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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 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



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, 11.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 82. redni seji dne 11.7.2002 
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 z navedenim predlogom zakona 
nadomešča predlog zakona o urejanju prostora, ki ga je 
poslala z dopisom št. 350-27/2001-1 z dne 16.5.2002. 

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, prostor in energijo, 
- Jože Novak, državni sekretar v Ministrstvu za okolje, prostor 

in energijo, 
- Niko Vladimirov, državni podsekretar v Ministrstvu za okolje, 

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

za prostor Ministrstva za okolje, prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG 

ZAKONA O UREJANJU PROSTORA 

(ZureP-1) 

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; 
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4. prostorska ureditev je načrtovana razmestitev dejavnosti in 
objektov na določenem 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 ter določajo pogoji za umestitev objektov 
v prostor; 

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

11. naselje je območje strnjene pozidave; 
13. investicijska namera je predvidena investicija, katere 

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

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

15. pripravljavec je državni organ oziroma organ lokalne 
skupnosti, ki je odgovoren za pripravo prostorskega akta; 

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

akta oziroma za njegove spremembe in dopolnitve; 
18. 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; 

19. komunalna infrastruktura so objekti oziroma omrežja 
gospodarske javne infrastrukture ter grajeno javno dobro; 

20. gospodarska javna infrastruktura so omrežja, neposredno 
namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb s področja 
prometa in zvez, energetike, komunalnega gospodarstva, 
upravljanja z vodami in gospodarjenja z drugimi vrstami 
naravnega bogastva ali varstva okolja ter tisti gradbeni 
inženirski objekti, ki so neposredno vključeni v ta omrežja, 
kakor tudi druga omrežja in objekti, če je tako določeno z 
zakonom Gospodarska javna infrastruktura je državnega in 
lokalnega pomena; 

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

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

23 prenova je sklop načrtovalskih in drugih ukrepov za 
gospodarsko, socialno in kulturno prenovitev degradiranih 
poselitvenih in drugih območij; 

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

(2) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, katerih pomen ni določen v 
prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi 
s področja graditve objektov. 

(3) 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, 

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 nezadostno 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. 

5. člen 
(gradnje zunaj poselitvenih območij) 

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

upravljanju voda, športu in rekreaciji zunaj poselitvenih območij, 
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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 gospodarske javne 
infrastrukture, objekte telekomunikacijskih omrežij in drugih 
zvez, kakor tudi, če gre za druge javne infrastrukturne in 
proizvodne objekte, ki zaradi tehničnih, tehnoloških, okoljskih 
in drugih značilnosti niso primerni v poselitvenih območjih; 

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

4. gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih 
območij ter dopolnilne gradnje objektov, ki pomenijo 
zaokrožitev in sanacijo posamičnih skupin objektov izven 
naselij. 

(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 prostorskem redu občine 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 
možnosti 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 NA PODROČJU 
UREJANJA PROSTORA 

10. člen 
(pristojnost - splošno) 

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

11. člen (v 1. obr 12. člen) 
(pristojnosti države na področju urejanja 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 
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, 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambne 
potrebe. 

(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 zakonitostjo prostorskega načrtovanja 

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. 
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12. člen (v 1. obr. 11. člen) 
(pristojnost občine na področju urejanja 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 tinančnimi 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, pristojnega za prostor (v nadaljnjem 
besedilu: minister 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 
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 l.obr. 15. člen) 
(prenos pristojnosti) 

(1) Država lahko po predhodnem soglasju lokalne skupnosti na 
to skupnost prenese pristojnost za načrtovanje določene 
prostorske ureditve državrrega 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. 
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(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 strategije prostorskega 
razvoja občine in prostorskega reda 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 strategija prostorskega razvoja 
občine z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami, prostorski red 
občine 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 dogovorijo o skupni pripravi 
občinskih prostorskih aktov. 

(v l.obr. 17.člen:črtan) 

18. člen (v l.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 l.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 
'er 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. 

(v l.obr. 19. člen - prenesen v 2. člen) 

20. člen 
(financiranje izdelave prostorskih aktov) 

Izdelavo prostorskih aktov praviloma financira pripravljavec, 
razen lokacijskih načrtov, ki jih praviloma 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 
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Slovenije, dstalo 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 s prostorskim redom občine. 

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 l.obr.) 
(sočasnost priprave prostorskih aktov) 

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

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

(1) Prostorski akt, razen strategije prostorskega razvoja Slovenije 
oziroma občine, 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 l.obr. 24. člen) 
(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 l.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, 
razen sestavin, ki so v skladu z zakonom zaupne narave. 

(2) Po en izvod strategije prostorskega razvoja občine oziroma 
prostorskega reda občine skupaj z odlokom o njegovem sprejetju 
ter njunih sprememb in dopolnitev, posreduje občina ministrstvu 
za prostor z dnem njegove uveljavitve. Krajevno pristojni upravni 
enoti in inšpekcijskim službam posreduje poleg strategije 
prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine z dnem 
uveljavitve tudi občinski lokacijski načrt oziroma njegove 
spremembe in dopolnitve. 

(3) Občinski lokacijski načrt posreduje občina ministrstvu za 
prostor na njegovo zahtevo. 

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 
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29. člen (v l.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 glede priprave prostorskega akta oziroma 
predvidene prostorske ureditve, 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 akta. 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 1 .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 predvidene 
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 predvidene 
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 
predvideno 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 predvidene 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 obvezne za strategijo 
Prostorskega razvoja Slovenije, prostorski red Slovenije, strategijo 
prostorskega razvoja občine, razen urbanističnih in krajinskih 
zasnov ter za prostorski red občine. 

(2) Strokovne rešitve prostorske ureditve se lahko pridobijo tudi 
2 arhitekturno-urbanističnim natečajem. Arhitekturno-urbanistični 

natečaj se praviloma izvede za prostorsko ureditev, ki jo obravnava 
lokacijski načrt, razen za načrtovanje prostorske ureditve 
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. 

33. člen (v 1 .obr. 31. člen) 
(ponovna javna razgrnitev in obravnava prostorskega 

akta) 

(1) Če se predlog prostorskega akta na podlagi stališč do 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 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 
dopolnjenemu predlogu 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. 
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(2) Če nosilec urejanja prostora iz prejšnjega odstavka ugotovi, 
da je predlagana prostorska ureditev v neskladju z njegovimi 
smernicami iz 30. člena tega zakona in odreče pozitivno mnenje, 
mora svojo odločitev utemeljiti z navedbo konkretnega neskladja 
v načrtovani prostorski ureditvi z zahtevami iz 30. člena tega 
zakona. Če nosilec urejanja prostora svoje odločitve ne utemelji, 
pripravljavec ni dolžan upoštevati njegove odločitve. 

(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 prostorski 
red občine dopolni s podrobnejšimi merili in pogoji iz 66. člena 
tega zakona, se spremembe oziroma dopolnitve prostorskega 
reda občine 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 iz 29. člena tega zakona, določbe prvih 
odstavkov 32. in 34. člena, določbe 31. 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 programa priprave. 

(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. 

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

Drugi razdelek: DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI 

1. STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA 
SLOVENIJE 

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

(1) Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni državni 
razvojni dokument usmerjanja prostorskega razvoja. V povezavi j 
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 strategijo prostorskega razvoja Slovenije. Drugi 
razvojni dokumenti, ki jih sprejema Državni zbor Republike 
Slovenije, se lahko sprejemajo sočasno s spremembami in 
dopolnitvami strategijo prostorskega razvoja Slovenije. 

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

(1) Strategija prostorskega razvoja 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 strategije prostorskega razvoja Slovenije 

(2) Strategijo prostorskega razvoja Slovenije sprejme na predlog 
vlade Državni zbor Republike Slovenije z resolucijo. 
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2. PROSTORSKI RED SLOVENIJE 3. DRŽAVNI LOKACIJSKI NAČRT 

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

(1) Prostorski red Slovenije določa v skladu s strategijo 
prostorskega razvoja Slovenije 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 
načrtovaVije in graditev objektov iz prostorskih ureditev državnega 
pomena. 

Posebne določbe o pripravi strategije prostorskega 
razvoja in prostorskega reda Slovenije 

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

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

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

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

43. člen (v l.obr. 45. člen) 
(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 strategijo 
prostorskega razvoja 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, 

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. 
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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) 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 z vidika njegove 
sprejemljivosti v lokalnem okolju. O izboru rešitve, ki je podlaga 
razgrnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta odloči 
vlada na predlog ministra za prostor in ministra, ki je pobudnik za 
pripravo državnega lokacijskega načrta. 

(4) 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. O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve 
odloči pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika izdelave 
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 
prostorskih aktov, ki so v nasprotju z državnim lokacijskim 
načrtom. Šteje se, da so s sprejemom državnega lokacijskega 
načrta spremenjeni oziroma dopolnjeni občinski prostorski akti v 
delu in za območje, kif ga določa državni lokacijski načrt. 

(3) Uredba o državnem lokacijskem načrtu lahko določi tudi dele 
občinskih prostorskih aktov, ki so v nasprotju z državnim 
lokacijskim načrtom le v času izvajanja tega načrta. Izvajanje teh 
delov občinskih prostorskih aktov minister za prostor z odločbo 
zadrži do razveljavitve državnega lokacijskega načrta oziroma 
njegovega dela 

(4) 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 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 zasnove prostorskega razvoja se 
država zaveže, da bo državne lokacijske načrte pripravila v skladu 
z regionalno zasnovo prostorskega razvoja, občine pa, da bodo 
svoje prostorske akte pripravljale oziroma uskladile z regionalno 
zasnovo prostorskega razvoja. 

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

(1) Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja 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 

prostorskega razvoja. 

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

50. člen (v l.obr. 52. člen) 
(regionalna zasnova prostorskega razvoja in 

strategija prostorskega razvoja občine) 

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

Posebne določbe o pripravi in sprejemu regionalne 
zasnove prostorskega razvoja 

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

zasnove prostorskega razvoja) 

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

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

(I.obr. 54. člen: črtan) 

52. člen (v I.obr. 55. člen) 
(sočasna priprava regionalne zasnove prostorskega 

razvoja in regionalnega razvojnega programa) 

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

53. člen (v I.obr. 56. člen) 
(začetek priprave regionalne zasnove prostorskega 

razvoja) 

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

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

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

te se za prostorske ureditve, ki so vsebina regionalne zasnove 
prostorskega razvoja, pripravi več variantnih rešitev, o izboru 
rešitve, ki je podlaga za izdelavo regionalne zasnove prostorskega 
razvoja, odloči programski svet. 

55. člen (v I.obr. 58. člen) 
(javna razgrnitev regionalne zasnove prostorskega 

razvoja) 

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

56. člen (v 1 .obr. 59. člen) 
(sprejem regionalne zasnove prostorskega razvoja) 

(1) Po javni razgrnitvi in javnih obravnavah iz prejšnjega člena 
načrtovalec dopolni predlog regionalne zasnove prostorskega 
razvoja 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 zasnove prostorskega razvoja pošlje vlada občinam - 
udeleženkam v sprejem. 

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

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

Četrti razdelek: OBČINSKI PROSTORSKI AKTI 

1. STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE 

57. člen (v I.obr. 60. člen) 
(namen strategije prostorskega razvoja občine) 

Strategija prostorskega razvoja občine, ob upoštevanju strategije 
prostorskega razvoja Slovenije in prostorskega reda Slovenije, 
določa usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe 
tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na 
območju občine 

58. člen (v I.obr.61. člen) 
(vsebina strategije prostorskega razvoja občine) 

(1) Strategija prostorskega razvoja 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 infrastrukturnih 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 strategije prostorskega razvoja občine. 

59. člen (v I.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. 
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(2) Urbanistična zasnova določa zlasti: 
ureditveno območje urbanistične zasnove, 
členitev območja urbanistične zasnove v posamezne 
funkcionalne celote s prikazom območij, za katera se bo 
izdelal občinski lokacijski načrt, 
zasnovo razporeditve dejavnosti v prostoru in zasnovo 
namenske rabe površin, s prikazom površin, namenjenih 
javnemu dobru, 
zasnovo intrastrukturnih sistemov, 
zasnovo ureditev zelenih in športno 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 l.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 iz prostorskega reda Slovenije. 

61. člen (v l.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 določa zasnovo namenske rabe prostora, 
usmeritve za razvoj dejavnosti in njihovo prostorsko organizacijo 
ter usmeritve in pogoje za urejanje prostora. V krajinski zasnovi 
se prikažejo tudi površine, namenjene javnemu dobru. 

(3) Krajinska zasnova se pripravi za obstoječa oziroma 
predvidena širša zavarovana območja, lahko pa tudi 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 ter za območja navzkrižnih 
interesov v zvezi z rabo prostora in za degradirana območja 
zunaj poselitvenih območij. 

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

krajinske zasnove) 

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

2. PROSTORSKI RED OBČINE 

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

(1) Prostorski red občine v skladu s strategijo prostorskega 
razvoja občine določa pravila glede urbanističnega in krajinskega 
načrtovanja za celotno območje občine, zlasti pa: 
1. območja namenske rabe prostora; 
2. členitev območja občine na prostorske in funkcionalne celote 

s prikazom območij, za katera se bodo izdelali občinski 
lokacijski načrti; 

3. merila in pogoje za urejanje prostora; 
4. ukrepe za izvajanje prostorskega reda. 

(2) Prostorski red občine 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) Prostorski red občine 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) 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. Površine podrobnejše namenske rabe vključujejo tudi 
površine, namenjene javnemu dobru. 

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

(4) V prostorskem redu občine se prikažejo tudi območja državnih 
lokacijskih načrtov. 

(v l.obr. 67. člen: črtan) 

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

(1) Z merili in pogoji za urejanje prostora prostorski red občine, 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. predvideno stopnjo izkoriščenosti zemljišč za stavbe oziroma 

druge gradnje; 
3. usmeritve in pogoje za-pripravo lokacijskih načrtov, vključno 

s pogoji glede urejanja prostora na območjih, za katera je 
predvidena izdelava lokacijskih načrtov, ki veljajo do njihove 
uveljavitve; 
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4. merila za določanje gradbenih parcel; 
5. merila in pogoje za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo 

kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin v zvezi 
z načrtovanjem prostorskih ureditev in gradnjo objektov; 

6. ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
7. 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 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 občinskimi lokacijskimi načrti, kakor tudi lokacijske pogoje za 
postavitev enostavnih objektov, za katere po predpisih o graditvi 
objektov ni potrebno gradbeno dovoljenje. 

66. člen (v l.obr. 69. člen) 
(podrobnejša merila in pogoji za projektiranje) 

(1) Prostorski red občine 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) Prostorski red občine se s podrobnejšimi merili iz prejšnjega 
odstavka lahko dopolni po skrajšanem postopku iz 35. člena tega 
zakona. 

Rosebne določbe o pripravi in sprejemu strategije 
prostorskega razvoja občine in prostorskega reda 

občine 

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

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

(2) Pobudo za pripravo strategije prostorskega razvoja 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 strategijo 
prostorskega razvoja občine najmanj enkrat na štiri leta, o 
pobudah, ki se nanašajo na prostorski red občine pa najmanj 
enkrat na dve leti. Pobude morajo biti obrazložene in 
dokumentirane 

(3) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka lahko o pobudah 
za pripravo strategije prostorskega razvoja 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 l.obr. 71. člen) 
(sodelovanje pri pripravi) 

0) Ministrstva so dolžna občini na njeno zahtevo posredovati 
razpoložljive podatke, predloge in druga gradiva iz njihove 

pristojnosti, ki so potrebna za pripravo strategije prostorskega 
razvoja oziroma prostorskega reda občine. V zvezi s pripravo 
lahko ministrstvo za prostor daje občini priporočila. 

