delov prostorskega akta lokalne 
skupnosti, ki niso v skladu z državnim lokacijskim načrtom 
in na podlagi tega spremenil določbo drugega odstavka 
47. člena (v prvi obravnavi: 49. člen) tako, da je sedaj 
določeno, da se deli prostorskega akta lokalne skupnosti, 
ki so v nasprotju z državnim lokacijskim načrtom, ne 
smejo izvajati. V skladu s tem je predlagatelj dopolnil tudi 
peti odstavek 22. člena (v prvi obravnavi 21. člen) z 
določbo, da državni lokacijski načrt določi tudi smernice 
za morebitne spremembe in dopolnitve občinskega 
prostorskega akta na območju, kjer je sprejet državni 
lokacijski načrt. 

14. Predlagatelj je upošteval pripombo, da bo potrebno izčistiti 
predlagane rešitve v zvezi s »krajinsko zasnovo« iz 
prostorskega načrta občine in »zasnovo krajine« v 
prostorski zasnovi Slovenije. V 38. členu (v prvi obravnavi: 
42. člen) je spremenil 2. točko prvega odstavka tako, da 
se besedilo sedaj glasi: »zasnovo prostorskega razvoja 
Slovenije z zasnovami sistemov poselitve, infrastrukture 
državnega pomena in krajine kot izhodišče za prostorski 
razvoj na državni, regionalni in lokalni ravni«. V 61. členu 
(v prvi obravnavi: 64. člen) pa je sedaj natančneje 
opredeljena vsebina krajinske zasnove, kot je navedeno 
v točki Ad (27.) te obrazložitve. 

15. Na pripombo glede neizčiščenega odnosa med 
prostorskim načrtom občine in v okviru tega med zasnovo 
prostorskega razvoja občine In občinskim prostorskim 
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redom ter dodatno regulacijskim načrtom je opredelitev 
podana v točki Ad (22.) te obrazložitve. 
V zvezi z opozorilom glede nepreglednosti ureditve 
prostorskih aktov na ravni občine zaradi neenotnega 
pristopa v poimenovanju planskih aktov ter neenotnosti 
njihovih sestavin in glede na njihovo različno naravo je 
predlagatelj prostorsko zasnovo občine in prostorski red 
občine preoblikoval tako, da sta sedaj določena dva ločena 
prostorska akta: prostorski plan občine in občinski 
prostorski red. Delno je preoblikovana tudi vsebina 
občinskega prostorskega reda. Poimenovanje 
podrobnejših meril in pogojev za gradnjo, ki jih lahko za 
posamezno ureditveno območje določi občinski prostorski 
red, kot »regulacijski načrt« je predlagatelj zaradi 
nepreglednosti prostorskih aktov na ravni občine v 
predlogu zakona za drugo obravnavo opustil. 
Glede na to, da je sedaj na državni ravni poleg prostorske 
strategije Slovenije predlagatelj uvedel tudi prostorski red 
Slovenije kot državni prostorski akt, je dosežena enotnost 
v poimenovanju in vsebini prostorskih aktov na državni 
in občinski ravni. 
Predlagatelj je preveril tudi določbe glede potrjevanja 
občinskega prostorskega plana. Pri tem je ugotovil, da je 
določbe potrebno dopolniti in nekoliko spremeniti v smislu 
večje jasnosti. V 69. členu (v prvi obravnavi: 72. člen) je 
besedilo spremenjeno tako, da je sedaj dodan nov drugi 
odstavek o ugotavljanju popolnosti vloge za potrditev 
prostorskega plana občine ter o njeni dopolnitvi oziroma 
zavrnitvi. Črtan je tretji odstavek, ki določa, da lahko min- 
ister potrdi oziroma zavrne tudi del prostorskega načrta, 
ki omogoča celovito izvajanje prostorskih ureditev. 
Namesto te določbe je v petem odstavku preoblikovano 
besedilo tako, da je sedaj določeno, da se prostorski plan 
oziroma občinski prostorski red, ki ga je minister zavrnil, 
ne sme izvajati. 
Spremenjena je tudi določba 70. člena (v prvi obravnavi: 
73. člen), ki določa uskladitev prostorskega plana oziroma 
občinskega prostorskega reda. V prvem odstavku tega 
člena je sedaj določeno, da lahko v primeru zavrnitve 
prostorskega akta občinski svet ponovno obravnava in 
v skladu z ugotovitvami ministra za prostor sprejme 
popravljen prostorski plan oziroma občinski prostorski 
red in ga pošlje v potrditev ministru. 

16. Predlagatelj je v skladu s pripombo ocenil določbo v zvezi 
z izdajo podzakonskih predpisov o podrobnejši vsebini in 
obliki prostorskih aktov. V predlogu zakona za drugo 
obravnavo je v 18. členu (v prvi obravnavi: 83. člen) v 
skladu s stališčem OZ jasneje določil obveze v zvezi s 
pripravo teh predpisov. Ob tem je preveril tudi določbe o 
vsebini posameznih prostorskih aktov v tem predlogu 
zakona in ocenil, da te določbe dajejo jasen in zadosten 
pravni okvir za določitev podrobnejše vsebine, oblike in 
način priprave teh prostorskih aktov v podzakonskem 
predpisu, ki ga izda minister za prostor. 
V zvezi z opozorilom o nejasni naravi prostorskih pravil, 
ki naj bi jih izdal minister je opredelitev predlagatelja 
navedena v točki Ad (15.) te obrazložitve. Določbe o 
prostorskih pravilih je predlagatelj v predlogu zakona za 
drugo obravnavo črtal in jih smiselno vključil v prostorski 
red Slovenije. 

17. Predlagatelj je preučil stališče sekretariata, da je sporno 
vprašanje predkupne pravice na območju državnega 
lokacijskega načrta in upoštevanje predkupne pravice 
ob pripravi programa prostorskega plana občine 
(ureditveno območje prostorskega akta). Temu stališču 
je sledil, zato je določil, da občina določi območje predkupne 
pravice z odlokom. Prav tako poudarja, da so hierarhična 
razmerja med prostorskimi akti urejena v drugem delu 
zakona, v skupnih določbah, posebej pa je izpostavljen 

položaj države tudi v določbah 86. člena (vprvi obravnavi: 
91. člen). 
Predlagatelj je ocenil predvideno prodajo nepremičnin 
oziroma stvarnega premoženja občine z vidika določb 
Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/ 
01 in 30/02) ter spremenil določila 90. in 91. člena (v prvi 
obravnavi 95. in 96. člen) ter uskladil prodajo nepremičnin 
občine z omenjenim zakonom, ki se uporablja kot osnovni 
finančni predpis in predpisuje način ter izvedbo prodaje 
občinskega stvarnega premoženja. V posledici tega je 
moral predlagatelj črtati sedmo točko prvega dostavka 
91. člena ter drugi odstavek tega člena, ker bo v skladu z 
zakonom o javnih financah šele z njegovim podzakonskim 
predpisom določeno kako in v katere namene lahko 
občine oddajajo in zamenjujejo svoje stvarno premoženje 
(80.h člen ZJF). 

18. Predlagatelj je v skladu s pripombo pretehtal in izčistil 
pojem »komunalne infrastrukture« in ga vključil med pojme 
v 2. člen. Predlagatelj je tudi pretehtal rešitve v zvezi z 
gradnjo komunalne infrastrukture. Pri tem je ugotovil, da 
je rešitev, po kateri naj bi se gradnja komunalne 
infrastrukture izvajala po predpisih, ki urejajo izvajanje 
gospodarskih javnih služb, nepravilna in ni v skladu z 
drugimi določbami tega poglavja zakona. Zato je v 138. 
členu (v prvi obravnavi: 151. člen) v prvem odstavku 
sedaj določeno, da gradnjo komunalne infrastrukture 
zagotavlja občina, črtana pa je določba, da to zagotavlja 
v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih 
služb. V četrtem odstavku tega člena pa je določeno, da 
lahko občina gradnjo objektov in omrežij komunalne 
infrastrukture s pogodbo odda fizični ali pravni osebi po 
predpisih o javnih naročilih. Kadar se za izvedbo 
prostorske ureditve, načrtovane z lokacijskim načrtom 
med investitorjem in občino sklene urbanistična pogodba 
v skladu s 76. členom zakona (v prvi obravnavi: 35. člen), 
s katero se določi, da mora investitor zemljišče tudi 
komunalno opremiti, lahko investitor ta dela odda drugemu 
izvajalcu po predpisih o javnih naročilih. 

19,20. Predlagatelj se je do predlogov in mnenj sekretariata v 
zvezi z Zbornico za arhitekturo in prostor ter v zvezi s 
pooblastili za prostorsko načrtovanje opredelil v 
obrazložitvi predloga zakona o graditvi objektov za drugo 
obravnavo, in sicer zato, ker je upošteval stališča DZ in 
te določbe v celoti prenesel v predlog zakona o graditvi 
objektov. 

21. Predlagatelj je ponovno pretehtal prehodne določbe in 
podrobneje zakonsko uredil postopen prehod priprave in 
sprejemanja prostorskih aktov kot jih določa ta predlog 
zakona, ločeno za državo in občine ob hkratni soodvisnosti 
priprave občinskih prostorskih aktov glede na dinamiko 
sprejemanja državnih prostorskih aktov in njihovo 
vsebinsko pogojenost (168. do 174. člen predloga zakona 
za drugo obravnavo). Predlagatelj je s temi določbami 
tudi uredil podaljšanje veljavnosti sedanjih občinskih 
prostorskih aktov oziroma njihovih delov. Pri tem velja 
opozoriti na določbo v sedmem odstavku 170. člena 
predloga zakona za drugo branje, po kateri morajo občine 
v svojem prostorskem redu prikazati stavbna zemljišča, 
ki so jih kot taka določile na podlagi sedaj veljavnih 
predpisov in na katerih ne veljajo omejitve iz 5. člena 
predloga zakona, kakor tudi ne določbe, ki jih zakon o 
kmetijskih zemljiščih določa za promet s kmetijskimi 
zemljišči. Obstoječi vzorec poselitve zunaj večjih naselij 
je povečini razpršena poselitev in bo po sprejetju novega 
zakona o urejanju naselij zunaj poselitvenih območij ostal 
velik del obstoječih stanovanjskih hiš in drugih zgradb, ki 
imajo veljavna dovoljenja, četudi niso v funkciji osnovne 
rabe prostora (na primer kmetijstva). Zato je tem objektom 
oziroma za gradnjo na teh zemljiščih treba omogočiti 
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pravne podlage, da ohranijo svoje legitimne funkcije, 
regulirane seveda s pravili bodočega prostorskega reda 
občine. 
Predlagatelj je v novem 181. členu oblikoval tudi določbo, 
po kateri pravne ali fizične osebe, ki po sedaj veljavnih 
predpisih izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti 
urbanističnega načrtovanja, nadaljujejo z delom kot 
prostorski načrtovalci, določeni s predlogom tega zakona. 
Predlagatelj je s tem v zvezi tudi redakcijsko popravil 
določbe 175., 176., 178. in 183. člena (v prvi obravnavi: 
208., 209., 216. in 217. člen). 
Ker so prehodne določbe o Zbornici za arhitekturo in 
prostor ter o javnih pooblastilih prenesene v predlog 
zakona o graditvi objektov, je predlagatelj določbe 210. 
do 214. člena predloga zakona za prvo obravnavo črtal. 
Zaradi povezave s predlogom zakona o graditvi objektov 
pa je bilo treba oblikovati dva nova 185. in '186. člen, in 
sicer z določbo glede rokov, do kdaj morajo prostorski 
načrtovalci uskladiti svoje ustanovitvene in druge akte s 
tem zakonom ter določbo, s katero je definirana Zbornica 
za arhitekturo in prostor Slovenije, pri čemer do njene 
ustanovitve opravlja njene naloge sedanja Inženirska 
zbornica Slovenije. 

Zaradi nove določbe o občinskem urbanistu je predlagatelj 
moral oblikovati nov 184. člen z določbo, do kdaj so občine 
dolžne zagotoviti sodelovanje občinskega urbanista, 
zaradi dopolnjene določbe v 30. členu predloga zakona 
(smernice za načrtovanje) pa nov 180. člen z določbo, 
da se pogoji in zahteve za pripravo prostorskega akta, ki 
jih veljavni zakoni različno poimenujejo in določajo, štejejo 
kot smernice po tem zakonu. S tem je predlagatelj poenotil 
izdajo smernic za pripravo prostorskega akta. Prav tako 
je predlagatelj vnesel v nov 180. člen določbo, po kateri 
se soglasja, ki jih v skladu z različnimi področnimi zakoni 
dajejo soglasjedajalci k prostorskemu zakonu štejejo za 
mnenja, saj je pravno sistemsko neprimerno, da dajejo 
razni upravni organi in javne službe tim. predhodna 
soglasja k splošnemu pravnemu aktu, ki ga sprejeme 
vlada oziroma občinski svet. 
Predlagatelj je v to poglavje vnesel tudi nova 185. in 186. 
člen, kar je posebej utemeljeno v obrazložitvi točke Ad 
(51.) v petem odstavku oziroma v obrazložitvi točke Ad 
(5.). Predlagatelj je tudi ponovno preveril veljavnost 
podzakonskih predpisov in dopolnil 187. člen z novo peto 
in deseto točko. 
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Predlog zakona o 

NADZORU DRŽAVNE MEJE (ZNDM-1) 

- druga obravnava - EPA 416 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-1711-0030 
Številka: 003-08/2001-1 
Ljubljana, 09.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 73. redni seji dne 9.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE - 
EU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 13. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 27.2.2002 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o nadzoru državne meje - druga 
obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(Vsebina zakona) 

Ta zakon določa organizacijo in način izvajanja nadzora državne 
meje, izvajanje policijskih ukrepov v notranjosti in mednarodno 
policijsko sodelovanje. 

Za nadzor državne meje po tem zakonu se štejejo ukrepi za 
varovanje državne meje in mejna kontrola. 

Za policijske ukrepe v notranjosti po tem zakonu se štejejo ukrepi 
za preprečevanje oz. odkrivanje ilegalnega bivanja in prekomejne 
kriminalitete. 

Mednarodno policijsko sodelovanje obsega dejavnost tujih 
policijskih organov na državnem ozemlju Republike Slovenije 
oziroma organov Republike Slovenije na tujem državnem ozemlju, 
sodelovanje s tujimi varnostnimi organi in Izmenjavo uradnikov 
za zveze. 

Izvajanje nadzora državne meje po tem zakonu ne posega v 
Izvajanje pooblastil, ki jih imajo v skladu z veljavno zakonodajo 
drugi državni organi. 

2. člen 
(Namen nadzora državne meje) 

Nadzor državne meje se opravlja z namenom, da se: 
- zavaruje življenje in zdravje ljudi; 
- preprečujejo in odkrivajo kazniva dejanja in prekrški ter 

odkrivajo in prijemajo njihovi storilce; 
preprečujejo nedovoljene migracije; 

- zagotavlja varnost ljudi, premoženja in okolja na ozemlju 
Republike Slovenije; 
preprečujejo in odkrivajo druge nevarnosti za javno varnost 
in red. 

3. člen 
(Pomen posameznih izrazov) 

Posamezni izrazi, navedeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

1. Mejna črta razmejuje območje Republike Slovenije od območij 
sosednjih držav. 

2. Državna meja po tem zakonu so kopenska in morska meja 
ter letališča in pristanišča, preko katerih poteka mednarodni 
promet. 
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3. Mejni prehod je kraj, na katerem lahko v času obratovanja 
mejo prehaja določen krog oseb. 

4. Mejna kontrola je kontrola, ki se izvaja izključno ob 
nameravanem ali neposredno po izvedenem prestopu 
državne meje. 

5. Schengenski izvedbeni sporazum je sporazum z dne 19. 
junija 1990 o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. 
junija 1985 med vladami Gospodarske unije Beneluxa, Zvezne 
republike Nemčije in Republike Francije o postopni odpravi 
kontrol na skupnih mejah. 

6. Država pogodbenica po tem zakonu je vsaka država, za 
katero veljajo določila Schengenskega izvedbenega 
sporazuma. 

7. Zunanja meja je po uveljavitvi Schengenskega izvedbenega 
sporazuma v Republiki Sloveniji državna meja Republike 
Slovenije z državo, ki ni država pogodbenica in letališča in 
pristanišča, preko katerih poteka mednarodni promet, v kolikor 
niso notranja meja. 

8. Notranja meja je po uveljavitvi Schengenskega izvedbenega 
sporazuma v Republiki Sloveniji skupna državna meja 
Republike Slovenije z državo pogodbenico kot tudi letališča 
ter pristanišča, preko katerih se odvija neposredni trajektni 
promet izključno z ozemlja in na ozemlja držav pogodbenic. 

9. Za notranji let se po uveljavitvi Schengenskega izvedbenega 
sporazuma v Republiki Sloveniji šteje neposredni let, med 
državami, za katere veljajo določbe Schengenskega 
izvedbenega sporazuma. 

10. Za notranjo plovbo se po uveljavitvi Schengenskega 
izvedbenega sporazuma v Republiki Sloveniji štejejo 
neposredne redne trajektne in potniške plovbe med državami, 
za katere veljajo določbe Schengenskega izvedbenega 
sporazuma. 

11. Mednarodni običaji so pravila splošne prakse in splošno 
sprejeta pravila, ki se nanašajo na vsebino in zadeve urejene 
s tem zakonom. 

II. ORGAN, KI OPRAVLJA NADZOR DRŽAVNE MEJE 
IN POOBLASTILA 

4. člen 
(Organ, ki opravlja nadzor državne meje) 

Za izvajanje nadzora državne meje je pristojna Policija. 

Vlada Republike Slovenije lahko z uredbo določi, na katerih 
območjih, kdaj In katere izmed oblik nadzora državne meje 
lahko opravlja carina. 

5. člen 
(Pooblastila) 

Za izvajanje nalog nadzora državne meje imajo policisti pooblastila, 
ki jih predpisuje ta zakon in pooblastila, ki jih predpisujejo drugi 
zakoni. 

V kolikor naloge nadzora državne meje, izvaja drug državni or- 
gan, imajo delavci tega državnega organa poleg svojih pooblastil 

tudi pooblastila policistov, potrebna za izvajanje nalog, določenih 
z uredbo iz drugega odstavka prejšnjega člena. 

V kolikor s tem ali drugim predpisom ni določeno drugače, morajo 
policisti in drugi delavci, kadar izvajajo naloge po tem zakonu, 
upoštevati mednarodne običaje. 

6. člen 
(Ukrepi za preprečevanje nevarnosti) 

Policija lahko za izvajanje nadzora državne meje, če ta ali drugi 
zakoni posebej ne urejajo posebnih pooblastil, sprejema in izvaja 
tudi druge nujne ukrepe za preprečevanje nevarnosti, ki v 
konkretnem primeru pomenijo neposredno ogrožanje javne 
varnosti in reda, še zlasti življenja in zdravja ljudi ter premoženja. 

7. člen 
(Načelo sorazmernosti) 

Policija mora pri izvajanju nalog nadzora državne meje uporabiti 
tisto izmed več pooblastil, ki posameznika ali skupnost najmanj 
prizadene, vendar še vedno zagotavlja dosego zakonitega cilja. 

Izvrševanje pooblastil ne sme povzročiti škode, ki bi bila v očitnem 
nesorazmerju z njihovim namenom in zastavljenimi cilji njihove 
uporabe. 

Posamezno pooblastilo se sme uporabljati le, dokler ni dosežen 
cilj, zaradi katerega je bilo uporabljeno, ali do trenutka, ko se 
izkaže, da se s tem pooblastilom cilja ne da doseči. 

8. člen 
(Omogočanje nadzora državne meje) 

Policija sme postaviti table z opozorilnimi napisi in drugo 
signalizacijo ali namestiti in uporabljati tehnična sredstva za 
izvajanje nadzora državne meje ali postaviti ovire, s katerimi se 
preprečuje nedovoljeno prehajanje državne meje. Za vzdrževanje 
tabel in druge signalizacije po tem členu je zadolžena policija. 

Policisti lahko, če je to potrebno za uspešno izvedbo nalog po tem 
zakonu vstopajo na in vozijo po zemljiščih ne glede na lastništvo. 

Lastniki ali posestniki zemljišč morajo pustiti prosto pot za 
nemoteno izvajanje nalog nadzora državne meje. 

9. člen 
(Uporaba vozil in plovil) 

Za izvajanje nalog nadzora državne meje smejo policisti, ne glede 
na določbe drugih predpisov, uporabljati vse vrste vozil, vodna 
plovila in zrakoplove v širšem območju ob državni meji, na drugih 
območjih pa le, če je to potrebno, da se pride do takšnega območja. 

III. MEJNA ČRTA 

10. člen 
(Označitev mejne črte) 

Zadeve v zvezi z označevanjem mejne črte opravlja ministrstvo, 
pristojno za zunanje zadeve. 

Za strokovno - tehnična opravila v zvezi z označevanjem mejne 
črte je pristojen upravni organ, pristojen za geodetske zadeve. 
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Ob cestah, ki vodijo proti mejni črti ter na letališčih in pristaniščih, 
preko katerih poteka mednarodni promet, se s tablami na primeren 
način opozori na članstvo Republike Slovenije, in po potrebi 
sosednjih držav, v Evropski uniji. 

Če potek mejne črte ni dovolj razpoznaven, je potrebno bližino 
mejne črte na cestnih in drugih komunikacijah označiti s posebnimi 
opozorilnimi tablami, zapornicami ali z drugo primemo signalizacijo, 
ki opozarja na neposredno bližino mejne črte. 

Na opozorilne table in drugo signalizacijo je prepovedano pritrjevati 
ali namestiti karkoli, prepovedana pa so tudi druga ravnanja, s 
katerimi bi se zakrivala vidnost teh tabel ali druge signalizacije. 

Oznake iz prvega odstavka 8. člena tega zakona se evidentirajo 
v evidenci državne meje, ki jo vodi upravni organ, pristojen za 
geodetske zadeve. Vpis ali spremembo vpisa oznak iz prvega 
odstavka 8. člena tega zakona izvede upravni organ, pristojen za 
geodetske zadeve, na predlog Policije. 

Lastniki in upravitelji cest, poti in drugih zemljišč morajo brezplačno 
dovoliti prehod in so dolžni brezplačno omogočiti postavitev mejnih 
oznak, opozorilnih tabel in druge signalizacije. 

Minister pristojen za notranje zadeve s pravilnikom 
podrobneje uredi Izvajanje tretjega In četrtega odstavka tega 
člena. 

11. člen 
(Vidnost mejne črte in prepoved dejavnosti ob mejni 

črti) 

V kolikor mora biti mejna črta na podlagi mednarodne pogodbe 
prosta drevja, grmičevja in drugega rastlinja, ki zmanjšuje vidnost 
mejnih oznak ali poteka mejne črte, in mednarodna pogodba ne 
določa drugače, je za zagotovitev vidnosti pristojen upravni or- 
gan, pristojen za geodetske zadeve. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, Itihko, iz razlogov javnega 
reda, z odredbo prepove plovbo, lov, ribolov, lete letal in drugih 
naprav za letenje, gibanje ali zadrževanje oseb ob mejni črti. 
Prepoved traja dokler trajajo razlogi. 

Zaradi vidnosti mejne črte lahko direktor policijske uprave z 
odločbo prepove sajenje in setev določenih vrst drevja in drugih 
rastlin ob mejni črti. 

Prizadeti po drugem odstavku tega člena nimajo pravice do 
odškodnine zaradi izvajanja potrebnih ukrepov po tem členu. 

• 

12. člen 
(Gradnja objektov ob mejni črti) 

Organ, pristojen za izdajo dovoljenj za gradnjo objektov, sme 
izdati lokacijsko dovoljenje oziroma dovoljenje za gradnjo objektov 
ali za postavitev začasnega objekta v območju 50 metrov od 
mejne črte, če je za to predhodno izdano soglasje krajevno 
pristojnega direktorja policijske uprave. 

Soglasje se ne izda, če bi objekt onemogočal ali oviral Izvajanje 
nadzora mejne črte. 

Soglasje velja do izdaje ustreznega gradbenega ali drugega 
dovoljenja, vendar najdlje eno leto. 

13. člen 
(Mejni incident) 

V primerih, ko Policija ugotovi ravnanje tujih državnih organov na 
ozemlju Republike Slovenije, ki ni dovoljeno z mednarodnimi 
pogodbami ali s predpisi Republike Slovenije oziroma nedovoljeno 
poseganje v okolje in prostor ob mejni črti Republike Slovenije, ki 
ga izvršijo državni organi ali druge osebe tujih držav, o tem obvesti 
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom 
podrobneje uredi izvajanje tega člena. 

IV. PRESTOP DRŽAVNE MEJE IN MEJNI PREHOD 

14. člen 
(Prestop državne meje) 

Prestop državne meje je vsako človekovo gibanje preko državne 
meje. 

