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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

volitvah in delegiranju v skupšč ine (ESA-678) 

OPOMBE: 1. člen 
Za prvim odstavkom 1. č lena zakona o voli- 

tvah In delegiranju v skupšč ine (Uradni list 
SRS, št. 24/77) se dodasta nov drugI In tretji 
odstavek, ki se glasita: 

»Ta zakon ureja tudi nekatera vprašanja 
glede volitev In delegiranja v skupščine in 
druge organe upravljanja samoupravnih Inte- 
resnih skupnosti materialne proizvodnje, ka- 
terih dejavnosti oziroma zadeve so posebne- 
ga družbenega pomena. Glede drugih vpra- 
šanj v zvezi z volitvami In delegiranjem v 
skupščine teh skupnosti se primerno uporab- 
ljajo določbe tega zakona. 

Ta zakon se primerno uporablja tudi za 
volitve In delegiranje v skupščine samouprav- 
nih Interesnih skupnosti na področ jih družbe- 
nih dejavnosti, katerih dejavnosti oziroma za- 
deve so posebnega družbenega pomena, ki 
niso naštete v prvem odstavku tega člena.« 

Dosedanji drugi odstavek tega člena posta- 
ne četrti odstavek. 

2. č len 
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da 

se glasi: 
»Nihče ne more biti več kot dvakrat zapore- 

doma Izvoljen za člana iste delegacije v te- 
meljni samoupravni organizaciji oziroma 
skupnosti.« 

3. člen 
Drugi stavek prvega odstavka 12. člena se 

črta. 
Drugi odstavek tega člena se spremeni ta- 

ko, da se glasi: 
»Občinsko kandidacijsko konferenco se- 

stavljajo delegati, ki jih vanjo delegirajo dele- 
gacije temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter delegati občinskih vodstev 
družbenopolitičnih organizacij.« 

4. člen 
V 37. členu se doda nov drugi odstavek, ki 

se glasi: 
»Delovni ljudje, ki z osebnim delom samo- 

stojno kot poklic opravljajo umetniško ali dru- 
go kulturno dejavnost, oblikujejo na pobudo 
občinske skupščine s samoupravnim spora- 
zumom svojo skupnost za volitve delegacije 
za delegiranje delegatov v skupščine družbe- 
nopolitičnih skupnosti. Če samoupravni spo- 
razum ni sklenjen, se oblikuje skupnost na 
nač in, kot to določa obč inska skupščina.« 

5. člen 
Za 50. členom se doda nov 50. a člen ki se 

glasi: 

»50. a člen 
Funkcijo delegacije za delegiranje delega- 

tov v skupščino ali drug ustrezen organ 
upravljanja samoupravne interesne skupnosti 
materialne proizvodnje, katere dejavnosti ozi- 
roma zadeve so posebnega družbenega po- 
mena, opravlja delavski svet, skupšč ina kra- 
jevne skupnosti ali drug ustrezen organ 
upravljanja temeljne samoupravne organiza- 
cije oziroma skupnosti, 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka 
lahko temeljna samoupravna organizacija 
oziroma skupnost v skladu s svojim statutom 
izvoli eno ali več delegacij za delegiranje de- 
legatov v skupšč ine ali druge organe uprav- 
ljanja samoupravnih Interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje.« 

6. člen 
Tretji odstavek 77. člena se črta. 

7. člen 
Prvi stavek prvega odstavka 78. člena se 

spremeni tako, da se glasi: 
»Občinska organizacija Socialistične zveze 

pošlje listo kandidatov za delegate v družbe- 
nopolitičnem zboru občinske skupščine 
obč inski volilni komisiji najmanj 15 dni pred 
glasovanjem o listi.« 

8. člen 
Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, 

da se glasi: 
»Način delegiranja in merila za delitev dele- 

gatskih mest v Zboru združenega dela Skup- 
šč ine Socialistične republike Slovenije se do- 
loč ijo s posebnim zakonom.« 

9. člen 
87. do 90. člen se črtajo. 

10. člen 
Tretji odstavek 91. člena se spremeni tako, 

da se glasi: 
»Na posamezno zasedanje Zbora združene- 

ga deia Skupščine Socialistične republike 
Slovenije ne more biti delegiran član delega- 
cije, ki je glede vprašanja, ki se obravnava, 
sodeloval v skupščini samoupravne interesne 
skupnosti, ki soodloča z zborom o tem vpra- 
šanju.« 

11. člen 
Prvi stavek prvega odstavka 95. člena se 

spremeni tako, da se glasi: 
»Socialistična zveza pošlje listo kandidatov 

za delegate v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine Socialistične republike Slovenije 
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republiški volilni komisiji najmanj 15 dni pred 
glasovanjem o listi.« 

12. člen 
131. č len se spremeni In dopolni tako, da se 

glasi: 
»Volilni odbor lahko v sporazumu s pristoj- 

no volilno komisijo določ i, da se glasovanje 
začne pred 7. uro ali konča po 19. url, če je to 
potrebno, da se omogoč i glasovanje delov- 
nim ljudem, ki imajo različen delovni čas, 

Volilni odbor lahko v sporazumu s pristojno 
volilno komisijo določ i, da traja glasovanje na 
volilni dan najmanj 12 ur tudi v drugačnem 
času, kot je določen v prejšnjem odstavku, če 
to zahteva delovni proces v temeljni organiza- 
ciji združenega dela oziroma delovni skupno- 
sti. 

Ne glede na določbo prvega In drugega 
odstavka se glasovanje ne more začeti pred 4, 
uro zjutraj In ne končati po 23. url.« 

13. člen 
Za drugim odstavkom 136. člena se doda 

nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Temeljna samoupravna organizacija ozi- 

roma skupnost v svojem statutu določ i način 
glasovanja o kandidatih za člane delegacij za 
delegiranje delegatov v skupščine samou- 
pravnih Interesnih skupnosti. S statutom se 
lahko določ i, da se glasuje na način, kot Je 
določen v prvem odstavku tega člena, ali pa 
se določ i, da se v primeru, ko kandidatna lista 
obsega toliko kandidatov, kolikor je treba 
Izvoliti članov delegacije, glasuje skupaj o 
vseh kandidatih na listi. Glasuje se tako, da se 
obkrožita besedi »GLASUJEM ZA« ali besedi 

»GLASUJEM PROTI«, pri čemer je mogoče 
črtati posamezne kandidate na listi.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti od- 
stavek. 