(2) O pripravi strategije prostorskega razvoja 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 prostorske strategije občine in 

prostorskega reda občine) 

(1) Pred objavo sprejete strategije prostorskega razvoja občine 
oziroma odloka o 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 strategija prostorskega 
razvoja oziroma prostorski red občine skladen z zakonom in 
drugimi predpisi ter s prostorskimi akti države in z morebitnimi 
skupnimi akti, kakor tudi skladnost prostorskega reda občine s 
strategijo prostorskega razvoja občine, če gre za potrditev 
prostorskega reda občine. 

(4) Minister za prostor mora skladnost iz prejšnjega odstavka s 
sklepom potrditi ali pa strategijo prostorskega razvoja 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 strategije prostorskega razvoja oziroma 
prostorskega reda občine v roku iz tega odstavka s sklepom ni 
niti potrdil niti zavrnil, se šteje, da ga je potrdil. 

(5) Strategije prostorskega razvoja oziroma prostorskega reda 
občine, ki ga je minister za prostor zavrnil, občina ne sme objaviti 
v občinskem uradnem glasilu in ni podlaga za izdajanje gradbenih 
dovoljenj in za druge ukrepe po tem zakonu. 

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

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

prostorskega reda občine) 

(1) V primeru zavrnitve strategije prostorskega razvoja oziroma 
prostorskega reda občine lahko občinski svet ponovno obravnava 
in v skladu z ugotovitvami ministra za prostor sprejme popravljeno 
strategijo prostorskega razvoja občine oziroma prostorski red 
občine in ga pošlje v potrditev ministru za prostor. Minister mora 
popravljeni del strategije prostorskega razvoja občine 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 strategije prostorskega razvoja_5ziroma 
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 obravnavi. 
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71. člen (v "l.obr. 74. člen) 
(objava in izvajanje strategije prostorskega razvoja 

oziroma prostorskega reda občine) 

(1) Sprejeto strategijo prostorskega razvoja občine oziroma odlok 
o potrjenem 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 strategija prostorskega 
razvoja 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 strategija prostorskega 
razvoja občine oziroma prostorski red občine potrjen in ga objavi 
hkrati z objavo strategije prostorskega razvoja občine oziroma 
odloka iz prejšnjega odstavka. 

3. OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT 

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

(1) Z občinskim lokacijskim načrtom se v skladu s strategijo 
prostorskega razvoja občine in 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 intrastrukturnih 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 l.obr. 76. člen) 
(vsebina občinskega lokacijskega načrta) 

(1) Občinski lokacijski načrt se pripravi z vsebino, določeno v 44. 
členu tega zakona, pri čemer se prikažejo tudi površine, 
namenjene javnemu dobru. 

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

(3) Občinski 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 l.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 l.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 l.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 opremljenost zemljišča s komunalno 
infrastrukturo na območju 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 infrastrukturo, lahko 
investitor ta dela odda izvajalcu po predpisih o javnih naročilih. 

(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. 
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Posebne določbe o pripravi in sprejemu občinskega 
lokacijskega načrta 

77. člen (v "l.obr. 79. člen) 
(priprava občinskega 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) Pripravljavec občinskega lokacijskega načrta mora pisno ali 
z javnim naznanilom obvestiti lastnike nepremičnin na območju 
lokacijskega načrta o javni razgrnitvi in javnih obravnavah 
lokacijskega načrta ter jih pred obravnavo predloga lokacijskega 
načrta na občinskem svetu pisno seznaniti s stališči do morebitnih 
njihovih pripomb in predlogov. Stališča do pripomb in predlogov 
lastnikov nepremičnin na območju občinskega lokacijskega 
načrta mora pripravljavec občinskemu svetu posebej obrazložiti 
in utemeljiti. 

(3) Odlok o občinskem lokacijskem načrtu lahko določi tudi 
odstopanja od zasnov tunkcionalnih, 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 1 .obr. 80. člen) 
(enotni postopek) 

(1) Priprava in sprejem občinskega lokacijskega načrta in z njim 
povezanih sprememb in dopolnitev prostorskega reda občine, 
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 prostorskega 
reda občine. 

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

79. člen (v l.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 lokacijskih pogojih v zvezi z načrtovanjem in 
gradnjo objekta oziroma izvajanjem drugih del, kot jih določajo 
prostorski akti ter o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem 
območju. Na zahtevo se lahko lokacijski informaciji priloži tudi 
kopijo grafičnega dela prostorskega akta, kise nanaša na določeno 
območje. 

(3) Lokacijska informacija se 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) Lokacijska informacija velja eno leto, če ni s predpisi o graditvi 
objektov določeno drugače. Če se za območje, na katerega se 
nanaša lokacijska informacija, pripravlja sprememba prostorskega 
akta, je v lokacijski informaciji na to treba posebej opozoriti. V tem 
primeru lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb 
prostorskega akta. 

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

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

(v 1 .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. 
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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 začasnih ukrepov; 
4. vrste začasnih ukrepov in 
5. čas veljavnosti začasnih ukrepov. 

(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 l.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 strategijo prostorskega 

razvoja občine; 
3. prostorske ureditve, predvidene s prostorskim redom občine, 

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, kakor 
tudi geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo 
predvidenega prostorskega akta oziroma njegovih sprememb in 
dopolnitev. 

(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 l.obr. 90. člen) 
(območje predkupne pravice) 

(1) Občina lahko z odlokom določi območje predkupne pravice 
občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na 
območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij 
in objektov 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 l.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 l.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 v roku iz 87. člena tega zakona izda potrdilo, da 
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 
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(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 in če listina nima vseh obveznih 
sestavin pogodbe, ter zaradi tega ni sposobna za vpis v zemljiško 
knjigo. 

(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 

90. člen (v l.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 l.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 gospodarske 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 neprotitnih 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 aH 
zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi objekti; 

Tretji razdelek: RAZLASTITEV IN OMEJITVE 
LASTNINSKE PRAVICE 

1. Splošna določba 

92. člen (v 1 .obr. 97. člen) 
(dopustnost razlastitve in omejitve lastninske 

pravice) 

(1) Lastninska pravica na nepremičnini se lahko odvzame proti 
odškodnini ali nadomestilu v naravi (v nadaljnjem besedilu: 
razlastitev) ali omeji s pravico uporabe za določen čas, kakor 
'udi obremeni z začasno ali trajno služnostjo. 

(2) Razlastitev ter omejitev ali obremenitev lastninske pravice je 
dopustna le v javno korist in pod pogojem, da je za dosego javne 
koristi nujno potrebna in da je javna korist razlastitvenega namena 
v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino. 

(3) Razlastitev ter omejitev ali obremenitev lastninske pravice iz 
prvega odstavka tega člena ni dopustna, če država oziroma 
občina razpolaga z drugo ustrezno nepremičnino za dosego 
istega namena. 

2. Razlastitev 

93. člen (v l.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 

gospodarske javne infrastrukture; 
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 prostorski red občine. 

(4) V primerih iz drugega odstavka tega člena mora vlada oziroma 
občinski svet s sklepom tudi ugotoviti, da je 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 l.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 
prostorskega reda občine. 

(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. 
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(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. 

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 (novi člen) 
(ponudba) 

(1) Razlastitveni upravičenec sme vložiti predlog za razlastitev, 
če v roku 30 dni po vročitvi ponudbe za odkup lastniku 
nepremičnine ni uspel pridobiti nepremičnine s sklenitvijo pogodbe 

(2) V primeru, da vročitev ponudbe za odkup nepremičnine ni 
mogoče opraviti, ker prebivališče lastnika nepremičnine ni znano 
in ta tudi nima zastopnika, se ponudba vroči skrbniku za posebni 
primer, ki se ga postavi na podlagi predpisov, ki določajo pogoje in 
postopek postavitve skrbnika za posebne primere, kadar je 
potrebno, da nekdo za premoženje skrbi, pa tudi v drugih primerih, 
kadar je to potrebno za varstvo pravic in koristi posameznika. 

(v "l.obr 103. člen: črtan) 

97. člen (v l.obr. 104.člen) 
(uvedba postopka in rok za vložitve zahteve) 

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

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

98. člen (v 1 .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 preostalih nepremičnin) 

(1) Če razlastitveni zavezanec v postopku razlastitve ugotovi, 
da bi z razlastitvijo dela njegovih nepremičnin zanj izgubila 
gospodarski pomen tudi lastninska pravica na ostalem delu 
njegovih nepremičnin, lahko zahteva, da razlastitveni upravičenec 
prevzame v last tudi te nepremičnine. 

(2) Razlastitveni zavezanec vloži zahtevo iz prejšnjega odstavka 
pri upravnem organu, ki vodi postopek razlastitve. O zahtevi 
mora upravni organ odločiti hkrati z odločitvijo o razlastitvi. 

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

(1) V primerih iz 1. odstavka 93. člena tega zakona izda odločbo, 
v kateri ugotovi ali je javna korist izkazana in odloči o uvedbi 
postopka razlastitve. V primerih iz drugega odstavka 93. člena 
tega zakona upravni organ ugotovi, ali je izpolnjen pogoj iz četrtega 
odstavka 93. člena in ob izpolnjenem pogoju z odločbo dovoli 
uvedbo postopka razlastitve. 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 l.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. 
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(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 pričeti z gradnjo objekta oziroma 
objektov, zaradi katerih je bila razlastitev predlagana. 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. 

103. člen (v l.obr. 109. člen) 
(pridobitev lastninske pravice) 

(1) Razlastitveni upravičenec pridobi lastninsko pravico na 
razlaščenih nepremičninah s pravnomočno odločbo o razlastitvi 
ali na podlagi pravnomočne odločbe oziroma sporazuma iz 106. 
člena tega zakona, sklenjenega v obliki notarsko overjene listine. 

(2) Razlastitveni upravičenec lahko prevzame posest na 
razlaščeni nepremičnini šele tedaj, ko plača odškodnino iz 106. 
člena tega zakona 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 
ha 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 l.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 
prostorskega akta, kije 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. 
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107. člen (v 1 .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 1 .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. 

(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. 

3. 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 objektov 
gospodarske javne infrastrukture in njihovo nemoteno delovanje. 
Ustanovitev služnosti lahko predlaga država, občina oziroma 
izvajalec javne službe. 

(3) Če tako določa poseben zakon, se lahko služnost ustanovi 
tudi za postavitev in nemoteno delovanje omrežij in objektov druge 
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 prostorskega reda 

občine, 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. 

4. 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 začetka gradnje objekta ali objektov, 
zaradi katerih je bila razlastitev predlagana, lahko razlaščenec 
zahteva vrnitev nepremičnine pri upravnem organu iz 95. člena 
tega zakona. 

poročevalec, št. 75 22 19. julij 2002 



(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 1 .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. 

(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 1 .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 l.obr. 121. člen) 
(uvedba komasacije) 

0) 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 tinančno izvedbo. 

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

117. člen (v 1 .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 l.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 zemljišCih in osebe, ki izkažejo, 
da imajo na podlagi pravnega posla pravico vpisati se v zemljiško 
knjigo kot imetniki stvarnih pravic. 

119. člen (v l.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. 
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120. člen (v l.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 

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) Na pobudo strokovne komisije pripravi geodetsko podjetje v 
sodelovanju z izdelovalcem lokacijskega načrta in komasacijskim 
odborom predlog elaborata nove razdelitve zemljišč. 

(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. 
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127. člen (v "l.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 1 .obr. 134. člen) 
(financiranje) 

(1) Sredstva za komasacijo zagotavljajo predlagatelji komasacije, 
razen če s pogodbo o izvedbi komasaciji ni določeno drugače. 

(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 1 .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 l.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 l.obr. 146.člen) 
(obveznosti na območju prenove) 

(1) Za območje prenove, določeno z urbanistično zasnovo iz 
strategije prostorskega razvoja občine, se izdela občinski 
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 vloženih občinskih sredstev v 
prenovo njegove nepremičnine. 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 primerno 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, 
načrtovani s prostorskim redom občine oziroma občinskim 
lokacijskim načrtom izvedejo in služijo svojemu namenu. 
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(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 s prostorskim redom občine oziroma z občinskim 
lokacijskim načrtom določi katere objekte oziroma omrežja iz 
prejšnjega odstavka je treba zgraditi na posameznih ureditvenih 
območjih. 

137. člen (v 1 .obr. 150. člen) 
(uporaba komunalne infrastrukture) 

(1) Komunalna infrastruktura je lahko v javni ali zasebni lasti, 
razen grajenega javnega dobra, ki ne more biti v zasebni lasti. 

(2) Komunalna infrastruktura v zasebni lasti so objekti, ki so po 
namenu in tehničnih značilnosti enaki javni infrastrukturi, vendar 
so v lasti posameznih fizičnih in pravnih oseb in namenjeni njihovi 
rabi. 

(3) Grajeno javno dobro je namenjeno splošni rabi in ga lahko 
koristi vsak. Grajeno javno dobro se lahko odda za posebno rabo 
samo na podlagi javnega razpisa, izvedenega po predpisih o 
javnih naročilih, pri čemer posebna raba ne sme ovirati splošne 
rabe. 

(4) Status grajenega javnega dobra se pridobi oziroma ukine z 
odločbo v skladu s predpisi o graditvi objektov. 

138. člen (v 1 .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) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture lahko 
občina s pogodbo odda fizični ali pravni osebi po predpisih o 
javnih naročilih 

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

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

(2) Program opremljanja se pripravi na podlagi prostorskega reda 
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 tretjega odstavka 138. člena tega zakona se v 
programu opremljanja navede tudi obseg in trajanje gradnje 
komunalne infrastrukture. 

141. člen (v l.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 l.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. 
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146. člen (v 1 .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 intrastrukture po programu 
opremljanja. 

147. člen (v l.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. 

Peti del: SISTEM ZBIRK PROSTORSKIH 

PODATKOV IN POROČILO O STANJU 

NA PODROČJU UREJANJA 
PROSTORA 

148. člen (v l.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 temelji 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 obliki, pri čemer 
^ora biti zagotovljena sledljivost sprememb podatkov, ki se v 
zbirkah iz tega zakona medsebojno povezujejo. 

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

(1) Zbirka pravnih režimov 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 (v nadaljnjem besedilu: 
gradbeni akti). 

(2) Zbirko podatkov o gradnjah vodi ministrstvo za prostor, vnos 
podatkov vanjo pa izvajajo za izdajo gradbenih aktov pristojni 
upravni 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 1 .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, 
podrobnejši podatki o dejanski rabi, ki se vodijo na podlagi drugih 
zakonov ter podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne 
infrastrukture. 

(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 l.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. 
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(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 l.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 strategije prostorskega razvoja Slovenije 
ter drugih državnih in skupnih prostorskih aktov ter predloge za 
nadaljnji prostorski razvoj države, vključno s predlogi za 
spremembe in dopolnitve strategije prostorskega razvoja 
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 s smiselno 
vsebino iz prejšnjega odstavka in ga objavijo na krajevno običajen 
način. 

(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 l.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 l.obr. 170. člen) 
(pogoji za načrtovanje) 

(1) 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). 

(2) Prostorski načrtovalec ne more opravljati dejavnosti v zvezi z 
nakupom in posredovanjem nepremičnin. 

(3) Posamezne strokovne podlage za prostorske akte lahko 
izdelujejo tudi fizične ali pravne osebe z ustrezno izobrazbo. 