Državno mejo, po uveljavitvi Schengenskega izvedbenega 
sporazuma pa državno mejo, ki ni notranja meja, se sme prestopiti 
samo na za to določenih mejnih prehodih, v skladu z namembnostjo 
mejnih prehodov, v času, ki je za to določen in v obsegu, kot je 
določen. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se sme v primeru višje 
sile ali če je z mednarodno pogodbo drugače urejeno, državna 
meja prestopiti kjerkoli in kadarkoli. Tisti, ki državno mejo prestopi 
zaradi višje sile, mora takoj, ko je to mogoče, o tem obvestiti 
policijo. 

15. člen 
(Prestop notranje meje) 

Notranje meje se lahko prestopajo brez mejne kontrole kadarkoli 
in na kateremkoli mestu. 

Če je potrebno zaradi zagotavljanja javnega reda ali nacionalne 
varnosti, lahko minister, pristojen za notranje zadeve z odredbo 
določi, da se določeni deli notranje meje, za določen čas, smejo 
prestopati le na za to določenih začasnih mejnih prehodih in da se 
izvaja mejna kontrola. Odredba se objavi v sredstvih javnega 
obveščanja. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom 
podrobneje uredi Izvajanje drugega odstavka tega člena. 

16. člen 
(Tranzitni promet) 

Za osebe, ki državno mejo prečkajo v zračnem prometu, ne velja 
obveznost mejne kontrole: 

če po pristanku na letališču brez odlašanja znova odletijo in v 
tem vmesnem času ne zapustijo zračnega plovila ali 
prostorov, ki so namenjeni za tranzit potnikov; 
če gre za prelet zračnega plovila brez vmesnega pristanka. 

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za pomorski 
promet. 
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17. člen 
(Določitev mejnih prehodov) 

Mejne prehode, v soglasju s sosednjo državo, z uredbo določi 
Vlada Republike Slovenije. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za finance in pristojnimi organi sosednje države z 
odredbo določi obratovalni čas in obseg uporabe mejnih prehodov. 

18. člen 
(Določitev mejnih prehodov za določen krog oseb) 

Direktor policijske uprave lahko ob izkazanem upravičenem 
interesu, v soglasju z direktorjem carinskega urada, z odločbo 
ustanovi mejni prehod za poimensko določene osebe. V primeru, 
da se ustanovi mejni prehod za določen krog oseb na letališču ali 
vzletišču direktor policijske uprave izda odločbo v soglasju z 
generalnim direktorjem Carinske uprave Republike Slovenije in 
direktorjem Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo. 

Mejni prehod po tem členu se lahko ustanovi za največ tri leta. 

V odločbi se navede, poleg kraja odprtja mejnega prehoda za 
določen krog oseb, tudi poimenski seznam oseb, ki jim je dovoljen 
prehod, čas obratovanja mejnega prehoda, obseg uporabe 
mejnega prehoda in druge pogoje. 

19. člen 
(Določitev začasnih mejnih prehodov) 

Direktor policijske uprave lahko v soglasju z generalnim 
direktorjem Carinske uprave Republike Slovenije z odločbo 
ustanovi začasni mejni prehod, če je to potrebno za smotrno 
izvajanje kratkotrajnih čezmejnih dejavnosti, kot so: 
• vaje za primer naravnih nesreč; 

športne prireditve; 
ukrepi za preusmerjanje prometa; 
kulturne, znanstvene, strokovne in turistične prireditve in 
aktivnosti; 

- izvajanje aktivnosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb; 
- kmetijska, gozdarska dela in druga dela ter opravila, za katera 

obstaja širši javni interes. 

V primeru, da se ustanovi mejni prehod za določen krog oseb na 
letališču ali vzletišču direktor policijske uprave izda odločbo v 
soglasju z direktorjem carinskega urada in direktorjem Uprave 
Republike Slovenije za civilno letalstvo. 

Začasni mejni prehod po tem členu se lahko ustanovi za največ 
šest mesecev v dvanajstih mesecih, razen zaradi razlogov, 
navedenih v zadnji alinei prvega odstavka tega člena, za katere 
se mejni prehod ustanovi za čas trajanja teh del oziroma za čas, 
dokler obstaja širši javni interes. 

V odločbi se navedejo, poleg kraja odprtja začasnega mejnega 
prehoda, tudi čas obratovanja mejnega prehoda, obseg uporabe 
mejnega prehoda in drugi pogoji. 

20. člen 
(Stroški ustanovitve mejnega prehoda) 

Stroške ustanovitve in obratovanja začasnega mejnega prehoda 
In mejnega prehoda za določen krog oseb krije pobudnik 
ustanovitve takšnega mejnega prehoda. Stroški se v tem primeru 
smejo obračunati pavšalno, glede na predvidene stroške za 
nadzor državne meje. Stroški se opredelijo v odločbi o določitvi 
takšnega mejnega prehoda. 

21. člen 
(Ureditev mejnega prehoda) 

Mejni prehodi morajo biti urejeni tako, da omogočajo smotrno, 
preprosto in s čim manjšimi stroški povezano izvajanje mejne 
kontrole. 

Upravljalci letališč, pristanišč in železniških postaj morajo z 
ustreznimi objekti in organizacijskimi ukrepi poskrbeti, da se lahko 
mejna kontrola izvaja skladno z določbami tega zakona. Na 
letališčih, če na njih ne potekajo le notranji poleti, je potrebno 
postaviti objekte, ki omogočajo, da se potnike na notranjih letih 
loči od drugih potnikov. 

Upravljalci iz prejšnjega odstavka so dolžni Policiji oziroma organu 
iz drugega ostavka 4. člena tega zakona, če ta opravlja katere 
izmed oblik nadzora državne meje, brezplačno zagotoviti ustrezne 
službene prostore in zadostno število parkirnih mest, brezplačno 
omogočiti dostop do svojih objektov in naprav, nuditi brezplačen 
prevoz pri opravljanju nalog in takoj, ko je to mogoče, brezplačno 
sporočiti vozne rede, rede letenja in vsa dejanska prometna 
gibanja. 

Stroške postavitve in vzdrževanja takšnih objektov kakor tudi 
druge stroške, ki nastanejo v zvezi s temi objekti, krijejo upravitelji 
letališč, pristanišč in železniških postaj. 

22. člen 
(Območje mejnega prehoda) 

Vsakemu mejnemu prehodu, razen mejnim prehodom, določenim 
v drugem odstavku 15. člena tega zakona ter v 18. in 19. členu 
tega zakona, pripada območje, ki je potrebno za opravljanje mejne 
kontrole ter neposredna okolica z objekti, ki so potrebni za smotrno 
in varno odvijanje prometa in opravljanje mejne kontrole. 

V območje mejnega prehoda za železniški promet spada tudi 
železniški tir s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem od mejne 
črte do mejnega prehoda. 

Območje mejnega prehoda z odločbo določi direktor policijske 
uprave. Območje mejnega prehoda na letališču v soglasju z 
direktorjem Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo z 
odločbo določi direktor pristojne policijske uprave. 

Na območju mejnega prehoda je gibanje in zadrževanje dovoljeno 
le osebam, ki nameravajo prestopiti državno mejo ali so jo že 
prestopile in se na mejnem prehodu zadržujejo zaradi mejne 
kontrole ter drugim osebam, ki imajo upravičen razlog. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom 
podrobneje uredi Izvajanje prvega in drugega odstavka tega 
člena. 

23. člen 
(Označitev mejnega prehoda in njegovega območja) 

Mejni prehod in njegovo območje se označita z opozorilnimi in 
dopolnilnimi tablami. 

Obliko, vsebino in način postavitve opozorilnih in dopolnilnih tabel 
v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, določi minister, 
pristojen za notranje zadeve s pravilnikom. 

Postavitev opozorilnih in dopolnilnih tabel ni potrebna na: 
začasnih mejnih prehodih, ustanovljenih na podlagi drugega 
odstavka 15. člena tega zakona In 19. člena tega zakona; 

- mejnih prehodih, na katerih je prestop državne meje dovoljen 
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poimensko določenim osebam. 

24. člen 
(Obveznost potnikov in drugih oseb, ki se nahajajo na 

območju mejnega prehoda) 

Potniki in druge osebe, ki se nahajajo na mejnem prehodu oziroma 
območju mejnega prehoda, morajo upoštevati navodila in odredbe 
uradnih oseb organa, ki opravlja mejno kontrolo. 

25. člen 
(Gradnja in postavitev objektov na območju mejnega 

prehoda) 

Za gradnjo, postavitev oziroma spremembo namembnosti 
objektov in naprav na območju mejnega prehoda je potrebno 
soglasje, ki ga izda direktor policijske uprave. 

Soglasje iz prejšnjega odstavka se ne izda, če bi objekt, naprava 
ali dejavnost ovirala izvajanje mejne kontrole in varnostnih ukrepov 
na državni meji. 

Soglasje velja do izdaje ustreznega gradbenega ali drugega 
dovoljenja, vendar najdlje eno leto. 

26. člen 
(Obveznost poveljnika plovila) 

Poveljnik plovila mora ob prihodu iz tujine oziroma pred odhodom 
v tujino izročiti policistu prepis seznama članov posadke in seznam 
potnikov na plovilu ter mu dati na vpogled potne listine članov 
posadke. 

Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za seznam potnikov v 
trajektnem prometu. 

Ob prihodu iz tujine mora poveljnik plovila zagotoviti, da člani 
posadke in potniki ne zapustijo plovila, preden ni opravljena mejna 
kontrola, če se mejna kontrola opravlja na plovilu. 

Poveljnik ladje ali zastopnik ladjarja mora, še preden pripluje ladja 
v pristanišče ali najkasneje ob pristanku v pristanišču, Policiji 
naznaniti vse potnike, ki nimajo veljavnega dokumenta za prestop 
državne meje. 

Poveljnik plovila mora storiti vse potrebno, da se potniki, ki nimajo 
veljavnega dokumenta za prestop državne meje ali jim je bil vstop 
v Republiko Slovenijo zavrnjen, ne izkrcajo z ladje v pristanišče, 
brez dovoljenja Policije. 

Določbe prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena 
se smiselno uporabljajo tudi v zračnem prometu, določbe tretjega 
in četrtega odstavka tega člena pa se smiselno uporabljajo tudi v 
avtobusnem prometu. 

V. MEJNA KONTROLA 

27. člen 
(Obveznost podreditve mejni kontroli) 

Oseba, ki namerava prestopiti ali je že prestopila mejno črto, 
razen mejne črte na notranji meji po uveljavitvi Schengenskega 
izvedbenega sporazuma, je dolžna izročiti veljavni dokument za 
prestop državne meje in se podrediti mejni kontroli ter ne sme 
zapustiti območja mejnega prehoda ali se skriti, dokler ni mejna 

kontrola opravljena. 

Oseba iz prvega odstavka tega člena mora policistu, ki izvaja 
mejno kontrolo, pojasniti vse okoliščine, pomembne za prehod 
državne meje. 

Oseba iz prvega odstavka tega člena se je dolžna ravnati po 
navodilih in odredbah uradnih oseb, ki izvajajo mejno kontrolo. 

28. člen 
(Mejna kontrola) 

Policist, ki izvaja mejno kontrolo, sme: 
zahtevati predložitev veljavnih dokumentov, ki so potrebni za 
prestop državne meje za osebe in stvari; 
vnesti v dokumente za prestop državne meje podatke o 
pomembnih okoliščinah za vstop ali izstop iz države; 
opraviti osebno kontrolo, kontrolo prevoznega sredstva in 
kontrolo stvari, ki jih ima oseba s seboj; 

- zadržati osebo za nujno potreben čas. 

V kolikor opravlja na mejnem prehodu policist kontrolo v 
neposredni bližini carinskega delavca, policist, praviloma pred 
izvedbo kontrole po tretji alinei prejšnjega odstavka, omogoči 
osebi, pri kateri izvaja mejno kontrolo, predložitev blaga pri 
carinskem organu. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom 
podrobneje uredi Izvajanje druge alinee prvega odstavka 
tega člena. 

29. člen 
(Osebna kontrola, kontrola prevoznega sredstva in 

kontrola stvari) 

Osebna kontrola je kontrola, ki obsega preverjanje dokumentov 
za prestop državne meje z ugotavljanjem identitete osebe, ki 
namerava prestopiti državno mejo in drugih pogojev za prestop 
in tiralično - tehnično preverjanje osebe z odvzemom prstnih 
odtisov in odtisov dlani ter preverjanje drugih telesnih 
identifikacijskih značilnosti. 

Policist sme zahtevati od osebe, naj pokaže, kaj ima pri sebi. V 
primeru suma posedovanja prepovedanih stvari, predmetov ali 
zaradi ugotavljanja identitete, sme policist pregledati ali preiskati 
osebo. Preiskava po tem členu ne obsega preiskave telesnih 
votlin. 

Kontrola prevoznega sredstva je kontrola, ki obsega zunanji in 
notranji vizualni pregled prevoznega sredstva in preiskavo 
prevoznega sredstva. 

V primeru suma, da oseba v prevoznem sredstvu prevaža 
prepovedane predmete ali stvari, ki bi pripomogle k ugotavljanju 
njene identitete ali identitete drugih potnikov ter zaradi 
preprečevanja nedovoljenega vstopa v Republiko Slovenijo, sme 
policist preiskati prevozno sredstvo, kar pomeni podroben pregled 
vseh delov, vključno z razstavljanjem posameznih delov 
prevoznega sredstva. 

Kontrola stvari obsega kontrolo predmetov in stvari, ki jih ima 
oseba, ki namerava prestopiti državno mejo, s seboj ali v 
prevoznem sredstvu. 

Pri izvajanju osebne kontrole, kontrole prevoznega sredstva in 
kontrole stvari, sme policist uporabljati ustrezne tehnične 
pripomočke. 
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30. člen 
(Pravica prisotnosti) 

Lastnik prevoznega sredstva in lastnik stvari oziroma oseba, ki 
jih ima v posesti, ima pravico biti prisotna pri pregledu oziroma 
preiskavi. 

31. člen 
(Uporaba drugih predpisov) 

Če policist med pregledom ali preiskavo osebe, stvari ali 
prevoznega sredstva najde predmete, ki se smejo odvzeti po 
določilih Kazenskega zakonika, ali predmete, ki utegnejo biti 
pomembni za kazenski postopek ali postopek o prekršku, policist 
nadaljuje postopek po določilih zakona, ki ureja kazenski postopek, 
in zakona, ki ureja postopek o prekršku. 

Če policist med pregledom ali preiskavo osebe, stvari ali 
prevoznega sredstva najde predmete, ki ne spadajo med 
predmete iz prejšnjega odstavka tega člena, pa v skladu s 
predpisi, ki urejajo področje carine, pomenijo carinsko blago, jih v 
nadaljnji postopek prepusti carinskemu delavcu. 

32. člen 
(Zadržanje osebe) 

Policist sme za nujno potreben čas, vendar za največ 48 ur, 
zadržati osebo, ki namerava ali je že prestopila mejno črto in je 
zadržanje potrebno zaradi ugotovitve vseh potrebnih dejstev in 
okoliščin prehajanja državne meje ali zaradi zavrnitve tujca, ki ne 
izpolnjuje pogojev za vstop v državo. 

V kolikor zadržanje Iz prejšnjega odstavka traja več kot 6 ur 
mora policist v pisni obliki z odločbo obvestiti osebo kl je 
zadržana o razlogih za zadržanje. Zadržana oseba Ima, dokler 
traja zadržanje pravico do pritožbe zoper odločbo o 
zadržanju. O pritožbi mora odločiti pristojno okrožno 
sodišče v roku 48 ur. Pritožba ne zadrži Izvršitve pridržanja. 

33. člen 
(Območje opravljanja mejne kontrole) 

Mejno kontrolo opravi policist praviloma na mejnem prehodu 
oziroma območju mejnega prehoda. V primeru, da je oseba 
zalotena pri nezakonitem prestopu državne meje, policist opravi 
mejno kontrolo na območju, kjer je takšno osebo zalotil. 

Mejna kontrola ali del mejne kontrole se sme opraviti, če tako 
določa mednarodna pogodba, tudi na ozemlju druge države ali 
med vožnjo na vlaku, ki je ali bo prevozil državno mejo. 

34. člen 
(Odstop od izvajanja mejne kontrole) 

Če iz posebnih razlogov ni mogoče izvajati mejne kontrole v 
celoti, ker bi kljub temu, da so izkoriščene vse kadrovske in 
organizacijske možnosti, prišlo do nesprejemljivih čakalnih dob 
za prestop meje ali drugih nesprejemljivih motenj pri odvijanju 
prometa preko mejnega prehoda, sme policist, odgovoren za 
organizacijo in vodenje mejne kontrole, začasno odrediti delno 
opustitev mejne kontrole. 

Pri tem policist, odgovoren za organizacijo in vodenje mejne 
kontrole, določi prednostne cilje mejne kontrole, ki se morajo 

prilagajati konkretnim razmeram tako, da je mejna kontrola čim 
bolj učinkovita. 

V teh primerih ima kontrola vstopa v državo praviloma prednost 
pred kontrolo izstopa iz države. 

VI. UKREPI V NOTRANJOSTI DRŽAVE 

35. člen 
(Ukrepi v notranjosti) 

Policisti lahko z namenom preprečevanja nedovoljenega vstopa 
in bivanja na ozemlju Republike Slovenije ter preprečevanja in 
odkrivanja čezmejne kriminalitete na mednarodnih prometnih 
povezavah in objektih, pomembnih za čezmejni promet, če to 
opravičujejo varnostne razmere, ugotavljajo identiteto oseb ter 
opravijo osebno kontrolo, kontrolo prevoznega sredstva in kontrolo 
stvari. 

VII. MEDNARODNO SODELOVANJE 

36. člen 
(Tuji varnostni organi) 

Vstop v Republiko Slovenijo se lahko dovoli pripadnikom tujih 
varnostnih organov v uniformi, z orožjem in z vozili, ki so označeni 
z njihovimi znaki in emblemi. 

Dovoljenje za vstop tujih varnostnih organov na ozemlje Republike 
Slovenije izda generalni direktor policije, pod pogojem, da to ni v 
nasprotju z interesi Republike Slovenije. 

V dovoljenju se lahko določijo posebni pogoji za vstop. 

Ob pogoju vzajemnosti smejo pripadniki tujih varnostnih organov, 
ki so člani uradnih delegacij na službenih obiskih, vstopiti v 
Republiko Slovenijo in brez posebnega dovoljenja nositi uniformo 
in osebno orožje, če je le to del njihove uniforme. 

Pripadniki tujih varnostnih organov, ki spremljajo predstavnika te 
države na uradnem obisku v Republiki Sloveniji, lahko vnesejo in 
nosijo kratkocevno orožje in pripadajoče strelivo s soglasjem 
generalnega direktorja policije. 

37. člen 
(Sodelovanje s tujimi varnostnimi organi) 

Ne glede na določbe prejšnjega člena smejo vstopiti v Republiko 
Slovenijo in izvajati z mednarodnim sporazumom določene ukrepe 
za nadzor državne meje in druge naloge mednarodnega 
policijskega sodelovanja pooblaščene osebe drugih držav, prav 
tako pa smejo, v skladu z mednarodnimi sporazumi, tovrstne 
ukrepe in naloge izvajati tudi policisti Republike Slovenije v tujini. 

Ob pogoju vzajemnosti smejo na ozemlju Republike Slovenije 
pripadniki tujih varnostnih organov, ki izvajajo naloge in ukrepe Iz 
prejšnjega odstavka tega člena, brez posebnega dovoljenja nositi 
uniformo, osebno orožje ali druga prisilna sredstva, če je to del 
njihove službene opreme, vendar smejo orožje in druga prisilna 
sredstva uporabiti le, če je to potrebno, da bi odvrnili od sebe ali 
koga drugega istočasen protipraven napad. 
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38. člen 
(Uradnik za zvezo) 

Z mednarodnimi sporazumi se lahko napoti ali sprejme uradnike 
za zvezo, ki svetujejo in pomagajo pri opravljanju nalog nadzora 
državne meje. Naloge in status uradnika za zvezo se določijo z 
mednarodnim sporazumom. 

VIII. POGLAVJE 
ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV IN EVIDENCE 

39. člen 
(Avtomatske fotografske in snemalne naprave) 

Policija sme na območjih mejnih prehodov in na drugih območjih 
ob državni meji namestiti avtomatske fotografske in snemalne 
naprave. 

Avtomatske fotografske in snemalne naprave, ki so nameščene 
na območjih mejnih prehodov, morajo biti nameščene tako, da so 
vidne. Osebe, ki se nahajajo na takšnem območju, morajo biti na 
takšne naprave opozorjene. 

Če se pri tem snemajo osebni podatki, je potrebno te posnetke 
uničiti v roku enega leta, razen, če se ne potrebujejo za pregon 
kaznivega dejanja ali prekrška. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom 
podrobneje uredi izvajanje prvega in drugega odstavka tega 
člena. 

40. člen 
(Avtomatsko zbiranje podatkov) 

Policija sme od oseb, pri katerih se opravlja mejna kontrola, 
neposredno zbirati osebne podatke, ki se hranijo v evidencah po 
tem zakonu, pri tem pa lahko za zbiranje osebnih podatkov 
uporablja tudi ustrezna tehnična sredstva. 

41. člen 
(Evidence) 

Policija lahko za potrebe učinkovitega varovanja državne meje 
vodi: 

evidenco oseb, zoper katere je bila izvedena mejna kontrola; 
evidenco oseb, za katere se izvede postopek ugotavljanja 
identitete po 35. členu tega zakona; 
evidenco oseb, ki jim je dovoljen prehod državne meje na 
mejnih prehodih za poimensko določen krog oseb. 

42. člen 
(Osebni podatki) 

V evidenci iz prve alinee prejšnjega člena se smejo zbirati in v 
evidenci hraniti naslednji osebni podatki: ime in priimek, rojstni 
podatki, bivališče, državljanstvo, podatki o listini, s katero oseba 
prestopa državno mejo, kraj, čas in smer prestopa državne meje 
ter prstni odtisi, odtisi dlani in druge telesne identifikacijske 
značilnosti, če so bili osebi odvzeti. 

V evidenci iz druge alinee prejšnjega člena se smejo zbirati in v 
evidenci hraniti naslednji podatki: ime in priimek, rojstni podatki, 

bivališče, državljanstvo, podatki o listini, na podlagi katere je bila 
ugotovljena identiteta in okoliščine ugotavljanja identitete ter prstni 
odtisi, odtisi dlani in druge telesne identifikacijske značilnosti, če 
so bili osebi odvzeti. 

V evidenci, vodeni na podlagi tretje alinee prejšnjega člena, se 
smejo zbirati in v evidenci hraniti naslednji podatki: ime in priimek, 
rojstni podatki, bivališče, državljanstvo, kraj dovoljenega prehoda, 
čas dovolitve prehajanja državne meje. 

Podatki, zbrani na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, 
se smejo hraniti 10 let po vnosu v evidenco. Podatki, zbrani na 
podlagi tretjega odstavka tega člena, pa se smejo hraniti še pet 
let po preteku časa, za katerega je bilo posamezniku dovoljeno 
prehajanje državne meje na mejnem prehodu za določen krog 
oseb. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

43. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
fizična oseba, ki: 
- ne pusti proste poti za nemoteno izvajanje nalog državne 

meje (tretji odstavek 8. člena); 
- seje ali sadi določene vrste drevja ali rastlin v nasprotju z 

odločbo, izdano na podlagi tretjega odstavka 11. člena tega 
zakona; 

- prestopi državno mejo v nasprotju z drugim odstavkom 14. 
člena tega zakona; 

- prestopi državno mejo zaradi višje sile, pa o tem takoj ne 
obvesti Policije (tretji odstavek 14. člena); 
na območju mejnega prehoda ne upošteva navodil in odredb 
policista; 
brez dovoljenja kakorkoli spremeni namembnost objekta ali 
naprave, ki je na območju mejnega prehoda; 
poveljnik plovila ali druga oseba, ki ravna v nasprotju s 26. 
členom tega zakona; 
se izmakne mejni kontroli; 
se poskuša izmakniti mejni kontroli, se skrije ali samovoljno 
zapusti območje mejnega prehoda, dokler mejna kontrola ni 
opravljena (prvi odstavek 27. člena); 
ne pojasni okoliščin, pomembnih za prehod državne meje, ali 
ne upošteva navodil in odredb policistov, ki izvajajo mejno 
kontrolo (drugi odstavek 27. člena); 

- se pri mejni kontroli izkaže s tujo ali neveljavno listino za 
prestop državne meje (prvi odstavek 27. člena). 