14. člen 
četrti odstavek 143. člena se spremeni in 

dopolni tako, da se glasi: 
»Za člana delegacije Je Izvoljen kandidat, ki 

dobi več ino glasov vseh delovnih ljudi oziro- 
ma občanov v temeljni samoupravni organi- 
zaciji oziroma skupnosti. Če je na kandidatni 
listi več kandidatov, kot Je treba Izvoliti č lanov 
delegacije, so Izvoljeni tisti Izmed kandidatov, 
ki so dobili največ glasov, pri čemer mora 
kandidat dobiti najmanj tretjino glasov vseh 
volilnih upravičencev v temeljni samoupravni 
organizaciji oziroma skupnosti. Če Je bilo na 
ta način Izvoljenih več kandidatov, kot Je tre- 
ba Izvoliti članov delegacije, ker jih je dvoje ali 
več med njimi, ki so dobili najmanj glasov, 
dobilo enako število glasov, se glede teh kan- 
didatov z enakim številom glasov opravijo po- 
novne volitve.« 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti od- 
stavek, ki se glasi: 

»Če se v skladu z določbo tretjega odstavka 
136. člena glasuje skupaj o vseh kandidatih 
na listi, se šteje, da so za posameznega kandi- 
data na listi glasovali tisti volilni upravičenci, 
ki so glasovali skupaj za vse kandidate na listi 
In ki niso črtali tega kandidata.« 

Dosedanji peti odstavek postane šesti odsta- 
vek. 

15. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SR Slovenije. 

OPOMBE: 

Skupšč ina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela 
dne 27. marca 1981, Zbora občin dne 25. marca 1981 in 
Družbenopolitičnega zbora dne 25. marca 1981 sprejela pred- 
log za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
volitvah In delegiranju v skupščine z osnutkom zakona in 
naložila predlagatelju, da pripravi predlog zakona in pri tem 
upošteva pripombe, mnenja in predloge dane v razpravah v 
delovnih telesih skupščine in na sejah zborov. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona prouč il vse 
pripombe, mnenja in predloge, pri čemer je ugotovil, da so 
delegati podprli zasnovo sprememb in dopolnitev zakona, po 
kateri se ne spreminjajo načela, na katerih je zgrajen volilni 
sistem. Pri predlogu zakona zato ne gre na take poenostavitve 
volilnega postopka, ki bi prizadele temeljna načela volilnega 
sistema, temveč se ta le dograjuje in izpopolnjuje v skladu z 
izkušnjami pri zadnjih volitvah in v skladu z nadaljnjim razvo- 
jem delegatskega sistema. 

V razpravah je bilo predvsem predlagano, naj bi se veljav- 
nost zakona po novem raztegnila ne samo na samoupravne 
interesne skupnosti materialne proizvodnje, temveč tudi na 
tiste samoupravne interesne skupnosti na področ jih družbe- 
nih dejavnosti, katerih dejavnost oziroma zadeve so poseb- 
nega družbenega pomena in za katere zakon doslej ni veljal. 
Zakon je doslej namreč veljal le za volitve in delegiranje 
skupščin tistih samoupravnih interesnih skupnosti, ki enako- 
pravno soodločajo s pristojnimi zbori družbenopolitičnih 
skupnosti. V skladu s to pripombo se dopolnjuje 1. člen 
zakona tako, da je določeno, da se zakon primerno uporablja 
tudi za volitve in delegiranje v skupščine ostalih samouprav- 
nih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti, 
katerih dejavnost oziroma zadeve so posebnega družbenega 
pomena, niso pa vključene v skupšč inski sistem. Predlagatelj 

je mnenja, da je treba določiti primerno uporabo zakona za 
volitve in delegiranje v skupšč ine, ker je s tem omogočeno, da 
pridejo do izraza tudi specifičnosti posameznih skupnosti 
tako, da lahko te skupnosti posamezna vprašanja uredijo tudi 
drugače, v skladu z njihovimi specifičnostmi. 

Glede vprašanja, ali naj obvezna sestava delegacije velja 
tudi za delegacije za skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti, so se delegati opredelili za to, da naj bi taka 
obvezna sestava še naprej veljala tudi zanje. Zato se črta 
določba 4. č lena osnutka zakona in ostaja 45. člen veljavnega 
zakona o volitvah in delegiranju v skupščine nespremenjen. 

V skladu z razpravo na zborih republiške skupščine je v 13. 
č lenu predloga predvideno bolj ejsstično določanje časa gla- 
sovanja. Volilni odbor naj bi imel možnost, da lahko tam, kjer 
to zahteva delovni proces, določ i na volilni dan drugačen čas 
glasovanja, kot ga določa zakon (od 7. do 19. ure). To seveda 
lahko stori volilni odbor le v soglasju z volilno komisijo in to le 
pod pogojem, da traja glasovanje najmanj 12 ur. Seveda tudi v 
tem primeru velja pogoj, da se glasovanje ne more začeti pred 
4. uro zjutraj in ne končati po 23. uri. 

Predlagatelj pa se ni mogel strinjati s stališčem, izraženim v 
razpravi na zborih, naj bi funkcijo delegacije za delegiranje 
delegatov v skupščino ali drug ustrezen organ upravljanja 
samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje, ka- 
tere dejavnosti ali zadeve so posebnega družbenega pomena, 
v krajevni skupnosti opravlja svet krajevne skupnosti in ne 
skupšč ina krajevne skupnosti. Funkcijo delegacije namreč 
lahko opravlja le delegatsko oblikovan organ, kot je v temeljni 
organizaciji združenega dela delavski svet, v krajevni skupno- 
sti pa skupščina ali drug delegatsko oblikovan organ uprav- 
ljanja. Kjer pa ni oblikovana skupščina (majhne krajevne 
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skupnosti), bi seveda lahko opravljat funkcijo delegacije svet 
krajevne skupnosti, če je sestavljen po delegatskem principu. 

Predlagatelj ni sprejel predloga, ki je bil izražen v razpravi 
na zborih, po katerem naj bi bilo v manjših samoupravnih 
organizacijah oziroma skupnostih, v katerih imajo le eno 
volišče, dopuščeno, da funkcijo volilnega odbora opravlja 
volilna komisija. Funkcije, ki jih ima po zakonu volilna komi- 
sija, namreč niso združljive z zakonskimi funkcijami volilnega 
odbora (volilna komisija je stalen organ in na dan volitev skrbi 
za pravilnost dela volilnega odbora in nadzoruje njegovo 
delo). 