158. člen (novi člen) 
(pooblaščeni prostorski načrtovalec) 

(1) Dejavnost prostorskega načrtovanja po tem zakonu, ki se 
opravlja na trgu storitev, je izdelava posameznih sestavin 
strategije prostorskega razvoja Slovenije oziroma strategije 
prostorskega razvoja občine, izdelava predlogov regionalne 
zasnove prostorskega razvoja, urbanistične in krajinske zasnove, 
prostorskega reda občine ter državnega oziroma občinskega 
lokacijskega načrta. 

(2) Predloge prostorskih aktov iz prejšnjega člena oziroma njihove 
posamezne sestavine lahko izdeluje posameznik, ki ima v skladu 
s predpisi o graditvi objektov pridobljen status pooblaščenega 
prostorskega načrtovalca. 

(3) Če samostojni podjetniki posamezniki ali ustanovitelji 
gospodarske družbe sami ne izpolnjujejo pogojev za 
pooblaščenega prostorskega načrtovalca, mora imeti pravna ali 
fizična oseba takrat, ko opravlja dejavnost iz prvega odstavka 
tega člena, 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 

159. člen (v l.obr: 182. 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. 
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(3) Odgovorni vodja je odgovoren za vsako sestavino predloga 
prostorskega akta, kakor tudi, da posamezne sestavine 
prostorske dokumentacije izdelajo ustrezni strokovnjaki. 

(4) 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. 

160. 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 158. 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. 

(v l.obr. 172,173., 174., 175., 176., 177., 178., 179., 
180., 181., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 190., 

191., 192., 193., 194., 195., 196., 197., 198. člen: črtani) 

161. člen (novi člen) 
(občinski urbanist) 

(1) Zaradi zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opravljanja 
nalog urejanja prostora iz 12. člena tega zakona mora imeti občina 
službo za urejanje prostora oziroma mora zagotoviti sodelovanje 
najmanj ene osebe, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega 
prostorskega načrtovalca po predpisih o graditvi objektov (v 
nadaljnjem besedilu: občinski urbanist). 

(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 158. 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 l.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 s prostorskim redom občine. 

(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 strategijo prostorskega razvoja občine oziroma 

prostorski red občine, 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) 

4. če ne vodi zbirk podatkov v skladu s tem zakonom in na 
njegovi podlagi izdanimi predpisi. 

(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 l.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 (158. člen); 

2. če kot tuja pravna oseba ali njena podružnica opravlja 
dejavnost prostorskega načrtovanja, pa ne izpolnjuje s tem 
zakonom predpisanih pogojev (1. odstavek 160. člena) 

3. če za odgovornega vodjo imenuje posameznika, ki ne 
izpolnjuje pogojev za odgovornega vodjo (159. člen); 

4. če za odgovornega vodjo imenuje posameznika, ki je tuja 
fizična oseba in ne izpolnjuje s tem zakonom predpisanih 
pogojev (2. odstavek 160. člena). 
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(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) 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, ki po določbah tega zakona nastopa kot 
odgovorni vodja: 
1. če nastopa kot odgovorni vodja, pa ne izpolnjuje predpisanih 

pogojev (159. člen); 
2. če kot tuja fizična oseba nastopa kot odgovorni vodja, pa ne 

izpolnjuje s tem zakonom predpisanih pogojev (160. 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., 148., 150., 151., 152. in 155. člena tega 
zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(v 1 .obr. 203. člen: črtan) 

167. člen (v l.obr. 204. člen) 
(pokrajine) 

(1) S konstituiranjem pokrajin le-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 strategijo prostorskega razvoja 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 strategije prostorskega razvoja Slovenije. 

169. člen (v l.obr. 205. člen - drugi del) 
(veljavnost državnih prostorskih aktov) 

(1) Do uveljavitve strategije prostorskega razvoja 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). 

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 strategije prostorskega razvoja 
Slovenije. 

(2) Do uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije lahko 
občine pripravljajo in sprejemajo spremembe in dopolnitve 
prostorskih sestavin občine v skladu s prostorskim planom 
Slovenije. 

(3) 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). 

(4) Občine pričnejo s pripravo strategije prostorskega razvoja . 
občine po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije, s 
pripravo prostorskega reda občine pa po uveljavitvi prostorskega 
reda Slovenije v skladu s tem zakonom in ju morajo sprejeti 
najkasneje v 3 letih po sprejemu strategije prostorskega razvoja 
Slovenije. 

171. člen (novi člen) 
(ugotavljanje skladnosti) 

(1) Določbe 69., 70. in 71. člena tega zakona se pričnejo uporabljati 
po sprejemu strategije prostorskega razvoja občine. 

(2) Do uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije vlada 
ugotavlja usklajenost osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih 
sestavin z obveznimi izhodišči iz prostorskega plana Slovenije. 

172. člen (v l.obr. 207. člen) 
(veljavnost prostorskih ureditvenih pogojev) 

(1) Prostorski ureditveni pogoji iz 25. člena ZUN prenehajo veljati 
z dnem uveljavitve prostorskega reda občine, najdalj pa tri leta po 
uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije. 
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(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 
sprejmejo v roku iz prvega odstavka tega člena, se sprejmejo 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, sprejeti na 
podlagi ZUN ter zazidalni načrti, sprejeti na podlagi zakona o 
urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/ 
78) oziroma njihove posamezne sestavine so bodisi v nasprotju 
s strategijo prostorskega razvoja občine ali prostorskim redom 
občine, 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 strategijo prostorskega razvoja 
občine in prostorskim redom občine, 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 in zazidalni načrti iz 
prvega odstavka tega člena, ki so skladni s strategijo prostorskega 
razvoja občine in prostorskim redom občine veljajo najdalj deset 
let od uveljavitve prostorskega reda občine. 

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 (novi člen) 
(prostorski izvedbeni akti - drugi predpisi) 

Z dnem uveljavitve tega zakona se za prostorske planske akte, 
ki jih navajajo drugi predpisi, štejeta strategija prostorskega razvoja 
Slovenije in strategija prostorskega razvoja občine, za prostorske 
izvedbene akte pa prostorski redi občin in državni oziroma občinski 
lokacijski načrti 

176. člen (v l.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. 

177. člen (v 1 .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 prcstorskih 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) 

178. člen (v 1 .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. 

179. člen (v l.obr. 216. člen) ^ < 
(nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) 

i 
(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se do posebne 
zakonske ureditve plačuje posedaj veljavnih predpisih, pri čemer 
se določbe prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih 
uporabljajo za tista stavbna zemljišča, ki jih kot taka določajo 
predpisi o graditvi objektov. 

(2) Za stavbno zemljišče se po tem zakonu šteje gradbena parcela < 
po predpisih o graditvi objektov. 

180. člen (novi 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. 

181. člen (novi 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. 
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(2) Soglasja, ki jih zakoni določajo k prostorskim aktom, se po 
tem zakonu štejejo za mnenja iz 34. člena tega zakona. 

182. člen (novi člen) 
(opravljanje dejavnosti) 

Pravne ali 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 158. člena tega 
zakona. 

183. člen (novi 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. 

184. člen (v l.obr. 217. člen) 
(gradnja na kmetijskih zemljiščih) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 8. člena 
zakona o kmetijskih zemljiščih (uradni list RS, št. 59/96). 

185. člen (novi člen) 
(urejanje prostora v zakonu o živinoreji) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba prvega 
odstavka 10. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/ 
2002). 

186. člen (novi člen) 
(obveznost zagotovitve sodelovanja občinskega 

urbanista) 

Občine morajo zagotoviti sodelovanje občinskega urbanista iz 
161. člena tega zakona v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. 

187. člen (novi 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 

188. člen (novi 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). 

189. člen (v l.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) 

190. člen (v l.obr. 219. člen) 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne 
veljati 1.1.2003. 
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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" (8. 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 dele, 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 rešite v z javnim na tečajem 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), 

i 
(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 skrajšave 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 lazi 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, kise 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. Predlagateli 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., 4., 5., 6., 8., 23. in 24. 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 15., 16. 17., 19., 20. točke in dodal 
novo 18. točko z definicijo urbanistične pogodbe ter novo 21. 
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. K temu členu sta dodana tudi nova drugi in tretji 
odstavek, ki določata, da imajo izrazi, katerih pomen ni določen v 
tem členu, enakpomen, kot ga določajo predpisi o graditvi objektov 
in da so izrazi, zapisani v moški obliki, uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske. 
Predlagatelj je prav tako upošteval 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 trajnostne rabe 
naravnih dobrin ter ohranjanja narave in kulturne dediščine manj 
pomembna. 

Ad (3.): 

Predlagatelj je v skladu s stališčem, da naj se drugi odstavek 5. j 
člena nomotehnično prečisti tako, da bo jasno, da se posegi v 
prostor izven poselitvenih območij določajo v skladu z 38. in 42 
členom predloga zakona, preoblikoval določbo tretjega odstavka 
5. člena, in sicer, da se posegi zunaj poselitvenih območij določajo 
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s prostorskim redom občine v skladu s prostorskim redom 
Slovenije. Predlagatelj je pri pripra vi 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 terminologijo z drugimi predpisi (namesto "dejavnosti 
vodnega gospodarstva" je vnesel izraz "upravljanju voda"). 
Zamenjan je tudi izraz "turizem" z izrazom "šport in 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. 
V skladu s predlogom, danim na ja vni predsta vitvi mnenj k predlogu 
ZUreP v DZ, je predlagatelj tudi dodal določbo (4. točka prvega 
odstavka 5. člena), da je gradnja zunaj poselitvenih območij 
dopustna tudi za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih 
območij ter dopolnilne gradnje objektov, ki pomenijo zaokrožitev 
in sanacijo posameznih skupin objektov. Obstoječi vzorec 
poselitve zunaj večjih naselij je namreč 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 
pravne podlage, da ohranijo svoje legitimne funkcije, regulirane 
seveda s pravili bodočega prostorskega reda občine. 

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 (5.): 

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 
/e bil ustanovljen s Stanovanjskim zakonom (Ur.l. RS/I, št 18/91 in 
spremembe) 19. oktobra 1991, in je njegova vloga sedaj omejena 
Ib 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 drža ve in določil njene naloge, ki jih na vezuje 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 v 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 nai 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 ter uskladil nazive ostalih prostorskih aktov s 
spremembami, ki so nastale v besedilu zakona za drugo 
obravnavo. 

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 
prvo 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. 
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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 najmanj osem dni pred sprejemom 
programa priprave (prostorskega akta) in najmanj štirinajst dni 
pred javno razgrnitvijo prostorskega akta. Predlagatelj je tudi 
nomotehnično in redakcijsko preuredil določbe tega člena v smislu 
njihovega jasnejšega zapisa. 

A d (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 
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 prostorske ureditve gospodarske javne 
infrastrukture. Arhitekturno - urbanistični natečaj se izvede po 
postopku, ki ga določajo predpisi o graditvi objektov. 

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 
(v prvi 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. 

Ad (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, kije določen s programom 

priprave pripravljavcu prostorskega akta dati smernice za 
načrtovanje predvidene 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 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 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 pn/i obravnavi: 
37. člen) in določbo preoblikoval tako, da je nedvoumno, da mora 
občina z dnem uveljavitve njene strategije prostorskega razvoja 
oziroma prostorskega reda občine (v prvi obravnavi: prostorski 
načrt občine) oba prostorska akta posredovati ministrstvu za 
prostor, krajevno pristojni upravni enoti in pristojnemu inšpektoratu 
za prostor; krajevno pristojni upravni enoti in pristojnemu 
inšpektoratu za prostor pa poleg obeh navedenih prostorskih 
aktov 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. 
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A d (17.): 

Predlagatelj je ob proučitvi'1 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 kot temeljni državni razvojni dokument usmerjanja 
prostorskega razvoja, ki v poveza vi z drugimi razvojnimi drža vnimi 
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 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je z odločbo (št. U-l- 
227/00-56 z dne 14.2.2002, Uradni list RS, št. 23/02) 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 prostorskem redu občine 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 
strategije prostorskega razvoja Slovenije ter 38. člen (v prvi 
obravnavi: 42 člen), s katerim je določil njeno vsebino. Strategija 
prostorskega razvoja Slovenije vsebuje cilje prostorskega razvoja, 
zasnovo prostorskega razvoja Slovenije s prioritetami in 
usmeritvami za dosego teh ciljev, zasnovo poselitve, državne 
infrastrukture in krajine kot izhodišče za prostorski razvoj na 
državni, regionalni In lokalni ravni ter ukrepe za njeno izvajanje. 
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 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, kise 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 z uredbo. 

Zaradi uvedbe dveh na novo določenih državnih prostorskih aktov 
je v predlogu zakona spremenjeno tudi poglavje, ki določa pripravo 
strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Slovenije: 

V 41. členu (v prvi obravnavi: 43. člen) je določeno, da je za 
pripravo strategije prostorskega razvoja 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. 

M 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 strategije prostorskega razvoja 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 
strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Slovenije 
načrtovalec dopolni na podlagi stališč ministra za prostor do 
priporočil prostorske konference. 
Nekoliko drugačna, kot pri drugih prostorskih aktih je tudi vsebina 
njunih programov priprave. Program priprave strategije 
prostorskega razvoja 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 strategija 
prostorskega razvoja Slovenije. V tretjem odstavku 38 člena (v 
prvi obravnavi: 42. člen) je sedaj določeno, da strategijo 
prostorskega razvoja 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 ter druge infrastrukturne 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 i/ 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 
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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 strategije prostorskega razvoja 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 
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, kise 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 zasnovo prostorskega razvoja 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 zasnove prostorskega razvoja 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 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 zasnova lahko sprejeta le, če jo potrdi vlada in 
sprejmejo vsi sveti občin, ki so vanjo vključene. I/ kolikor je katera 
od udeleženk ne sprejme, regionalna zasnova prostorskega 
razvoja 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 zasnove prostorskega razvoja in sicer: 

V 51. členu (v prvi obravnavi: 53. člen) je sedaj določeno, da so za 
pripravo regionalne zasnove v skladu z njihovim medsebojnim 
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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 
zasnove. 

V 56. členu (v prvi obravnavi: 59. člen) je določba drugega odstavka 
preoblikovana tako, da občine - udeleženke sprejmejo regionalno 
zasnovo prostorskega razvoja 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 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), kise 
nanaša na pripravo krajinske zasnove za območja, 
predvidena za zavarovanje, 
v 50. členu (v prvi obravnavi: 52. člen), ki se nanaša na 
nadomestitev strategije prostorskega razvoja občine z 
regionalno zasnovo prostorskega razvoja, 
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 
zasnove 

Predlagatelj je po proučitvi vsebine regionalne zasnove 
prostorskega razvoja v 49. členu (v prvi obravnavi: 51. člen) 
ugotovil, da je določba tretjega odstavka, ki določa, da regionalna 
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 zasnove prostorskega razvoja 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, po 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: strategijo prostorskega razvoja 
občine in občinski prostorski red občine. 

Glede na navedeno je bilo treba preoblikovati besedilo 57. člena j 
zakona (v prvi obravnavi: 60. člen), ki določa namen strategije 
prostorskega razvoja občine. S tem členom je sedaj določeno, da 
strategija prostorskega razvoja občine opredeljuje strateške 
usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru in njegove rabe ter 
opredeljuje izhodišča za vzdržen in usklajen razvoj v prostoru na 
območju občine. 