44. člen 

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se na kraju prekrška kaznuje 
fizična oseba, ki: 

na opozorilne table in drugo signalizacijo, postavljeno po tem 
zakonu ali predpisih, izdanih na podlagi tega zakona pritrjuje 
kakršne koli druge table, napise, lepake in podobno (peti 
odstavek 10. člena); 

- pluje, izvaja lov, ribolov, se giblje ali zadržuje ob mejni črti, 
kadar je to z odredbo, izdano na podlagi drugega odstavka 
11. člena tega zakona, prepovedano; 
prestopi notranjo mejo v nasprotju z odredbo, izdano na podlagi 
drugega odstavka 15. člena tega zakona; 

- se giblje ali zadržuje na območju mejnega prehoda, pa za to 
nima upravičenega razloga. 
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45. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
pravna oseba, ki: 

ne pusti proste poti za nemoteno izvajanje nalog nadzora 
državne meje ali ne dovoli postavitve ovir (tretji odstavek 8. 
člena); 
ne poskrbi, da bi se mejna kontrola lahko izvajala skladno z 
določbami tega zakona (drugi odstavek 21. člena); 

- ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 21. člena tega zakona; 
brez dovoljenja kakorkoli spremeni namembnost objekta ali 
naprave, ki je na območju mejnega prehoda; 

- pravna oseba, katere poveljnik plovila ali druga oseba dopusti 
ravnanje, ki je v nasprotju s 26. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek po tem členu. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

46. člen 

Minister, pristojen za notranje zadeve v roku 6 mesecev po 
uveljavitvi tega zakona s pravilnikom podrobneje uredi izvajanje 
drugega in tretjega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. 
člena, 13. člena, drugega odstavka 15. člena, prvega odstavka 
22. člena, drugega odstavka 23. člena, druge alinee 28. člena ter 
prvega in drugega odstavka 39. člena tega zakona. 

Minister, pristojen za notranje zadeve lahko z navodilom 
podrobneje uredi način izvajanja mejne kontrole in izvajanja drugih 
ukrepov za varovanje državne meje po tem zakonu. 

Do izdaje podzakonskih aktov po prejšnjem odstavku tega člena 
se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o nadzoru državne 

meje (Uradni list Republike Slovenije, številka 19/91 in 9/98), v 
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom. 

47. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na notranje meje, se začnejo 
izvajati šele po uveljavitvi Schengenskega izvedbenega 
sporazuma v Republiki Sloveniji. 

Po uveljavitvi Schengenskega izvedbenega sporazuma v 
Republiki Sloveniji se na notranjih mejah prenehajo uporabljati 
določbe IV. in V. poglavja tega zakona. 

Po uveljavitvi Schengenskega izvedbenega sporazuma v 
Republiki Sloveniji se preneha uporabljati drugi odstavek 4. člena 
tega zakona. 

Določba tretjega odstavka 10. člena tega zakona se prične izvajati 
šele po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo. 

48. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona se prenehajo uporabljati vse določbe 
Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list Republike Slovenije, 
številka 1/91), razen določb od vključno 34. člena, do vključno 
42. člena In določb od vključno 44. člena, do vključno 46. 
člena. 

49. člen 

Ta zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV, 

iz katere je razvidno, pri katerih členih in kako so bila upoštevana 
stališča državnega zbora 

Državni zbor Republike Slovenije je na 13. seji, dne 19.2. 2002 
opravil prvo obravnavo predloga zakona o nadzoru državne meje 
in sklenil, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo 
zakona za drugo obravnavo. 

Vladi Republike Slovenije, kot predlagateljici je naložil, da pripravi 
predlog zakona za drugo obravnavo v skladu s sprejetimi stališči. 

Spremembe In dopolnitve v skladu s stališči Državnega 
zbora Republike Slovenije 

I. Spremembe in dopolnitve, vnesene v skladu s stališči 
Odbora Državnega zbora za notranjo politiko, so 
naslednje: 

1. Določba tretjega člena je spremenjena tako, da so posamezne 
obrazložitve pojmov v tem členu, zaradi boljše preglednosti, 
oštevilčene. Gre zgolj za nomotehnični popravek, ki nima 
materialnih vplivov. 

2. Odbor je predlagal, da se preuči ustavnost in zakonitost 
drugega odstavka 4. člena in drugega odstavka 5. člena. 
Pripombo na drugi odstavek 4. člena je imel tudi Sekretariat 
Državnega zbora za zakonodajo. Predlagatelj je ustrezno 
popravil dmgi odstavek 4. člena in natančno definiral možnost, 
da mejno kontrolo lahko opravlja tudi carina, kar se do sedaj 
v praksi izvaja že dlje časa. Predlagatelj meni, da je do 
uveljavitve schengenskega izvedbenega sporazuma v 
Republiki Sloveniji smiselno in racionalno nadaljevati s takšno 
prakso, ki je prisotna tudi v nekaterih državah, članicah EU. 
Po uveljavitvi schengenskega izvedbenega sporazuma v 
Republiki Sloveniji, pa se drugi odstavek 4. člena preneha 
uporabljati. Glede na to, da je v četrtem členu predviden prenos 
nalog, je nujno, da so za čas do uveljavitve schengenskega 
izvedbenega sporazuma v Republiki Sloveniji na uslužbence 
carine prenesena tudi za izvajanje teh nalog potrebna 
pooblastila. Predlagatelj meni, da je takšna rešitev v skladu z 
ustavo Republike Slovenije in da ni v nasprotju z že veljavnimi 
zakoni. 

3. Odbor je predlagal, da se preveri ustreznost pooblastil policije 
iz prvega odstavka 8. člena predloga zakona za prvo branje 
in ustreznost tretjega odstavka istega člena. 

Glede na razpravo v Državnem zboru Republike Slovenije in 
mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
Državnega zbora Republike Slovenije, so pooblastila policije 
iz prvega odstavka 8. člena ustrezno skrčena, odpravljeno je 
tudi sporno poseganje v lastninsko pravico, kar je predvideval 
predlog zakona za pno branje. 

Deloma je črtano besedilo tretjega odstavka 8. člena, saj je 
obveznost posameznika, da omogoči opravljanje mejne 
kontrole dovolj natančno določena tudi brez črtanega besedila 
in uvajanje dodatnega upravnega postopka ni nujno potrebno. 
Tako lahko v primeru spora prizadeta stranka uveljavlja svoje 
pravice v rednem postopku pred sodiščem. 

4. Odbor je predlagal, da naj se preuči potreba po 12. členu, 
predvsem z vidika protibirokratskega programa. Predlagatelj 
je preučil predlog odbora, vendar je mnenja, da 12. člen, ki 
nadaljuje prakso še veljavnega Zakona o nadzoru državne 

meje nudi nujno potrebno varovanje pred gradnjo objektov ali 
začasnih objektov v območju 50 metrov od mejne črte. 
Postavitev objektov, ki bi sicer bila v skladu z drugimi predpisi, 
ki se nanašajo na gradnjo objektov bi lahko odločilno 
(negativno) vplivala na varnostne razmere ob mejni črti. 
Predlagatelj tudi meni, da takšna določba ne pomeni dodatnega 
birokratskega zapletanja, saj mora investitor za pridobitev 
dovoljenja za gradnjo predhodno pridobiti tudi vrsto drugih 
soglasij. 

5. Odbor je predlagal, da naj se preuči možnost dopolnitve 18. in 
19. člena. Predlagatelj meni, da bi takšna dopolnitev bila v 
nasprotju z 9. členom Zakona o policiji, ki natančno določa, 
da policijska uprava na prvi stopnji izdaja odločbe v zadevah 
prehajanja čez državno mejo. Rešitev, kot jo ponuja predlog 
zakona pomeni racionalizacijo in poenostavitev v mejah, ki 
zagotavljajo ustrezen nivo nadzora nad državno mejo. 
Podobno rešitev kot jo vsebuje predlog zakona poznajo tudi v 
nekaterih drugih državah, članicah EU. 

6. Odbor je predlagal, da se preuči ustreznost 25. člena. 
Predlagatelj je preučil ustreznost in meni, da 25. člen, ki 
nadaljuje prakso še veljavnega Zakona o nadzoru državne 
meje nudi nujno potrebno varovanje pred gradnjo objektov na 
območju mejnih prehodov, ki bi lahko pomenili oviro za 
opravljanje mejne kontrole. Postavitev objektov ali sprememba 
namembnosti objektov, ki bi sicer bila v skladu z drugimi 
predpisi, ki se nanašajo na gradnjo objektov bi lahko odločilno 
(negativno) vplivala na varnostne razmere na mejnem 
prehodu. Tako na primer predlagatelj meni, da ni primerno, z 
varnostnega vidika pa je povsem nesprejemljivo, da bi se na 
območjih mejnih prehodov lahko odvijala kakršna koli 
dejavnost. 

7. Odbor je predlagal, da se preuči ustreznost kazenskih sankcij. 
Glede na pomembnost izvajanja ustreznih ukrepov za 
zagotavljanje varovanja državne meje, so zneski denarnih 
kazni v predlogu zakona o nadzoru državne meje za drugo 
branje ustrezno zvišani. Odbor je tudi predlagal, da se kazni 
predpišejo v razponu. Predlagatelj je za manj nevarne prekrške 
predpisal denarno kazen v točno določenem znesku, kar v 
skladu z veljavnim Zakonom o prekrških pomeni, da smejo 
kazen izreči policisti na kraju prekrška, medtem, ko je za 
družbo bolj nevarne prekrške predpisana denarna kazen v 
razponu. 

II. Spremembe in dopolnitve, vnesene v skladu s stališči 
Sekretariata za zakonodajo In pravne zadeve 
Državnega zbora Republike Slovenije, so naslednje: 

1. Odbor je predlagal, da se preveri skladnost določbe 32. člena 
predloga zakona o nadzoru državne meje za prvo branje z 
Ustavo Republike Slovenije. Predlagatelj je določbo ponovno 
preučil in k obstoječemu besedilu dodal drugi odstavek. 
Predlagatelj meni da določilo 32. člena daje nujno potrebno 
pooblastilo policiji, da uspešno zagotavlja ustrezen nivo 
nadzora državne meje, na drugi strani pa zagotavlja varstvo 
pravic posameznikov. Primarno je zakonska omejitev časa 
odvzema prostosti omejena na nujno potreben čas in 
sekundarno na 48 ur. y primerih, ko tujci prihajajo v RS preko 
letališč, po železnici ali v pomorskem prometu, redkeje pa v 
cestnem prometu in ne izpolnjujejo pogojev za vstop, jih je v 
skladu z določili Zakona o tujcih prevoznik dolžan takoj odpeljati 
nazaj. Slednje v praksi pogosto ni možno, saj enostavno ni 
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letalskih ali drugih povezav, s katerimi bi prevoznik lahko 
ugodil zahtevi zakona. Večina evropskih letališč ima znotraj 
letaliških stavb posebne prostore, ki so namenjeni za zadržanje 
tistih tujcev, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo. Pogosto pa je 
potrebno začasno zadržati tudi druge osebe, predvsem tujce, 
da se ugotovi na kakšen način so le ti vstopili v državo in se 
še ne da ugotoviti ali gre za prekršek ali ne (v skladu s 
predpisi o prekrških pridržanje zaradi razlogov za sum, da je 
bil storjen prekršek ni možno). Prav tako pa je to pomembno 
zaradi čim hitrejšega vračanja tujcev v tiste države iz katerih 
so nedovoljeno vstopili na ozemlje Republike Slovenije, pa so 
jih sosednje države dolžne sprejeti nazaj na podlagi sklenjenih 
sporazumov o vračanju oseb. Predlagatelj je določbo ponovno 
preučil in k obstoječemu besedilu dodal drugi odstavek, ki 
pomeni dodatno varstvo osebnostnih pravic in svoboščin za 
posameznike, ki menijo, da je zadrževanje v nasprotju z 
zakonom, tako je uvedeno drugostopno preverjanja 
utemeljenosti. 

2. Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je predlagal, da 
se preveri v prvem odstavku 29. člena predviden ukrep 
odvzemov prstnih odtisov ir odtisov dlani, ter preiskavo 
prevoznega sredstva. Predlagatelj je preučil predlog 
sekretariata in meni, da predlog zakona sledi zakonodajam 
evropskih držav, ki predvidevajo možnost jemanja prstnih 
odtisov in odtisov dlani v postopku mejne kontrole, saj je 
temu prilagojen tudi celoten schengenski informacijski sistem. 
Gre za pooblastilo SUIGENERIS in ni v neposredni povezavi 
z pooblastilom po ZKP. Predlagatelj meni, da je ukrep primeren 
in nujen, ter v celoti v sorazmerju med interesom posameznika 
o varovanju njegove zasebnosti, ter interesom države po 
zagotavljanju ustreznega nivoja nadzora državne meje. 
Nenazadnje se s tem preverjanjem odkrivajo iskane osebe, 
ter osebe, ki jim ni dovoljen vstop v državo, pa potujejo pod 
drugim imenom (ni nujno, da ima oseba ponarejene dokumente, 
saj je možno, da je povsem legalno menjala ime ali priimek ali 
celo oboje). Podobnega mnenja je predlagatelj tudi glede 
nujnosti pooblastil za pregled prevoznega sredstva. To 
pooblastilo je povsem v skladu s schengenskim pravnim 
redom. Schengenski izvedbeni sporazum v 2. odstavku 6. 
člena natančno določa: »Kontrola se nanaša tudi na vozila 
oseb, ki prestopajo mejo, ter kontrolo stvari, ki jih imajo s 
seboj". Ne glede na to, da je podobno ureditev poznal že star 
ZNDM je z vidika skladnosti slovenske zakonodaje z evropsko 
• schengensko to nujno potrebnoI Podobno pooblastilo imajo 
vse policije držav članic EU. 

3. Spremeni se drugi odstavek 4. člena predloga zakona o 
nadzoru državne meje za prvo branje. Sekretariat je v svojem 
mnenju ugotovil, da je prenos pooblastil na druge državne 
organe možen samo z zakonom. Glede na to, da je predlog 
Zakona o nadzoru državne meje za prvo branje predvideval, 
da lahko Vlada z uredbo določi kateri izmed državnih organov 
lahko opravlja naloge nadzora državne meje, je ta 
pomanjkljivost odpravljena. V skladu z lex certa amandma 
natančno določa carino, vladi pa prepušča le odločitev katere 
izmed nalog, kdaj in kje. Takšna rešitev je v dosedanji praksi 
že prisotna, saj carina na določenih mejnih prehodih opravlja 
tudi mejno kontrolo, kar pomeni racionalizacijo porabe 
proračunskih sredstev. Takšna možnost tudi po predlogu 
zakona za drugo branje ostaja le do uveljavitve 
Schengenskega sporazuma v RS. Po tej uveljavitvi, pa bo na 
zunanjih mejah EU pooblastila nadzora državne meje izvajala 
le policija. 

4. Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je predlagal, da 
se preverijo ukrepi, ki se izvajajo v notranjosti države. 
Predlagatelj je mnenja da so ukrepi v notranjosti države ena 

izmed temeljnih oblik nadzora državne meje in načel, ki jih 
prinaša ta predlog. Vse evropske države državne meje 
varujejo v grobem na dva načina ■ ob sami mejni črti in v 
notranjosti. Glede na majhnost ozemlja RS ni smiselno uvajanje 
določenega obmejnega pasu, kjer bi se določeni ukrepi 
nadzora državne meje lahko izvajali, prav tako pa je to v 
nasprotju z že uveljavljenim in v praksi preskušenem 
konceptom nadzora državne meje - Slovenija tudi ne pozna 
posebne mejne policije, temveč ima iz razloga racionalnosti 
le eno policijo, katere ena izmed temeljni dejavnosti v skladu 
z Zakonom o policiji je varovanje in nadzor državne meje. 

5. Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je predlagal, da 
se preveri uporaba pojma mednarodni običaji. Predlagatelj je 
preveril pripombo sekretariata. Schengenski pravni red precej 
podrobno ureja in predpisuje mehanizme za učinkovit nadzor 
državne meje. Glede na to, da gre za izredno obširno materijo, 
sam sporazum pa spada v prvi steber zakonodaje EU, skoraj 
ni možno, da bi bile vse modalitete ustreznega sistema 
nadzora državne meje urejene v tovrstnem predpisu. 
Schengenski acquis je dinamičen in razvijajoč sistem pravil. 
Zaradi tega so se v praksi pojavila pravila in navodila, ter 
posamezni sklepi organov, ki v skladu s petim odstavkom 
šestega člena Schengenskega izvedbenega sporazuma 
zagotavljajo enakomerne kontrolne standarde, pa še niso 
neposredno vključeni v prvi steber. Ker teh enakomernih 
kontrolnih standardov pravno ni moč neposredno uporabljati 
je v predlog zakona po vzoru avstrijskega zakona vnesen 
pojem mednarodni običaji, ki pomeni subsidiarno uporabo 
splošne prakse in splošno sprejetih pravil, ki se nanašajo na 
nadzor državne meje. 

6. Sekretariat za zakonodajo je opozoril, da je potrebno 
pozornost nameniti jasni določitvi in razmejitvi pristojnosti 
različnih upravnih organov. Predlagatelj je preveril pripombo 
sekretariata. Glede na to, da je zakon primarno adresiran na 
Policijo, je v besedilu zakona državni organ imenovan 
eksplicitno, drugi državni organi pa so navedeni glede na 
področje dela. S tem se zakon izogne morebitnim popravkom 
zaradi spremembe naziva posameznega državnega organa. 

7. Sekretariat za zakonodajo je opozoril, da bi bilo potrebno 
preučiti tudi način ureditev odškodnin. Predlagatelj je opozorilo 
upošteval in tudi v skladu s stališči Odbora Državnega zbora 
ustrezno spremenil 8. člen. Glede pripombe na 11. člen pa 
predlagatelj meni, da začasna prepoved določenih dejavnosti 
ob mejni črti ne posega v z ustavo zagotovljene pravice in da 
gre za dopustno omejevanje v primerih, ko to terjajo razlogi 
javnega reda. 

8. Sekretariat za zakonodajo je opozoril na primernost 12. in 25. 
člena. Predlagatelj je pripombo preučil. Predlagatelj meni, da 
12. in 25. člen nista v nasprotju z Zakonom o ureditvi določenih 
vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih, saj 
člena pomenita dosledno kontinuiteto dosedanje ureditve, kot 
jo predvideva še veljavni Zakon o nadzoru državne meje, ki 
predvideva preverjanje vplivov na zagotavljanje ustreznega 
nivoja varovanja državne meje zaradi morebitne gradnje novih 
objektov ob sami meji in na mejnih prehodih. Izgradnja 
posameznih objektov, predvsem na območju mejnega 
prehoda, bi lahko odločilno (negativno) vplivala na varnostne 
razmere na območju mejnega prehoda, zaradi česar je nujno 
potrebno, da se pred morebitno gradnjo preveri tudi vpliv 
bodočega objekta na varnostne pogoje. Zakon o ureditvi 
določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih 
prehodih ni v kolizijl z določbami predloga, temveč celo 
napotuje na pridobitev soglasja in mnenj, predpisanih z 
Zakonom o nadzoru državne meje. 
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9. Sekretariat je v svojem mnenju opozorit na kolizijo 36. in 37. 
člena predloga zakona o nadzoru državne meje s 43. členom 
trenutno veljavnega zakona o nadzoru državne meje, ki bi 
skladno s prehodnimi in končnimi določbami še vedno ostal v 
veljavi. Glede na to, da materijo 43. člena starega zakona 
natančneje ureja predlog novega zakona, je nujno potrebno 
preprečiti uporabo 43. člena trenutno veljavnega zakona. 
Besedilo 48. člena predloga zakona je temu ustrezno 
spremenjeno. 

10. Sekretariat za zakonodajo je predlagal, da bi zakon opredelil 
temeljna vprašanja v zvezi s statusom uradnika za zvezo. 
Predlagatelj je predolg preučil in pripravil ustrezen amandma. 

11. Sekretariat je k 10., 13., 15., 22., 28., 39. in 46. členu predloga 
zakona o nadzoru državne meje predlagal popravke 
nomotehnične narave, ki nimajo materialnih vplivov. 
Predlagatelj je ustrezno popravil predlog zakona. 

12. Sekretariat je k 47. členu predlagal popravek nomotehnične 
narave. Predlagatelj je predlog preučil, vendar je mnenja, da 
je izraz izvajanje ustreznejši. 

13. 49. člen predloga zakona se v celoti črta, naslednji členi pa 
ustrezno preštevilčijo. Sekretariat je v svojem mnenju ugotovil, 
da v 49. členu predlagana razveljavitev prehodne določbe 87. 
člena zakona o orožju, s katero je bilo določeno šestmesečno 
prehodno obdobje po vstopu Republike Slovenije v Evropsko 
Unijo za začetek uporabe in prenehanje nekaterih določb 
zakona o orožju pravno - sistemsko neustrezna, saj je 
morebitna sprememba določb, glede začetka uporabe ali 
naknadne razveljavitve navedenega zakona lahko le predmet 
sprememb oziroma dopolnitev v okviru novele zakona o 
orožju. 

14. Deloma se črta besedilo prvega odstavka 43. člena, saj sta 
Odbor in Sekretariat predlagala, da se preveri ustreznost 
tega odstavka. Ker je tako črtana dolžnost, so v skladu s tem 
spremenjene tudi kazenske določbe. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE 

EVA -1998-1711-0030 

1) Naslov predloga akta: 
Zakon o nadzoru državne meje - EVA - 1998-1711-0030 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

b) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

d) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

/ 

e) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
I 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
Schengenski izvedbeni sporazum z dne 19. junija 1990 o 
izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 
med vladami Gospodarske unije Beneluxa, Zvezne republike 
Nemčije in Republike Francije o postopni odpravi kontrol na 
skupnih mejah. 
Sklep Sveta EU, št. 1999/435/ES z dne 20.5.1999 
Sklep Sveta EU, št. 1999/436/ES z dne 20.5.1999 
Odločba (SCH/Com-ex (93) 10), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (94) 29 rev 2), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (95) 20 rev2), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/I (95) 40 rev 6), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (98) 26 def), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (98) 29 rev), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (94) 1 rev 2), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/I-Front (94) 1 rev 3), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (94) 16 rev), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/I-Front (94) 43), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (94) 17 rev 4), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/I-Front (94) 39 rev 9), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (98) 1 rev 92), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (98) 37 def 2), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/C (98) 117), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (98) 37 def), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (98) 52), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (989 52), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (98) 51 rev), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (99) 7 rev 2), v celoti usklajeno 

Odločba (SCH/I-Front (98) 170 rev 5), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/I-Front (99) 9 rev 3), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (99) 18), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/I (98) 75 rev 5), v celoti usklajeno 
Odločba (SCH/Com-ex (96) decl 5), v celoti usklajeno 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi vin prava ES 
DA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
/ 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 
NE 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 
NE (deloma je bil v okviru sodelovanja v Twinning projektu št. SL 
99/IB/JHA/02 osnutek zakona preveden v nemški jezik- verzija 
pred usklajevanjem z drugimi ministrstvi) 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...) 
Eksperta projekta twinning - Vzpostavitev učinkovitega sistema 
za nadzor državne meje št. SL 99/IB/JHA/02 
Mag. Berndt KCerner, Zvezno ministrstvo za notranje zadeve 
Republike Avstrije 
Dr. Martin Kullmanm, Zvezno ministrstvo za notranje zadeve 
Republike Nemčije 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev: 

Po programu dela Vlade za leto 2001 je predviden sprejem 
Predloga zakona o nadzoru državne meje za uskladitev s pravnim 
redom EU. 

dr. Rado BOHINC 
MINISTER 

poročevalec, št. 49 70 22. maj 2002 



Ljubljana, dne 9.5.2002 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O 

NADZORU DRŽAVNE MEJE - druga 

obravnava (EVA 1998-1711-0030) 

1. amandma k 10. členu 

Spremeni se 1. odstavek, tako da se glasi: 

Vlada Republike Slovenije na predlog posameznih ministrstev 
imenuje člane delegacij v meddržavnih komisijah za označevanje 
in vzdrževanje državnih meja ustanovljenih na podlagi obstoječih 
mednarodnih pogodb. Ministrstvo pristojno za zunanje zadeve z 
ostalimi pristojnimi ministrstvi koordinira izvajanje nalog povezanih 
z označevanjem mejne črte ter razmejitvijo. 

Obrazložitev: 

Ministrstvo za zunanje zadeve je predlagalo spremembo 1. 
odstavka in dodajanje 2. odstavka zaradi natančnejše opredelitve 
pristojnosti in nalog ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, v 
zvezi z označevanjem in razmejitvijo državne meje. Ministrstvo 
za zunanje zadeve bo skupaj z ostalimi pristojnimi ministrstvi 
(Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za okolje) opravljalo 
koordinativno vlogo pri izvajanju nalog povezanih z označevanjem 
mejne črte in razmejitvijo ter v zvezi z delom meddržavnih komisij 
za označevanje in vzdrževanje državnih meja, ki jih imenuje Vlada 
Republike Slovenije. Strokovno - tehnična opravila pri označevanju 
in vzdrževanju državne meje določene tudi z bilateralnimi 
sporazumi s sosednjimi državami, bo opravljal organ, pristojen 
za geodetske zadeve (Geodetska uprava Republike Slovenije). 