Prav tako ni sprejemljiva pobuda, naj bi en volilni odbor 
vodil volitve v skupščine družbenopolitičnih skupnosti in v 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti Glede na za- 
htevnost volilnega postopka en volilni odbor ne bi bil v stanju 
pravilno izvesti glasovanja, poleg tega pa gre za različne 
zahteve, ki jih organizirajo in vodijo različni organi. 

Sprejemljiv tudi ni predlog, naj imajo delovni ljudje, ki 
trajno delajo v delu temeljne organizacije, ki ni na območju 
občine, v kateri je sedež te organizacije, pravico oblikovati 
lastne volilne organe. Po zakonu imajo namreč pravico obli- 
kovati svoje volilne organe le samoupravne organizacije ozi- 
roma skupnosti. 

Predlagatelj meni, da ni možna razširitev glasovanja po 
pošti poleg oseb, ki služijo vojaški rok ali so na vojaških vajah, 
še na druge osebe. To bi povzroč ilo preveliko breme za 
volilne komisije, ki bi morale predčasno pošiljati takim obča- 
nom glasovnice, poleg tega pa tudi ni na razpolago evidence, 
kje se začasno odsotni občani nahajajo. Vprašanje pa je tudi, 
če bi ti občani glasovnice pravočasno vrnili volilni komisiji. Po 
zakonu (148. člen) se pri ugotavljanju volilnega izida upošte- 
vajo le glasovnice, ki prispejo po pošti tri dni po dnevu 
glasovanja. 

V primerjavi z osnutkom zakona je prišlo še do nekaterih 
drugih sprememb in dopolnitev. Tako se na predlog Republi- 

škega komiteja za kulturo in znanost posebej določa z zako- 
nom, da delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot 
poklic opravljajo umetniško ali drugo kulturno dejavnost, 
oblikujejo na pobudo občinske skupščine s samoupravnim 
sporazumom svojo skupnost za volitve delegacij za delegira- 
nje delegatov v skupšč ine družbenopolitičnih skupnosti. Ta 
določba, s katero se dopolnjuje 37. č len zakona o volitvah in 
delegiranju v skupščine (4. č len predloga zakona), omogoča 
konkretizacijo ustavnega načela, po katerem imajo ti delovni 
ljudje v načelu enak družbenoekonomski položaj in v osnovi 
enake pravice in obveznosti kot delavci v organizacijah zdru- 
ženega dela (33. člen Ustave SRS). 

Zaradi več sistemskih vprašanj, ki naj bi jih obravnavali 
pristojni republiški družbeni sveti, je bilo v Skupšč ini SR 
Slovenije odloženo sklepanje o osnutku zakona o okoliših in 
številu delegatskih mest za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije. Ta vprašanja pa se neposredno nanašajo tudi 
na določ itev nač ina delegiranja in delitev delegatskih mest v 
Zboru združenega dela, kar je sedaj urejeno v 86. do 91. č lena 
zakona o volitvah in delegiranju v skupšč ine. Zaradi tega meni 
predlagatelj, da bi bilo primerno, da se nač in delegiranja in 
delitev delegatskih mest v Zboru združenega dela uredi v 
posebnem zakonu, tako da bi ta urejal omenjena vprašanja ne 
samo tehnično kot doslej, ampak tudi vsebinsko. S tem bi 
seveda odpadle ustrezne določbe v zakonu o volitvah in 
delegiranju v skupšč ine: V tem zakonu naj bi ostale le te- 
meljne določbe o teh vprašanjih V skladu s tem se ustrezno 
dopolnjujejo in spreminjajo določbe 86. člena zakona o voli- 
tvah in delegiranju v skupšč ine ter določba tretjega odstavka 
91. č lena, določbe členov 87. do 90. pa se črtajo (8., 9. in 10. 
člen predloga zakona). 

Izvajanje predlaganega zakona ne bo zahtevalo novih ozi- 
roma dodatnih finančnih sredstev. Spričo predlaganih poeno- 
stavitev volilnega postopka bodo organizacijski in drugi stro- 
ški pri izvedbi volitev predvidoma manjši od dosedanjih. 

OSNUTEKZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

upravljanju in razpolaganju s stavbnim 

zemljiščem (ESA-582) 

POVZETEK 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in 

razpolaganju s stavbnim zemljiščem 

Osnutek zakona je popravljen ob upoštevanju usmeri- 
tev, sklepov in pripomb ter predlogov udeležencev v raz- 
pravi v organih Skupščine SR Slovenije ter v organih in 
delovnih skupinah interesnih skupnosti in njihovih zvez, 
na regionalnih posvetih in v medresorski delovni skupini. 

Delovni ljudje in občani upravljajo s stavbnim zemlji- 
ščem v družbeni lastnini v občini v samoupravni stavbni 
zemljiški skupnosti, izjemoma v enoti komunalne skupno- 
sti ali v krajevni skupnosti. 

V osnutku je opredeljeno, da se šteje za stavbno zemlji- 
šče za zidano zemljišče in tisto zemljišče, ki je v skladu z 
družbenim planom občine namenjeno za graditev in pre- 
novo naselij, komunalnih, prometnih, energetskih in dru- 
gih objektov In naprav, 

Določeno je tudi, da stavbno zemljišče pridobiva občina 
v družbeno lastnino na podlagi določb zakonov, ki to 
področje urejajo in v skladu s planskimi akti družbenopoli- 

tične skupnosti. Ko občina pridobi stavbno zemljišče ga 
izroča v upravljanje stavbni zemljiški skupnosti oziroma 
izjemoma enoti komunalne skupnosti ali krajevni skupno- 
sti. Stavbna zemljiška skupnost oziroma enota komunalne 
skupnosti je dolžna z zemljišč i smotrno gospodariti v 
skladu s planskimi akti in programom urejanja stavbnega 
zemljišča. 

Osnutek zakona na novo opredeljuje tudi kaj se šteje za 
urejeno in kaj za delno urejeno stavbno zemljišče Urejeno 
stavbno zemljišče je opremljeno v skladu z zahtevami 
izvedbenega prostorskega akta, delno urejeno stavbno 
zemljišče pa je tisto, ki je opremljeno z osnovnimi komu- 
nalnimi napravami, ki so nujno potrebne za graditev ob- 
jektov In naprav. 