Vsebina strategije prostorskega razvoja občine je določena v 58. 
členu (v prvi obravnavi: 61. člen). Iz vsebine jasno izhaja, da sta 
urbanistična in krajinska zasnova sestavni del strategije 
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prostorskega razvoja občine. Drugi odstavek tega člena, ki je 
določal, da se urbanistična oziroma krajinska zasnova lahko 
sprejme kot dopolnitev strategije prostorskega razvoja 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 strategije prostorskega razvoja 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 strategije prostorskega razvoja 
občine v podzakonskem predpisu, ki ga v skladu z določbo 18. 
člena (v prvi obravnavi: 83. člen) izda minister za prostor. 

Vsebina prostorskega reda občine je določena v 63. členu (v prvi 
obravnavi: 65. člen). Člen je zaradi jasnosti določb nekoliko 
spremenjen in redakcijsko popravljen. Dodana je prva točka prvega 
odstavka, s katero prostorski red občine določa členitev območja 
občine na prostorske in funkcionalne celote s prikazom območij, 
za katera se bo izdelal občinski lokacijski načrt. 
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 prostorskega reda občine. 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 obravna vi: 66. člen) je četrti odsta vek 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 prostorski red občine 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 
(sedaj drugi 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), kise nanaša na vsebino 
strategije prostorskega razvoja 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 intrastrukturnih 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 s prikazom območij, za katera se bo izdelal 
občinski lokacijski načrt, zasnovo razporeditve dejavnosti v 
prostoru in zasnovo namenske rabe površin namenjenih 

grajenemu javnemu dobru, zasnovo intrastrukturnih sistemov, 
zasnovo ureditve zelenih in športno rekreativnih površin v naselju, 
območja prenove in območja za širitev naselja. 

V 63. členu (v prvi obravnavi: 65. člen), ki določa vsebino 
prostorskega reda občine, je besedilo preoblikovano tako, da 
prostorski red določa členitev območja na prostorske in 
funkcionalne celote, območja namenske rabe prostora s 
površinami namenjenimi grajenemu javnemu dobru, 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 
drugi 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 prostorskega 
reda občine 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 drugi odstavek, 
ki določa vsebino krajinske zasnove, in sicer 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 tretji in četrti odstavek. 

Ad (24.): 

Predlagatelj je upošteval zahtevo glede črtanja določbe, da je za 
pripravo strategije prostorskega razvoja oziroma prostorskega 
reda 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 strategije prostorskega razvoja in 
prostorskega reda občine preveril možnost njihove skrajšave, 
kot mu je bilo naloženo. Pri tem je ugotovil, da je preveritev strategije 
prostorskega razvoja občine najustrezneje vezati na štiriletno 
obdobje političnega mandata odgovornih oseb v občini. Zato je v 
67. členu (v prvi obravnavi: 70. člen) določeno, da morajo občinski 
sveti o pobudah za spremembe in dopolnitve odločati najmanj 
enkrat na štiri leta. 
Preveritev prostorskega reda občine, 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 
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v krajših časovnih obdobjih. Zalo je v 67. členu (v prvi obravnavi: 
70. člen) določeno, da mora občinski svet o pobudah za 
spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na prostorski red občine, 
odločati najmanj enkrat na dve letni. 

Ad (26.): 

Predlagatelj je sledil stališču o potrebnem preoblikovanju določbe, 
ki se nanaša na potrditev strategije prostorskega razvoja in 
prostorskega reda občine tako, da bo nedvoumno jasno ali občina 
usklajeni del prostorskega plana lahko izvaja. 
Vsakega od obeh prostorskih aktov občine, strategijo 
prostorskega razvoja in prostorski red občine, 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 strategije prostorskega 
razvoja oziroma prostorskega rada občine. 

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 strategija prostorskega razvoja oziroma prostorski red 
občine, ki ga je minister zavrnil, v celoti ne sme izvajati. Zaradi 
jasnosti postopka potrditve obeh prostorskih aktov občine je v 
tem členu dodan tudi nov drugi odsta veko ugota vljanju popolnosti 
vloge za potrditev prostorskih aktov občine ter o njeni dopolnitvi 
oziroma zavrnitvi. 

Ad (27.): 

Predlagatelj je proučil restriktivnost določbe glede neveljavnosti 
strategije prostorskega razvoja oziroma prostorskega reda 
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 strategija prostorskega razvoja oziroma prostorski red občine, 
pri objavi katerega ni navedbe o številke in datuma sklepa ministra 
o potrditvi, ne sme izvajati, razen v primerih, ko minister v 
predpisanem roku občinskega prostorskega akta ni niti potrdil, 
niti zavrnil. V teh primerih občinski sveto tem sprejme ugotovitveni 
sklep, ki ga objavi hkrati s strategijo oziroma z odlokom. 

Zaradi vsebinske jasnosti je predlagatelj iz tega člena črtal tudi 
določbe, kise 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. 

Ad (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, kot jo 
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 
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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 (83. in 84. člen), pri čemer 
je v 83. členu navedel vrste začasnih ukrepov, njihovo vsebino 
ter začasne ukrepe vezal na program priprave ustreznega 
prostorskega akta, ter določil, da so na teh območjih dovoljena 
tudi pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega 
prostorskega akta. V 84. členu je določil tudi roke veljavnosti za 
posamezne vrste začasnih ukrepov. Predlagatelj je tudi poleg 
redakcijskih popravkov v 82. 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. 

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 (v prvi 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 vede nega 
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. Pra v 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 dnjgo 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, kise 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 drugo 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 drugo 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, kijih 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 predloga regionalne zasnove prostorskega razvoja, 
urbanistične in krajinske zasnove, prostorskega reda občine 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 (160. člen). 
Predlagatelj je zaradi usklajenosti s predlogom zakona o graditvi 
objektov oblikoval novo določbo o odgovornem vodji izdelave 
predloga prostorskega akta (159. člen), ki mora izpolnjevati pogoje 
za pridobitev statusa pooblaščenega prostorskega načrtovalca 
in je odgovoren za izdelavo predloga prostorskega akta v skladu 
s predpisi. S tem v zvezi je razširil tudi kazenske določbe in dodal 
nov 165. člen glede prekrškov odgovornega vodje izdelave 
predloga prostorskega akta. 
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Ad (42.): Ad (46.): 

Predlagatelj je v skladu s stališčem DZ proučil možnost zakonske 
določitve "občinskega urbanista" In v novem 161. členu oblikoval 
določbo, po kateri mora imeti občina posebno službo za urejanje 
prostora oziroma, če le te nima ustanovljene, pa mora imeti 
zagotovljeno sodelovanje najmanj enega pooblaščenega 
prostorskega načrtovalca po predpisih o graditvi objektov - 
občinskega urbanista, ki skrbi za strokovnost opravljanja nalog 
prostorskega urejanja iz občinske pristojnosti. 

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 D Z v fazi osnutka najkasneje pred- 
tretjo obravnavo zakona in bo te predpise v osnutku pripravil za 
tretjo obravnavo predloga zakona. 

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 aktov. 

Ad (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 strategijo prostorskega razvoja Slovenije, 
najkasneje v enem letu po njenem sprejetju pa mora Vlada RS 
sprejeti prostorski red Slovenije (168. člen). Občine morajo sprejeti 
strategijo prostorskega razvoja in prostorski red občine 
najkasneje v treh letih po sprejemu prostorskega reda Slovenije 
(170. člen). Skrajšanje roka priprave strategije prostorskega 
razvoja 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 
prostorskega reda občine, saj se bodo določbe teh aktov, ki ne 
bodo v nasprotju s strategijo prostorskega razvoja občine, 
ustrezno povzele v prostorski red občine(172. člen). Sicer pa 
prostorski ureditveni pogoji lahko veljajo največ tri leta po uveljavitvi 
strategije prostorskega razvoja Slovenije, saj morajo občine 
najkasneje v tem roku sprejeti svoje prostorske rede. V zvezi z 
občinskimi prostorskimi izvedbenimi načrti (zazidalni, ureditveni 
in lokacijski načrti), pa bodo morale občine hkrati z uveljavitvijo 
prostorskega reda občine z odlokom ugotoviti skladnost teh 
načrtov s strategijo prostorskega razvoja in prostorskim redom 
občine 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. 

Predlagatelj je v skladu s stališčem DZ proučil možnost skrajšanja 
rokov za vzpostavitev sistema zbirk podatkov (177. 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 predlaga telj doda tno 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 prostorskega reda občine) 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 zasnove prostorskega razvoja 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 upošte val 
Evropsko listino o lokalni samoupravi m 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 
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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 
in omejitve lastninske pravice v javno korist 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 in omejitev lastninske pravice v 
javno korist 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 nomotehnično prečistil ter 
črtal 5. odstavek, ki je urejal razlastitev za potrebe komasacije, 
saj je to možnost razlastitve predlagatelj opusti. 

Predlagatelj je celovito preučil pripombe podane k 92. členu (v 
prvi obravnavi: 97. člen) ter ta člen označil kot splošno določbo in 
mu nadel nov naslov- dopustnost razlastitve in omejitve lastninske 
pravice. V njegovi vsebini je jasneje navedel, da so razlastitve in 
omejitve lastninske pravice (omejitev s pravico uporabe za določen 
čas ■ 109 člen in obremenitev z začasno ali trajno služnostjo 110. 
člen) dopustne le v javno korist in pod pogojem, da je za dosego 
javne koristi nujno potrebna in da je javna korist razlastitvenega 
namena v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino. Predlagatelj 
je po preučitvi pripomb ugotovil, da so določbe o razlastitvi in 
omejitvi lastninske pravice 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 nepra vdnemu 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 v pravnih sistemih 
drugih 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 
prostorskega razvoja, 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. 

V prenovljenem 96. členu je predlagatelj določil, da mora 
razlastitveni upravičenec vložiti predlog za razlastitev, če v roku 
30 dni po vročitvi ponudbe za odkup lastniku nepremičnine ni 

jjspel pridobiti nepremičnine s sklenitvijo pogodbe. Prav tako pa 
je uredil način vročanja v primeru, da vročitve ponudbe za odkup 
ni mogoče izvršiti in napotil na upoštevanje pogojev, določil in 
postopka iz 211., 212. in drugih členov zakona o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih, ki govorijo o skrbnikih za posebne primere. 

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). Vprimeru, 
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 
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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). 

V 104. 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 180. 
člena v prehodnih in končnih določbah). Poleg strokovnih 
standardov se upoštevajo tudi namembnost zemljišča pred 
uveljavitvijo načrta, kije 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. 

V 111. členu je predlagatelj določil, da so pogoji za uveljavljanje 
pravice do vrnitve podani, če razlastitveni upravičenec ne zagotovi 
začetka gradnje objekta ali objektov, zaradi katerih je bila razlastitev 
predlagana v roku iz 102. člena. To je rok, ki ga upravni organ 
določi v odločbi in predstavlja omejitev časa v katerem mora 
razlastitveni upravičenec pričeti z gradnjo objekta oziroma 
objektov. 

Predlagatelj je preučil prejete 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), kje rje sledil 
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 drugem 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. člena (v prvi obravnavi: 122. člen). 
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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 odsta vka v 17. člen, kjer so našteti 
vsi prostorski akti. Sledeč mnenju sekretariata je predlagatelj 
tudi uskla dil 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 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 
D Z 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 21. 
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 drža vni 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 
v22. členu ne določa, kdo ugotavlja neskladja med občinskim 
prostorskim aktom in državnim oziroma skupnim prostorskim 
aktom Za strategijo prostorskega razvoja občine in prostorski 
red občine 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, prostor in energijo po zakonu o državni upravi: 
"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 pripra vi 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, 
kar je posebej obrazloženo v točki Ad (10.) te obrazložitve. 

11. Predlagatelj je sledil pripombi, da je potrebno rešitve v zvezi z 
urbanistično pogodbo dograditi, oziroma izčistiti 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, 
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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 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 minister za 
prostor z odločbo zadrži izvajanje tistih delov prostorskega 
akta lokalne skupnosti, ki so v nasprotju z državnim 
lokacijskim načrtom. V skladu s tem je predlagatelj dopolnil 
tudi peti odstavek 21. člena 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 3 točko prvega odstavka tako, da se besedilo 
sedaj glasi: "Zasnovo 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 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: strategija prostorskega razvoja občine in 
prostorski red občine. Delno je preoblikovana tudi vsebina 
prostorskega reda občine Poimenovanje podrobnejših meril 
in pogojev za gradnjo, ki jih lahko za posamezno ureditveno 
območje določi prostorski red občine, 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 strategije 
prostorskega razvoja Slovenije predlagatelj uvedel tudi 
prostorski red Slovenije kot drža vni prostorski akt, je dosežena 
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enotnost v poimenovanju in vsebini prostorskih aktov na 
državni in občinski ravni. 
Predlagatelj je preveril tudi določbe glede potrjevanja strategije 
prostorskega razvoja in prostorskega reda občine. 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 strategije 
prostorskega razvoja in prostorskega reda občine ter o njeni 
dopolnitvi oziroma zavrnitvi. Črtanje tretji odstavek, ki določa, 
da lahko minister 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 strategija 
prostorskega razvoja oziroma prostorski red občine, ki ga je 
minister zavrnil, ne sme izvajati. 
Spremenjena je tudi določba 70. člena (v prvi obravnavi: 73. 
člen), ki določa uskladitev strategije prostorskega razvoja 
oziroma prostorskega reda občine. 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 akt občine in ga pošlje v potrditev ministru. 

16. Predlagatelj je v skladu s pripombo ocenil določbo v zvezi z 
izdajo podzakonskih predpisov o podrobnejši vsebiniJn obliki 
prostorskih aktov. V predlogu zakona za drugo obravnavo je 
v 18. členu (v prvi obravnavi: 83. člen) v skladu s stališčem 
DZ 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 akta 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 (v prvi obravnavi: 91. člen). 
Predlagatelj je ocenil predvideno prodajo nepremičnin oziroma 
stvarnega premoženja občine z vidika določb Zakona o javnih 
financah (Url. 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 v 137. členu nadomestil manj primeren izraz 
"komunalni objekti javne rabe" z ustreznejšim "grajeno javno 
dobro" ter podal izhodišče za oblikovanje ustreznih določb v 
predlogu zakona o graditvi objektov glede pogojev za 
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pridobitev statusa grajenega javnega dobra in za njegovo 
ukinitev. 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 tretjem 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. 
Predlagatelj je v novem 182. 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 
176., 177., 179. in 184. člena (v prvi obravnavi: 208., 209., 
216. in 217 člen). 
Predlagatelj je zaradi sklicevanja v drugih predpisih na 
prostorske akte, ki jih določata veljavni zakon o urejanju 
prostora in o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, 
vnesel nov 175. člen, po katerem se z dnem uveljavitve tega 

zakona štejeta za prostorska planska akta strategija 
prostorskega razvoja Slovenije in strategija prostorskega 
razvoja občine, za prostorske izvedbene akte pa prostorski 
red občine in državni oziroma občinski lokacijski načrti. 
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 187. in 188. 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 186. 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 181. 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 181. člen določbo, po kateri se soglasja, ki jih v skladu 
z različnimi področnimi zakoni dajejo soglasjedajalcl 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 z določbo v novem 185. členu razveljavil določbo 
prvega odstavka 10. člena zakona o živinoreji (Uradni list 
RS, št. 18/2002) ki določa, da se posamezna opravila, 
povezana z živinorejo in ki se opravljajo v skladu s predpisi 
ne štejejo za medsosedske motnje oziroma za motenje 
posesti. Ta določba je nejasna, saj nedvoumno ne določa, kaj 
pomeni "reja v skladu s predpisi", pa tudi sicer posega v 
pristojnosti predpisov s področja urejanja prostora in varstva 
okolja, ki določajo pogoje in zahteve, kijih je treba spoštovati 
pri urejanju prostora in opravljanju dejavnosti, torej tudi glede 
načrtovanja prostorskih ureditev in posegov v prostor ter 
opravljanja dejavnosti tako, da ne pride do "medsosedskih 
motenj" oziroma motenja posesti. 
Predlagatelj je v to poglavje vnesel tudi nova 180. in 183. 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 189. člen z novo peto in deseto točko. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN 

SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA 

DELO IN SOCIALNO VARNOST 

HELENSKE REPUBLIKE O 

SODELOVANJU NA PODROČJU DELA 

(BGRSPD) 

- EPA 597 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0079 
Številka: 101-06/2002-1 
Ljubljana, 09.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 151. dopisni seji dne 9.7.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNO VARNOST 
HELENSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA 
PODROČJU DELA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Sonja Čujovič, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNO VARNOST HELENSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA 
PODROČJU POLITIKE DELA 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in 
socialno varnost Helenske republike o sodelovanju na področju 
politike dela, podpisan v Atenah 2. marca 2001. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem 
prevodu glasi: 

SPORAZUM 

MED 

MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 
MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNO VARNOST 

HELENSKE REPUBLIKE 

O SODELOVANJU NA PODROČJU POLITIKE DELA 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije 
in Ministrstvo za delo in socialno varnost Helenske republike ob 
upoštevanju, da je Helenska republika članica Evropske Unije in 
na podlagi tega dejstva zavezana k ravnanju v skladu z 
zakonodajo Evropske Unije (v nadaljevanju pogodbenika), sta 
se 

v želji, da vzpostavita medsebojno sodelovanje pri vključevanju 
Republike Slovenije v Evropsko unijo in sodelovanje na delovnih 
področjih obeh pogodbenikov, odločila skleniti ta sporazum o 
medsebojnem sodelovanju. 