2. amandma k 34. členu 

Doda se četrti odstavek, ki se glasi: 

V kolikor je preko posameznega mejnega prehoda majhen promet, 
sme generalni direktor policije, v kolikor to ni v nasprotju z 
mednarodnopravnimi obveznostmi ali javnim interesom, odrediti, 
da se sme mejna kontrola opravljati v obliki policijskih patrulj. 

Obrazložitev: 

Na mejnih prehodih za obmejni promet na mejah z Republiko 
Avstrijo in Republiko Italijo izvaja mejno kontrolo, na podlagi uredbe 
Vlade Republike Slovenije, carina. Po vstopu Republike Slovenije 
v Evropsko unijo in še pred začetkom izvajanja določb 
Schengenskega izvedbenega sporazuma, ko bosta ti dve meji 
postali notranji meji se carinska kontrola ne bo več izvajala na 
notranjih mejah. Podobna situacija se v praksi pričakuje tudi na 
začasnih mejnih prehodih in mejnih prehodih za določen krog 
oseb, kjer ni nujno potrebno, niti ni racionalno, da bi bili policisti 
vedno prisotni. Ker je promet preko teh mejnih prehodov majhen, 
je racionalno, da se mejna kontrola na njih lahko opravlja v obliki 
policijskih patrulj. 

3. amandma k 38. členu 

V 38. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: 

Uradnika za zvezo lahko v tujino napoti tudi Vlada Republike 
Slovenije, ki tudi podrobneje določi naloge in pristojnosti uradnika 
za zvezo. 

Obrazložitev: 

Določeni uradniki za zvezo niso urejeni v mednarodnih pogodbah. 
V izjemnih primerih, predvsem ob povečanju števila ilegalnih 
migrantov morajo države čim hitreje reagirati in izvesti vrsto 
ukrepov, za izboljšanje stanja. V mednarodni praksi se je 
izoblikovala tudi možnost napotitev uradnikov za zvezo, ki so v 
tujino napoteni preko ministrstev za zunanje zadeve, kot 
svojevrstno diplomatsko osebje. V takšnih primerih ni sklenjenih 
mednarodnih pogodb, temveč gre za enostransko odločitev 
posameznih držav, da lahko izvaja ustrezne ukrepe za varovanje 
državne meje. 

4. amandma k 40. členu 

V 40. členu se na koncu stavka pika spremeni v vejico in doda 
besedilo, ki se glasi: 

, uporabi pa lahko tudi druge podatke iz že obstoječih evidenc. 

Obrazložitev: 

Besedilo je dodano zaradi racionalizacije, saj lahko Policija pridobi 
podatke iz že obstoječih evidenc in jih torej ni potrebno zbirati 
ponovno. 
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Predlog zakona o 

ZDRAVSTVENEM VARSTVU (ZZV) 

- prva obravnava - EPA 523 - III 

Skupina poslancev s prvopodpisanim Francem 
Cukjatljem je dne 6. maja 2002 predložila v zakonodajni 
postopek predlog zakona o zdravstvenem varstvu 
(ZZV) - prva obravnava (EPA 523-111). Dne 8. septembra 
2000 je skupina poslancev s prvopodpisanim Borutom 
Pahorjem predložila v zakonodajni postopek predlog 
zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu 
In zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-F) - skrajšani 
postopek - EPA 1314 - II, dne 31. januarja 2002 skupina 
poslancev s prvopodpisanim Gezom Džubanom 
predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvenem 
varstvu In zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-?) - 
skrajšani postopek (EPA 423-III) in dne 14. februarja 
2002 poslanka Maria Pozsonec predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 
zavarovanju (ZZVZZ-?) skrajšani postopek (EPA 451 - 
III), ki urejajo enako oziroma podobno vsebino kot 
predloženi zakon (EPA 523-111). 
Ker zakonodajni postopki predlogov zakonov, ki so 
jih predložili navedeni predlagatelji še niso končani, je 
predsednik Državnega zbora, na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/ 
2000, 3/2001, 9/2001 In 13/2001), zadržal dodelitev 
predloga zakona, ki ga Je v obravnavo predložila 
skupina poslancev s prvopodpisanim Francem 
Cukjatljem. 

Skupina poslancev DZ RS 

Ljubljana, 06. maj 2002 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika DZ RS vlagajo 
podpisani poslanci 

Predlog zakona o zdravstvenem varstvu - redni postopek 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka 
174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Predlagajo, da predlog zakona Državni zbor RS obravnava in 
sprejme po rednem postopku. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika DZ, 
sporočajo, da bo pri obravnavi predloga zakona na sejah 

delovnih teles in sejah državnega zbora sodeloval France 
Cukjati dr. med. 

1 Franca Cukjati dr mod. 

2 -Trajne 

3 To—Lo 

4. 

5. Jki 

6 TROHIC HahjJhALA 

7 BAIO«, 

B. itnM/ 

<7. -jrhsFi Hjcfeuic. 

JC-. ' y)/T£*£r 

i—h— 
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UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Zdravstvena zakonodaja Iz leta 1992 (Zakon o zdravstveni 
dejavnosti in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju) je med drugim uvedla številne novosti. 

Sredstva za financiranje zdravstvene dejavnosti so se takrat 
izločila iz državnega proračuna. Obvezno zdravstveno 
zavarovanje ni pokrilo vseh stroškov zdravstva in dodatno se je 
uvedlo prostovoljno zdravstveno zavarovanje, s tem pa se je 
pokazala potreba po jasnejšem definiranju potreb, ki se financirajo 
neposredno iz državnega proračuna. Obenem so zdravstveni 
program in cene zdravstvenih storitev postale predmet vsakoletnih 
pogajanj med partnerji (Ministrstvo za zdravje, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in izvajalci javne zdravstvene 
službe). 

Ustanoviteljstvo primarne zdravstvene službe (zdravstvenih 
domov) je prešlo na lokalno raven (občine), ustanoviteljstvo 
sekundarne in terciarne zdravstvene službe (bolnišnice in 
specialistične ambulante) pa je ostalo na državni ravni. Obenem 
se je v okviru javne zdravstvene službe s podeljevanjem koncesij 
sprostila zasebna iniciativa. 

Posameznim poklicem v zdravstvu (zdravnikom, zobozdravnikom 
in farmacevtom) je zakon omogočil ustanovitev zbornice in višjo 
stopnjo samoregulacije, tudi s prevzemom javnih pooblastil, kot 
so strokovni nadzor, izdajanje licenc, skrb za stalno strokovno 
izpopolnjevanje članov, itd. Obenem se je Zakon o zdravstveni 
dejavnosti dotaknil tudi problema odgovornosti zdravstvenih 
delavcev in bolnikov, nekoliko pa tudi urejanja alternativne in 
tradicionalne medicine. 

V desetih letih veljavnosti in uporabe Zakona o zdravstveni 
dejavnosti in prvega dela Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (zdravstveno varstvo) so se v praksi 
pokazale predvsem naslednje pomanlklllvostl: 
1. Zaradi večje preglednosti se odpirajo nove potrebe in načini 

financiranja. Po eni strani sorazmerno avtonomen 
zavarovalniški sistem po načelu tržnega gospodarstva vse 
bolj dosledno nadzira porabo sredstev iz naslova 
zdravstvenega zavarovanja, po drugi strani pa zakon preveč 
ohlapno (ali sploh ne) določa potrebe in naloge, ki se financirajo 
iz proračuna. Zato je financiranje neposredne zdravstvene 
dejavnosti (kot so zdravstvene storitve na varovancih) vse 
bolj stabilno, financiranje manj konkretnih spremljajočih a nujnih 
programov (kot so dolgoročne investicije v drago opremo in 
znanje oziroma kadre) pa vse bolj moteno, zmedeno in 
prepuščeno naključju. Za zdravnika brez specializacije na 
primer v javni zdravstveni službi ni več predvidenega rednega 
delovnega mesta. Zato javni zdravstveni zavodi vse redkeje 
zaposlijo specializanta, saj štiri do šest letna obvezna 
specializacija pomeni zanje veliko nenačrtovano finančno 
breme. Tako smo priča paradoksu, da imamo po eni strani 
vse več nezaposlenih zdravnikov, ki bi se radi specializirali, 
po drugi strani pa vse večje kadrovske potrebe po novih 
specialistih. Zaradi neurejenega financiranja specializacij tudi 
učni zavodi, kjer naj bi se nosilci zdravstvene dejavnosti 
specializirali, vse pogosteje odklanjajo sprejem specializantov. 

2. Lokalna samouprava se je razdrobila na večje število manjših 
občin. Tretjina občin ne dosega niti 5.000 prebivalcev In mnoge 
med njimi nimajo niti zdravstvene postaje. Ker v novih 
razmerah posamezen zdravstveni dom krije potrebe večjega 
števila občin, je močno padla kakovost lokalne skrbi za 
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osnovno zdravstveno varstvo (predvsem za investicijsko 
vzdrževanje zdravstvenih domov in za kadrovsko 
izpopolnjevanje mreže javne zdravstvene službe). 

3. Podeljevanje koncesij je neurejeno in neenotno. V nekaterih 
občinah so skoraj vsi zdravniki odšli v zasebno dejavnost, v 
nekaterih pa še ni bila podeljena nobena koncesija, čeprav bi 
morda le na tak način lahko privabili nov kader na ponekod 
že vrsto let nezasedena mesta v mreži javne zdravstvene 
službe. Neurejeno in neenotno je tudi najemanje prostorov in 
ohranjanje prostorske povezanosti osnovne zdravstvene 
službe ter sodelovanje koncesionarjev in državne javne 
zdravstvene službe (zdravstvenih domov). Zaradi 
nerazumevanja vodstev nekaterih zavodov in zaradi visokih 
tržnih najemnin se je marsikateri koncesionar po nepotrebnem 
preselil v lastne prostore zunaj zdravstvenega doma, čeprav 
je do podelitve koncesije opravljal isto dejavnost v prostorih 
zdravstvenega doma. Z izgubo prostorske povezanosti se je 
v škodo varovancev in kakovosti dela otežilo tudi sodelovanje 
zaposlenih in zasebnih nosilcev javne zdravstvene dejavnosti 
(ambulante, laboratorij, urgentna služba, nadomeščanje, itd.). 

4. Mreža javne zdravstvene službe še ni definirana, odgovornost 
za njeno vzpostavljanje, izpopolnjevanje in ohranjanje je še 
vedno zamegljeno. Zato zmogljivosti javne zdravstvene službe 
ne sledijo potrebam oziroma velikim demografskim 
spremembam (npr. staranju prebivalstva). Izkušnje so 
pokazale, da so poklici, organizirani v zbornico (zdravnik; in 
zobozdravniki ter farmacevti), sorazmerno dobro stanovsko 
urejeni, da pa drugi zdravstveni poklici, katerih zbornična 
organiziranost ni zakonsko urejena, zaostajajo v kakovosti 
svoje poklicno-strokovne urejenosti. 

5. Izkušnje so pokazale, da kakovost zdravja in zdravstvene 
dejavnosti ni ustrezno spremljana in nadzorovana, in da 
odgovornost ne le izvajalcev zdravstvene dejavnosti ampak 
tudi uporabnikov zdravstvenih storitev (bolnikov) še nima 
primerne teže. Premalo je izpostavljena tudi odgovornost 
delodajalcev, lokalne skupnosti in države. 

6. Uporabnikom (bolnikom) v primeru njihovega nezadovoljstva 
z javno zdravstveno službo niso vedno na voljo ustrezne 
pritožbene poti, njihova pravica do zdravja pa ni ustrezno 
zavarovana. 

7. Zadnja leta smo priča velikega razmaha alternativnih in 
tradicionalnih metod zdravljenja, ki zakonsko niso urejene in 
strokovno ne nadzorovane. Škodljive posledice take 
neurejenosti čutijo predvsem uporabniki, varovanci, bolniki. 

8. Končno so tudi kazenske določbe in višina kazni po desetih 
letih veljavnosti potrebne sprememb. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Ker sta posameznikova (državljanova) In družbena (državna) 
skrb za zdravje močno povezana in ker je od njiju v marsičem 
odvisen uspeh delovanja javne zdravstvene službe, predlagamo 
združitev Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ureja javno 
zdravstveno službo, in prvega dela Zakona o zdravstvenem' 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (zdravstveno varstvo), ki 
ureja družbeno skrb za zdravje. 

1. Poleg dosedanjih obveznosti države predlog zakona točneje 
določa tudi tiste proračunske obveznosti, ki doslej niso bile 
urejene v zadostni meri. Gre za obveznost proračuna, da 
med ostalim omogoči tudi izvajanje: 
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znanstvenoraziskovalne in vzgojno izobraževalne 
dejavnosti terciarne ravni, 
nujnih investicij v javne zdravstvene zavode na vseh 
ravneh (tudi na primarni ravni). 

2. Svojo posebno skrb za zdravstveno varstvo država 
uresničuje tudi preko novo definiranega Zavoda za varovanje 
zdravja in Zavoda za zdravje pri delu. Ustanovitelj obeh 
zavodov je vlada RS, ki podrobneje določi vsebino njunega 
dela. Oba zavoda naj bi opravljala le javno (nepridobitno) 
službo državnega pomena. Zavod za varovanje zdravja 
prevzema tiste naloge dosedanjega Inštituta za varovanje 
zdravja in območnih Zavodov za zdravstveno varstvo, ki so 
javnega (državnega) pomena in so opredeljene v 23. in 24. 
členu starega zakona o zdravstveni dejavnosti. Poleg tega 
prevzema tudi nove naloge enotnega zdravstveno- 
informacijskega sistema. Zavod za zdravje pri delu prevzema 
javne naloge v zvezi z varovanjem zdravja pri delu in vplivom 
delovnega okolja na zdravje delavcev. 

3. Zakon skuša točneje določiti tudi odgovornost posameznika 
za njegovo lastno zdravje in za zdravje soljudi ter odgovornost 
delodajalcev za zdravo delovno okolje. 

4. S ciljem zagotavljati obnavljanje visoko specializiranih kadrov 
zakon zahteva od učnih zavodov, da sprejmejo na 
izobraževanje in usposabljanje takšno število pripravnikov in 
specializantov, kolikor jim minister določi (odobri) učnih 
delovnih mest. 

5. Ker med seboj povezano javno zdravstveno dejavnost 
pogosto (predvsem v osnovnem zdravstvu) izvajajo tako 
zavodi (zdravstveni domovi) kot zasebni koncesionarji, je 
potrebno zagotoviti nove načine strokovnega povezovanja 
zaposlenih in zasebnih nosilcev zdravstvene dejavnost. V ta 
namen zakon določa, da lahko koncesionarji imenujejo 
svojega predstavnika v strokovni svet zavoda, če opravljajo 
isto ali podobno javno zdravstveno dejavnost na istem 
gravitacijskem območju kot zavod. 

6. Zaradi znanih sprememb na področju lokalne samouprave 
(ustanavljanje manjših občin) prenaša zakon ustanoviteljstvo 
zdravstvenih domov na državo, pri čemer lahko država ob 
soglasju mestne občine ali regije to ustanoviteljstvo prenese 
na mestno občino ali regijo. Pri tem zakon ne določa, da bi se 
moralo prenesti tudi lastništvo stavbe zdravstvenih domov 
na državo. Določa pa, da prostori, namensko zgrajeni (iz 
javnih sredstev) za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti, 
ne morejo spremeniti svoje namembnosti brez ministrovega 
soglasja. Ker je pričakovati težnjo po spreminjanju lastništva 
nepremičnin, s katerimi upravljajo javni zavodi, je namreč 
nujno potrebno, da se zagotovi ohranitev mreže prostorskih 
zmogljivosti javne zdravstvene službe. Zato lastnik teh 
prostorov ne sme javni zdravstveni službi zaračunavati 
pridobitne najemnine. 

7. Zakon točneje definira mrežo javne zdravstvene službe. Na 
podlagi izhodišč iz Plana zdravstvenega varstva, ki ga 
sprejme državni zbor, mrežo določi minister. Minister tudi 
spremlja zasedenost te mreže In skrbi za njeno 
izpopolnjevanje. Zato zakon predlaga, da tudi na primarnem 
nivoju koncesije podeljuje minister. Zakon tudi daje osnovne 
podlage za ohranjanje mreže javne zdravstvene službe, kot 
je spremljanje predvidenih upokojitev, načrtovanje specializacij, 
vključevanje koncesionarja, da zagotovi naslednika (prenos 
koncesije) in drugo. 

8. Zakon nič več ne predpisuje zdravstvenemu domu, katere 
dejavnosti mora opravljati, če hoče ohraniti status 
zdravstvenega doma. Določa pa vsebino dela na primarni 

ravni, ki jo lahko opravljajo tako javni zdravstveni zavodi kot 
koncesionarji. Tudi na delovanje osnovnega zdravstva ima 
minister pomemben vpliv. V njegovi pristojnosti je določanje 
mreže javne zdravstvene službe, ustanavljanje javnih 
zdravstveni zavodov (zdravstvenih domov), podeljevanje 
koncesij in imenovanje koordinatorjev, ki skrbijo za 
usklajevanje in strokovno povezovanje vseh izvajalcev 
osnovne zdravstvene dejavnosti. 

9. Zakon postavlja izhodiščno definicijo primarne, sekundarne 
in terciarne dejavnosti, s čimer vzpostavlja pogoje za večjo 
racionalizacijo v zdravstvu v smislu načela: kar je možno 
opraviti na primarni ravni, je treba opraviti na primarni ravni, 
preden se bolnika napoti na sekundarno oziroma terciarno 
raven. Zakon tudi vzpostavlja boljšo povezanost javne 
zdravstvene službe različnih ravni. 

10. Zakon določa, da se koncesije v zdravstvu podeljujejo na 
podlagi javnega razpisa. Brez javnega razpisa se koncesija 
podeli v primerih, ko je kandidat že neposredno umeščen v 
delo, ki naj bi ga opravljal na podlagi koncesije. Torej le v 
primerih, ko gre za spremembo pravnega statusa nosilca 
zdravstvene dejavnosti, iz zaposlenega delavca v 
samostojnega koncesionarja. 

11. V skladu s tradicionalnimi pozitivnimi evropskimi izkušnjami 
in v skladu s pozitivnimi desetletnimi slovenskimi izkušnjami 
zakon vzpostavlja pogoje za ustanovitev in delovanje zbornic 
za vse vrste zdravstvenih poklicev, ki v zdravstvu nastopajo 
kot samostojni nosilci zdravstvene dejavnosti. To so tisti 
poklici, ki v določenem obsegu svoje delo samostojno 
načrtujejo in odgovorno opravljajo. Z večjo poklicno 
samostojnostjo in večjim zaupanjem v človeka je povezana 
tudi večja odgovornost in večja samodisciplina posamezne 
poklicne skupine, kar je možno zagotoviti le s kvalitetnejšo 
samoregulacijo poklica. Po vzoru zdravniške zbornice lahko 
minister ob izpolnjevanju pogojev tudi drugim zbornicam v 
zdravstvu zaupa in podeli ustrezna javna pooblastila. 

12. Zakon namenja velik pomen kakovostnemu spremljanju 
mreže javne zdravstvene službe, pri čemer se spremlja: 
- dejanska kadrovska zasedenost delovnih mest; 
- predvideno nastopanje novih potreba (predvidene 

upokojitve, specializacije, itd.); 
- kakovost dela javne zdravstvene službe, tako zavodov 

kot posameznih nosilcev zdravstvene dejavnosti; 
- prostorske zmogljivosti javne zdravstvene službe; 

mreža drage diagnostične opreme. 

13. Zakon povzema in dopolnjuje etična načela opravljanja 
zdravstvene dejavnosti, zaostruje odgovornost nosilcev 
zdravstvene dejavnosti in zagotavlja varovancem pritožbene 
poti. 

14. Oblikovanje strokovne doktrine oziroma strokovnih 
standardov je prepuščeno razširjenim strokovnim kolegijem, 
ki so organizirani pri Zdravniški oziroma Lekarniški zbornici 
Slovenije. Zdravstveni svet ostaja posvetovalni organ ministra, 
ukvarja pa se predvsem s sistemskimi, razvojnimi, 
organizacijskimi, kadrovskimi in ekonomskimi vprašanji 
zdravstva in zdravstvene službe. 

15. Zahteva po znanju slovenskega jezika je usklajena z 
evropsko zakonodajo, ki ne zahteva znanja jezika manjšine. 
Nedavno je evropsko sodišče v podobnem primeru razsodilo, 
da sme pristojno telo v državi zahtevati le ••primerno« znanje 
jezika, ki pa ga ni potrebno dokazovati z listino. Ta ublažitev 
zahtev bo veljala le za državljane Evropske skupnosti in to 
šele po vstopu Slovenije v Evropsko skupnost. 
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16. Zakon ureja zdravilstvo v smislu zaščite uporabnikov, 
naročnikov, varovancev. V ta namen zakon: 
- postavlja definicijo dovoljenih zdravilskih storitev; 

utemeljuje društvo zdravilcev, ki po vzoru zbornice ureja 
in nadzira zdravilsko dejavnost; 

- od vsakega zdravilca zahteva poznavanje nevarnih 
zdravstvenih stanj in ustrezno ukrepanje v takih primerih; 

- tudi v zdravilstvu določa pritožbene poti. 

17. Kazenske določbe so na novo definirane. Upoštevajo tudi 
odgovornost posameznika, varovanca, delodajalca, zdravilca, 
itd. Višina kazni upošteva desetletno inflacijo (od sprejetja 
prejšnjega zakona o zdravstveni dejavnosti) in sledi načelu 
učinkovitosti. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA 

Nove obveznosti proračuna so: 

Za izvajanje javnih pooblastil novo ustanovljenih zbornic se 
predvideva 60 milionov SIT na leto. V skladu s prehodnimi določbami 
(95. člen) nastopi ta obveznost predvidoma po dveh letih uveljavitve 
zakona (v proračunskem letu 2005). 

Za financiranje znanstvenoraziskovalne in vzgojno izobraževalne 
dejavnosti, ki jo izvaja javna zdravstvena služba na terciarni ravni, 
se predvideva 670 milionov SIT na leto, pri čemer pa je najprej 
potrebno, da v enem letu po sprejemu zakona vlada RS pripravi 
pravne in finančne podlage. V skladu s prehodnimi določbami (88. 
člen) bo tudi ta obveznost nastopila predvidoma šele v 
proračunskem letu 2005. 

Za nove investicije v javne zdravstvene zavode na na primarni 
ravni se v naslednjih dveh letih ne predvideva novih sredstev, saj 
je težko napovedati ali bodo in kdaj bodo občine prenesle lastništvo 
objektov zdravstvenih domov na državo. Za najemnino, kot jo 
določa 27. člen, pa ni potrebno iz proračuna zagotavljati novih 
sredstev. 

Do leta 2005 zakon torej ne predvideva novih finančnih 
obremenitev proračuna. 

4. BESEDILO ČLENOV 

TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(zdravstveno varstvo) 

Zdravstveno varstvo po tem zakonu obsega sistem ukrepov za 
zagotavljanje pravic do zdravja in zdravstveno odgovorno 
ravnanje posameznika. 

Sistem ukrepov iz prejšnjega odstavka vsebuje družbeno skrb 
za zdravje in zdravstveno dejavnost, ki jo izvaja javna 
zdravstvena služba. 

Zdravstveno odgovorno ravnanje vsebuje tisto posameznikovo 
ravnanje, ki Izhaja iz vrednotenja (spoštovanja) lastnega zdravja, 

zdravja drugih ljudi in zdravju prijaznega življenjskega in delovnega 
okolja. 

2. člen 
(družbena skrb za zdravje) 

Družbena skrb za zdravje obsega organizacijske, gospodarske, 
ekološke, socialne, informacijske, zdravstvene in druge ukrepe, 
ki tako posamezniku kot celotnemu prebivalstvu omogočajo 
uresničevanje njihovih pravic do zdravja, javni zdravstveni službi 
pa učinkovito izvajanje zdravstvene dejavnosti. 

Pravica do zdravja obsega pravico do: 

varovanja in krepitve zdravja, 
preprečevanja bolezni in poškodb, 

- zgodnjega odkrivanja bolezni in poškodb, 
- pravočasnega zdravljenja, 

nege in rehabilitacije zbolelih in poškodovanih, 
informacij, ki so posamezniku ali prebivalstvu potrebne za 
odgovorno ravnanje in za uveljavljanje pravic do zdravja. 

3. člen 
(javna zdravstvena služba) 

Javna zdravstvena služba je služba, ki izvaja zdravstveno 
dejavnost v javnem interesu. 