Področje planiranja urejanja stavbnega zemljišča je 
opredeljeno v skladu z zakonom o sistemu družbenega 
planiranja. Delovni ljudje In občani v organizacijah zdru- 
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ženega dela, delovnih skupnostih in v krajevnih skupno- 
stih planirajo svoje potrebe in možnosti na področ ju pri- 
dobivanja in urejanja stavbnega zemljišča ter jih usklaju- 
jejo v stavbni zemljiški skupnosti, enoti komunalne skup- 
nosti oziroma krajevni skupnosti. 

Osnutek zakona določa, da stavbna zemljiška skupnost 
oziroma enota komunalne skupnosti sprejme dolgoročni 
plan najmanj za obdobje desetih let. 

Zakon tudi določa obveznost sprejemanja samouprav- 
nega sporazuma o usklajevanju planov med interesnimi 
skupnostmi, ki so udeležene pri opremljanju stavbnega 
zemljišča. 

Sredstva, ki jih upravljalec dobi z oddajo stavbnega 
zemljišča se lahko uporabljajo za pridobivanje stavbnega 
zemljišča v družbeno lastnino ter za urejanje stavbnega 
zemljišča in za stroške dejavnosti upravljalca stavbnega. 
zemljišča. 

Za določanje stroškov, ki bremenijo investitorja v zvezi 
s pripravo in opremljanjem stavbnega zemljišča je prepu- 
ščeno občinski skupšč ini, da določi območje za izračun 
sorazmernega dela teh stroškov. Deli stroškov, ki breme- 
nijo posameznega investitorja se opredelijo v programih 
urejanja stavbnega zemljišča. 

Zemljišče se lahko oddaja z javnim razpisom in po- 
godbo ali brez javnega razpisa neposredno s pogodbo. Po 

novih določbah zakona se neurejeno stavbno zemljišče ne 
more oddati za uporabo v gradnjo. 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je oprede- 
ljeno kot pomemben vir sredstev za financiranje pridobi- 
vanja in urejanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami. Z zakonom so opredeljena 
merila za oblikovanje nadomestila kot oblike širšega zaje- 
manja rente, ki je rezultat komunalne opremljenosti stavb- 
nega zemljišča, rente, ki je rezultat lege in namembnosti 
zemljišča ter rente, ki nastaja kot rezultat izjemnih ugo- 
dnosti pri ustvarjanju dohodka na določeni lokaciji. 

Občinski skupšč ini je z zakonom prepuščeno, da sama v 
skladu s planskimi akti določi območja, na katerih se 
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Na 
novo je tudi določena oprostitev plačevanja nadomestila, 
ki začne teč i od roka določenega v pogodbi o oddaji 
zemljišča oziroma od pravnomočnosti gradbenega dovo- 
ljenja za objekte, ki jih gradijo investitorji na svojem zem- 
ljišču. 

V prehodnih določbah ureja osnutek zakona rok za 
ustanovitev stavbnih zemljiških skupnosti oziroma enot 
komunalnih skupnosti za urejanje in oddajanje stavbnih 
zemljišč ter postopek ustanovitve. Določen je tudi rok, do 
katerega so občinske skupščine dolžne uskladiti svoje 
predpise o zadevah, ki jih ureja ta zakon. 

1. č len 
Naslov zakona o upravljanju in razpolaga- 

nju s stavbnim zemljiščem (Uradni list SRS, 
št. 7/77 in 8/78) se spremeni tako, da se glasi: 
»Zakon o upravljanju in oddajanju stavbnega 
zemljišča.« Varianta: Ta člen se črta in naslov 
zakona ostane nespremenjen. 

2. č len 
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se 

glasi: 
»Delavci, delovni ljudje in občani v obč ini 

ter prek krajevnih skupnosti, organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti, ter 
tistih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
ki so zainteresirane za uporabo stavbnih zem- 
ljišč , upravljajo in razpolagajo s stavbnimi 
zemljišč i v družbeni lastnini v stavbni zemlji- 
ški skupnosti, izjemoma v enoti komunalne 
skupnosti za upravljanje s stavbnimi zemljišč i 
(v nadaljnjem besedilu: stavbna zemljiška 
skupnost) in v krajevni skupnosti. 

Stavbna zemljiška skupnost je pravna ose- 
ba in se ustanovi s samoupravnim sporazu- 
mom. 

Stavbna zemljiška skupnost opravlja dejav- 
nost posebnega družbenega pomena.« 

3. č len 
Za 2. členom se doda nov 2. a člen, ki se 

glasi: 
»Za stavbno zemljišče po tem zakonu se 

šteje zemljišče, ki je zazidano ter zemljišče, ki 
je v skladu z družbenim planom občine name- 
njeno za graditev in prenovo naselij, komu- 
nalnih, prometnih, energetskih in drugih ob- 
jektov in naprav.« 

Varianta: 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Stavbna zemljiška skupnost vodi in vzdr- 

žuje kataster stavbnih zemljišč za območje 
obč ine.« 

4. člen 
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da 

se glasi: 
»Občina pridobiva stavbna zemljišča v 

družbeno lastnino na podlagi zakona v skladu 
s planskimi akti in jih izroča v upravljanje 
stavbni zemljiški skupnosti ali krajevni skup- 
nosti (v nadaljnjem besedilu: upravljalec).« Za 
prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, 
ki se glasi: »Občinska skupščina sprejme v 
skladu s prejšnjim odstavkom program prido- 
bivanja stavbnega zemljišča v družbeno last- 
nino.« Sedanji drugi odstavek postane tretji 
odstavek. 

OPOMBE: 

5. člen 
Besedilo 

4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Upravljalec upravlja s stavbnim zemlji- 

ščem v družbeni lastnini tako, da ga uredi v 
skladu s planskimi akti in programom ureja- 
nja stavbnega zemljišča. 

Program urejanja stavbnega zemljišča te- 
melji na planskih aktih organizacij združene- 
ga dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih 
interesnih skupnosti ter drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti in predstavlja uskla- 
ditev potreb teh organizacij in skupnosti po 
urejenem stavbnem zemljišču za srednjeroč- 
no obdobje. Ta program prevzema iz plana 
tudi vire, obseg in način združevanja potreb- 
nih sredstev, predviden obseg in dinamiko del 
ter tehnološko in funkcionalno povezanost 
del. V programu urejanja stavbnega zemljišča 
se določ i tudi obseg sredstev za pridobivanje 
stavbnega zemljišča v družbeno lastnino.« 

6. č len 
5., 6. in 7. člen se črtajo. 
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OPOMBE: 7. člen 
Besedilo 
8. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Stavbna zemljiška skupnost upravlja s 

stavbnim zemljiščem v krajih in na območjih, 
ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti, 
krajevna skupnost pa v krajih in na območjih, 
ki se ne urejajo s takimi akti, če občinska 
skupščina ne predpiše drugače. 