Da bi dosegla ta namen, sta se pogodbenika sporazumela, kot 
sledi: 

2. člen 

Sodelovanje poteka predvsem v teh oblikah: 

1. izmenjava strokovnjakov s področij, za katera sta pristojni 
ministrstvi; 

2. posvetovanja in dodatno usposabljanje strokovnjakov; 
3. izmenjava strokovnega gradiva, zlasti o izvajanju programov 

za politiko dela in zaposlovanja, zakonodajnih predlogov in 
drugega gradiva s področja dela obeh ministrstev ter ustreznih 
strokovnih mnenj. 

Vrsta in obseg konkretnih oblik sodelovanja se za vsak primer 
posebej sporazumno določita za obdobje dveh let 

1. člen 

Pristojna organa za sodelovanje sta: 

a) na slovenski strani: Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve Republike Slovenije skupaj s pristojnimi službami 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, 

b) na grški strani: Ministrstvo za delo in socialno varnost 
Helenske republike skupaj s svojimi pristojnimi Generalnimi 
direkcijami in pristojnimi službami Organizacije za 
zaposlovanje 

3. člen 

Pogodbenika določata te prednostne naloge: 

1. izmenjava informacij o pripravljalnem delu procesa 
vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo; 

2. izmenjava izkušenj o ukrepih, predpisih in institucijah na 
področju politike dela in zaposlovanja; 

3. izmenjava informacij o sistemu odnosov med delodajalci in 
delojemalci, kolektivnih pogodbah in zakonski ureditvi 
delovanja trga dela; 
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izmenjava izkušenj o posebnih programih za preprečevanje 
dolgotrajne brezposelnosti in za pomoč skupinam z 
neugodnim položajem na trgu dela (iskalci prve zaposlitve, 
invalidi itd.); 
izmenjava izkušenj o načinih ugotavljanja učinkovitosti 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja; 
izmenjava praktičnih izkušenj o delovanju inšpekcije dela, 
predvsem z vidika varstva in zdravja pri delu in preprečevanja 
dela na črno; 
proučitev stanja, možnosti in koristi za razvoj raznih oblik 
sodelovanja med državama na področju zaposlovanja. 

4. člen 

5. člen 

Ta sporazum začne veljati z dnem sprejema zadnjega 
obvestila o izpolnitvi notranjepravnih postopkov s strani 
pogodbenic po diplomatskih poteh, ki so potrebni za začetek 
njegove veljavnosti. 

Ta sporazum se sklene za obdobje štirih let. Po preteku tega 
obdobja se njegova veljavnost molče podaljša vsakokrat za 
eno leto, če ga noben pogodbenik pisno ne odpove najkasneje 
30 dni pred njegovim potekom. 

Sestavljeno v Atenah dne 2. 
angleškem jeziku. 

marca 2001 v dveh izvirnikih v 

Pogodbenika se glede financiranja izvajanja tega sporazuma 
dogovorita, da stroške potovanj in nastanitve strokovnjakov krije 
vedno pošiljatelj, gostitelj pa poskrbi za pripravo ustreznega 
strokovnega programa. 

Za Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve 
Republike Slovenije 

Za Ministrstvo za delo 
in socialno varnost 
Helenske republike 

Vlado Dimovski l.r. Anastassios Giannitsis l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
socialne zadeve Republike Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

2. marca 2001 sta dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in 
socialne zadeve Republike Slovenije in dr Anastasios Gianntissis, 
minister za delo in socialno varnost Helenske republike podpisala 
Sporazum med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve 
Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno varnost 
Helenske republike o sodelovanju na področju politike dela. 

S sklenitvijo omenjenega sporazuma bosta državi vzpostavili 
medsebojno sodelovanje na delovnih področjih, ki jih pokrivata 
obe ministrstvi. Grška stran je že pred časom izrazila interes, da 
sodeluje s Slovenijo kot državo kandidatko za članstvo v Evropski 
uniji, predvsem na področjih, kijih pokrivata obe resorni ministrstvi. 

Sporazum predvideva predvsem naslednje oblike sodelovanja: 
izmenjavo strokovnjakov s področij, ki jih pokrivata ministrstvi; 
posvetovanja in dodatno usposabljanje strokovnjakov; 
izmenjavo strokovnega gradiva, zlasti programov izvajanja 
politike dela in zaposlovanja, zakorodajnih predlogov ter 
drugega gradiva s področja dela ministrstev kakor tudi 
strokovnih mnenj o njem. 

Na podlagi tega sporazuma pogodbenici določata naslednje 
prednostne naloge: 

izmenjavo informacij o pripravah Republike Slovenije na 
pridružitev Evropski uniji; 
izmenjavo izkušenj o ukrepih, predpisih, in institucijah na 
področju politike dela in zaposlovanja; 
izmenjavo informacij o sistemu industrijskih odnosov, o 

kolektivnih pogodbah in o zakonski ureditvi delovanja trga 
dela; 
izmenjavo izkušenj o posebnih programih za preprečevanje 
dolgotrajne brezposelnosti ter za podporo skupin z neugodnim 
položajem na trgu dela (prvi iskalci zaposlitve, invalidi...); 
izmenjavo izkušenj o delovanju inšpekcije dela, predvsem z 
vidika varstva in zdravja pri delu in preprečevanja dela na 
črno; 
izmenjavo izkušenj o metodah ugotavljanja učinkovitosti 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja; 
proučitev stanja, možnosti in interesov za razvoj raznih oblik 
sodelovanja med državama na področju zaposlovanja. 

Na podlagi omenjenega sporazuma bosta obe strani bosta sklenili 
delovni načrt za dobo dveh let, v katerem bosta opredelili 
konkretne aktivnosti za sodelovanje. 

V skladu s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah 
sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Ratifikacija Sporazuma med Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in 
socialno varnost Helenske republike o sodelovanju na področju 
politike dela ne bo zahtevala spreminjanja veljavnih oziroma 
sprejemanja novih predpisov, prav tako je omenjen sporazum v 
skladu s pravnim redom Evropske skupnosti. Izvajanje tega 
sporazuma ne bo zahtevalo porabe dodatnih proračunskih 
sredstev. 

poročevalec, št. 75 52 19. julij 2002 



IZJAVA O SKLADNOSTI 

SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNO VARNOST 
HELENSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU POLITIKE DELA S 

PREDPISI EU 

1. Naslov predloga gradiva: 
Sporazum med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve 
Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno varnost 
Helenske republike o sodelovanju na področju politike dela 

9 
4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

2. Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

b) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

c) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 

/ 

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): 

/ 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino 

/ 

6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik 

Sporazum med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve 
Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno varnost 
Helenske republike o sodelovanju na področju politike dela je 
preveden v angleški jezik. 

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

* 
/ 

!L Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Sklepanje sporazumov o sodelovanju med ministrstvi ni 
vključeno v državni program za prevzem pravnega reda ES 

mag. Renata Cvelbar Bek, l.r. dr. Vlado DIMOVSKI, l.r. 
državna podsekretarka MINISTER 

53 poročevalec, št. 75 



———:  

'• ' - . 

- 

■ 

. ■ . ■■ > - ; Vi 

, 

■ 

. ■ 

. 

. 

- 

' ' 
■ 

. 

■ 

- 

. 
' 

;• ' 

54 
— 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI GARANCIJSKE POGODBE 

MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 

EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO ZA 

OBVEZNOSTI IZ KREDITA EKOLOŠKO 

RAZVOJNEGA SKLADA REPUBLIKE 

SLOVENIJE (MGPEBES) 

- EPA 603 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1811-0053 
Številka: 433-17/2001-11 
Ljubljana, 11.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 82. redni seji dne 11.7.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI GARANCIJSKE 
POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO 
INVESTICIJSKO BANKO ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA 
EKOLOŠKO RAZVOJNEGA SKLADA REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 

ki ga poSilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Sibil Svilan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Maja Košak, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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ZAKON 

O RATIFIKACIJI GARANCIJSKE POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA EKOLOŠKO 

RAZVOJNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. člen 

Ratificira se Garancijska pogodba med Republiko Slovenijo in 
Evropsko investicijsko banko za obveznosti iz kredita Ekološko 
razvojnega sklada Republike Slovenije, sklenjena v Luxembourgu 
4. aprila 2002. 

2.. člen 

Garancijska pogodba se v izvirniku v angleškem jeziku in 
slovenskem prevodu glasi: 

EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA 

FIN0 21.427 

SLOVENIJA - OKVIRNO POSOJILO ZA PODROČJE OKOLJA 

GARANCIJSKA POGODBA 

med 

REPUBLIKO SLOVENIJO 

in 

EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO 

Ljubljana, 27. marec 2002 
Luxembourg, 4. april 2002 
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TA POGODBA SE SKLENE MED: 

Republiko Slovenijo, ki nastopa prek Ministrstva za finance, ki ga 
zastopa g. Anton Rop, minister za finance, 

v nadaljevanju: "garant", 

na eni strani in 

Evropsko investicijsko banko z upravo na 100, Boulevard Konrad 
Adenauer, Luxembourg-Kirchberg, Veliko vojvodstvo 
Luksemburg, ki jo zastopata ga. GrammatikiTsingou, pomočnica 
direktorja, in g. Gerhard Hutz, vodja oddelka, 

v nadaljevanju: "banka", 

na drugi strani. 

GLEDE NA TO: 

da je Svet Evropske unije na podlagi Sklepa Sveta 2000/24/ 
ES z dne 22. decembra 1999 povabil banko, da predlaga 
večjo predpristopno posojilno pomoč državam Srednje in 
Vzhodne Evrope, ki so zaprosile za vstop v Evropsko unijo; 

da je Odbor guvernerjev banke upošteval ta sklep in odobril 
dodelitev posojil tem državam iz svojih lastnih finančnih 
sredstev; 

da je Okvirni sporazum o finančnem sodelovanju med banko 
in garantom (v nadaljevanju: "okvirni sporazum") garant 
podpisal 1. decembra 1997 in banka 15. decembra 1997; 

da se je s pogodbo (v nadaljevanju: "finančna pogodba") z 
dne 21. decembra 2001 med banko in Ekološko razvojnim 
skladom Republike Slovenije, javnim skladom (v nadaljevanju: 
"posojilojemalec"), banka strinjala, da v korist posojilojemalca 
odobri kredit v znesku, enakem 10 000 000 evrov (deset 
milijonov evrov), za financiranje projektov, s posojili ali 
neposredno, na področju prenavljanja, izboljševanja, 
posodabljanja in razširjanja sistemov za oskrbo z vodo in 
ravnanje z odpadnimi vodami ter drugih okoljskih projektov 
(v nadaljevanju "projekti" ali posamično "projekt"), ki izpolnjujejo 
pogoje za finančno pomoč banke; 

da so obveznosti banke po finančni pogodbi pogojene s tem, 
da garant predhodno ali hkrati podpiše in predloži garancijo 
za izpolnjevanje finančnih obveznosti posojilojemalca po 
finančni pogodbi in ugodno pravno mnenje o tem; 

da garant potrjuje, da financiranje po finančni pogodbi spada 
v področje uporabe okvirnega sporazuma; 

da bo garantov generalni državni pravobranilec izdal mnenje 
v obliki, ki je sprejemljiva za banko; 

da je sklenitev te garancijske pogodbe odobril Državni zbor 
Republike Slovenije (Priloga I), 

je dogovorjeno naslednje: 

1. ČLEN 
Finančna pogodba 

1.01 Garant izjavlja, da je dobro seznanjen s pogoji in določili 
finančne pogodbe, katere verodostojen izvod, tak kot sta 
ga pogodbenici podpisali, je banka dostavila garantu. 

2. ČLEN 
Obveznosti garanta 

2.01 Garant kot prvi zavezanec in ne le kot porok ob 
uveljavljanju garancije v celoti jamči za popolno in 
pravočasno izpolnjevanje vseh denarnih obveznosti 
posojilojemalca do banke po finančni pogodbi skupaj z 
vsemi plačili obresti brez vsakršnih omejitev, provizij, 
nepredvidenih stroškov in drugih izdatkov ter vseh 
zneskov, ki jih posojilojemalec dolguje banki na podlagi 
določb finančne pogodbe. 

2.02 Če bi garant pozneje kaki tretji strani odobril jamstvo za 
izpolnitev kakšnih njenih obveznosti v zvezi z zunanjim 
dolgom ali s tem povezano ugodnejšo ali prednostno 
obravnavo, bo o tem obvestil banko in bo, če bo banka 
tako zahtevala, banki dal enakovredno jamstvo za 
izpolnjevanje svojih obveznosti po tej pogodbi ali ji odobril 
ugodnejšo ali prednostno obravnavo, ki bo enakovredna. 
Garant izjavlja, da trenutno ne obstaja nobeno tako 
jamstvo ali ugodnejša ali prednostna obravnava. 

Člen 2.02 se ne nanaša na zavarovanje katerih koli 
prodajalčevih terjatev ali katerih koli obremenitev, s 
katerimi se zavaruje zgolj nabavna cena zemljišča ali 
blaga. 

2.03 Garant se obvezuje, da bo priskrbel informacije o 
zakonodaji oziroma pravnem okviru, ki zadevajo 
posojilojemalca in bi lahko vplivale na izvedbo projekta. 

3. ČLEN 
Uveljavitev garancije 

3.01 Zahtevek na podlagi te pogodbe je mogoče dati, kakor 
hitro posojilojemalec ne izpolni vseh obveznosti ali dela 
obveznosti, za katere velja garancija v skladu s členom 
2.01 te pogodbe. 