Javno zdravstveno službo zagotavlja država z ustanavljanjem 
javnih zdravstvenih zavodov in s podeljevanjem pooblastil 
(koncesij) drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti. 

Drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka so 
samostojni (zasebni) nosilci zdravstvene dejavnosti in 
gospodarske družbe, ki imajo zaposlene ustrezne nosilce 
zdravstvene dejavnosti. 

4. člen 
(zdravstvena dejavnost) 

Zdravstvena dejavnost obsega ukrepe in aktivnosti, ki jih v skladu 
z medicinsko doktrino opravljajo nosilci zdravstvene dejavnosti 
pri varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju 
bolnikov in poškodovanih. 

Nosilci zdravstvene dejavnosti so tiste osebe, ki izpolnjujejo pogoje 
strokovne usposobljenosti in imajo ustrezno dovoljenje za 
samostojno in odgovorno opravljanje določene zdravstvene 
dejavnosti. 

5. člen 
(zdravilstvo) 

Zdravilstvo je tista gospodarska storitvena dejavnost, ki ni 
zdravstvena dejavnost, je pa namenjena izboljšanju zdravja ali 
zdravstvenega počutja naročnika (kupca, varovanca) in ki jo v 
skladu z zdravilskimi standardi izvajajo zdravile!, organizirani v 
svoja poklicna združenja (društva). 

Zdravilski standard so pravila delovanja posamezne zdravilske 
dejavnosti, ki jih predpiše društvo v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zdravstvo (v nadaljevanju: minister). 
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DRUŽBENA SKRB ZA ZDRAVJE 

6. člen 
(posameznik) 

Vsakdo ima pravico do najvišje možne stopnje zdravja, do 
primernega zdravstvenega varstva in do primerne družbene 
pomoči pri ohranjanju in vzpostavljanju lastnega zdravja. 

Vsakdo je dolžan spoštovati družbeno sprejeta navodila ravnanja, 
namenjena ohranjanju zdravja in zdravega okolje ter 
preprečevanju bolezni in poškodb. 

Vsakdo se je dolžan po svojih močeh vključevati v družbeno 
skrb za zdravje. 

7. člen 
(naloge občine in mesta) 

Občina oziroma mesto uresničuje svoje naloge na področju 
zdravstvenega varstva s tem, da: 

oblikuje in uresničuje lastne programe za krepitev zdravja in 
varovanje okolja; 

- zagotavlja izvajanje higiensko epidemiološke službe; 
- zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikom civilne zaščite, 

splošnih reševalnih služb in enot za zveze, če tega nimajo 
urejenega na drugi podlagi; 

- zagotavlja mrliško pregledno službo; 
- zagotavlja finančna sredstva za naloge iz svoje pristojnosti, 

določene s tem zakonom. 

8. člen 
(naloge države) 

Republika Slovenija uresničuje svoje naloge na področju 
zdravstvenega varstva s tem, da. 

načrtuje zdravstveno varstvo in skrbi za izvajanje plana 
zdravstvenega varstva; 

- sprejema predpise in ukrepe, ki spodbujajo krepitev in 
varovanje zdravja; 
zagotavlja pogoje za zdravstveno osveščanje ljudi; 
z ukrepi davčne in gospodarske politike spodbuja razvijanje 
zdravih življenjskih navad; 
skrbi za politiko varstva okolja in za ukrepe, ki zagotavljajo 
neoporečno pitno vodo in hrano, varno odlaganje odpadnih 
snovi, kvaliteto zdravega dela in bivanja ter varstvo pred viri 
ionizirajočega sevanja; 

- zagotavlja enotnost državnega zdravstveno informacijskega 
sistema; 

- zagotavlja finančna sredstva za naloge iz svoje pristojnosti, 
določene s tem zakonom. 

9. člen 
(Svet za zdravje) 

Za uresničevanje nalog iz prejšnjega člena se pri Vladi Republike 
Slovenije ustanovi Svet za zdravje. 

Svet za zdravje ima naslednje naloge: 

spremlja vplive okolja in življenjskih navad na zdravje ljudi in 
predlaga primerne ukrepe; 
ocenjuje razvojne načrte in zakonske osnutke z vidika 
njihovega vpliva na zdravje ljudi; 

- predlaga republiškim upravnim organom uskladitev vprašanj, 
pomembnih za zdravje ljudi; 

- predlaga ukrepe za spodbujanje proizvodnje in uporabe 
zdrave hrane in za uvedbo zdravju manj škodljivih tehnoloških 
postopkov in izdelkov; 
predlaga ukrepe za zmanjšanje zdravju škodljivih razvad; 
sodeluje z ustreznimi organi na področju varstva okolja; 
obravnava druga vprašanja s področja zdravstvenega 
varstva, ki zahtevajo medpodročno reševanje, ter zagotavlja 
strokovno pomoč upravnim organom in skupščinam pri 
uresničevanju nalog, ki se nanašajo na družbeno skrb za 
zdravje. 

Predlagatelji predpisov in razvojnih planov zdravstvenega varstva 
so dolžni obravnavati predloge, pobude in mnenja Sveta za 
zdravje, zavzeti do njih stališča in z njimi seznaniti Državni zbor 
Republike Slovenije. 

Sestavo sveta in način njegovega dela predpiše Vlada Republike 
Slovenije. 

10. člen 
(plan zdravstvenega varstva) 

Vlada Republike Slovenije pripravi predlog plana zdravstvenega 
varstva, ki temelji na analizi zdravstvenega stanja prebivalstva, 
njegovih potrebah po celovitem zdravstvenem varstvu, 
kadrovskih in drugih zmogljivostih ter smotrni delitvi dela. 

Plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije vsebuje: 

naloge in cilje zdravstvenega varstva; 
- podlage za razvoj zdravstvenih dejavnosti na posameznih 

ravneh, vključno z izobraževanjem in izpopolnjevanjem 
kadrov, ter podlage za razvoj sistema zdravstvenega 
zavarovanja; 
nosilce nalog za uresničevanje plana zdravstvenega varstva; 

- izhodišča za določitev mreže javne zdravstvene službe. 

Plan zdravstvenega varstva sprejme Državni zbor Republike 
Slovenije. 

11. člen 
(proračunsko financiranje) 

Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za: 

proučevanje in spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev; 
socialnomedicinsko dejavnost na ravni države; 
epidemiološko, higiensko ter zdravstveno-ekološko službo, 
ki obravnava zdravstvene vidike varovanja okolja; 
epidemiološko spremljanje in preprečevanje nalezljivih bolezni 
in bolezni odvisnosti; 
zdravstveno vzgojno in prosvetno dejavnost na ravni države; 
znanstvenoraziskovalno in vzgojnoizobraževalno dejavnost, 
ki jo izvaja javna zdravstvena služba terciarne ravni; 
spremljanje in zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe; 

- zbiranje krvi in izmenjavo organov in tkiv za presajanje; 
zdravstvene preglede nabornikov; 
zdravstveno varstvo vojaških obveznikov na služenju 
vojaškega roka v enotah slovenske vojske, v enotah policije 
ali na civilnem služenju; 
posebno zdravstveno varstvo po predpisih o vojaških invalidih, 
o civilnih invalidih vojne, o varstvu vojnih veteranov in žrtev 
vojnega nasilja, udeležencev drugih vojn ter o republiških 
priznavalninah; 
plačilo zdravstvenih storitev za obsojence na prestajanju 
zaporne kazni, za mladoletnike na prestajanju vzgojnega 
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ukrepa oddaje v prevzgojni dom, za osebe, ki jim je izrečen 
varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in 
varstva v zdravstvenem zavodu, oziroma obvezno 
zdravljenje alkoholikov in narkomanov, ter za tujce, ki jim je 
Republika Slovenija priznala status begunca; 
nujno zdravstveno varstvo oseb neznanega prebivališča, 
tujcev iz držav, s katerimi niso sklenjene mednarodne 
pogodbe, ter tujcev in državljanov Republike Slovenije s 
stalnim prebivališčem v tujini, ki začasno prebivajo v Republiki 
Sloveniji ali so na poti skozi Republiko Slovenijo, in zanje ni 
bilo mogoče zagotoviti plačila zdravstvenih storitev. 

Republika Slovenija javnim zdravstvenim zavodom, ki jih je 
ustanovila, zagotavlja sredstva za investicije in za druge 
obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi. 

Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja dopolnilna sredstva 
za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na 
demografsko ogroženih območjih. 

12. člen 
(Zavod za varovanje zdravja) 

Posebna družbena skrb za zdravje obsega: 

proučevanje in spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev 
v okviru enotnega zdravstveno informacijskega sistema v 
Republiki Sloveniji; 
socialnomedicinsko dejavnost na ravni države; 

- epidemiološko, higiensko ter zdravstveno-ekološko službo, 
ki obravnava zdravstvene vidike varovanja okolja; 

- epidemiološko spremljanje in preprečevanje nalezljivih bolezni. 

Za uresničevanje posebne družbene skrbi iz prejšnjega odstavka 
Vlada Republike Slovenije ustanovi poseben zavod (Zavod za 
varovanje zdravja, ZVZ) in podrobneje določi njegove pravice in 
obveznosti. 

13. člen 
(Zavod za zdravje pri delu) 

Posebna družbena skrb za zdrave delovne pogoje obsega: 

proučevanje in spremljanje vplivov delovnih pogojev na 
zdravje delavcev; 

- načrtovanje in uvajanje ukrepov za preprečevanje poklicnih 
bolezni in poškodb pri delu; 

- spremljanje uresničevanja predpisov s področja zdravja pri 
delu. 

Za uresničevanje posebne družbene skrbi iz prejšnjega odstavka 
Vlada Republike Slovenije ustanovi poseben zavod (Zavod za 
zdravje pri delu, ZZD) in podrobneje določi vsebino njegovega 
dela. 

14. člen 
(obvezno zdravstveno zavarovanje) 

Kritje izdatkov za storitve javne zdravstvene službe (v 
nadaljevanju: zdravstvene storitve) in za uresničevanje drugih 
pravic do zdravja, zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje, 
v katerega so vključeni vsi, ki imajo bivališče v Republiki Sloveniji 
ali na njenem območju opravljajo gospodarsko, poklicno ali drugo 
pridobitno dejavnost in niso zavarovani po predpisih drugih držav. 

Obvezno zdravstveno zavarovanje temelji na načelih solidarnosti,' 
pravičnosti in enakosti med zavarovanimi osebami ne glede na 
spol, starost, zdravstveno stanje, pripadnost ali druge pogoje. 

Za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja so 
dolžni delodajalci, zavarovanci in drugi zavezanci plačevati 
prispevke, skladno s svojimi dohodkovnimi možnostmi. 

Izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja je Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS). Z 
njim upravljajo organi upravljanja, sestavljeni iz izvoljenih 
predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, ki odločajo o 
pravicah in obveznostih iz zdravstvenega zavarovanja, o 
njegovem financiranju in o urejanju odnosov z javno zdravstveno 
službo. 

Podrobnejše opredelitve o obveznem zavarovanju, zavarovancih 
in zavarovanih osebah, njihovih pravicah in dolžnostih, organizaciji 
in upravljanju področja ureja poseben zakon. 

15. člen 
(prostovoljno zdravstveno zavarovanje) 

Vzajemne in druge zavarovalne družbe lahko zagotavljajo 
varovancem kritje stroškov za zdravstvene storitve in druge 
pravice, ki jih ne zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje. V 
ta namen lahko, skladno z določili posebnih zakonov, uvedejo 
dopolnilno in druga prostovoljna zdravstvena zavarovanja. 

ZDRAVSTVENO ODGOVORNO RAVNANJE 

16. člen 
(odgovornost posameznika) 

Vsakdo je v skladu s svojimi sposobnostmi in možnostmi 
soodgovoren za svoje lastno zdravje, za zdravje drugih ljudi in za 
svoje življenjsko in delovno okolje. 

Vsakdo je odgovoren, če: 
neupravičeno škodi lastnemu zdravju ali zdravju drugih ljudi, 
po nepotrebnem ogroža lastno življenje ali življenje drugih 
ljudi, 
zavaja druge ljudi glede zdravstvene (ne)škodljivosti 
posameznih navad, dejanj ali prehrane, 
ne prepreči, pa bi lahko preprečil večjo škodo na lastnem 
zdravju ali zdravju drugih ljudi. 

Vsakdo je dolžan poškodovanemu ali bolnemu v nujnem primeru 
po svojih močeh in sposobnostih nuditi prvo pomoč in mu 
omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči. 

17. člen 
(ekološka osveščenost) 

Vsakdo je v okolju, v katerem živi, dela, potuje ali se zadržuje, 
dolžan skrbeti za to, da ga po nepotrebnem ne onesnažuje in ga 
po svojih močeh ohranja primernega za življenje in delo. 

Vsakdo je v primeru ekološke nesreče ali epidemije nalezljive 
bolezni po svojih močeh dolžan storiti vse, da zaščiti lastno zdravje 
In življenje ter zdravje in življenje drugih ljudi. 
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18. člen 
(sodelovanje z nosilcem zdravstvene dejavnosti) 

Vsakdo, ki svoje zdravje zaupa nosilcu zdravstvene dejavnosti, 
je ustrezno svojemu zdravstvenemu stanju dolžan: 

nosilcu zdravstvene dejavnosti navesti resnične podatke o 
svojem zdravstvenem stanju; 
se ravnati po navodilih nosilca zdravstvene dejavnosti; 
aktivno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi svojega 
zdravja. 

Če varovanec ne izpolnjuje pogojev in dolžnosti iz prejšnjega 
odstavka, mu nosilec zdravstvene dejavnosti lahko odkloni 
pomoč, razen nujne zdravstvene pomoči. 

19. člen 
(naloge delodajalcev) 

Podjetja, zavodi, druge organizacije in posamezniki, ki zaposlujejo 
delavce (v nadaljevanju: delodajalci) so dolžni svojim delavcem 
omogočiti zdravstveno odgovorno ravnanje na delovnem mestu. 

Poleg obveznosti, ki jih imajo po predpisih o varnosti in zdravju pri 
delu, morajo delodajalci svojim delavcem zagotoviti: 

ukrepe za preprečevanje in odkrivanje poklicnih bolezni, 
bolezni v zvezi z delom ter poškodb pri delu; 
prvo pomoč v primeru poškodb pri delu; 
pravočasno in ustrezno obveščenost o nevarnostih za 
zdravje pri delu; 
preventivne zdravstvene preglede v zvezi z delazmožnostjo 
in v skladu s posebnimi predpisi; 

- ukrepe za utrjevanje zdravja delavcev, ki so pri delu 
izpostavljeni posebnim nevarnostim za zdravje, vključno z 
dodatnimi aktivnimi odmori med delom pri posebnih 
obremenitvah in tveganjih pri delu; 
nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela zaradi 
bolezni ali poškodbe do 30 dni v skladu s kolektivno pogodbo. 

20. člen 
(omejevanje škodljivih posledic delovnega okolja) 

Delodajalci so dolžni zagotoviti izdelavo analize tehnološkega 
procesa z vidika vpliva na zdravje ljudi in sprejeti program 
odpravljanja škodljivosti v skladu s posebnimi predpisi. 

Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
zdravstvo, predpiše standarde, normative in druga merila ter 
pogoje za določanje maksimalno dopustnih ekoloških obremenitev 
in psihofizičnih obremenjenosti delavcev pri delu ter pogoje, 
postopek, nosilce odgovornosti in roke za izvajanje ukrepov in 
nalog iz 2.odstavka prejšnjega člena. 

JAVNA ZDRAVSTVENA SLUŽBA 

21. člen 
(javna zdravstvena služba) 

Javna zdravstvena služba je organizacijski sistem izvajanja tiste 
zdravstvene dejavnosti, ki je javnega pomena, se financira iz 
javnih sredstev in je pod državnim nadzorom. 

Javno zdravstveno službo sestavljajo javni zdravstveni zavodi, 
katerih ustanovitelj je država in druge pravne ali fizične osebe, ki 

v skladu s tem zakonom izpolnjujejo pogoje in jim minister pristojen 
za zdravstvo (v nadaljevanju: minister) podeli dovoljenje za 
izvajanje določene zdravstvene dejavnosti javnega pomena (v 
nadaljevanju: koncesijo). 

Pravne in fizične osebe, ki jim minister podeli koncesijo, (v 
nadaljevanju: koncesionarji) opravljajo zdravstveno dejavnost 
javnega pomena pod enakimi pogoji kot javni zdravstveni zavodi. 

22. člen 
(svet zavoda) 

Javni zdravstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo 
predstavniki: 

ustanovitelja, 
nosilcev zdravstvene dejavnosti zavoda, 
zavarovancev oziroma drugih uporabnikov. 

Predstavnike zavarovancev imenuje ZZZS, če zavod opravlja 
zdravstveno dejavnost na njegov račun. 

Sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu določi 
ustanovitelj z aktom o ustanovitvi. 

23. člen 
(direktor zavoda) 

Direktorja javnega zdravstvenega zavoda imenuje in razrešuje 
svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Direktor mora imeti visoko 
strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj. 

Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela 
zavoda nista ločeni, mora imeti direktor visoko strokovno 
izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri. Če sta poslovodna funkcija 
in funkcija strokovnega vodenja zavoda ločeni, vodi strokovno 
delo zavoda strokovni vodja, ki mora imeti visoko izobrazbo 
ustrezne zdravstvene smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj. 

24. člen 
(strokovni svet zavoda) 

Kolegijski strokovni organ javnega zdravstvenega zavoda je 
strokovni svet. 

Zasebni nosilci zdravstvene dejavnosti (koncesionarji), ki na 
gravitacijskem območju zavoda opravljajo enako ali podobno javno 
zdravstveno službo, lahko v strokovni svet imenujejo svoje 
predstavnike. 

Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa 
statut zavoda. 

25. člen 
(financiranje zavoda) 

Sredstva za delo pridobiva javni zdravstveni zavod: 

iz sredstev ustanovitelja v skladu z zakonom in aktom o 
ustanovitvi; 
s plačili za storitve; 

- po pogodbi z ZZZS; 
po pogodbi z ministrom za naloge, ki se na podlagi zakona 
financirajo iz državnega proračuna; 

- iz drugih virov na način In pod pogoji, določenimi z zakonom, 
aktom o ustanovitvi in statutom zavoda. 
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26. člen 
(učni zavod) 

Minister, pristojen za zdravstvo, s soglasjem ministra, pristojnega 
za izobraževanje, predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati javni 
zdravstveni zavod za opravljanje praktičnega pouka učencev in 
študentov medicinske fakultete in drugih zdravstvenih šol. 

Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše, v sodelovanju s 
pristojnimi zbornicami, pogoje, ki jih mora izpolnjevati zavod za 
izvajanje obveznega podiplomskega izobraževanja in 
usposabljanja nosilcev zdravstvene dejavnosti. 

Zavodu, ki izpolnjuje predpisane pogoje iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena, minister podeli naziv učni zavod. Zavodu, ki 
izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena, minister določi 
število'učnih delovnih mest za posamezno strokovno področje. 

Učni zavod je v skladu z dobljenim nazivom dolžan učencem in 
študentom medicinske fakultete in drugih zdravstvenih šol 
omogočiti opravljanje praktičnega pouka, v skladu z določenim 
številom učnih delovnih mest pa je dolžan ponuditi zaposlitev in 
usposabljanje pripravnikov, sekundarijev in specializantov. 

27. člen 
(prostori in oprema javne zdravstvene službe) 

Ustanovitelj iz drugega odstavka prejšnjega člena je dolžan 
javnemu zdravstvenemu zavodu zagotavljati ustrezne prostore 
in opremo, v skladu s standardi, ki jih predpiše minister ob 
sodelovanju razširjenih strokovnih kolegijev, Zdravstvenega sveta 
in ZZZS. 

Standardi prostorov in opreme posamezne vrste javne 
zdravstvene dejavnosti določajo: 

- minimalne prostorske (arhitekturne) zahteve; 
minimalno diagnostično in terapevtsko opremo; 
razmejitev opreme in razmejitev vzdrževanja standardnih 
prostorov in opreme, ki jo oziroma ga zagotavlja ustanovitelj 
iz proračunskih sredstev oziroma izvajalec javne zdravstvene 
dejavnosti iz sredstev zdravstvenega zavarovanja; 
seznam posebno drage diagnostične opreme in mrežo njene 
razporeditve po državi; 
druge materialne pogoje, ki javni zdravstveni službi omogočajo 
kakovostno delo. 

Prostorom, ki so iz javnih sredstev namensko zgrajeni ali pridobljeni 
za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti, se namembnost 
lahko spremeni le ob soglasju ministra, pristojnega za zdravstvo. 
Lastnik prostorov, ki so namenjeni javni zdravstveni dejavnosti, 
sme javni zdravstveni službi, ki v teh prostorih izvaja javno 
zdravstveno dejavnost, zaračunavati najemnino le v višini stroškov 
vzdrževanja, ki ga je v skladu s 3.alineo prejšnjega odstavka 
dolžan zagotavljati izvajalec javne zdravstvene dejavnosti iz 
sredstev zdravstvenega zavarovanja. 

28. člen 
(mreža javne zdravstvene službe) 

Podlaga za načrtovanje in organizacijo javne zdravstvene službe 
je mreža javne zdravstvene službe, ki jo na podlagi Izhodišč, 
določenih s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije, 
in ob sodelovanju ustreznih zbornic določi minister. 

Mreža javne zdravstvene službe je krajevni (prostorski) razpored 
javnih zdravstvenih zavodov in krajevni (prostorski) razpored 
nosilcev zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo oziroma naj bi 
opravljali zdravstveno dejavnost javnega pomena. 

Država je z ustanavljanjem javnih zdravstvenih zavodov in s 
podeljevanjem koncesij dolžna zagotavljati in obnavljati polno 
zasedenost mreže javne zdravstvene službe. V ta namen minis- 
ter sodeluje z izobraževalnimi ustanovami, Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, z vodstvi javnih zdravstvenih 
zavodov, z zbornicami nosilcev zdravstvene dejavnosti in z 
vodstvi lokalne samouprave. 

29. člen 
(organizacija javne zdravstvene službe) 

Javna zdravstvena služba je organizirana nivojsko, to je na 
primarni, sekundarni in terciarni ravni. 

Javna zdravstvena služba je v skladu z zakonom dostopna vsem 
varovancem na primarni ravni neposredno brez napotitve, na 
sekundarni ravni le z napotitvijo pooblaščenega nosilca 
zdravstvene dejavnosti primarne ravni, na terciarni ravni pa le z 
napotitvijo pooblaščenega nosilca zdravstvene dejavnosti 
sekundarne ravni. 

Javna zdravstvena služba posamezne ravni je dolžna izvajati 
tisto zdravstveno dejavnost, ki jo določa ta zakon. Podrobnejšo 
vsebino zdravstvene dejavnosti posamezne ravni določi minis- 
ter. 

30. člen 
(zdravstvena dejavnost na primarni ravni) 

Javna zdravstvena služba primarne ravni opravlja osnovno 
zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. 

Osnovna zdravstvena dejavnost obsega; 

- preprečevanje in odkrivanje bolezni in poškodb ter zdravljenje 
in rehabilitacijo bolnih in poškodovanih; 
preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih 
prebivalcev v skladu s programom preventivnega 
zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami; 
zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev 
zdravja; 
preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih 
bolezni ter rehabilitacijo; 
zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju; 

- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in 
rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v 
socialnovarstvenih in drugih zavodih; 

- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo; 
zdravstvene preglede športnikov; 

- zdravstvene preglede nabornikov; 
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo. 

Osnovno zdravstveno dejavnost opravlja osnovna zdravstvena 
služba. 

31. člen 
(organizacija osnovne zdravstvene službe) 

Osnovno zdravstveno službo država zagotavlja z ustanovitvijo 
javnih zdravstvenih zavodov (zdravstvenih domov) in s 
podeljevanjem dovoljenj (koncesij) drugim ustreznim pravnim 
osebam ali zasebnim nosilcem zdravstvene dejavnosti. 

Za vsako gravitacijsko zaokroženo območje (upravno enoto) 
minister imenuje koordinatorja, ki skrbi za usklajevanje In 
strokovno povezovanje vseh Izvajalcev zdravstvene dejavnosti 
javnega pomena. 
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V skladu z mrežo javne zdravstvene službe in s posebnim 
dovoljenjem ministra lahko javni zdravstveni zavod osnovne 
zdravstvene službe (zdravstveni dom) opravlja tudi ambulantno 
zdravstveno dejavnost sekundarnega nivoja, ki ni vezana na 
hospitalizacijo. 