Če krajevna skupnost upravlja s stavbnim 
zemljiščem, določ i občinska skupščina v 
skladu z načeli tega zakona s predpisom zla- 
sti nač in in pogoje, kako delovni ljudje in 
občani v krajevni skupnosti zagotavljajo v 
skladu s plani, ki jih sprejemajo za izboljšanje 
komunalnih in stanovanjskih razmer, ureditev 
stavbnega zemljišča za svoje potrebe, način 
financiranja za te namene in kako uresničuje- 
jo druge pravice v zvezi s stavbnim zemlji- 
ščem,« 

8. člen 
9. in 10. člen se črtata 

9. člen 
Besedilo 
11. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Stavbno zemljišče se mora urejati v skladu 

s programom urejanja stavbnega zemljišča in 
s prostorskimi izvedbenimi akti.« 

10. člen 
Drugi in tretji odstavek 12. člena se spreme- 

nita tako, da se glasita: »Priprava stavbnega 
zemljišča po tem zakonu obsega: 

- preselitev uporabnikov objektov predvi- 
denih za odstranitev in podobno; 

- odstranitev obstoječ ih objektov, naprav in 
opreme ter nasadov na zemljišču; 

- sanacijska dela n.pr. poravnavanje, nasi- 
pavanje in osušitev zemljišča, zavarovanje dr- 
sečega terena, odstranitev odlagališč in po- 
dobno. 

Opremljanje stavbnega zemljišča po tem 
zakonu obsega izgradnjo primarnih in sekun- 
darnih komunalnih in drugih objektov in na- 
prav za individualno in skupno rabo, ki se 
določ ijo s programom urejanja stavbnega 
zemljišča in s prostorskimi izvedbenimi akti.« 

11. člen 
V prvem odstavku 13. člena se črta beseda 

»komunalni«, beseda »objekti« pa se piše z 
veliko začetnico. 

Drugi odstavek tega člena se spremeni ta- 
ko, da se glasi: »Republiški komite za varstvo 
okolja in urejanje prostora izda v soglasju z 
Republiškim komitejem za energetiko, indu- 
strijo in gradbeništvo in Republiškim komite- 
jem za promet in zveze navodilo o tem, kaj se 
šteje za primarno, sekundarno in magistralno 
omrežje komunalnih in drugih objektov in na- 
prav.« 

12. člen 
Besedilo: 
14. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Glede na rabo, so komunalni in drugi ob- 
jekti in naprave skupne in individualne rabe. 

Komunalni in drugi objekti in naprave, pri 
katerih raba ni individualno določ ljiva in 
izmerljiva, so objekti in naprave skupne rabe. 
Med te objekte in naprave se štejejo zlasti: 

- ulice in ceste, trgi, hodniki, prehodi, peš 
poti, dovozne poti v naseljih ter javna parkiri- 
šča, za katerih uporabo se ne plačuje odško- 
dnina; 
- javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice, 

zelene in druge površine v stanovanjskih na- 
seljih in javna otroška igrišča ter varstveni 
pasovi in rezervati; 

- omrežje javne razsvetljave; 
- objekti in naprave za odpravo atmosfer- 

skih voda; 
- luke, pomoli in zgrajene obale, s katerimi 

ne gospodarijo luške in druge organizacije 
združenega dela. 

Komunalni in drugi objekti in naprave, pri 
katerih je raba individualno določ ljiva in 
izmerljiva, so objekti in naprave individualne 
rabe. Med te objekte in naprave se štejejo 
zlasti objekti in naprave za oskrbo naselij z 
vodo, s plinom, z električno in s toplotno 
energijo, PTT omrežje ter objekti in naprave 
za odpravo odpadnih voda, če ne gre za prik- 
ljučke stanovanjskih in drugih posameznih 
objektov na sekundarno oziroma primarno 
omrežje objektov in naprav.« 

13. člen 
Besedilo: 
15. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»V mestih in drugih naseljih, ki se urejajo s 

prostorskimi izvedbenimi akti se smejo stano- 
vanjski in drugi objekti graditi praviloma na 
urejenem, izjemoma pa tudi na delno ureje- 
nem stavbnem zemljišču. 

Za urejeno stavbno zemljišče se šteje zem- 
ljišče, za katero je izvršena priprava in je 
opremljeno z vsemi komunalnimi in drugimi 
objekti in napravami kot jih določa prostorski 
izvedbeni akt. 

Delno urejeno stavbno zemljišče je zemlji- 
šče za katero je izvršena priprava in je opre- 
mljeno s cesto ali dovozno potjo, z električ - 
nim omrežjem, z vodovodnim omrežjem ali z 
drugim načinom preskrbe z vodo, s kanaliza- 
cijo oziroma je dovoljena izgradnja greznic, 
tako, da je na te objekte in naprave možen 
priključek stanovanjskega ali drugega ob- 
jekta.« 

14. člen 
V naslovu 3. podpoglavja se črtata besedi: 

»in programiranje. 

15. člen 
Besedilo 

16. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavci v organizacijah združenega dela in 

delovnih skupnostih ter delovni ljudje in ob- 
čani v krajevnih skupnostih s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana stavbne zemlji- 
ške skupnosti usklajujejo In opredeljujejo 
svoje skupne potrebe in interese ter pravice In 
obveznosti, ki se nanašajo na uresničevanje 
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nalog in ciljev na področ ju urejanja stavbnih 
zemljišč . 

Samoupravne sporazume iz prejšnjega od- 
stavka sklepajo udeleženci na podlagi ele- 
mentov za sklepanje samoupravnega spora- 
zuma. 

Elemente za sklepanje samoupravnih spo- 
razumov o temeljih plana stavbne zemljiške 
skupnosti usklajujejo udeleženci v skupščini 
stavbne zemljiške skupnosti. 