3.02 Garant se nepreklicno odreka vsakršnemu ugovoru ali 
zakonskim izjemam v zvezi s popolnim ali delnim 
uveljavljanjem te garancije. Obvezuje se, da bo na pisno 
ali telegramsko zahtevo banke izpolnjeval svoje 
obveznosti ob vsakem zahtevku in plačeval zapadle 
zneske brez vsakršnih omejitev, zadrževanj ali pogojev, 
ne da bi bilo banki treba priskrbeti kaka druga posebna 
dokazila v podporo njenemu zahtevku razen razloga za 
zahtevek, ki izhaja iz te garancije. Še posebej banka ni 
dolžna dokazovati, da je sprožila kak postopek proti 
posojilojemalcu; pred uveljavljanjem te garancije ni dolžna 
unovčiti vrednostnih papirjev ali uveljavljati kakega 
drugega jamstva, ki ga je morebiti zagotovil posojilojemalec 
ali kaka tretja stran. 
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3.03 Garantovo plačilo zapade petnajsti dan po datumu 
zahtevka. 

8. ČLEN 
Pravni režim pogodbe 

3.04 Če banka poda zahtevek, ima garant pravico pod pogoji, 
ki so navedeni v finančni pogodbi, takoj poravnati vse 
denarne obveznosti posojilojemalca po finančni pogodbi, 
ki so ob taki poravnavi še neplačane. 

4. ČLEN 
Subrogacija (prenos pravic) 

4.01 Ko garant izvrši plačilo banki, v obsegu takega plačila 
prevzame nase pravice in terjatve, ki jih ima banka do 
posojilojemalca v zvezi s tem plačilom; na pravico do 
subrogacije se ni mogoče sklicevati v škodo banke. 

5. ČLEN 
Obveščanje 

5.01 Banka obvesti garanta o vsakem dejstvu ali dogodku, s 
katerim bo seznanjena in ki bi lahko ogrozil 
posojilojemalčevo plačilo ali odplačilo zneskov, za katere 
velja garancija po tej pogodbi. Banka pa ni dolžna iskati 
takih podatkov in na podlagi te določbe ne nosi nobene 
odgovornosti. 

5.02 Garant takoj obvesti bankb o vsakem dejstvu ali dogodku, 
ki bi lahko ogrozil izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej 
pogodbi. 

5.03 Garant obvesti banko o vsakem jamstvu, ki ga da kaki 
tretji strani z namenom, ki je naveden v členu 2.02. 

5.04 Garant uradno obvesti banko o dokončanju postopkov, 
ki so v Republiki Sloveniji potrebni za začetek veljavnosti 
garancijske pogodbe. 

6. ČLEN 
Spremembe finančne pogodbe 

6.01 Banka obvesti garanta o spremembah, ki ne povečujejo 
obveznosti garanta in jih banka opravi v finančni pogodbi 
zaradi izboljšanja ali okrepitve položaja banke v odnosu 
do posojilojemalca. 

Banka ima pravico, da posojilojemalcu na njej ustrezen 
način odobri do trimesečno podaljšanje roka za vsako 
odplačilo glavnice ali plačilo obresti in drugih spremljajočih 
stroškov, ne da bi bila dolžna tako svojo odločitev predložiti 
garantu. 

Razen sprememb iz predhodnih odstavkov tega 6 člena 
je treba vse druge spremembe v finančni pogodbi predložiti 
v odobritev garantu Ta lahko svojo odobritev odreče 
samo, če bi predlagane spremembe škodljivo vplivale 
nanj kot garanta. 

7. ČLEN 
Davki, druge dajatve in stroški 

7.01 Davki ali druge dajatve, sodni stroški in drugi stroški, ki 
nastanejo pri sklepanju ali izvajanju te garancijske 
pogodbe, bremenijo garanta. Garant bo plačila po tej 
pogodbi opravljal brez vsakršnega odbitka ali zmanjšanja 
zaradi davkov ali drugih dajatev. 

8.01 Veljavno pravo 

Pravna razmerja med pogodbenicama, oblikovanje in 
veljavnost te pogodbe ureja zakonodaja Velikega 
vojvodstva Luksemburg. 

8.02 Kraj izpolnitve pogodbe 

Kraj izpolnitve te pogodbe je sedež banke. 

8.03 Sodna pristojnost 

Ker je za pogodbenici sodno pristojno izključno Sodišče 
Evropskih skupnosti, se vsi spori v zvezi z garancijsko 
pogodbo predložijo temu sodišču. 

Odločba Sodišča Evropskih skupnosti je dokončna in jo 
bosta kot tako pogodbenici sprejeli brez vsakršnih 
omejitev ali pridržkov. 

8.04 Odrekanje pravicam 

Pogodbenici soglašata, da je ta garancijska pogodba 
komercialne narave, in se obvezujeta, da se bosta 
odpovedali vsem morebitnim imunitetam, ki jih zdaj uživata 
ali bi jih lahko uživali v prihodnje v kateri koli državi v 
zvezi s sodno pristojnostjo Sodišča Evropskih skupnosti. 

8.05 Dokazila o dolgovanih zneskih 

V katerem koli pravnem sporu v zvezi s to garancijsko 
pogodbo je potrdilo banke o kakem znesku, dolgovanem 
banki po tej garancijski pogodbi, dokaz prima facie o takem 
znesku. 

8.06 Začetek veljavnosti 

Ta pogodba začne veljati, ko so končani postopki, ki so v 
zvezi s tem potrebni v Republiki Sloveniji, in po uradnem 
obvestilu o tem v skladu s členom 5.04 te pogodbe. 

9. ČLEN 
Končne določbe 

9.01 Obvestila 

Obvestila in druga sporočila po tej pogodbi se pošljejo na 
ustrezen naslov, ki je naveden v nadaljevanju, izjema pa 
so obvestila za garanta v zvezi s sodnimi spori, ki so 
bodisi v teku ali grozijo, saj se pošljejo na naslov, naveden 
v spodnji točki 2), ki si ga je garant izbral za svoj domicil: 

- za garanta: 1) Ministrstvo za finance 
Župančičeva 3 
1502 Ljubljana 
Slovenija 

2) Veleposlaništvo Republike Slovenije 
179, Avenue Louise 
B-1050 Bruselj 

- za banko: 100 Boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg-Kirchberg. 
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Vsaka pogodbenica lahko z obvestilom drugi pogodbenici 
spremeni svoj zgornji naslov, vendar pa je mogoče naslov 
pod točko 2) zamenjati samo z naslovom v okviru 
Evropske skupnosti. 

9.02 Oblika obvestil 

Obvestila in druga sporočila, za katera so po tej pogodbi 
ali v njih samih predvideni fiksni roki, ki so za naslovljenca 
obvezujoči, je treba vročiti osebno ali poslati s 
priporočenim pismom, telegramom, teleksom, potrjenim 
telefaksom ali kakim drugim sredstvom obveščanja, s 
katerim je mogoče dokazati, da je naslovljenec prejel 
obvestilo. Datum priporočenega sporočila oziroma 
navedeni datum prejema oddanega sporočila bo odločilen 
pri določanju takega roka. 

9.03 Uvodne navedbe, dodatki in priloge 

Uvodne navedbe so sestavni deli te garancijske pogodbe. 

Pogodbi so priložene naslednje priloge: 

Priloga I - Pooblastilo Državnega zbora Republike 
Slovenije 

V POTRDITEV NAVEDENEGA sta pogodbenici sklenili to 
pogodbo v treh izvirnikih v angleškem jeziku. 

To garancijsko pogodbo sta parafirala v imenu GARANTA ga. 
Maja Košak, svetovalka vlade, in v imenu BANKE g. Richard 
Schnopfhagen, svetovalec. 

Ljubljana, 27. marec 2002 

Za REPUBLIKO SLOVENIJO 
in v njenem imenu: 

A. Rop l.r. 

Luxembourg, 4. april 2002 

Za EVROPSKO 
INVESTCIJSKO BANKO 

in v njenem imenu: 

G.Tsingou l.r. G. Hutz l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje garancijske pogodbe skrbi Ministrstvo za finance Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Vlada Republike Slovenije je na osnovi zakona o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 30/39) in skladno z odločitvami 
Državnega zbora ustanovitelj Ekološkega razvojnega sklada, 
javnega sklada. 

Sedanji Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad, 
Ljubljana, je bil ustanovljen na podlagi določil Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS št. 32/93) kot neprofitna finančna organizacija 
za kreditiranje naložb na področju varstva okolja, s posojili z 
ugodno obrestno mero. Sprva organiziran kot delniška družba, 
se je z zakonom o javnih skladih s 1.1.2001 preoblikoval v javni 
finančni sklad. 

EKO sklad je pravna oseba javnega prava. EKO sklad opravlja 
naloge spodbujanja razvoja na področju varstva okolja z dajanjem 
kreditov in poroštev za okoljske naložbe in z drugimi oblikami 
financiranja in spodbujanja razvoja na področju varstva okolja. 

EKO sklad upravlja z namenskim premoženjem v višini 15,4 mrd 
SIT, ki so angažirana v posojilih, danih za namene varstva okolja, 
terjatvah do bank in tržnih vrednostnih papirjih. 

Zaradi izpada načrtovanih virov pri dokapitalizaciji EKO sklada v 
letih 2001 ■ 2003 je nujna pridobitev dodatnih virov sredstev iz 
kredita Evropske investicijske banke v višini 10,0 mio EUR, da bi 
lahko uresničili načrtovano dinamiko kreditiranja naložb v letih 
2002 in 2003, oziroma do 2005. 

2. Republika Slovenija in Evropska investicijska banka (EIB) sta 
sklenili Okvirni sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko 
investicijsko banko o dejavnostih EIB v Sloveniji (Okvirni 
sporazum) (UL RS št. 22/99), ki v času do polnopravnega članstva 
RS v Evropski uniji in posledično v Evropski investicijski banki, 
zagotavlja splošni pravni okvir za sodelovanje med RS in EIB. 

Okvirni sporazum v preambuli določa, da se njegova določila v 
zvezi s projekti, ki jih v Sloveniji lahko EIB financira, nanašajo le 
na tiste projekte, ki so v interesu Slovenije. V tem smislu daje 
Sloveniji in njenim subjektom možnost najemanja kreditov pri EIB 
za tiste projekte, ki so prioriteta države. 

3. Projekti na področju izgradnje in vzdrževanja objektov in naprav 
lokalne okoljske infrastrukture ter sanacija virov onesnaževanja 
kot so opredeljeni v Nacionalnem programu varstva okolja so 
izjemno pomembni za implementacijo direktive IPPC (osnovna 
direktiva EU na področju preprečevanja industrijskega 
onesnaževanja), kar bo pospešilo implementacijo okoljskih 
predpisov EU, povezanih s polnopravnim članstvom RS v EU. 
Vlada RS je na 23. seji 26. aprila 2001 potrdila pripravljenost, da v 
skladu s pravili EIB z garancijo države podpre najetje kredita 
Ekološkega razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega 
sklada pri EIB za financiranje ekoloških projektov. Vlada RS je 
zato sklenila, da bo Državnemu zboru, kolikor bodo pogoji za 
tako poroštvo zanjo sprejemljivi, predlagala sprejem zakona o 
poroštvu za kredit, ki ga bo pri Banki najel EKO sklad, V skladu s 
tem je Vlada na 46. seji, dne 18 oktobra 2001, sprejela pobudo in 
izhodišča za pogajanja o garancijski pogodbi, ki jih je Odbor za 
zunanjo politiko Državnega zbora potrdil na svoji 18 izredni seji 9. 

novembra 2001. Pogajanja za sklenitev kreditne pogodbe med 
EKO skladom in EIB ter pogajanja za sklenitev garancijske 
pogodbe med RS in EIB so bila uspešno opravljena 15. novembra 
2001. Poročilo o pogajanjh je bilo sprejeto. 

4. EKO sklad mora skladno z Nacionalnim programom varstva 
okolja (NVPO) zagotoviti po 3 milijarde SIT letno za naložbe na 
področju varstva voda in na področju ravnanja z odpadki. Po 
skupni oceni Gospodarske zbornice Slovenije in Ministrstva za 
okolje in prostor iz marca 2001 glede stroškov uvajanja direktive 
IPPC, pa naj bi EKO sklad za prilagoditev obstoječih obratov na 
področju sprememb tehnoloških procesov, zmanjševanja emisij 
v zrak in vode, ravnanja z odpadki, zmanjševanja emisij hrupa 
itd., do leta 2007 dodatno zagotovil okoli 1,5 mrd letno. 

Iz navedenega sledi, da mora EKO sklad v letih 2001 do 2003 (oz. 
2005) zagotoviti letno od 4,5 do 5 milijard SIT za kreditiranje 
okoljskih naložb v Sloveniji. 

Zaradi pomanjkanja sistemskih virov (proračun, dokapitalizacija), 
ki predstavljajo osnovna povečanja namenskega premoženja 
EKO sklada, ki z razpoložljivimi sredstvi v naslednjih 3-5 letih bi 
mogel zagotoviti kreditiranja okoljskih naložb v obsegu, kot mu 
ga nalagajo sprejeti dokumenti. Zato bo najel 10 mio EUR kredita 
pri trenutno najugodnejšem ponudniku - EIB. S tem kreditom bo v 
naslednjih letih lahko premostil primanjkljaj sredstev in zagotovil 
kreditiranje okoljskih naložb v obsegu, ki ga določajo zgoraj 
navedeni dokumenti. 

Politika EIB dopušča financiranje projektov le do 50% investicijske 
vrednosti, medtem, ko politika Eko sklada dovoljuje sofinanciranje 
do 70 %. Zato bo EKO sklad za projekte, kijih bo sofinanciral iz 
kredita, najetega pri EIB, dodal 20 % iz lastnih sredstev. 

5. Kredit EIB bo mogoče koristiti na osnovi sklenjene kreditne 
pogodbe med EIB in EKO skladdm ter garancijske pogodbe med 
Republiko Slovenijo .in EIB. Sprejetje zakona o poroštvu bo 
omogočilo sklenitev garancijske pogodbe, kar bo EKO skladu 
orqogočilo črpanje kredita. 

6. Temeljni garancijski pogoji, določeni v garancijski pogodbi, so 
standardni pogoji EIB in veljajo za vse pridružene članice EU, ki 
jim EIB dodeljuje kredite, zato bistvene spremembe pogojev niso 
možne. Standardni pogoji, kijih ni mogoče spreminjati, določajo, 
da garant v celoti jamči za izpolnjevanje finančnih obveznosti 
kreditojemalca, vključno z vsemi plačili obresti, provizij, 
pripadajočih stroškov in drugih izdatkov, ki jih dolguje 
kreditojemalec EIB, ko se garancija uveljavlja; da se garant 
obvezuje, da bo na zahtevo Banke plačal dolgovane zneske 
brez omejitev in pridržkov; da garant soglaša, da bo obresti in 
vsa druga plačila, zapadla v zvezi s kreditom, ki ga je odobrila 
EIB, oprostil vseh državnih ali lokalnih taks ali davčnih bremen. 

7. Zakon povzema osnovne pogoje iz kreditne in garancijske 
pogodbe, določa obveznosti Republike Slovenije kot garanta, 
podpisnika garancijske pogodbe ter organ pristojen za izvajanje 
zakona ter opredeljuje regresno pravico Republike Slovenije v 
primeru, da poravna obveznosti namesto EKO sklada. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za obveznosti iz kredita, 
ki ga najame Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, Javni 
sklad 

2. Skladnost predlog akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi": 

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

-jih ni. 