32. člen 
(pooblastila primarne ravni) 

Pooblaščeni nosilci osnovne zdravstvene dejavnosti, ki lahko 
napotijo varovanca k nosilcem sekundarne zdravstvene 
dejavnosti, so zdravnik (osebni izbrani zdravnik), zobozdravnik 
(osebni izbrani zobozdravnik) in ginekolog (osebni izbrani 
ginekolog), ki opravljajo osnovno zdravstveno dejavnost svojega 
področja. Varovanca napotijo potem, ko kljub diagnostičnim ali 
terapevtskim ukrepom, ki po vsebini sodijo v osnovno zdravstveno 
dejavnost, ni prišlo do željenega ali pričakovanega učinka. 

Varovanca, katerega zdravstveno stanje je očitno takšno, da ga 
ni mogoče ali ni smotrno obravnavati v osnovni zdravstveni 
dejavnosti in ali bi bila taka obravnava povezana s prevelikim 
tveganjem za zdravje varovanca, lahko brez temeljitejše 
predhodne diagnostične ali terapevtske obravnave napotijo k 
nosilcem sekundarne zdravstvene dejavnosti. 

33. člen 
(zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni) 

Javna zdravstvena služba sekundarne ravni opravlja sekundarno 
zdravstveno dejavnost, ki obsega odkrivanje bolezni in poškodb 
ter zdravljenje in rehabilitacijo bolnih in poškodovanih, ki so 
napoteni na sekundarni nivo, ker jih na primarnem nivoju ni 
mogoče dovolj strokovno oskrbeti, ker obravnava njihove bolezni 
ali poškodb zahteva: 

ožje specializirano znanje ali skupinsko (konziliarno) 
obravnavo; 

- drago in zahtevno opremo, ki je v skladu z mrežo javne 
zdravstvene službe nameščena le v večjih središčih; 
večdnevno obravnavo (hospitalizacijo) ali 
pripravljenost na zahtevnejše posege zaradi visoke stopnje 
tveganja. 

34. člen 
(povezanost s primarno ravnjo) 

Javna zdravstvena služba sekundarne ravni je dolžna skrbeti za 
kvalitetno povezanost z javno zdravstveno službo primarne ravni 
svojega gravitacijskega območja s ciljem vzpostaviti in vzdrževati 
sistem: 

- naročanja varovancev, 
- posredovanja izvidov in zdravniških mnenj, 

izmenjave strokovnih znanj in izkušenj. 

35. člen 
(zdravstvena dejavnost na terciarna raven) 

Javna zdravstvena služba terciarne ravni opravlja terciarno 
zdravstveno dejavnost, ki obsega: 

- najzahtevnejše zdravstvene storitve na ambulantni ali 
bolnišnični način, ki jih zaradi strokovne, kadrovske, 
tehnološke in organizacijske zahtevnosti ni možno niti ni 
smotrno opravljati na nižjih ravneh; 

- znanstvenoraziskovalno in vzgojnoizobraževalno delo za 
medicinsko fakulteto in druge visoke in višje šole; 

podiplomsko izobraževanje zdravnikov, zobozdravnikov in 
drugih nosilcev zdravstvene dejavnosti z visoko izobrazbo. 

36. člen 
(klinike) 

Javnemu zdravstvenemu zavodu, ki izvajajo zdravstveno 
dejavnost terciarne ravni, lahko minister glede na matičnost 
področja, podeli naziv klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek, 
če ta izpolnjuje pedagoške, raziskovalne, strokovne, kadrovske 
in druge pogoje, ki jih predpiše minister. 

37. člen 
(nujna medicinska pomoč) 

Nujna medicinska pomoč je izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in 
njegove ekipe pri varovancu, ki je zaradi bolezni ali poškodbe 
neposredno življenjsko ogrožen oziroma pri katerem bi glede na 
bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne 
ogroženosti. 

Javna zdravstvena služba na primarni ravni mora biti organizirana 
tako, da vsem varovancem v Republiki Sloveniji zagotavlja vedno 
dostopno nujno medicinsko pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi 
prevozi in preskrbo z nujnimi zdravili, čimprej in čim bliže nastanku 
bolezni ali poškodb in med transportom. 

Organizacijo, pogoje in način izvajanja nujne medicinske pomoči 
predpiše minister. 

38. člen 
(mrliški ogled in obdukcija) 

Za vsako umrlo osebo je treba ugotoviti čas in vzrok smrti, kar 
lahko opravi le za to pooblaščeni zdravnik. 

Bolnik, ki umre v javnem zdravstvenem zavodu ali pri drugem 
izvajalcu javne zdravstvene dejavnosti, mora biti obduciran. 
Strokovni vodja zdravstvenega zavoda ali oddelka lahko po svoji 
presoji ali na željo svojcev odloči, da se obdukcija opusti, če je 
vzrok smrti nesporen in če zdravnik, ki je umrlega zdravil, s tem 
soglaša. 

Natančnejše pogoje in način opravljanja mrliško pregledne službe 
predpiše minister. 

39. člen 
(licenca) 

Nosilci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo javno zdravstveno 
dejavnost, morajo izpolnjevati strokovne kriterije, ki jih za izdajo 
dovoljenja (licence) določa njihova zbornica, kar se ugotavlja z 
veljavno licenco. 

Javni zdravstveni zavod, ki zaposluje nosilce zdravstvene 
dejavnosti, je dolžan tem nosilcem zagotoviti možnost 
izpolnjevanja strokovnih pogojev, ki se zahtevajo za ohranjanje 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti. 

40. člen 
(pogoji za pridobitev koncesije) 

V skladu s potrebami zagotavljanja mreže javne zdravstvene 
službe minister podeli koncesijo zasebnemu nosilcu zdravstvene 
dejavnosti ali pravni osebi (v nadaljevanju: koncesionarju), če ta 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
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ima ustrezno dovoljenje (licenco) oziroma ima zaposlene 
ustrezne nosilce zdravstvene dejavnosti; 
ima ustrezne prostore in opremo; 

- je pripravljen sprejeti pogoje, opredeljene v pogodbi z 
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 
nadaljevanju: ZZZS). 

Minister podeli koncesijo z odločbo. V postopku odločanja mora 
pridobiti mnenje ZZZS in pristojne zbornice. 

Ob izpolnjevanju pogojev iz 1. in 3. alinee in ob neizpolnjevanju 2. 
alinee prvega odstavka tega člena minister podeli koncesijo pod 
odložnim pogojem, da bo koncesionar v enem letu zagotovil 
ustrezne prostore in opremo. 

41. člen 
(podeljevanje koncesij) 

Koncesija iz prejšnjega člena se podeli na podlagi javnega razpisa 
ali na podlagi vloge kandidata, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega 
člena. 

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, če je na določenem 
območju in določenem področju zdravstvene dejavnosti mreža 
javne zdravstvene službe nezadostno zasedena z nosilci 
zdravstvene dejavnosti (deficitarna). Minister je dolžan opraviti 
javni razpis iz prejšnjega stavka najkasneje v šestih mesecih po 
nastopu nezasedenosti ali pomanjkljive zasedenosti mreže javne 
zdravstvene službe. Če minister razpisa ne opravi v roku iz 
prejšnjega stavka, lahko razpis opravi pristojna zbornica. Zbornica 
na podlagi opravljenega razpisa predlaga ministru, da podeli 
koncesijo na podlagi 34. člena tega zakona. 

Koncesija se podeli na podlagi vloge kandidata, če kandidat kot 
zaposleni nosilec zdravstvene dejavnosti že opravlja javno 
zdravstveno dejavnost na istem geografskem območju, istem 
strokovnem področju in v istem obsegu, za katerega naj bi se mu 
podelila koncesija. Koncesija, podeljena pravni osebi, je vezana 
na konkretnega nosilca zdravstvene dejavnosti. 

Koncesija se podeli na podlagi vloge kandidata, nosilca 
zdravstvene dejavnosti, tudi v primeru, če ga v delo uvaja 
koncesionar, nosilec zdravstvene dejavnosti, ki se želi upokojiti 
ali kako drugače opustiti koncesijsko dejavnost. V tem primeru se 
koncesija podeli pod odložnim pogojem, nanaša pa se na isto 
območje in isto področje ter stopi v veljavo z dnem, ko preneha 
veljavnost koncesije predhodnega koncesionarja (prenos 
koncesije na naslednika). 

42. člen 
(pogodba o koncesiji) 

S pogodbo o koncesiji minister in koncesionar uredita medsebojna 
razmerja in pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno 
zdravstveno dejavnost. 

S pogodbo o koncesiji se podrobneje določijo predvsem: 

vrsta zdravstvene dejavnosti, 
- obseg opravljanja javne zdravstvene dejavnosti, 
- začetek izvajanja koncesije, 

rok in pogoje za odpoved koncesije, 
sredstva, ki jih za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti 
zagotavlja koncedent. 

Koncesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti se 
praviloma daje za nedoločen čas. 

43. člen 
(zagotavljanje sodelovanja) 

S ciljem zagotoviti celovitost delovanja javne zdravstvene službe, 
minister v sodelovanju s pristojno zbornico predpiše podrobnejši 
postopek podeljevanja koncesij in načela sodelovanja 
koncesionarja z ostalo javno zdravstveno službo. 

SPREMLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE 

44. člen 
(podatki o mreži javne zdravstvene službe) 

Register posamezne skupine nosilcev zdravstvene dejavnosti 
vodi pristojna zbornica. 

Zasedenost mreže javne zdravstvene službe z nosilci 
zdravstvene dejavnosti nadzoruje minister. Javni zdravstveni 
zavodi in koncesionarji so ministru dolžni sporočati spremembe 
o zasedenosti mreže javne zdravstvene službe. 

Vrsto podatkov in podrobnejši postopek zbiranja podatkov o mreži 
javne zdravstvene službe predpiše minister. 

45. člen 
(zagotavljanje stabilnosti mreže javne zdravstvene 

službe) 

Javni zdravstveni zavodi in koncesionarji so pet let pred predvideno 
upokojitvijo oziroma ob dokončni napovedi odhoda posameznega 
nosilca zdravstvene dejavnosti dolžni obvestiti ministra in mu 
predlagati načrt nadaljevanja dejavnosti z ohranitvijo polne 
zasedenosti mreže javne zdravstvene službe. 

Zasebni nosilec javne zdravstvene dejavnosti (koncesionar) 
zagotavlja nadaljevanje dejavnosti praviloma tako, da še pred 
svojo lastno upokojitvijo oziroma pred svojim trajnim odhodom iz 
dejavnosti zaposli ustreznega nosilca zdravstvene dejavnosti, 
ga uvede v delo, minister pa po uvajanju in po izpolnitvi pogojev iz 
39. člena tega zakona nanj prenese koncesijo v skladu s tem 
zakonom. 

46. člen 
(spremljanje kakovosti dela) 

Republika Slovenija tekoče spremlja kakovost dela javne 
zdravstvene službe. 

Nosilci javne zdravstvene dejavnosti so dolžni spremljati kazalce 
kakovosti svojega dela in jih sporočati ministru oziroma pristojni 
zbornici, če jo je minister ali zakon pooblastil za spremljanje 
kakovosti dela svojih članov. 

Podrobnejša navodila spremljanja kazalcev kakovosti dela 
predpiše minister ali pristojna zbornica, če jo je za to pooblastil 
minister ali je tako določeno z zakonom. 
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47. člen 
(vrste nadzora) 

Za zagotovitev strokovnosti dela in za zavarovanje pravic do 
zdravja varovancev se izvajajo naslednje vrste neposrednega 
nadzora: 

interni strokovni nadzor, ki ga izvajajo javni zdravstveni zavodi; 
- strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga kot javno pooblastilo 

izvajajo pristojne zbornice; 
- upravni nadzor, ki ga izvaja minister, pristojen za zdravstvo; 
- finančni nadzor, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije. 

Javni zdravstveni zavodi in koncesionarji so dolžni omogočiti 
opravljanje nadzora iz prejšnjega odstavka. 

48. člen 
(interni strokovni nadzor) 

Interni strokovni nadzor se izvaja na podlagi splošnega akta 
zdravstvenega zavoda. 

49. člen 
(strokovni nadzor s svetovanjem) 

Strokovni nadzor s svetovanjem izvaja pristojna zbornica v skladu 
s posebnim programom, ki ga sprejme zbornica s soglasjem 
ministra. 

Pristojna zbornica lahko opravi strokovni nadzor s svetovanjem 
tudi na predlog varovanca, delodajalca ali na predlog druge osebe. 

Način izvajanja strokovnega nadzora s svetovanjem za 
posamezno poklicno skupino predpiše pristojna zbornica v 
soglasju z ministrom. Strokovni nadzor se financira iz sredstev 
državnega proračuna. 

50. člen 
(ukrepi strokovnega nadzora) 

Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo večje pomanjkljivosti, 
pristojna zbornica zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje in 
o tem obvesti ministra, ki lahko odredi ustrezne ukrepe, in sicer: 

- zahteva odpravo organizacijskih, materialnih in drugih 
pomanjkljivosti, ki pogojujejo neustrezno kvaliteto ali 
strokovnost dela in določi rok za odpravo pomanjkljivosti; 

- začasno, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti, 
prepove dejavnost javnega zdravstvenega zavoda ali njegove 
enote, koncesionarju pa lahko začasno odvzame koncesijo. 

Če se pri strokovnem nadzoru ugotovilo velike napake 
posameznega nosilca zdravstvene dejavnosti, mu pristojna 
zbornica lahko odvzame dovoljenje (licenco). 

51. člen 
(upravni nadzor) 

Upravni nadzor nad zakonitostjo dela javne zdravstvene službe 
In drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti pa tudi izvajalcev 
zdravilske dejavnosti izvaja ministrstvo na podlagi programa ali 
na predlog varovanca, njegovega svojca ali skrbnika, 

zdravstvenega zavoda, delodajalca, pristojne zbornice, sodišča 
ali po lastni presoji. Minister določi način izvajanja upravnega 
nadzora. 

Če se pri upravnem nadzoru ugotovijo nepravilnosti, izda minis- 
ter odločbo, s katero določi ukrepe in roke za odpravo 
nepravilnosti ali pa izvajalcu prepove izvajanje dejavnosti. 

52. člen 
(ukrepi upravnega nadzora) 

Uradna oseba, ki opravlja upravni nadzor, lahko odredi začasni 
ukrep, da se prepreči neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali 
za zdravstvene razmere. 

Proti začasnim ukrepom ima izvajalec zdravstvene dejavnosti 
oziroma izvajalec zdravilstva v osmih dneh pravico pritožbe na 
ministrstvo. Pritožba ne zadrži izvršitve ukrepov. 

Če se pri pregledu ugotovi, da nosilec zdravstvene dejavnosti 
oziroma zdravilec ni sposoben opravljati nalog, ki so mu zaupane, 
minister obvesti pristojno zbornico in delodajalca, v primeru 
zdravilca pa ustrezno društvo. 

53. člen 
(nadzorZZZS) 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nadzira izpolnjevanje 
pogodb, ki jih je z javno zdravstveno službo sklenil za opravljanje 
javne zdravstvene dejavnosti. 

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

54. člen 
(vsebina zdravstvene dejavnosti) 

Zdravstvena dejavnost obsega: 

- varovanje in krepitev zdravja ter preprečevanje bolezni in 
poškodb, 
odkrivanje in zdravljenje bolezni in poškodb, 
nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih, 

- informiranje varovancev o njihovem zdravstvenem stanju in 
osveščanje varovancev in prebivalstva o (ne)zdravem načinu 
življenja. 

55. člen 
(opravljanje zdravstvene dejavnosti) 

Zdravstveno dejavnost opravljajo nosilci zdravstvene dejavnosti 
v skladu s sprejeto medicinsko doktrino in v skladu s kodeksom 
medicinske deontologije oziroma drugimi strokovnimi in etičnimi 
kodeksi. Pri opravljanju svojega dela morajo obravnavati vse ljudi 
pod enakimi pogoji na enak način in spoštovati njihove ustavne in 
zakonske pravice. Edino merilo prednosti je nujnost 
zdravstvenega posega. 

Po navodilih in pod vodstvom nosilcev zdravstvene dejavnosti 
lahko zdravstveno dejavnost opravljajo tudi osebe drugih 
zdravstvenih poklicev. 
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56. člen 
(nosilci zdravstvene dejavnosti) 

Nosilci zdravstvene dejavnosti so: 

- zdravniki in zdravniki specialist posameznih strokovnih 
področij zdravstvene dejavnosti ter zobozdravniki in 
zobozdravniki specialisti, katerih poklicno dejavnost ureja 
poseben zakon; 
farmacevti (magistri farmacije) in farmacevti specialisti, katerih 
poklicno dejavnost ureja poseben zakon; 
inženirji in tehniki zdravstvene nege ter nosilci patronažne 
službe in babice; 
fizioterapevti in delovni terapevti; 
nosilci laboratorijske medicine (farmacevti, inženirji kemije, 
doktorji medicine, diplomirani biologi, mikrobiologi in doktorji 
veterinarske medicine, ki opravljajo dejavnost laboratorijske 
medicine); 
klinični psihologi; 
inženirji radiologije; 
sanitarni inženirji. 

Medsebojna razmerja in odgovornosti posameznih poklicev iz 
prejšnjega člena ureja poseben zakon. 

57. člen 
(zbornice) 

Nosilci zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega člena se združujejo 
v naslednje ustrezne zbornice: 

- Zdravniško zbornico Slovenije; 
Lekarniško zbornico Slovenije; 
Zbornico zdravstvene nege Slovenije; 
Zbornico fizioterapevtov in delovnih terapevtov Slovenije; 
Zbornico laboratorijske medicine Slovenije; 

- Zbornico psihologov Slovenije; 
Zbornico radioloških inženirjev Slovenije; 
Zbornico sanitarnih inženirjev Slovenije. 

Naloge zbornice iz prejšnjega odstavka, če ni s posebnim 
zakonom drugače določeno, so: 

sprejemanje poklicnih, strokovnih in etičnih usmeritev 
delovanja članov; 
podeljevanje in odvzemanje dovoljenj za delo (licenc); 

- vodenje registra članov; 
skrb za stalno strokovno izpopolnjevanje članov; 
strokovni nadzor nad poklicnim delovanjem članov. 

Zbornica je pravna oseba, ki v skladu s posebnim zakonom 
oziroma v skladu z odločbo ministra, če ni posebnega zakona, 
izvaja naloge iz 2., 3. in 5.aline prejšnjega odstavka kot javna 
pooblastila, ki se financirajo iz sredstev državnega proračuna. 

Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje minister v delu, 
ki se nanaša na javna pooblastila. 

58. člen 
(način opravljanja zdravstvene dejavnosti) 

Nosilec zdravstvene dejavnosti lahko samostojno opravlja le tisto 
zdravstveno dejavnost, za katero ima ustrezno izobrazbo, 
dovoljenje za delo (licenco) in je zanjo usposobljen ter ima na 
razpolago ustrezno opremo. Za svoje delo prevzema etično, 
strokovno, kazensko in materialno odgovornost. 

Nosilec zdravstvene dejavnosti je pri svojem delu dolžan 
upoštevati veljavno medicinsko doktrino, zdravstveno stanje 
varovanca (diagnozo) in načrt obravnave varovanca (predpisano 
terapijo). Nosilec zdravstvene dejavnosti ne sme opravljati 
zdravilske dejavnosti. 

Za postavitev diagnoze in predpisovanje terapije iz prejšnjega 
odstavka so na svojem strokovnem področju pooblaščeni le 
zdravniki, zdravniki specialisti, zobozdravniki in zobozdravniki 
specialisti, ki jim je v skladu s tem zakonom in po volji varovanca 
zaupana obravnava (diagnosticiranje in zdravljenje) varovanca 
(bolnika). 

59. člen 
(obveznost nudenja nujne medicinske pomoč) 

Nosilec zdravstvene dejavnosti je dolžan v skladu s svojo 
izobrazbo in opremo nuditi nujno medicinsko pomoč brez 
pogojevanja z vnaprejšnjim plačilom. Nujna medicinska pomoč 
obsega nujne storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila 
v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja ali smrt. 

Brez predhodnega soglasja varovanca se nujni zdravstveni poseg 
lahko opravi le, če varovanec zaradi svojega zdravstvenega 
stanja o tem ne more odločati. 

60. člen 
(pravica ugovora vesti) 

Nosilec zdravstvene dejavnosti lahko odkloni zdravstveni poseg, 
če sodi, da ni v skladu z njegovo vestjo in z mednarodnimi pravili 
medicinske etike, ne sme pa odkloniti nujne zdravstvene pomoči. 

61. člen 
(pravice varovancev) 

Vsak bolnik ali poškodovanec oziroma vsakdo, ki mu je namenjena 
zdravstvena dejavnost (v nadaljevanju: varovanec), ima pod 
enakimi pogoji in v skladu z zakonom pravico: 

do proste izbire zdravnika, zobozdravnika in zdravstvenega 
zavoda; 

- do posvetovanja z ustreznimi specialisti, ki si jih sam izbere, 
oziroma da zahteva strokovni posvet večih specialistov 
(konziliarni pregled); 
izvedeti za diagnozo svoje bolezni, različne možnosti 
zdravljenja in za obseg, način, kakovost, možne posledice 
ter predvideno trajanje predlaganega zdravljenja; 

- dati soglasje ali odkloniti predlagani medicinski poseg; 
- do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na 

njegovo zdravstveno stanje; 
- zahtevati, da se brez njegove izrecne privolitve nikomur ne 

posreduje podatkov o njegovem zdravstvenem stanju; 
- zahtevati premestitev v drug zdravstveni zavod; 
- do ugovora na pristojni organ nadzora, če meni, da niso bila 

uporabljena dovolj učinkovita sredstva za njegovo zdravljenje 
ali da so bila kršena etična načela; 
do povračila škode zaradi neustreznega zdravljenja. 

Za otroke do 15. leta starosti in za osebe pod skrbništvom 
uveljavljajo pravice iz prejšnjega odstavka njihovi starši oziroma 
skrbniki. 
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62. člen 
(prisilna hospitalizacija) 

Bolnika, ki zaradi duševne bolezni ogroža svoje življenje ali življenje 
drugih ljudi ali povzroča veliko škodo sebi ali drugim, je mogoče v 
skladu s posebnim zakonom napotiti in sprejeti na zdravljenje v 
psihiatrično ustanovo javne zdravstvene službe tudi brez njegove 
privolitve. 

O sprejemu bolnika iz prejšnjega odstavka v psihiatrično ustanovo 
mora pooblaščena oseba ustanove najkasneje v 48 urah po 
sprejemu obvestiti pristojno sodišče. V času bolnišničnega 
zdravljenja je ustanova dolžna bolniku omogočiti varstvo njegovih 
pravic v skladu s posebnim zakonom. 

Zdravnik, ki bolnika iz prvega odstavka tega člena pošilja v 
psihiatrično ustanovo, sme zahtevati pomoč pristojnih organov 
za notranje zadeve, če ugotovi, da je zaradi bolnikovega ravnanja 
neposredno ogrožena varnost ljudi. 

63. člen 
(varovanje poklicne skrivnosti) 

Nosilci zdravstvene dejavnosti so dolžni varovati kot poklicno 
skrivnost podatke o zdravstvenem stanju varovanca in o vzrokih, 
okoliščinah in posledicah tega stanja. 

Podatke iz prejšnjega odstavka so dolžne varovati kot poklicno 
skrivnost tudi osebe, ki so jim ti podatki dosegljivi zaradi narave 
njihovega dela. 

Podatki iz prvega odstavka tega člena se ne smejo dajati drugim 
ljudem oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, ki bi omogočal 
razkriti varovanca, na katerega se nanašajo. Dolžnost varovanja 
poklicne skrivnosti lahko razreši prizadeta oseba sama ali 
sodišče, za mladoletne osebe in za osebe pod skrbništvom pa 
starši oziroma skrbniki. 

Podatke o zdravstvenem stanju varovanca lahko daje 
varovančevim ožjim sorodnikom ali skrbniku le zdravnik, ki 
varovanca zdravi. 

V primeru premestitve ali preselitve varovanca ali če varovanec 
izbere drugega zdravnika, je potrebno vso pomembno 
zdravstveno dokumentacijo o varovancu predati zdravniku, ki 
nadaljuje zdravljenje. 

64. člen 
(zdravstvena dokumentacija) 

Nosilci zdravstvene dejavnosti so dolžni voditi zdravstveno 
dokumentacijo in druge evidence v skladu s posebnim zakonom. 

Kadar se osebni podatki o zdravstvenem stanju uporabljajo v 
znanstvenoraziskovalne namene, se morajo uporabljati na način, 
ki onemogoča razpoznavo osebe, na katero se nanašajo. To 
velja tudi za objavo rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela. 

65. člen 
(znanje jezika) 

Nosilec zdravstvene dejavnosti, ki opravlja svoje delo v 
neposrednem stiku z varovancem, mora znati slovenski jezik 
primerno svoji dejavnosti. 

Izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega odstavka se dokazuje z javnim 
spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega 
zavoda. Nosilcem zdravstvene dejavnosti, ki so državljani 

Republike Slovenije ali države članice Evropske skupnosti, znanja 
slovenskega jezika ni potrebno dokazovati z listino. 

66. člen 
(preizkusi na varovancih) 

Preskušanje še nepreverjenih metod preprečevanja, odkrivanja, 
zdravljenja in rehabilitacije ter preskušanja zdravil in opravljanja 
drugih biomedicinskih raziskav je dovoljeno le s soglasjem ministra 
in s pisnim soglasjem varovanca, za mladoletne osebe in osebe 
pod skrbništvom pa s pisnim soglasjem staršev oziroma skrbnika. 

67. člen 
(posebna zdravstvena dejavnost) 

Lekarniška dejavnost, transfuzijska in transplantacijska dejavnost, 
zdravljenje neplodnosti in oplojevanje z biomedicinsko pomočjo 
ter uporaba genske tehnologije na človeku se sme opravljati le v 
skladu s posebnimi zakoni. 

68. člen 
(medicinsko-etična komisija) 

Za obravnavo in ocenjevanje etičnih vprašanj znanstveno- 
raziskovalnih projektov iz 60. člena ter za obravnavo drugih etičnih 
vprašanj s področja obravnave varovancev, minister imenuje 
medicinsko-etično komisijo, ki jo sestavljajo priznani strokovnjaki 
s področja zdravstva in medicinske deontologije. 

Sestavo, pristojnosti in način dela komisije določi minister. 

69. člen 
(pritožbene poti v zdravstvu) 

Varovanec, ki meni, da ga je javna zdravstvena služba 
obravnavala tako, da so bile kršene njegove pravice do zdravja 
ali druge pravice iz tega zakona, ima pravico do pritožbe. 

Varovanec, ki meni, da je njegove pravice kršila zdravstvena 
služba javnega zdravstvenega zavoda, katerega ustanovitelj je 
vlada, se na prvi stopnji lahko pritoži na vodstvo zavoda, na drugi 
stopnji pa na ministra. 

Varovanec, ki meni, da je njegove pravice kršil posamezen nosilec 
zdravstvene dejavnosti, se na prvi stopnji lahko pritoži na 
ustrezno zbornico, na drugi stopnji pa na ministra. 

Varovanec, ki meni, da so bile med obravnavo kršene njegove 
pravice, ki izvirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, se 
lahko pritoži na ZZZS, ki zagotovi tudi drugostopenjski pritožbeni 
organ. 

Prvostopenjski pritožbeni organi iz prejšnjih odstavkov tega člena 
v soglasju s predstavniki varovancev (potrošnikov) in v soglasju 
z ministrom podrobneje določijo postopek vlaganja in obravnave 
pritožb iz prejšnjih odstavkov tega člena. 

70. člen 
(razširjeni strokovni kolegiji) 

Strokovno doktrino o krepitvi zdravja, o preprečevanju in 
ugotavljanju bolezni in poškodb, o zdravljenju, zdravstveni negi in 
rehabilitaciji zbolelih in poškodovanih ter oseb z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju oblikujejo razširjeni strokovni 
kolegiji. 
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Razširjeni strokovni kolegiji se oblikujejo pri Zdravniški zbornici 
Slovenije, ki vodi in usklajuje njihovo delo, razen razširjeni strokovni 
kolegij za farmacijo, ki se oblikuje pri Lekarniški zbornici Slovenije. 

Razširjeni strokovni kolegij je najvišji strokovni organ na 
posameznem področju, kf usklajuje predloge klinik, strokovnih 
združenj, visokošolskih zavodov, zdravstvenih zavodov ter 
posameznih strokovnjakov. 

71. člen 
(Zdravstveni sveti) 

Strokovna stališča razširjenih strokovnih kolegijev, ki vplivajo na 
zdravstveno politiko in financiranje zdravstvenega varstva, 
obravnava in potrjuje zdravstveni svet, ki od razširjenih strokovnih 
kolegijev lahko zahteva, da v svojih strokovnih navodilih 
upoštevajo finančne možnosti države. 

Zdravstveni svet se oblikuje pri ministru iz predstavnikov 
zdravstvene stroke, iz vrst svetnikov, višjih svetnikov, 
univerzitetnih učiteljev in drugih priznanih strokovnjakov s področja 
zdravstvenega varstva, zdravstvene ekonomike in organizacije 
javne zdravstvene službe. 

Zdravstveni svet: 

- spremlja zdravstvene potrebe v Republiki Sloveniji in predlaga 
zdravstvene programe in druge ukrepe; 
spremlja mrežo in kvaliteto dela javne zdravstvene službe in 
predlaga ukrepe; 

- sodeluje pri pripravi plana zdravstvenega varstva ter 
kadrovskih in delovnih normativov; 
spremlja preskrbo z zdravili in porabo zdravil ter predlaga 
ukrepe; 
obravnava druga pomembna vprašanja zdravstvenega 
varstva. 

Zdravstveni svet v sodelovanju z medicinsko fakulteto, javnimi 
zdravstvenimi zavodi in zbornicami s področja zdravstva predlaga 
in spremlja izvajanje: 

- programov preventivnega zdravstvenega varstva 
posameznih skupin prebivalstva; 
programov razvojno raziskovalnih nalog s področja 
zdravstva, ki so pomembne za vso Republiko Slovenijo; 
programov socialno medicinske, higienske, epidemiološke in 
zdravstveno-ekološke dejavnosti, ki jo opravlja zavod iz 12. 
člena tega zakona; 
programov celovite zdravstvene vzgoje in zdravstveno 
prosvetne dejavnosti za prebivalstvo Republike Slovenije. 

Sestavo, način imenovanja in način dela Zdravstvenega sveta 
določi minister. K imenovanju članov Zdravstvenega sveta daje 
soglasje Vlada Republike Slovenije. 

72. člen 
(naziv svetnik in višji svetnik) 

Nosilcem zdravstvene dejavnosti z visoko Izobrazbo lahko za 
aktivni prispevek na strokovnem, pedagoškem oziroma 
raziskovalnem področju ali za dolgoletno in uspešno zdravstveno 
vzgojno, organizacijsko in strokovno delo minister podeli naziv 
svetnik ali višji svetnik. 

Minister predpiše pogoje ter postopek za podelitev nazivov iz 
prejšnjega odstavka. 

73. člen 
(nagrade in priznanja) 

Republika Slovenija podeljuje nosilcem zdravstvene dejavnosti 
nagrade in priznanja kot posebna družbena priznanja za izjemne 
uspehe širšega družbenega pomena, ki prispevajo k uspešnosti 
in učinkovitosti zdravstvenega varstva. 

Minister predpiše natančnejše pogoje za podeljevanje nagrad in 
priznanj iz tega čfena, sestavo komisije in postopek za 
podeljevanje. 

ZDRAVILSTVO 

74. člen 
(definicija zdravilske dejavnosti) 

Zdravilska dejavnost obsega tiste (zdravilske) storitve, ki 
blagodejno vplivajo ali za katere se predvideva, da bi lahko 
blagodejno vplivale na človekovo zdravje ali njegovo zdravstveno 
počutje in ki v skladu z veljavno medicinsko doktrino niso vključene 
med zdravstvene storitve. 

75. člen 
(dovoljene zdravilske storitve) 

Dovoljene so le tiste zdravilske storitve, ki 

ne škodujejo zdravju, 
naročnika (varovanca) ne odvračajo od uporabe zanj koristnih 
zdravstvenih storitev, 
se izvajajo v skladu z zdravilskimi standardi, 
jih izvajajo zdravilci, ki imajo ustrezno dovoljenje (licenco) 
ustreznega poklicnega društva. 

76. člen 
(društvo zdravilcev) 

Zdravilci iz 4.alinee prejšnjega člena se združujejo v ustrezno 
poklicno zdravilsko združenje oziroma društvo, ki deluje v javnem 
interesu (v nadaljevanju: društvo zdravilcev). 

Naloge društva zdravilcev so: 

- vodi register svojih članov, zdravilcev; 
izdaja in odvzema dovoljenje (licenco) za opravljanje 
zdravilske dejavnosti na svojem področju; 

- sprejema kodeks etike in zdravilski standard delovanja svojih 
članov; 
nadzira delovanje svojih članov. 

Minister daje soglasje k statutu društva zdravilcev in k pravilnikom, 
ki urejajo vsebino nalog iz prejšnjega odstavka. 

Društvo zdravilcev se financira iz članarine, volil in daril. 

77. člen 
(poznavanje nujnih stanj) 

Dovoljenje za opravljanje zdravilske dejavnosti (licenca) sme biti 
zdravilcu izdano šele potem, ko kandidat za zdravilca uspešno 
opravi izpit o usposobljenosti prepoznavanja tistih nevarnih 
zdravstvenih stanj in tistih bolezni, v katere ne sme posegati. 
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Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti iz prejšnjega 
odstavka določi in izvaja Zdravniška zbornica Slovenije. 

78. člen 
(varnost varovancev) 

Če zdravilec pri varovancu opazi znake oziroma bi bil dolžan 
opaziti znake, iz katerih je mogoče sklepati, da gre za resno 
zdravstveno ogroženost, ki narekuje nujno zdravniško pomoč, 
je dolžan takoj prekiniti zdravilski postopek, varovanca pa 
opozoriti in ga napotiti na ustrezno javno zdravstveno službo. 

Če zdravilec opazi pri varovancu znake resnejšega obolenja, ga 
je o tem dolžan opozoriti in mu predlagati obisk javne zdravstvene 
službe. 

Zdravilec je dolžan o svojem delu voditi zdravilsko dokumentacijo, 
katere vsebino predpiše društvo v soglasju z ministrom. 

79. člen 
(pritožbene poti v zdravilstvu) 

Varovanec, ki meni, da ga je zdravilec obravnaval tako, da so bile 
s tem kršene njegove pravice do zdravja oziroma druge pravice 
iz tega zakona, se na prvi stopnji lahko pritoži na društvo 
zdravilcev, na drugi stopnji pa na ministra. 

Društvo v soglasju z ministrom in v soglasju s predstavniki 
varovancev (potrošnikov) podrobneje določi postopek vlaganja 
in obravnave pritožbe iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Varovanec, ki meni, da v postopku iz prvega odstavka tega člena 
njegova pritožba ni bila ustrezno obravnavana, ima pravico do 
sodnega varstva. 

1. KAZENSKE DOLOČBE 

80. člen 

Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek javni zdravstveni zavod oziroma pravna oseba s 
koncesijo, če: 

1. prepreči opravljanje katerega od nadzorov iz 47. člena tega 
zakona; 

2. ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 58. člena; 
3. organizira in izvaja zdravilsko dejavnost (2. odstavek 57. 

člena); 
4. ne zagotovi nujne zdravstvene pomoči (59. člen); 
5. se zaposlenemu nosilcu zdravstvene dejavnosti ne omogoči 

pravica ugovora vesti (60. člen); 
6. bolniku omejuje in krati pravice iz 61. člena tega zakona; 
7. izvede prisilno hospitalizacijo oziroma izvaja zdravljenje 

psihiatričnega bolnika v nasprotju z določbami 62. člena tega 
zakona; 

8. krši varovanje poklicne skrivnosti (63. člen); 
9. uporablja zdravstvene podatke varovanca v javnosti tako, 

da je iz njih lahko razbrati varovanca in je to škodovalo ali bi 
lahko škodovalo varovancu (64. člen); 

10. zaposluje nosilca zdravstvene dejavnosti, ki ne obvlada ali 
pri svojem delu ne uporablja slovenskega jezika (65. člen); 

11. preizkuša še nepreverjene metode diagnosticiranja in 
zdravljenja brez dovoljenja ministra ali brez dovoljenja 
varovanca (66. člen); 

Z denarno kaznijo od 120.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba javnega zdravstvenega zavoda ali pravne 
osebe s koncesijo, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo od 120.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11. točke prvega odstavka tega 
člena tudi odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti. 

81. člen 

Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek zasebni nosilec javne zdravstvene dejavnosti 
(koncesionar), ki: 

1. prepreči opravljanje katerega od nadzorov iz 47. člena tega 
zakona; 

2. opravlja zdravstveno dejavnost brez ustrezne licence ali v 
nasprotju z licenco ali opravlja zdravilsko dejavnost (58. člen); 

3. ne zagotovi nujne zdravstvene pomoči (59. člen); 
4. bolnikom omejuje in krati pravice iz 61. člena tega zakona; 
5. krši varovanje poklicne skrivnosti (63. člen); 
6. uporablja zdravstvene podatke varovanca v javnosti tako, 

da je iz njih lahko razbrati varovanca in je to škodovalo ali bi 
lahko škodovalo varovancu (64. člen); 

7. pri svojem delu z varovanci ne uporablja slovenskega jezika 
(65. člen); 

8. preskuša še nepreverjene metode diagnosticiranja in 
zdravljenja brez dovoljenja ministra ali brez dovoljenja 
varovanca (66. člen). 

82. člen 

Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek izvajalec zdravilske dejavnosti, ki: 

1. škodi zdravju varovanca ali varovanca odvrača od uporabe 
zanj koristnih zdravstvenih storitev (prva in druga alinea 75. 
člena); 

2. opravlja zdravilske storitve brez ustrezne licence (4. alinea 
75. člena); 

3. ob resni zdravstveni ogroženosti varovanca ne prekine 
zdravilskega postopka in ga ne napoti na ustrezno javno 
zdravstveno službo (prvi odstavek 78. člena); 

4. opazi pri varovancu znake resnejšega obolenja, pa ga na to 
ne opozori in ne predlaga obiska javne zdravstvene službe 
(drugi odstavek 78. člena). 

83. člen 

Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek izvajalec zdravilske dejavnosti, ki: 

1. opravlja zdravilske storitve v nasprotju z zdravilskimi standardi 
(tretja alinea 71. člena); 

2. ne vodi predpisane zdravilske dokumentacije o posamezni 
obravnavi varovanca (3.odstavek, 73. člen). 

84. člen 

Z denarno kaznijo od 120.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje 
zavarovana oseba, ki ravna v nasprotju s 16., 17. ali 18. členom 
tega zakona. 
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85. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje 
delodajalec, ki ravna v nasprotju z 19. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba podjetja, zavoda ali druge organizacije, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

86. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prevzema Republika Slovenija 
pravice in obveznosti ustanovitelja javnih zdravstvenih zavodov 
tudi na primarni ravni (zdravstvenih domov). 

Republika Slovenija lahko ob soglasju lokalne skupnosti prenese 
ustanoviteljske pravice javnih zdravstvenih zavodov na širšo 
lokalno skupnost (mestno občino ali regijo). 

87. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona lokalna skupnost (občina), ki je 
lastnik namensko zgrajenih prostorov za izvajanje javne 
zdravstvene dejavnosti (zdravstvenega doma), prevzema 
materialne obveznosti ustanovitelja iz 27. člena tega zakona, v 
kolikor lastništva namensko zgrajenih prostorov ne prenese na 
novega ustanovitelja javnega zdravstvenega zavoda (državo). 

88. člen 

V enem letu po sprejemu tega zakona vlada Republike Slovenije 
pripravi pravne (podzakonske) in finančne (proračunske) podlage 
za financiranje nalog iz 11. člena tega zakona. 

89. člen 

V šestih mesecih po sprejemu tega zakona minister, pristojen za 
zdravstvo: 

imenuje koordinatorje osnovne zdravstvene službe (drugi 
odstavek 31. člena); 

- določi podrobnejši postopek podeljevanja in odvzemanja 
koncesij ter načela sodelovanja koncesionarja z ostalo javno 
zdravstveno službo (43. člen); 

- določi vrsto podatkov in podrobnejši postopek zbiranja 
podatkov o mreži javne zdravstvene službe (3. odstavek 44. 
člena,); 

- določi postopek in pogoje, ob katerih lahko zasebni nosilec 
javne zdravstvene dejavnosti (koncesionar) pred 
prenehanjem koncesijske dejavnosti zaposli ustreznega 
nosilca zdravstvene dejavnosti, da nato minister nanj prenese 
koncesijo (2. odstavek 45. člena); 

- določi način izvajanja upravnega nadzora (51. člen); 
predpiše postopek vlaganja in obravnave pritožbe varovancev 
(drugi in peti odstavek 69. člena); 
predpiše natančnejše pogoje za podeljevanje nagrad in 
priznanj, sestavo komisije in postopek za podeljevanje (73. 
člen). 

90. člen 

V enem letu po sprejemu tega zakona minister 

preveri ustanoviteljstvo in vsebino dela zavodov, katerih 
vsebina dela je delno ali v celoti zajeta v 12. členu tega zakona 
(zavodi za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje 
zdravja), in ustanovi Zavod za varovanje zdravja ter mu določi 
vsebino dela v skladu z 12. členom tega zakona; 
preveri ustanoviteljstvo in vsebino dela zavodov, katerih naloga 
je varstvo pri delu ter ustanovi Zavod za zdravje pri delu ter 
mu določi vsebino dela v skladu s 13. členom tega zakona; 
določi standarde prostorov in opreme javne zdravstvene 
službe ter seznam in mrežo posebno drage diagnostične 
opreme (27. člen); 
določi mrežo javne zdravstvene službe (28. člen); 
določi seznam diagnostičnih in terapevtskih ukrepov, ki po 
vsebini sodijo v osnovno zdravstveno dejavnost (prvi 
odstavek 32. člena); 

- določi seznam najzahtevnejših zdravstvenih storitev, ki sodijo 
na terciarno raven (prva alinea prvega odstavka 35. člena); 
predpiše navodila spremljanja parametrov kakovosti dela 
nosilcev zdravstvene dejavnosti, če za to ni pooblastil ustrezne 
zbornice (tretji odstavek 46. člena). 

91. člen 

V šestih mesecih po določitvi mreže javne zdravstvene službe 
minister opravi javni razpis za podelitev koncesije na tistih območjih 
in tistih področjih zdravstvene dejavnosti, ki še niso zasedena ali 
so nezadostno zasedena z nosilci zdravstvene dejavnosti. 

92. člen 

V enem letu po sprejemu tega zakona minister, pristojen za delo, 
v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo, predpiše 
standarde, normative in druga merila in pogoje za določanje 
maksimalno dopustnih ekoloških obremenitev in psihofizičnih 
obremenjenosti delavcev pri delu ter pogoje, postopek, nosilce 
odgovornosti in roke za izvajanje ukrepov in nalog iz drugega 
odstavka 19. člena. 

93. člen 

V šestih mesecih po sprejemu standardov iz 27. člena tega zakona 
lastniki prostorov, namensko zgrajenih za izvajanje javne 
zdravstvene dejavnosti, in koncesionarji, ki v teh prostorih 
opravljajo javno zdravstveno dejavnost, uskladijo najemne 
pogodbe s tretjim odstavkom 27. člena tega zakona. 

94. člen 

V šestih mesecih po sprejemu tega zakona javni zdravstveni 
zavodi in koncesionarji obvestijo ministra o predvideni upokojitvi 
nosilcev zdravstvene dejavnosti v naslednjih petih letih in mu 
predlagajo načrt nadaljevanja dejavnosti (prvi odstavek 45. člena). 

95. člen 

V enem letu po sprejemu tega zakona poklicne skupine nosilcev 
zdravstvene dejavnosti ustanovijo svoje zbornice, v kolikor jih še 
niso ustanovile (57. člen). 
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V enem letu po svoji ustanovitvi oziroma po sprejemu tega zakona, 
če so že ustanovljene, in še nimajo ustreznih aktov, zbornice 
sprejmejo ustrezne akte, ki določajo delovanje zbornice in 
izvajanje javnih pooblastil (57. člen). 

V šestih mesecih po svoji ustanovitvi oziroma po sprejemu tega 
zakona, če so že ustanovljene, in nimajo še ustreznih dokumentov, 
zbornice sprejmejo ustrezne akte, ki določajo postopek vlaganja 
in obravnave pritožbe varovanca (tretji in peti odstavek 69. člena). 

96. člen 

V šestih mesecih po sprejemu tega zakona ZZZS uskladi svoje 
določbe o postopku vlaganja in obravnave pritožb varovancev 
ob sodelovanju predstavnikov varovancev (četrti in peti odstavek 
69. člena). 

97. člen 

V šestih mesecih po sprejemu tega zakona Zdravniška zbornica 
Slovenije predpiše postopek usposabljanja in preverjanja znanj o 
usposobljenosti prepoznavanja tistih nevarnih zdravstvenih stanj 
in tistih bolezni, v katere zdravilec ne sme posegati ter organizira N 
usposabljanje iz 78. člena tega zakona. 

98. člen 

V enem letu po sprejemu tega zakona Zdravniška zbornica 
Slovenije ustanovi razširjene strokovne kolegije za posamezna 
strokovna področja (prvi odstavek 70. člena 

99. člen 

V enem letu po sprejemu tega zakona Lekarniška zbornica 
Slovenije ustanovi razširjen strokovni kolegij za farmacijo (2. 
odstavek 70. člena). 

100. člen 

Šest mesecev po svoji ustanovitvi Društvo zdravilcev v soglasju 
z ministrom in ob sodelovanju predstavnikov varovancev 
podrobneje določi postopek vlaganja in obravnave pritožb 
varovancev (79. člen). 

101. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o 
zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS, št. 9/92, 26/92, 37/95, 8/96, 90/ 
99, 31/2000) in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju v členih 1 do 11 (Ur.l.RS, št. 9/92,13/93, 9/96, 28/98, 
6/99, 99/2001). 

Oprostitev dokazovanja znanja slovenskega jezika nosilcev 
zdravstvene dejavnosti iz držav članic Evropske skupnosti z 
listino (2.odstavek 65. člena) stopi v veljavo z dnem vstopa 
Republike Slovenije v Evropsko skupnost. 

Dovoljenje društva zdravilcev (licenca) kot pogoj za opravljanje 
zdravilske dejavnosti stopi v veljavo eno leto po sprejemu tega 
zakona (četrta alinea 75. člena). 

102. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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3. OBRAZLOŽITEV ČLENOV: 

TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Zdravstveno varstvo obsega usklajeno in medsebojno povezano 
načrtovanje in delovanje države in njenih ustanov, lokalne 
skupnosti, javne zdravstvene službe, delodajalcev in 
posameznikov (državljanov). 

2. člen 

Družbena (državna) skrb za zdravje je mnogoplastna in vsebuje 
ne le zdravstvene ampak tudi organizacijske, gospodarske, 
ekološke, socialne, informacijske in druge ukrepe, ki omogočajo 
uresničevanje pravic do zdravja. Zakon opredeljuje pravico do 
zdravja ne le kot pravico do kakovostnih zdravstvenih storitev, to 
je do pravočasne diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, ampak 
tudi do informacije in pomoči pri varovanju in krepitvi zdravja. 

3. člen 

Javna zdravstvena služba so javni zdravstveni zavodi, katerih 
ustanovitelj je država, in koncesionarji (tako fizične kot pravne 
osebe), ki jim minister, pristojen za zdravstvo, podeli koncesijo. 

4. člen 

Po dolgih poskusih definiranja zdravstvene dejavnosti zakon 
povezuje zdravstveno dejavnost ne le z medicinsko doktrino, 
ampak tudi z izvajalci. Ni vsaka dejavnost, ki jo na primer izvaja 
bolnišnica, že zdravstvena dejavnost, ampak samo tista, ki jo 
opravljajo nosilci zdravstvene dejavnosti. 

5. člen 

Zdravilstvo (alternativne in tradicionalne oblike zdravljenja) je 
gospodarska (tržna) dejavnost, ki mora biti zaradi neposrednega 
vpliva na zdravje ljudi pod nadzorom države. Tiste alternativne in 
tradicionalne oblike zdravljenja, ki jih uradna medicina uvrsti v 
svoj program, izgubijo oznako zdravilstva in postanejo 
zdravstvene storitve. 

DRUŽBENA SKRB ZA ZDRAVJE 

6. člen 

Nobena država, nobena dmžba ne more zagotoviti uresničevanja 
absolutne pravice do zdravja ali pravice do absolutnega zdravja. 
Možnosti se spreminjajo in so odvisne od medicinskega znanja, 
ekonomskega stanja države, kadrovskih zmogljivosti, itd. Zato 
lahko govorimo le o najvišji možni stopnji in o primernem 
zdravstvenem varstvu. 

Odgovornost družbe je lahko neučinkovita, če jo ne spremlja 
odgovornost posameznika, da se po svojih močeh vključi v 
družbeno skrb za zdravje in da sprejema družbeno sprejeta 
navodila ravnanja. 

7. člen 

Občina ohranja odgovornost na področju zdravstvenega varstva 
v istem obsegu, razen odgovornosti ustanoviteljstva zdravstvenih 
zavodov, zagotavljanja investicijskih sredstev in določanja mreže 
primarne zdravstvene službe, kar je preneseno na državo 
(ministra). 