16. člen 
Za 16. členom se dodata nova 16.a in 16.b 

člen, ki se glasita: 
»16.a člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
stavbne zemljiške skupnosti vsebuje zlasti: 

- obseg pridobivanja in opremljanja stavb- 
nih zemljišč  v družbeni lastnini: 

- kriterije in merila, po katerih se ugotavlja 
cena stavbnega zemljišča; 

- obseg izgradnje komunalnih in drugih 
objektov in naprav, lokacije in roke njihove 
dograditve ter sredstva, ki se združujejo po 
sporazumu za posamezne objekte; 

- združevanje sredstev za uresničevanje 
programa urejanja (priprave in opremljanja) 
stavbnih zemljišč ter osnove in merila, po 
katerih bodo udeleženci združevali sredstva 
za program urejanja stavbnih zemljišč ; 

- skupne denarne obveznosti udeležencev 
za urejanje stavbnih zemljišč : 

- način nadzora nad izvajanjem spora- 
zuma; 

- obveznosti in zmogljivosti izvajalcev za 
uresničevanje planiranega obsega,urejanja 
stavbnih zemljišč . 

16. b člen 
Za določanje dolgoročnih možnosti ureja- 

nja stavbnih zemljišč sprejema stavbna zem- 
ljiška skupnost dolgoročni plan najmanj za 
obdobje desetih let. 

Dolgoročni plan je podlaga in splošna 
orientacija za opredelitev in usklajeno reševa- 
nje nalog v srednjeročnem planu in vsebuje 
zlasti dolgoročne cilje, smeri razvoja in prido- 
bivanja stavbnih zemljišč  v družbeno lastnino 
ter temeljne usmeritve in pogoje gospodarje- 
nja s stavbnimi zemljišč i.« 

17. člen 
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se 

glasi: 
»Da se zagotovi medsebojna usklajenost 

vseh dejavnikov, njihovi interesi in možnosti, 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti ter medsebojna razmerja pri urejanju 
stavbnega zemljišča, sprejmejo stavbna 
zemljiška skupnost, stanovanjska skupnost, 
cestna skupnost, energetska skupnost in sa- 
moupravne interesne ter druge skupnosti, ki 
so udeležene pri opremljanju stavbnega zem- 
ljišča, samoupravni sporazum o usklajevanju 
planov. 

Na podlagi usklajenih elementov samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana stavbne 
zemljiške skupnosti in na podlagi samouprav- 
nega sporazuma o usklajevanju planov ter 

plana, se sprejme v stavbni zemljiški skupno- OPOMBE: 
sti program za urejanje stavbnega zemljišča. 

Program urejanja stavbnega zemljišča potr- 
di občinska skupščina.« 

18., 19. in 20. člen se črtajo. 

19. člen 
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Sredstva za urejanje stavbnega zemljišča 
zagotavljajo delavci, delovni ljudje in občani v 
organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih, krajevnih skupnostih in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih na 
način in ob pogojih, kot jih določa zakon. 

V skladu s Samoupravnimi sporazumi in 
drugimi samoupravnimi akti financirajo ude- 
leženci tista dela in naloge, ki so jih določ ili v 
samoupravnih sporazumih o temeljih plana in 
samoupravnem sporazumu o usklajevanju 
planov, ter jih določ ili na tej podlagi v planu 
stavbne zemljiške skupnosti in v programu 
urejanja stavbnega zemljišča.« 

20. člen 
22., 23., 24. in 25. člen se črtajo. 

21. člen 
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se 

glasi: 
»Stroški za pripravo stavbnega zemljišča 

bremenijo investitorja. Ti stroški se določ ijo 
na podlagi povprečnih stroškov priprave 
stavbnega zemljišča na območju, ki ga določ i 
s svojim aktom občinska skupščina, upošte- 
vajoč pri tem tudi površino zemljišč za grad- 
njo komunalnih in drugih objektov in naprav. 
Dejanski stroški za pripravo stavbnega zemlji- 
šča na določenem območju se razdelijo na 
posamezne investitorje v sorazmerju površine 
njihovega zemljišča s skupno površino stavb- 
nega zemljišča na tem območju.« 

22. člen 
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se 

glasi: 
»Del stroškov opremljanja stavbnega zem- 

ljišča, ki bremenijo investitorja objekta na ne- 
zazidanem stavbnem zemljišču, se določ i v 
programu urejanja stavbnega zemljišča ali v 
drugem samoupravnem aktu. Pri tem je treba 
upoštevati značaj zagotovljenih sredstev za 
opremljanje stavbnega zemljišča in sorazmer- 
no obremenitev investitorja na območju ure- 
janja stavbnega zemljišča. 

Sorazmeren del stroškov po prejšnjem od- 
stavku se določ i na podlagi povprečnih stro- 
škov za graditev komunalnih in drugih objek- 
tov in naprav na določenem območju. Pov- 
prečni stroški se ugotovijo tako, da se upošte- 
vajo dejanski stroški za graditev komunalnih 
in drugih objektov in naprav na tem območju. 

Stroški za graditev komunalnih in drugih 
objektov in naprav skupne rabe bremenijo 
posameznega investitorja v sorazmerju povr- 
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OPOMBE: šine njegovega stavbnega zemljišča s skupno 
površino stavbnega zemljišča na določenem 
območju. Stroški opremljanja stavbnega 
zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in 
napravami individualne rabe bremenijo posa- 
meznega investitorja v sorazmerju z njemu 
zagotovljenim obsegom in zmogljivostjo, po- 
trebno za predvideno porabo, in skupnim ob- 
segom in zmogljivostjo na tem območju.« 

23. člen 
Doda se novi 27.a člen, ki se glasi: 
»Če je investitor objekta prejšnji lastnik ali 

uporabnik stavbnega zemljišča, se s pogodbo 
med tem investitorjem in upravljalcem uredi 
plač ilo stroškov priprave in sorazmeren del 
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča iz 
prejšnih dveh členov. 

Občinska skupščina lahko z odlokom dolo- 
č i, da mora investitor pred izdajo gradbenega 
dovoljenja plačati do dveh tretjin sorazmerne- 
ga dela predvidenih stroškov urejanja stavb- 
nega zemljišča«. 

24. člen 
28. člen se črta. 

25. člen 
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se 

glasi: 
»Investitor, ki preureja, nadzida ali prizida 

obstoječ i objekt, plača dejanske stroške za 
zgraditev potrebnih novih komunalnih in dru- 
gih objektov in naprav ali za njihovo potrebno 
povečanje. Višina in nač in plač ila se določ i s 
pogodbo med investitorjem in upravljalcem 
komunalnih in drugih objektov in naprav. 

Občinska skupščina lahko z odlokom dolo- 
č i, da mora investitor pred izdajo gradbenega 
ali drugega predpisanega dovoljenja plačati 
do dveh tretjin predvidenih stroškov iz prvega 
odstavka tega člena.« 

26. člen 
30. in 31. £len se črtata. 