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

- jih hi. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

-jih ni. 

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): 

Predloga zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za obveznosti iz kredita, 
ki ga najame Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, Javni 
sklad ni potrebno usklajevati s predpisi ES. 

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

-jih ni. 

c) Razlogi za delno usklajenost, oziroma neusklajenost: 

- jih ni. 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoorai 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

Predloga zakona ni potrebno usklajevati. 

5. Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

Ne. 

6. Ali je predlog akta preveden in v kateri iezik? 

Ne. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Sodelovanja ni bilo. 

Predlog zakona ni naveden v Državnem programu za prevzem 
pravnega reda ES. 

Ime in priimek ter podpis mag. Anton Rop 
vodje pravne službe: Minister 

Petra Zemljič 
Svetovalka vlade 
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Obrazložitev 

PROUČITVE VARIANT POTEKA 

AVTOCESTE NA ODSEKU LENART - 

COGETINCI 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 350-01/2002-1 
Ljubljana, 09.07.2002 

Vlada Republike Slovenije se je na 151. dopisni seji dne 9.7.2002 
seznanila z. 

- OBRAZLOŽITVIJO PROUČITVE VARIANT POTEKA 
AVTOCESTE NA ODSEKU LENART - COGETINCI, 

ki jo pošilja v predhodno obravnavo na podlagi četrte alinee 
drugega odstavka 45 a 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, 47/93, 71/93 in 44/97). 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je najustreznejši potek 
trase avtoceste na pododseku Lenart - Sp Senarska, potek 
po varianti 1 N, s priključno cesto Lenart. Na pododseku Sp. 
Senarska - Cogetinci je potrebno nadaljevati in podrobnejšo 

proučitev trase avtoceste na območju Brengovske doline, 
predlog najustreznejše trase uskladiti s pristojnimi ministrstvi 
in lokalno skupnostjo, z usklajenim predlogom variante pa naj 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo seznani Vlado 
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 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

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

in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I 
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© 
Republika Slovenija 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 

Štev.: 352-21-24/00 
Datum: 14.6.2002 

OBRAZLOŽITEV 

PROUČITVE VARIANT POTEKA AVTOCESTE NA ODSEKU LENART - COGETINCI 

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA 

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) - v nadaljevanju: zakon, v prvem odstavku 45.a člena določa, da se 
priprava lokacijskega načrta začne na podlagi utemeljenega in dokumentiranega predloga ministra, v čigar delovno 
področje spada avtocesta, v drugem odstavku 45 .a člena pa določa, da na podlagi predloga iz prvega odstavka 
minister, pristojen za prostor, določi program priprave lokacijskega načrta, v katerem, skladno s četrto alineo 
drugega odstavka 45.a člena tudi določi, da mora izdelovalec lokacijskega načrta izdelati in proučiti variante 
poteka avtoceste, Vlada RS pa jih predloži Državnemu zboru RS v predhodno obravnavo. 

Minister za promet in zveze je dne 20.01.1995 podal utemeljen in dokumentiran predlog za pripravo 
lokacijskega načrta za avtocesto Lenart - Cogetinci, v nadaljevanju: predlog MPZ. Na podlagi predloga MPZ 
je minister za okolje in prostor dne 28.11.1997 določil program priprave lokacijskega načrta za avtocesto 
Lenart - Cogetinci - v nadaljevanju: program priprave. 

2. POSTOPEK PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA 

2.1. Uvod 

Avtocesta na odseku Lenart - Cogetinci predstavlja del V. mednarodnega prometnega koridorja v smeri 
Koper - Lendava - Budimpešta, v ožjem delu Maribor - Murska Sobota - slovensko-madžarska meja. 
Pomeni tudi navezavo Prekmurske regije na štajersko makroregijsko središče in osrednjo Slovenijo ter 
povezavo Slovenije z Madžarsko ter širše z vzhodno Evropo. 
Na zahodu se odsek navezuje na odsek avtoceste Maribor - Lenart, za katerega je izdelan usklajen predlog 
lokacijskega načrta, na vzhodu pa na odsek avtoceste Cogetinci - Vučja vas. Uredba o LN za ta odsek je bila 
sprejeta na Vladi RS v novembru 2001. 

2.2. Opredelitev naloge 

Predlog ministra za promet in zveze za izdelavo lokacijskega načrta je bil dokumentiran z izdelano študijo 
variant, ki jo je pripravil BPI Maribor, št. proj. 89, marec 1994 in št. proj. 89/A, julij 1994. 
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V času od podanega predloga ministra za promet in zveze do določitve programa priprave lokacijskega 
načrta so bile izdelane dodatne idejne rešitve variant poteka avtoceste na podlagi podrobnejših prostorskih 
analiz in usmeritev Ministrstva za okolje in prostor - Urada RS za prostorsko planiranje in DARS d.d.. V 
aprilu 1996 so bile med Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za promet in zveze ter DARS d.d. 
določene štiri variante, v marcu 1997 pa je bila predlagana še peta varianta. 

23. Izdelava primerjave variant poteka avtoceste na odseku Lenart - Cogetinci 

• Odsek avtoceste Lenart - Cogetinci - Primerjava variant (ZUM ito.o., št naloge 1311-3/95, junij 
1997) 

V elaboratu so obravnavnavane naslednje variante: 
1. varianta A (osnovna julna var.): 

Trasa poteka po severnem robu Pesniške doline, se spusti od Zamarkove do Črnega lesa, prečka gozd in 
se spusti v dolino Globovnice, v vkopu se približa naselju Lormanje, nadaljuje jugozahodno od 
Kamenšaka, poteka ob južni strani jezera Radehova, diagonalno prečka Pesniško dolino, nadaljuje pod 
Sp. Senarsko, poteka po dolini Brengove. Predvidena sta dva priključka (zahodno od Lenarta in pri Sp 
Senarski), predor, oporni zidovi, podvoz lokalne ceste in trije nadvozi. Dolžina znaša 15,745 km. 

2. varianta B (severna var.): 
Trasa poteka od Zamarkove ob obronkih Slovenskih goric, v vkopu prečka področje Čmega lesa, z 
viaduktom prečka dolino Globovnice ter takoj nato s predorom hrbet Slovenskih goric in preide v dolino 
Velke. Tu obkroži Lenart, mimo industrijkse cone v vkopu in z viaduktom prečka stransko dolino, sledi 
vkop in pokriti vkop, pri Zg. Veijanah pa je predviden predor. Nato trasa prečka dolino Drvanje do Zg. 
Oseka, kjer je predviden predor in pa predor pri Komamici, od tu dalje pa se spusti trasa v dolino 
Cogetinskega potoka do končne točke. Predvidena sta dva priključka (zahodno in vzhodno od Lenarta), 
štirje predori, dva viadukta, pokriti vkop, oporni zidovi in trije nadvozi. Dolžina znaša 14,330 km. 

3. varianta C (korigirana julna var.): 
V zahodnem delu poteka podobno kot varianta A.V območju vodotoka Velka poteka sevemeje, prečka 
gričevje med naselji Zg. in Sp. Senarska, prečka potok Drvanja, poteka po gričevju v pokritem vkopu in 
na viaduktu. Dolino Brengove prečka na dveh viaduktih in se po predoru mimo Cerkvenjaka spusti v 
Cogetince. Predvidena sta dva priključka (zahodno od Lenarta in pri Sp Senarski), predor, pokriti vkop, 
dva viadukta, štirje podvozi in trije nadvozi. Dolžina znaša 14,857 km. 

4. varianta D (var. s prevezavo iz severne na julno varianto) 
Do priključka Lenart vzhod poteka podobno kot varianta B, v nadaljevanju preseka Pesniško dolino in 
se vzhodno od naselja Radehova priključi na varianto C. predvideni so trije priključki: Lenart zahod, 
Lenart vzhod in pri Sp. Senarski. Zahteva izgradnjo predora, pokritega vkopa, dveh viaduktov, štirih 
podvozov in treh nadvozov. Dolžina znaša 16, 098 km. v 

5. varianta IN (dodatna južna var.) 
Od Zg. Senarske poteka podobno kot varianta A. V nadaljevanju se odmakne od stare struge Pesnica, 
severno mimo naselij Sp. Senarska in Sp. Verjane. Prečka dolino Drvanja in se nadaljuje po severnem 
pobočju Brengovske doline. Povozi regionalno cesto, za naseljem Brengovfc se trasa vzprenja proti vrhu 
grebena Brengova in se nato spusti v dolino Cogetinskega potoka. Predvidena sta dva priključka 
(zahodno od Lenarta in pri Sp Senarski), zahteva izgradnjo petih viaduktov, dveh podvozov in sedmih 
nadvozov. Dolžina znaša 15,550 km. 

Sestavni del proučitve variant je pri variantah avtoceste, ki potekajo južno mimo Lenarta (vse variante razen 
B in D) tudi priključna cesta Lenarta. 

Variante avtoceste so bile proučene v skladu s projektno nalogo naročnika in na način, ki smiselno upošteva 
17. in 31. člen Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin 
planskih aktov občin. 
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V primerjalni študiji so bile variante avtoceste proučene in vrednotene glede na pet sklopov kriterijev. 
vidik regionalnega in urbanega razvoja, 
vidik prometno tehničnih kriterijev in prometna učinkovitost, 
okoljevarstveni vidik, 
vidik finančnih in ekonomskih kriterijev, 
vidik družbene sprejemljivosti na lokalni ravni. 

V fazi analiz in vrednotenja so bile s strani ministrstev, pristojnih za zavarovana območja, pridobljene 
smernice za proučitev variant, prav tako pa so bile z obravnavanimi variantami seznanjene vse lokalne 
skupnosti (občina Lenart in krajevne skupnosti Lenart, Sveta Trojica in občina Cerkvenjak), pridobljena so 
bila njihova stališča, mnenja in interesi. 
Na podlagi vrednotenja po vseh sklopih kriterijev in upoštevanju vidika družbene sprejemljivosti študija 
predlaga v nadaljnjo obravnavo ter optimizacijo koridor trase po varianti D. 

2.4. Izdelava primerjave variant poteka avtoceste na pododseku Lenart - Sp. Senarska 

MPZ in DARS se s predlagano varianto iz primerjalne študije na odseku Lenart - Cogetinci nista strinjala, 
zato sta predlagala, da se na pododseku od Lenarta do Senarske izvede podrobnejša primerjava med varianto 
D in IN, ki je z vidika gradbeno tehničnih in prometnih kriterijev ter predvsem z vidika ekonomskih 
kriterijev najbolj sprejemljiva. 

• 1. Primerjava variant D in IN na pododseku Črni les - Senarska (ZUM d.0.0. Maribor, št 1311-4/95, 
oktober 1997) 

Predmet tega elaborata je podrobnejša primerjava variant D in IN na območju med Črnim lesom in 
Senarsko, ker se predvsem v tem območju varianti bistveno razlikujeta. 
Varianta D je bila v študiji ocenjena kot ustreznejša z vidika regionalnega in urbanega razvoja, 
okoljevarstvenega vidika in sprejemljiva za lokalno prebivalstvo. Varianta IN pa je bila kot ustreznejša 
ocenjena z vidika prometno tehničnih kriterijev in vidika investicijskih stroškov. Študija je v nadaljevanju 
postopka predlagala izboljševanje in optimiranje predlagane variante D. 
V fazi usklajevanja kljub podrobnejši primerjavi ni bilo mogoče sprejeti odločitve o najustreznejšem poteku 
trase, zato sta bili v nadaljevanju ponovno preverjeni obe varianti (D in IN), vendar optimizirani. 

• 2. Primerjava optimiziranih variant D in IN na območju od Partinjskega potoka do Sp. Senarske 
(ZUM. d.0.0. Maribor, St 1311-10/95, april 1998) 

Z dopolnilno primerjavo sta bili proučeni dve, po osnovni študiji najustreznejši, vendar dopolnjeni in 
korigirani varianti, tj. optimizirana varianta D in optimizirana varianta IN. DARS d.d. je pripravil idejni 
rešitvi optimiranih variant, pri čemer je bilo treba pri varianti D poiskati sprejemljivejšo rešitev z vjdika 
prometnih kriterijev in stroškov, pri varianti IN pa povečati njeno sprejemljivost z vidika vplivov na okolje 
in poselitev. Za obe varianti so bile pridobljene podrobnejše smernice pogojedajalcev - lokalnih skupnosti, 
skrbnikov posameznih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav, ministrstev pristojnih za zavarovana 
območja. 
S primerjalno študijo optimiziranih variant je kot najustreznejša predlagana optimizirana varianta IN. Na 
pododseku Partinjski potok - Sp. Senarska je predlagana varianta ustrezna z vidika vplivov na okolje, po 
gradbeno tehničnih in ekonomskih kriterijih. Optimizirana varianta D je nekoliko ustreznejša le z vidika 
vplivov na regionalni in urbani razvoj. 
V usklajevalnem postopku je občina Lenart sprejela dejstvo, da varianta odseka avtoceste sevemo mimo 
Lenarta (varianta D) zaradi nesorazmerno visokih stroškov gradnje ni možna (vrednost variante IN za 
celotni odsek znaša 17,654 mrd SIT, za optimizirano varianto D pa 24,729 mrd SIT ob upoštevanju cen 
december 1996). Taka vrednost bi predstavljala bistveno preseganje vrednosti, določ.enih v spremembah in 
dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS (Ur.l. RS, št. 41/98). 
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Ob tem je občina zahtevala, da se za potek po območju mimo Lenarta poleg že proučevanih južnih variant 
(varianta IN in optimizirana IN) obdela in enakovredno prouči tudi varianta s potekom južno mimo jezera 
Komarnik, t.i. južno južna varianta (varianta Šetarova), hkrati pa na obstoječi cestni mreži predvidi ustrezne 
operativne ukrepe in ureditve (izgradnja priključne ceste Lenarta in posegi na obstoječi prometni 
infrastrukturi). 

• 3. Poročilo o poteku variant na območju od Partinjskega potoka do Sp. Senarske (ZUM. d. o. o. 
Maribor, št 1311-13/95, september 1998 in dopolnitev, št naloge 1311-14/95, januar 1999) 

Dopolnitev predstavlja primerjavo variant na prvem delu obravnavanega odseka, na območju med 
Partinjskim potokom in Sp. Senarsko v ti. južnem koridorju mimo mesta Lenart (varianta IN, optimizirana 
varianta IN in varianta Šetarova), na podlagi izdelanih podrobnejših idejnih rešitev variant. Dolžina variant 
se giblje med 6,560 km (varianta Šetarova) in 7,500 km (optimizirana varianta IN). 
Na podlagi analize prostora, izdelanih strokovnih podlag - geološko in geotehnično poročilo, 
vodnogospodarska študija, ekspertna naravovarstvena mnenja, geodetski posnetki arheoloških lokalitet in 
medsebojnega vrednotenja variant glede na pet sklopov kriterijev, študija predlaga potek po trasi variante 
IN, ki je sprejemljiva z vidika vplivov na regionalni razvoj in poselitev, po gradbeno tehničnih, prometnih 
in ekonomskih kriterijih. 

Sestavni del predloga je tudi priključna cesta Lenarta. Ta cesta bo po izgradnji avtoceste zaradi prometnih 
obremenitev na območju mesta Lenart služila tako tranzitnemu in ciljno izvornemu prometu, ki se bo pri 
Lenartu navezovala na avtocesto, kot tudi lokalnemu prometu znotraj naselja. Med MPZ, DARS d.d. in 
Občino Lenart je bil usklajen koridor poteka priključne ceste Lenarta v skrajnem severnem delu mesta 
Lenart, severno nad pokopališčem. 