8. člen 

Med vsebinskimi nalogami države je velik poudarek namenjen 
vzgojno-preventivnim in okoljskim ukrepom države ter zagotovitvi 
enotnega zdravstveno informacijskega sistema. 

9. in 10. člen. 

Svet za zdravje kot medresorsko delovno telo vlade in Plan 
zdravstvenega varstva ohranjata svojo vsebino in svoj pomen. 

11. člen 

Zaradi spremenjenih razmer na področju financiranja zdravstva 
zakon predvideva, da se iz proračuna RS poleg dosedanjih nalog 
financira tudi: 
• znanstvenoraziskovalna in vzgojnoizobraževaina dejavnost, 

ki jo izvaja javna zdravstvena služba terciarne ravni; 
spremljanje in zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe; 
investicije v javno zdravstveno službo na primarni ravni (če 
ustanovitelj zdravstvenega doma ni mestna občina ali regija). 

(Izpuščeno je sofinanciranje humanitarnih in invalidskih društev, 
saj ne sodi med proračunske naloge s področja zdravstva ampak 
med naloge, ki jih določa druga zakonodaja). 

12. člen 

S ciljem učinkovitega izvajanja posebnih nalog na področju 
zdravstvenega varstva država ustanovi Zavod za varovanje 
zdravja (ZVZ), Zavod za zdravje pri delu (ZZD) in Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). 

Zavod za varovanje zdravja je pod popolnim nadzorom države 
(vlade oziroma ministra, pristojnega za zdravstvo). Vsebina 
njegova dela vključuje naloge, ki so na državni ravni javnega 
pomena in sta jih doslej izvajala Zavod za zdravstveno varstvo in 
Inštitut za varovanje zdravja, ne vsebuje pa njunih tržnih dejavnosti. 
Kot svojo osrednjo nalogo prevzema zavod tudi vodenje enotnega 
zdravstveno informacijskega sistema. 

13i člen 

Tudi Zavod za zdravje pri delu, kot ga vsebinsko določa ta zakon, 
predstavlja izredno pomembno orodje učinkovite državne 
zdravstvene politike. Naloge, ki naj bi jih zavod prevzel, doslej 
niso bile dovolj ustrezno načrtovane in izvajane, zaradi česar je v 
zadnjih letih zaostajal razvoj medicine dela. Ker se vsebina 
njegovega dela delno pokriva z dosedanjim delom Zavoda za 
varstvo pri delu in inštituta za medicino dela, bo tudi v tem primeru 
potrebno izvesti posledično reorganizacijo sorodnih zavodov. 
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14. člen 

Člen določa osnovna načela obveznega zdravstvenega 
zavarovanja in upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, podrobnejše opredelitve pa prepušča posebnemu 
zakonu (Zakon o zdravstvenem zavarovanju). 

15. člen 

Tudi urejanje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja zakon 
prepušča posebnemu zakonu. Pri ponudbi zavarovanja pa lahko 
prosto konkurirajo vzajemne in druge zavarovalne družbe. 

ZDRAVSTVENO ODGOVORNO RAVNANJE 

16. člen 

Zakon izpostavlja posameznikovo odgovornost ne le v nujnih 
primerih nudenja prve pomoči, ampak tudi v mnogo bolj občutljivih 
primerih, ki jih je sicer težko določiti, imajo pa velik vpliv na zdravje 
in na stroške zdravljenja. 

17. člen 

Tudi v primeru odnosa do okolja skuša zakon glede na vse večjo 
ogroženost zaostriti posameznikovo odgovornost za ekološko 
osveščeno ravnanje. 

18. člen 

Ker je uspeh javne zdravstvene službe v veliki meri odvisen od 
aktivnega sodelovanja varovanca, zakon ohranja dolžnost 
sodelovanja, jo pa omejuje na sodelovanje z nosilcem zdravstvene 
dejavnosti. 

19.ln 20. člen 

Na področju dela je v Sloveniji v nekaterih sekundarnih zakonih in 
predpisih že uveljavljena odgovornost delodajalca za varnost in 
zdravje delavcev. Nimajo pa ti predpisi še utemeljitve v sistemskem 
zakonu, kot ga predlagamo. 

JAVNA ZDRAVSTVENA SLUŽBA 

21. člen. 

Posebna državna skrb je namenjena zdravstveni dejavnosti 
javnega pomena. Izvaja jo le javna zdravstvena služba, to so 
javni zdravstveni zavodi in koncesionarji. Koncesije na področju 
zdravstva podeljuje le minister. 

22.-26. Člen 

Zakon določa osnovne organizacijske značilnosti javnega 
zdravstvenega zavoda. Svet zavoda sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, nosilcev zdravstvene dejavnosti in zavarovancev. 
Če ne generalni direktor, mora vsaj strokovni direktor imeti visoko 
izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri. Da bi strokovni svet 
zavoda lahko opravljal tudi strokovno povezovanje vseh izvajalcev 

javne zdravstvene službe določenega gravitacijskega območja 
oziroma strokovnega področja, lahko koncesionarji v strokovni 
svet imenujejo svoje predstavnike. Zavod, ki mu minister podeli 
naziv učni zavod, prevzema tudi pedagoško obveznost, ki sledi 
iz njegovega statusa. 

27. člen 

Ustanovitelj zagotavlja investicije v javne zdravstvene zavode. 
Ob sodelovanju stroke in ZZZS minister predpiše standarde 
prostorov in opreme javne zdravstvene službe. Ob tem minister 
določi tudi razmejitev, katere stroške v zvezi z vzdrževanjem in 
obnavljanjem prostorov in opreme krije ustanovitelj in katere zavod 
oziroma koncesionar iz sredstev, ki jih po pogodbi prejme od 
ZZZS za opravljanje zdravstvene dejavnosti. 

Ker je velikega pomena tudi v prihodnosti ohraniti prostorske 
zmogljivosti javne zdravstvene službe, zakon določa, da je 
namembnost zdravstvenih prostorov, zgrajenih iz javnih sredstev, 
možno spremeniti le v soglasju z ministrom. Da v primeru, ko 
ustanovitelj zavoda oziroma koncesionar ni tudi lastnik prostorov, 
ne bi zaradi visokih najemnin prihajalo do nepotrebnega in 
škodljivega finančnega izčrpavanja javne zdravstvene službe, 
minister predpiše podlago za obračunavanje najemnine. To velja 
predvsem za primere, ko zdravstveni dom ali koncesionar 
plačujeta najemnino občini, ki ostaja lastnik zdravstvenih prostorov. 

28. člen 

Mreža javne zdravstvene službe je krajevni (prostorski) razpored 
izvajalcev javne zdravstvene dejavnosti. Gre za razpored 
(seznam, register) javnih zdravstvenih zavodov in delovnih mest 
nosilcev zdravstvene dejavnosti, ne glede na to, ali je delovno 
mesto predvideno v javnem zavodu ali kot samostojno mesto 
koncesionarja. Mreža lahko tudi določa, katera delovna mesta 
oziroma katere zmogljivosti javne zdravstvene službe sodijo v 
javne zavode, in katere zasedajo koncesionarji. 

Ker se razmere in lokalne potrebe v zdravstvu spreminjajo 
(staranje prebivalstva, povečana obolevnost posameznih skupin 
prebivalstva, povečanje travmatizma, itd.), je potrebno omogočiti 
fleksibilnejše razporejanje zmogljivosti javne zdravstvene službe, 
zato mrežo določa minister. Pri tem mora upoštevati politična 
izhodišča, ki jih potrdi državni zbor (Plan zdravstvenega varstva 
RS) in dovoliti sodelovanje ustreznih zbornic, ki tekoče spremljajo 
stanje na področju kadra (nosilcev zdravstvene dejavnosti). 

Minister je odgovoren tudi za zapolnjevanje in ohranjanje polne 
zasedenosti mreže javne zdravstvene službe, pri čemer seveda 
potrebuje pomoč izobraževalnih ustanov, ZZZS, vodstev javnih 
zdravstvenih zavodov, zbornic nosilcev zdravstvene dejavnosti 
in vodstev lokalne samouprave. 

29. člen 

Javna zdravstvena služba je organizirana na treh ravneh. 
Varovanci (bolniki) neposredno vstopajo v obravnavo javne 
zdravstvene službe le na prvi (primarni) ravni. Na sekundarno 
(specialistično) raven je možen pristop le na podlagi napotitve 
pooblaščenega nosilca primarne zdravstvene dejavnosti, na 
terciarno raven pa le na podlagi napotitve iz sekundarne ravni. 

Podrobnejšo vsebino zdravstvene dejavnosti, ki jo je zdravstvena 
služba nižje ravni dolžna opraviti, predno sme napotiti varovanca 
na višji nivo, določi minister. 
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30. člen 39. člen 

Zakon lahko podrobneje določa vsebino dela le na primarni ravni. 
Vse ostalo, česar primarni nivo ne zna ali ne zmore zaradi večjih 
zahtev po opremi, specialističnih znanj ali zaradi zahtev po 
hospitalizaciji, sodi na sekundarni in terciarni nivo. 

31. člen 

Reorganizacija lokalne samouprave v Sloveniji še ni končana. 
Območje delovanja posameznega zdravstvenega doma ni 
mogoče vezati na posamezno občino, pa tudi ne na območje 
upravne enote. Zakon prepušča ustanavljanje zdravstvenih 
domov mreži oziroma ministru, ki v skladu z mrežo določi 
gravitacijsko območje posameznega zdravstvenega doma ter 
imenuje koordinatorja, ki skrbi za usklajevanje in strokovno 
povezovanje zdravstvenega doma in koncesionarjev. 

Minister, ki določa mrežo javne zdravstvene službe na vseh 
ravneh, lahko tudi dovoli, da zdravstveni dom v skladu z mrežo 
izvaja tudi ambulantno dejavnost sekundarne ravni. 

32. člen 

Varovanca lahko s primarne ravni napotijo na sekundarno raven 
le pooblaščeni nosilci osnovne zdravstvene dejavnosti, to so 
zdravniki, zobozdravniki in ginekologi. So pa pred tem dolžni storiti 
vse, kar sodi na primarno raven, razen v primerih, ko bi 
zadrževanje na primarni ravni varovancu škodovalo. 

33. in 34. člen 

Delo na sekundarni ravni predstavlja nadgradnjo (nadaljevanje) 
dela na primarni ravni. Gre za primere, ki zahtevajo višje znanje, 
zahtevnejšo opremo, hospitalizacijo ali pa so povezani z visoko 
stopnjo tveganja. Zaradi zagotavljanja boljše zdravstvene oskrbe 
zahteva zakon v skladu z naravo dela boljšo povezanost 
zdravstvene službe sekundarne in primarne ravni. 

35. In 36. člen 

Terciarna raven javne zdravstvene službe je namenjena 
reševanju najtežjih primerov in znanstvenoraziskovalni in 
vzgojnoizobraževalni dejavnosti. Javnemu zavodu terciarne ravni 
lahko minister v skladu s pravilnikom, ki ga sam izda, podeli naziv 
klinika. 

37. člen 

Nujna medicinska pomoč je umeščena v javno zdravstveno 
službo primarne ravni, ker mora biti približana varovancem. 
Organizacijo in izvajanje nujne medicinske pomoči predpiše mi- 
nister. 

38. člen 

Tudi ugotavljanje časa in vzroka smrti je posebnega družbenega 
pomena. Mrliško pregledno službo zagotavlja država, izvaja pa 
se v skladu s predpisi, ki jih sprejme minister. 

Javno zdravstveno dejavnost izvaja javna zdravstvena služba, 
oziroma le tisti nosilci zdravstvene dejavnosti, ki imajo veljavno 
dovoljenje (licenco) svoje stanovske zbornice. 

40. člen 

Koncesionarji so del javne zdravstvene službe. Koncesionar je 
lahko fizična oseba (zasebni nosilec zdravstvene dejavnosti) ali 
pravna oseba, če izpolnjuje določene pogoje. Koncesije (tudi za 
primarno raven) podeljuje minister v skladu s potrebami mreže 
javne zdravstvene službe. Uvedena je možnost, da se koncesija 
podeli vnaprej (pod odložnim pogojem), da lahko kandidat 
(koncesionar) v enem letu zagotovi (investira v) ustrezne prostore 
in opremo. 

41. člen 

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, če mreža ni 
zasedena. Minister je celo dolžan razpisati koncesijo, če ni bilo 
mogoče na drug način zapolniti mreže javne zdravstvene službe. 

V primeru, da gre le za spremembo pravnega statusa nosilca 
zdravstvene dejavnosti (od zaposlenega delavca v zasebnega 
koncesionarja) ali da gre ob upokojitvi koncesionarja za prenos 
koncesije na kandidata, ki ga je prejšnji koncesionar uvedel v 
delo, se koncesija podeli brez javnega razpisa. 

42. in 43. člen 

Zaradi narave dela ambulantnih nosilcev zdravstvene dejavnosti, 
ki šele v nekaj letih pridobijo polno število opredeljenih pacientov 
in z njimi vzpostavijo pristen terapevtski odnos, se koncesija 
podeljuje praviloma za nedoločen čas, pri čemer pa koncesijska 
pogodba med ostalim določi tudi pogoje za odpoved koncesije. 

Podrobnejši postopek podeljevanja koncesij in načela sodelovanja 
koncesionarja z ostalo javno zdravstveno službo predpiše mi- 
nister. 

SPREMLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE 

44. in 45. člen 

Za zagotavljanje učinkovitosti zdravstvene politike je osnovnega 
pomena spremljanje dela javne zdravstvene službe. V ta namen 
so tako javni zdravstveni zavodi kot koncesionarji dolžni ministru 
sporočati spremembo zasedenosti mreže javne zdravstvene 
sldfbe v skladu s predpisi ministra. Tako zavodi kot koncesionarji 
so ministru dolžni pravočasno sporočiti predviden odhod 
(npr.upokojitev) nosilcev zdravstvene dejavnosti in po svojih 
močeh poskrbeti za primerno nadomestitev. 

46.-53. člen 

Zakon vzpostavlja spremljanje kakovosti dela javne zdravstvene 
službe, pri čemer pomembno sodelujejo zbornice. Zakon ohranja 
in razširja veljavne nadzore: 
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interni strokovni nadzor, ki ga izvaja javni zdravstveni zavod; 
- strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga izvajajo zbornice; 

upravni nadzor, ki ga izvaja minister nad delom tako javne 
zdravstvene službe kot zdravilcev; 

- nadzor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

54.-57. člen 

V vsebino zdravstvene dejavnosti sodi po definiciji tudi informiranje 
in zdravstveno osveščanje varovancev (prebivalcev). 

Zdravstveno dejavnost smejo opravljati le nosilci zdravstvene 
dejavnosti. To so zdravniki, zobozdravniki, farmacevti, nosilci 
zdravstvene nege, patronažne sestre, babice, fizioterapevti in 
delovni terapevti, nosilci laboratorijske medicine, klinični psihologi, 
radiologi in sanitarni inženirji. To so poklici, ki so po zakonu 
organizirani v ustrezne zbornice. Tem zbornicam minister podeljuje 
naslednja javna pooblastila. 

podeljevanje in odvzemanje dovoljenj za delo (licenc), 
vodenje registra svojih članov in 
izvajanje strokovnega nadzora. 

58. člen 

Nosilci zdravstvene dejavnosti smejo opravljati le tisto 
zdravstveno dejavnost, ki je določena v njihovem veljavnem 
dovoljenju (licenci). Za svoje delo prevzemajo etično, strokovno, 
kazensko in materialno odgovornost. Svoje delo opravljajo 
samostojno, pri čemer pa morajo upoštevati veljavno medicinsko 
doktrino, zdravstveno stanje varovanca (diagnozo) in načrt 
obravnave varovanca (predpisano terapijo). Terapijo sme 
predpisovati le pooblaščeni zdravnik oziroma zobozdravnik. 

59.- 65. člen 

Nosilec zdravstvene dejavnosti ne sme odkloniti nujne 
zdravstvene pomoči. V ne nujnih primerih ima pravico ugovora 
vesti. Spoštovati mora pravice varovancev, ki jih podrobneje določa 
55. člen. Pod posebnimi pogoji (v skladu s posebnim zakonom) je 
dovoljena prisilna hospitalizacija v psihiatrično ustanovo javne 
zdravstvene službe, pri čemer je ustanova dolžna bolniku 
omogočiti varstvo njegovih pravic. 

Nosilci zdravstvene dejavnosti so dolžni varovati poklicno 
skrivnost in v skladu s posebnim zakonom voditi zdravstveno 
dokumentacijo. Zakon zahteva od nosilcev zdravstvene 
dejavnosti tudi znanje slovenskega jezika, na dvojezičnih območjih 
pa tudi jezik narodnosti. 

66.- 68. člen 

Vsako novo zdravilo in vsako novo metodo diagnostike In 
zdravljenja je končno potrebno preizkusiti tudi na človeku, preden 
se dovoli široka uporaba. Za vsako tako preskušanje pa zakon 
zahteva soglasje varovanca in ministra. 

Transfuzijsko in transplantacijsko dejavnost ter uporabo genske 
tehnologije na človeku ureja poseben zakon. 

Etična vprašanja, ki se postavljajo v odnosu med javno 
zdravstveno službo in varovanci, obravnava medicinsko-etična 
komisija, ki jo v ta namen ustanovi minister in v aktu o ustanovitvi 
določi sestavo, pristojnosti in način dela komisije. 

69. člen 

Zakon jasno določa pritožbene poti. Varovanec, ki meni, da je 
javna zdravstvena služba kršila njegove pravice, se lahko pritoži 
na vodstvo javnega zdravstvenega zavoda, v katerem je bil 
obravnavan, oziroma na pristojno zbornico, če ga je obravnaval 
koncesionar ali če meni, da gre za napačno ravnanje 
posameznega nosilca zdravstvene dejavnosti. Drugostopenjski 
pritožbeni organ je minister oziroma njegova medicinsko-etična 
komisija. Kršenje pravic, ki izvirajo iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, pa obravnava ZZZS. Pomembno je, da ustrezen 
podzakonski akt predpiše prvostopenjski pritožbeni organ v 
soglasju z ministrom in s predstavniki varovancev (potrošnikov). 

70. člen 

Tri smernice določajo nosilcu zdravstvene dejavnosti pravilnost 
ravnanja: stroka, etika in solidarnost - ali točneje: strokovna pravila 
medicinske doktrine, načela kodeksa etike in stroškovna zavest 
o solidarni uporabi omejenih finančnih možnosti države. 

Strokovna (medicinska) doktrina po tem zakonu je tisto 
medicinsko znanje, kise poraja, sistematizira in artikulira v inštitutih 
in visokošolskih zavodih, se nato uporablja, preverja in dopolnjuje 
pri delu javne zdravstvene službe, da lahko tako obogateno 
končno v strokovnih združenjih in razširjenih strokovnih kolegijih 
dobi povsem uporabno obliko obvezujočih smernic. Ker mora biti 
stroka samostojna, neodvisna od politike in ekonomskih pritiskov, 
zakon umešča razširjene strokovne kolegije v Zdravniško 
zbornico Slovenije, razen razširjenega strokovnega kolegija za 
farmacijo, ki mu organizacijske pogoje za delo nudi Lekarniška 
zbornica Slovenije. 

71. člen 

Ker postaja usklajevanje med zahtevami medicinske doktrine in 
ekonomskimi možnostmi države usklajevanje med tem, kar 
»zmore« medicina in tem kar »zmorejo« javne finance, vse 
pomembnejše, postaja to usklajevanje osrednja naloga 
Zdravstvenega sveta, katerega sestavo in način delovanja določi 
minister. 

Zdravstveni svet ima tudi vrsto drugih nalog. Spremlja zdravstvene 
potrebe prebivalstva, mrežo in delo javne zdravstvene službe, 
preskrbo in porabo zdravil in predlaga ukrepe. Sodeluje pri pripravi 
plana zdravstvenega varstva ter kadrovskih in delovnih 
normativov. Poleg tega predlaga vrsto programov in spremlja 
njihovo izvajanje. 

72. In 73. člen 

Zakon ureja le tiste »častne« strokovne nazive, ki ne izhajajo 
neposredno iz izobrazbe. Podeljuje jih minister in veljajo za vse 
nosilce zdravstvene dejavnosti. Nazive, ki veljajo le za zdravnike 
in zobozdravnike, ureja poseben zakon (Zakon o zdravniški 
službi). Nosilcem zdravstvene dejavnosti Republika Slovenija 
podeljuje nagrade in priznanja za izjemne uspehe širšega 
družbenega pomena. 
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ZDRAVILSTVO 78. in 79. člen 

74.-77. člen 

Zdravilska dejavnost je tista dejavnost, ki vsaj verjetno pozitivno 
(blagodejno) vpliva na človeka, mu ne škodi in ki ne sodi v 
zdravstveno dejavnost. Dovoljeno je le tisto zdravilstvo, ki je 
urejeno, kontrolirano in se izvaja v skladu s standardi.}Standarde 
predpiše društvo zdravilcev, katerega naloge so podobne nalogam 
zbornice: vodi register zdravilcev, izdaja dovoljenja za delo (li- 
cence), sprejema kodeks etike in zdravilski standard (strokovno 
doktrino) ter nadzira svoje člane. 

V zaščito varovancev zakon od zdravilca zahteva, da: 
- je usposobljen prepoznavati tista nevarna zdravstvena stanja 

in bolezni, v katere ne sme posegati; 
ogroženega varovanca, ki potrebuje nujno zdravniško pomoč, 
takoj napoti na javno zdravstveno službo; 
vodi predpisano zdravilsko dokumentacijo. 

Zakon tudi na področju zdravilstva uvaja pritožbene poti, katerih 
podrobnosti določi društvo zdravilcev v soglasju s pristojnim 
ministrom in predstavniki varovancev (potrošnikov). • 
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Popravek objave 

PREDLOGA ZAKONA 0 RATIFIKACIJI POGODBE 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE HRVAŠKE O UREDITVI STATUSNIH 

IN DRUGIH PRAVNIH RAZMERIJ, POVEZANIH Z 

VLAGANJEM V NUKLEARNO ELEKTRARNO 

KRŠKO, NJENIM IZKORIŠČANJEM IN 

RAZGRADNJO IN SKUPNA IZJAVA OB PODPISU 

POGODBE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O UREDITVI 

STATUSNIH IN DRUGIH PRAVNIH RAZMERIJ, 

POVEZANIH Z VLAGANJEM V NUKLEARNO 

ELEKTRARNO KRŠKO, NJENIM 

IZKORIŠČANJEM IN RAZGRADNJO (BHRNEK) 

- EPA 528 - III 
) 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike 
Slovenije In Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in 
drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno 
elektrarno Krško, njenim Izkoriščanjem In razgradnjo in Skupne 
izjave ob podpisu Pogodbe med Vlado Republike Slovenije In 
Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih In drugih pravnih 
razmeri), povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krt ko, 
njenim Izkoriščanjem In razgradnjo (BHRNEK)-EPA 528 -III, |e 
bil objavljen v Poročevalcu it. 47, dne 15. maja 2002. 
Zaradi tehnične napake |e Iz objave Izpadla v zgornjem naslovu 
navedena Skupna Izjava, ki |e sestavni del tega predloga zakona 
In bi morala biti objavljena za PRILOGO 4, odnosno pred 3. In 4. 
členom, na 44. strani Poročevalca. 
Za napako se opravičujemo. 
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Skupna izjava 

ob podpisu Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi 

statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, 

njenim izkoriščanjem in razgradnjo (v nadaljnjem besedilu: MP) 

1. Glede na časovno komponento, ki je vgrajena v MP in nujne obsežne priprave za njeno 

izvajanje, se bosta obe strani zavzeli, da pride čim prej do ratifikacije MP v Državnem 
zboru Republike Slovenije in Hrvaškem saboru v prvem četrtletju 2002. 

2. Za uveljavitev Družbene pogodbe (Priloga št. 1 k MP) in za preureditev bilanc stanja, 

skladno s 3. točko Priloge št. 3 k MP, se bo pri vzel prvi primeren datum (prvi dan v 

mesecu in zadnji dan predhodnega meseca) po uveljavitvi MP, najkasneje v drugem 
četrtletju leta 2002. 

3. Skupna delovna skupina za pripravo podlag, potrebnih za ustanovno skupščino družbe in 

drugih dejavnosti, ki so pomembne za učinkovit začetek dela družbe, bo skladno s 
skupnim zapisnikom o zaključku pogajanj z dne 5. julija 2001, začela z delom 7. januarja 
2002, pri čemer bo med drugim obravnavala Gospodarski načrt za 2002 kot tudi druge 

akte, ki so pomembni za poslovanje NE Krško. 

Krško, 19. decembra 2001. 

Minister za okolje in prostor Minister gospodarstva 

Republike Slovenije Republike Hrvaške 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Ar. 

Telefon:. 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šublčeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cen« Izvoda 630 tolar|ev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike 
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi 
Zakona o davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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