27. člen 
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se 

glasi: 
»Na območjih, ki se ne urejajo s prostor- 

( skim izvedbenim aktom, financira investitor 
stroške priprave in opremljanja svojega 
stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugi- 
mi objekti in napravami v obsegu in na način, 
kot je to določeno s predpisom občinske 
skupšč ine iz 8. člena tega zakona.« 

28. člen 
Naslov poglavja »III. RAZPOLAGANJE S 
STAVBNIM ZEMLJIŠČEM« 
se spremeni tako, da se glasi 
»III. ODDAJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V 
DRUŽBENI LASTNINI V UPORABO ZA GRAD- 
NJO«. 

Črta se naslov podpoglavja: »1. Oddaja 
stavbnega zemljišča v družbeni lastnini v upo- 
rabo za gradnjo.« 

29. člen 
V tretji vrsti 33. člena se za besedo: »skup- 

nostim« doda vejica in besedi: »krajevnim 
skupnostim.« 

Dodata se nov drugi - in tretji odstavek, ki 
se glasita: 

»Upravljalec ne more oddati stavbnega 
zemljišča v uporabo za gradnjo, če stavbno 
zemljišče ni vsaj delno urejeno. 

Stavbno zemljišče se odda proti povrač ilu 
stroškov za pridobivanje in urejanje stavbne- 
ga zemljišča, ki v skladu z načeli tega zakona 
bremenijo investitorja.« 

30. člen 
Besedilo prvega in drugega odstavka 34. 

člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Oddaja stavbnega zemljišča se opravi z 

javnim razpisom s pogodbo ali brez javnega 
razpisa neposredno s pogodbo. 

Brez javnega razpisa se odda stavbno zem- 
ljišče, ki je potrebno za graditev objektov za 
potrebe ljudske obrambe, nadomestnih ob- 
jektov v zvezi s potresom, drugimi naravnimi 
nesrečami ali v zvezi z razlastitvijo, družbeno 
usmerjeno stanovanjsko gradnjo, zagraditev 
objektov na zemljišču, ki je s prostorskimi akti 
določeno kot rezervat za objekte investitorja, 
ter zemljišče, ki je potrebno za smotrno zao- 
krožitev stavbnega zemljišča (poprava meja in 
podobno) in graditev komunalnih in drugih 
objektov in naprav. 

Varianta: besedilo »in graditev komunalnih 
objektov in naprav«, se črta. 

31. člen 
V drugem odstavku 35. člena se beseda: 

»natečajem« zamenja z besedo: »razpisom«, 
ter doda nov stavek: »Pri tem seupoštevazlasti 
višina dohodka v družini, število družinskih 
članov, udeležba v narodnoosvobodilni vojni, 
zdravstvene razmere družinskih članov in 
mlade družine.« 

32. člen 
V 36. č lenu se beseda: »natečaja« nadome- 

sti v ustreznem sklonu z besedo: »razpis«. 

33. člen 
V 37. členu se drugi odstavek spremeni tako, 
da se glasi: »Občinska skupščina lahko izje- 
moma predpiše nižje obveznosti plačevanja 
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča za 
potrebe gradnje prednostnih objektov in na- 
prav, določenih v družbenem planu občin.« 

34. člen 
38. člen se črta. 

35. člen 
V prvem odstavku 39. člena se za besedo: 

»zgradi« doda besedilo: »do določenega 
roka«. 

36. člen 
Besedilo 40. člena se spremeni tako, da se 

glasi: 
Ne glede na določbe 27. in 29. člena tega 

zakona je investitor, uporabnik ali lastnik ob- 
jekta dolžan plačati sorazmeren del stroškov 
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za komunalne in druge objekte in naprave, ki 
jih je upravljalec stavbnega zemljišča v skladu 
s prostorskimi izvedbenimi akti zgradil na- 
knadno ali rekonstruiral oziroma jih je zgradil 
potem, ko je bilo zemljišče oddano v uporabo. 

Sorazmeren del stroškov iz prejšnjega od- 
stavka se določ i v skladu s kriteriji in merili iz 
27. člena tega zakona s pogodbo med uprav- 
Ijalcem in investitorjem, uporabnikom ali last- 
nikom. 

Če investitor, uporabnik ali lastnik objekta 
ne sklene pogodbe z upravljalcem, določ i na 
zahtevo upravljalca sorazmeren del stroškov 
z odločbo občinski upravni organ, pristojen 
za komunalne zadeve. Zoper to odločbo ni 
pritože in ni mogoč upravni spor, vsaka od. 
pogodbenih strank pa lahko zahteva pri pri- 
stojni enoti temeljnega sodišča, na katere ob- 
močju je stavbno zemljišče, da sodišče v ne- 
pravdnem postopku odmeri sorazmeren del 
stroškov.« 

37. člen 
Besedilo 41. člena se spremeni tako, da se 

glasi: »Sredstva, ki jih dobi z oddajo stavbne^ 
ga zemljišča sme upravljalec stavbnega zem- 
ljišča uporabljati samo za pridobivanje stavb- 
nega zemljišča v družbeno lastnino, za ureja- 
nje stavbnega zemljišča in za stroške svoje 
dejavnosti.« 

38. člen 
Besedilo pred 42. členom: »2. Nadomestilo 

za uporabo stavbnega zemljišča se spremeni 
tako, da se glasi: »IV. NADOMESTILO ZA 
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA«, preo- 
stala poglavja pa se ustrezno preštevilč ijo. 