• 4. Končno poročilo o poteku variant AC na območju med Partinjskim potokom in Sp. Senarsko 
(ZUM. tLo.o. Maribor, št 1311-15, februar 2000) 

Poročilo na podlagi predhodno izdelanih gradiv in usklajevanja s pristojnimi ministrstvi ter Občino Lenart 
obravnava varianti (varianta IN in varianta Šetarova), ki sta se v predhodnih stopnjah izkazali za razmeroma 
izenačeni. 
Po podrobnejši primerjavi je kot najbolj ustrezen potek trase avtoceste opredeljena varianta IN. 
Ugotovljeno je bilo, da je ta potek bolj ustrezen zaradi: 

večje prometne učinkovitosti in pogojev navezovanja; 
manjše prizadetosti najkvalitetnejših kmetijskih zemljišč; 
manjšega obsega potrebnih vodnogospodarskih ureditev Pesnice; 
manjših vplivov na naravne sestavine okolja (območje krajinskega parka Kamenščak - Hrastovec in 
naravnega spomenika jezera Komarnik; habitati ter ogrožene živalske in rastlinske vrste) ter večjih 
možnosti načrtovanja omilitvenih ukrepov; 
manjših vplivov na kulturno dediščino (odmik od gradu Hrastovec, upoštevanje arheoloških 
lokalitet). 

Izdelana je bila tudi prostorska vizualizacija ključnih delov trase in strokovna ocena obremenitve s hrupom 
poteka trase mimo Lenarta, la dodatno opravičujeta strokovni predlog najustreznejšega poteka. 

Priključna cesta Lenart 
Sestavni del predlagane variante je tudi priključna cesta Lenarta (med avtocestnim priključkom Lenart in 
industrijsko cono Lenarta). 

2.5. Izdelava primerjave variant poteka avtoceste na pododseku Sp. Senarska - Cogetinci 

Za odsek avtoceste na območju med Sp. Senarsko in Cogetinci so bile na podlagi predhodnih usklajevanj 
zaradi zahtevnosti vodenja trase in umestitve avtoceste v prostor izdelane dodatne preveritve s 
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funkcionalnega (gradbeno tehnične rešitve, geološke-geotehnične značilnosti terena), ekonomskega in 
okoljevarstvenega vidika (predlogi lokalne skupnosti, naravna in kulturna dediščina). 
Izdelana so bila naslednja gradiva: 
- Dodatne preveritve variant na odseku med Sp. Senarsko in Cogetinci (BPI d.o.o. Maribor, št. 187/3, 

januar 1999, dopolnitev februar 1999) 
- Poročilo o poteku variant AC na območju med Sp. Senarsko in Cogetinci (ZUM. d.o.o. Maribor, št. 

1311-16/95, februar 2000, dopolnjeno april 2000 ) 
- Kratko poročilo o poteku variant AC na območju med Sp. Senarsko in Cogetinci (ZUM d.o.o. Maribor, 

št. 1311-17/95, november 2000 ) 
Do uskladitve trase na tem pododseku ni prišlo. Z varianto po dolini Brengove se MK Uprava za kulturno 
dediščino zaradi predvidene rušitve etnološkega spomenika Brengova 20 in zaradi poteka preko večih 
varovanih območij kulturne dediščine ne strinja, prav tako pa tudi ne Občina Cerkvenjak (poseg v poselitev 
in vitalne kmetije). Oba zagovarjata pobočni potek trase, severozahodno nad dolino Brengove. 
MPZ in DARS d.d. se ne strinjata s pobočno varianto predvsem zaradi zahtevnosti izgradnje in s tem 
povezanimi visokimi stroški izgradnje. Razlika v investiciji je okoli 4,00 mrd SIT. 
V nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju je potrebno znotraj usklajenega koridorja po širšem območju 
doline Brengovske doline optimizirati traso avtoceste, ob upoštevanju varovanih območij, vplivov na 
obstoječo poselitev in zahteve po znižanju stroškov. 

3. PREDLOG NAJUSTREZNEJŠE TRASE AVTOCESTE 

Ker je predlog najustreznejše trase avtoceste usklajen le na pododseku Lenart - Sp. Senarska in ker v fazi 
usklajevanja ni bilo mogoče priti do uskladitve poteka trase avtoceste na območju med Sp. Senarsko in 
Cogetinci, je minister za promet dne 3.4.2002 podal predlog št. 2644-26/2001/11-0403, da se lokacijski 
načrt za izgradnjo avtocestnega odseka Lenart - Cogetinci razdeli na dva dela tako, da se izdela lokacijski 
načrt za avtocestni odsek Lenart - Sp. Senarska in lokacijski načrt za avtocestni odsek Sp. Senarska - 
Cogetinci. 
Minister za promet v predlogu ugotavlja, da je potek trase avtoceste na odseku od Lenarta do Sp. Senarska 
usklajen, zato se lahko nadaljuje s postopkom priprave lokacijskega načrta za varianto IN, na odseku od Sp. 
Senarske do Cogetincev pa je potrebno traso avtoceste v območju doline Brengove še detajlneje proučiti in 
uskladiti z vsemi pristojnimi ministrstvi. 

Na pododseku med Sp. Senarsko in Cogetinci bodo v fazi primerjalne študije potekala še dodatna 
usklajevanja in po potrebi izdelale dodatne detajlnejše preveritve. Z rezultati primerjalne študije in 
predlogom najustreznejše variante bo minister za okolje in prostor seznanil Vlado RS, z namenom da bo le- 
ta posredovala gradivo v predhodno obravnavo v Državni zbor RS. 

Vsebina nadaljnjega teksta se zato nanaša izključno na pododsek Lenart - Sp. Senarska. 

3.1. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov 

Proučevane variante avtoceste na pododseku Lenart - Sp. Senarska so skladne z prostorskimi sestavinami 
republiških planskih aktov, ki so bili sprejeti z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 72/95,11/99). 

Proučevane variante potekajo po prostoru Občine Lenart. Vse variante zahtevajo v določenem obsegu 
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov občin: 
- dolgoročni plan občine Lenart za obdobje 1986 - 2000 (Ur. list SRS, št. 42/87 in 24/88; Ur. list RS, št. 

20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97 in 71/98), 
srednjeročni družbeni plan občine Lenart za obdobje 1986 - 1990 (Ur. list SRS, št. 42/87 in 24/88, 3/90; 
Ur. Ust RS, št. 60/93, 62/94, 56/97 in 71/98). 

3.2. Investicijska primerjava variant 
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Vrednost investicije v Spremembah in dopolnitvah Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS (v 
nadaljevanju SDNPIA) za celoten odsek Lenart - Cogetinci, v dolžini 15,6 km znaša 12.230 mrd SIT 
oziroma 783.974.359 S IT/km (cene september 1997). 
Vrednost investicije variante IN (v dolžini 7 km) je bila ocenjena na 8.470 mrd SIT in predstavlja 39% 
povečanje glede na SDNPIA. Vrednost investicije za varianto Šetarova je bila ocenjena na 9.140 mrd SIT, 
kar predstavlja 61% povečanje glede na SDNPIA (vse cene: september 1997). 

3 J. Postopek strokovnega usklajevanja glede predloga najustreznejše trase avtoceste 

Primerjava variant je bila v posameznih fazah posredovana: 
• Ministrstvu za promet in zveze, 
• DARS d.d. kot pooblaščencu investitorja; 
• ministrstvom: 

- Ministrstvu za kulturo - Upravi RS za kulturno dediščino, 
- Ministrstvu za okolje in prostor - Upravi RS za varstvo narave: 

-sektor za varstvo narave, 
-sektor za gospodarjenje z vodami, 
-sektor za varstvo okolja, 

- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
• Občini Lenart, po prostoru katere potekajo proučevane variante, 
z namenom, da vse navedene inštitucije in občina posredujejo mnenja glede najustreznejšega poteka trase 
avtoceste. 

Ministrstvo za promet in zveze: 
Z vidika gradbeno tehničnih, prometnih in investicijskih kriterijev se strinja s predlaganim potekom trase, tj. 
varianto IN. 

DARS d.d.: 
Se strinja s strokovnim predlogom poteka avtoceste po varianti IN. 

Ministrstvo za kulturo - Uprava RS za kulturno dediščino: 
Predlagan potek trase je sprejemljiv, saj v najmanjši meri posega v vplivno območje gradu Hrastovec, ki 
predstavlja enega najpomembnejših kulturnih spomenikov; v nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju je treba 
pozornost posvetiti detajlnim rešitvam obcestnega prostora v vplivnem območju arheoloških lokalitet. 

Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava RS za varstvo narave: 
Sektor za gospodarjenje z vodami: 
Na prvem delu odseka ocenjuje predlagano varianto IN kot primemo; v nadaljnjem načrtovanju se izdela 
vodnogospodarska študija za povodje reke Pesnice (neustrezno stanje obstoječega reguliranega sistema), ki 
bo predvidela ustrezne ureditve za zagotavljanje odtoka visokih voda. 
Sektor za varstvo narave: 
Predlagana varianta je sprejemljiva (manjši vplivi na robni del predlaganega krajinskega parka Kamenščak - 
Hrastovec in na naravni spomenik jezero Komarnik, kakor tudi posamezne živalske in rastlinske vrste ter 
habitatc), v nadaljnji fazi načrtovanja pa so predlagani optimizacijski in omilitveni ukrepi. 
Sektor za varstvo okolja: 
Ugotavlja, da študija metodološko in vsebinsko obravnava vplive na vse sestavine okolja in obremenitve 
okolja in predstavlja ustrezno podlago za predlog najustreznejšega poteka. 
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo seznanjeno s študijami, ki ugotavljajo, da je z 
vidika najmanjše prizadetosti melionranih kmetijskih zemljišč najustreznejša predlagana varianta IN 
(porabi za 9 ha manj kvalitetnih zemljišč kot varianta Šetarova). 

Občina Lenart: 
Občina je v fazi izdelave primerjalne študije, v kateri so bile obravnavane variante s potekom južno mimo 
Lenarta, predlagala potek trase južno od jezera Komarnik (varianta Šetarova), ki pa je v primerjavi s 
predlaganim potekom (varianta IN) celostno manj primerna (manjša prometna učinkovitost in slabši pogoji 
navezovanja, večje poseganje na najboljša in meliorirana kmetijska zemljišča, večji obseg potrebnih 
vodnogospodarskih ureditev, konflikti z varstvom narave - uničujoč vpliv na naravno dediščino in habitate 
na širšem območju Črnega lesa in jezera Komamik, poseg v vplivno območje kulturnega spomenika - gradu 
Hrastovec). 
Ob predstavitvi primeijalne študije pa se je Občina Lenart s predlagano varianto IN strinjala in Občinski 
svet Občine Lenart jo je dne 28.03.2000 potrdil in predlagal za nadaljnjo podrobnejšo obdelavo, skupaj s 
priključno cesto Lenarta (potek trase v severnem delu od mesta Lenart, nad pokopališčem). 

3.4. Opis predlagane trase avtoceste z usmeritvami za optimizacijo 

V začetnem delu od Partinjskega potoka v Zamarkovi, kjer se navezuje na predhodni odsek avtoceste 
Maribor - Lenart, poteka predlagana trasa ob vznožju Slovenskih goric. Območje Črnega lesa prečka v 
vkopu, nato pa se usmeri proti jugovzhodu - prečka glavno cesto Maribor - Lenart G 1-3, kjer je lociran 
priključek Lenart, obide mesto Lenart po jugozahodni strani ter se zahodno od jezera Radehova usmeri v 
Pesniško dolino. V nadaljevanju trasa avtoceste na nizkem nasipu prečka Radeške njive in nato še 
regionalno cesto Rl/229, kjer je lociran priključek Sp. Senarska. Na trasi avtoceste je predvideno tudi 
obojestransko počivališče. 
Sestavni del predlagane trase odseka je priključna cesta Lenarta, ki poteka od priključka Lenart zahod na 
vzhodnem robu Črnega lesa preko doline Globovnice na visokem viaduktu, nato pa prečka greben 
severovzhodno od doline. V nadaljevanju poteka severno od pokopališča Lenart in se na vzhodnem delu 
Lenarta, za prečkanjem vodotoka Velke, v območju industrijske cone priključuje na glavno cesto G 1/3. 

V nadaljnjih fazah načrtovanja je treba za predlagano varianto avtoceste izvesti nadaljnje optimiziranje 
poteka trase in drugih ureditev ter načrtovati tudi ustrezne omilitvene ukrepe: 
- detajlne rešitve trase in spremljajočih rešitev: 

- izdelati tehnično ustrezno in prostorsko racionalno rešitev priključka Lenart - zahod (v robnem 
območju Črnega lesa), 

- detajlna rešitev in korekcija trase na območju Slovenskih goric, še posebej pa na območju Sp. in Zg. 
Senarske, da se čim manj prizadene poselitev in upošteva funkcionalne meje kmetijskih 
gospodarstev, 

- ustrezno oblikovanje obcestnega prostora, predvsem v reliefno razgibanem območju Slovenskih 
goric in Črnega lesa (oblikovanje brežin, povzemanje naravnih oblik terena, oblikovanje gozdnega 
robu, uporaba avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst); 

- omilitveni ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov predlagane variante: 
- načrtovanje ustrezno dimenzioniranih protihrupnih ureditev (oblikovanje skladno s tipiko prostora); 
- varovanje flore in vegetacije, favne in biotopov z ustreznimi ukrepi. 
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4. PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO V ODBORU ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS se 
predlagana najustreznejša varianta na odseku avtoceste Lenart - Sp. Senarska uvršča v skupino b., torej ne 
predstavlja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije, predstavlja pa 
spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Lenart. 

Gradivo o proučitvi variant je za obravnavo na Odboru za infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS 
pripravljeno ob smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. seje tega odbora. Priloženo 
gradivo vsebuje vse zahtevane priloge, pri čemer priloge niso pripravljene za vsako varianto posebej, da ne 
bi prišlo do nepotrebnega podvajanja enakih kartografskih prilog. 

Gradivo za obravnavo obsega: 
Odsek avtoceste Lenart-Cogetinci-Primeijava variant (ZUMd.o.o., št naloge 1311-3/95, junij 1997) 
Podrobnejša primeijava variant D in IN (ZUM d.o.o. Maribor, št. 1311-4/95, oktober 1997) 
Primeijava optimiziranih variant D in IN na območju od Partinjskega potoka do Sp. Senarske (ZUM. d.o.o. 
Maribor, št. 1311-10/95, april 1998) 
Poročilo o poteku variant na območju od Partinjskega potoka do Sp. Senarske (ZUM. d.o.o. Maribor, št. 1311- 
13/95, september 1998 in dopolnitev, št. naloge 1311-14/95, januar 1999) 
Končno poročilo o poteku variant AC na območju med Partinjskim potokom in Sp. Senarsko (ZUM. d.o.o. 
Maribor, št. 1311-15, februar 2000) 
Skladnost variant s prostorskimi sestavinami planskih aktov (ZUM d.o.o., Maribor, št naloge 1311-18/95, 
april 2000) 
Informacijsko gradivo (A3 format) 

Pripravila: 

Barbara Bukovac 
Svetovalka direktorja 

Valentina LAVRENČIČ 
DIREKTORICA 

19. julij 2002 71 poročevalec, št. 
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| Telefon: Poštna številka:  

. Podjetje:    

Davčna številka:    

I naročam  izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije 

| Datum: 

| Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

i Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

J^Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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