39. člen 
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se 

glasi: 
»Občinska skupščina lahko predpiše za ob- 

močja določena s prostorskimi izvedbenimi 
akti plačevanje nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča.« 

40. člen 
V 43. členu se v zadnji vrstici drugega od- 

stavka za besedo: »zemljišča« postavi pika. 
Nadaljnje besedilo tega odstavka se črta. Za 
drugim odstavkom se doda nov tretji odsta- 
vek, ki se glasi: 

»Petletna doba oprostitve plačevanja nado- 
mestila za uporabo stavbnega zemljišča zač- 
ne teč i od dneva sklenitve pogodbe o oddaji 
stavbnega zemljišča oziroma od dneva prav- 
nomočnosti gradbenega dovoljenja, če gradi 
investitor na lastnem zemljišču.« 

Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti 
se spremeni tako, da se glasi: »Občinska 
skupščina lahko predpiše oprostitve od plač i- 
la nadomestil-a tudi za občane z nižjimi do- 
hodki, v skladu z dogovorjenimi merili za del- 
no nadomeščanje stanarin in v drugih podob- 
nih utemeljenih primerih.« 

Varianta: drugi odstavek 43. člena se črta, OPOMBE: 
tretji odstavek pa se spremeni tako da se 
glasi: »Občinska skupščina lahko predpiše 
oprostitve od plač ila nadomestila tudi za ob- 
čane z nižjimi dohodki, v skladu z dogovorje- 
nimi merili za delno nadomeščanje stanarin in 
v drugih podobnih utemeljenih primerih.« 

41. člen 
Besedilo prvega odstavka 44. člena se spre- 

meni tako, da se glasi: »Nadomestilo za upo- 
rabo nezazidanega stavbnega zemljišča se 
določ i od kvadratnega metra nezazidanega 
zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem 
aktu namenjeno za gradnjo oziroma, za kate- 
ro je pristojni organ izdal lokacijsko dovolje- 
nje. Prav tako se določ i nadomestilo tudi za 
tisti del zazidalnega zemljišča, ki je potrebno 
za normalno rabo stavbe. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi; 
»Nadomestilo se določ i v skladu z dogovo- 

rom iz 45. člena tega zakona.« 

42. člen 
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, 

da se glasi: 
»Občine sklenejo dogovor o usklajevanju 

meril za določanje nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča pri čemer določ ijo zlasti: 

- stopnjo komunalne opremljenosti stav- 
bnega zemljišča s komunalnimi in drugimi ob- 
jekti in napravami in možnostmi priključ itve 
stavbnega zemljišča na komunalne in druge 
objekte in naprave: 

- lego in namembnost stavbnega zemlji- 
šča; 

- ugodne lokacijske pogoje za pridobiva- 
nje dohodka glede na namembnost stavbne- 
ga zerrHjišča; 

- merila za oprostitev plačevanja nadome- 
stila za uporabo stavbnega zemljišča.« 

43. člen 
V zadnji vrsti 46. člena se beseda: »dohod- 

ka« zamenja z besedo: »prihodka«. 

44. člen 
V tretjem odstavku 47. člena se besedilo: 

»sekretariat za urbanizem« zamenja z besedi- 
lom: »Komite za varstvo okolja in urejanje 
prostora.« 
V četrtem in petem odstavku se besedi: »hišni 
svet« v ustreznem sklonu zamenjata z bese- 
dama: »skupnost stanovalcev«. 
Šesti odstavek se nadomesti z besedilom: 
Nadomestilo se posebej izkazuje v prihodkih 

•stavbne zemljiške skupnosti. 

45. člen 
48. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zem- 

ljišča se sme uporabljati samo za graditev 
omrežja komunalnih in drugih objektov in na- 
prav primarnega in sekundarnega pomena, ki 

poročevalec 9 



OPOMBE: so namenjene za skupno rabo, in za pridobi- 
vanje stavbnega zemljišča v družbeno lastni- 
no, če z zakonom ni drugače določeno.« 

Varianta: črta se besedilo: »ki so namenje- 
ne za skupno rabo.« >. 

46. člen 
c.Gi ; 
i^sC; 

vr 
Stavbne zemjiške skupnosti morajo biti 

ustanovljene v šestih mesecih po sprejetju 
tega zakona. 

Ustanovitev stavbne zemljiške skupnosti 
pripravi in izvede iniciativni odbor, ki ga ime- 
nuje občinska skupščina. 

Iniciativni odbor pripravi osnutek samou- 
pravnega sporazuma o ustanovitvi stavbne 
zemljiške skupnosti in osnutek statuta, ter ju 
da v javno razpravo. 

Po opravljeni javni razpravi predloži inicia- 
tivni odbor akt o ustanovitvi stavbne zemljiške 
skupnosti v podpis ustanoviteljem in poskrbi 

za konstituiranje skupščine stavbne zemljiške 
skupnosti. 

47. člen 
Občinska skupščina uskladi v roku 6 mese- 

cev po sprejemanju tega zakona z določbami 
tega zakona svoj predpis o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča in o urejanju in 
oddajanju stavbnega zemljišča. 

48. člen 
Dokler se ne ustanovi stavbna zemljiška 

skupnost, se nadomestilo za uporabo stavb- 
nega zemljišča plačuje na poseben račun sa- 
moupravne komunalne interesne skupnosti. 

49. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Na zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije dne 24. 11. 

1980 je bil v obravnavi predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s 
stavbnim zemljiščem, ki ga je Skupšč ina SR Slovenije spre- 
jela. V svojih poročilih so zbori Skupšč ine podprli osnovne 
usmeritve predloga za izdajo zakona ter menili, da so predlo- 
žene rešitve ob upoštevanju pripomb, predlogov in pobud 
skupščinskih teles, primerna podlaga za pripravo osnutka 
zakona. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali Odbor za urbani- 
zem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
Zbora obč in, Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja Zbora združenega dela, Zakonodajno-pravna 
komisija in Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združe- 
nega dela, ki so podali pripombe in predloge za pripravo 
osnutka zakona Prav tako so o predlogu za izdajo zakona 
razpravljali v Republiškem odboru sindikata delavcev komu- 
nalnega in stanovanjskega gospodarstva, Splošnem združe- 
nju komunalnega in stanovarjskega gospodarstva Slovenije 
in v Zvezi komunalnih skupnosti. Pripombe in pobude so 
posredovali tudi delegati na zasedanjih zborov Skupščine SR 
Slovenije. 

Delegati so se v razpravah v delovnih telesih( Skupščine SR 
Slovenije osredotoč ili predvsem na vprašanja samoupravne 
organiziranosti tega področ ja, sistemu planiranja in financira- 
nja urejanja stavbnega zemljišča, problematiko oddajanja 
stavbnega zemljišča v uporabo za gradnjo ter zajemanju 
mestne rente. 

Glede samoupravne organiziranosti so menili, naj zakon 
prepusti občinam, da se same odloč ijo o nač inu urejanja 
vprašanj s tega področja - v stavbnih zemljiških skupnostih 
ali enotah komunalnih skupnosti. V zakonu naj bi bili predvi- 
deni obe možnosti, obveznost ustanovitve oziroma ustanovi- 
tve teh oblik pa naj bi prepustil odloč itvam občin. 

Zakon naj določ i le specifične elemente planiranja na po- 
dročju upravljanja in razpolaganja s stavbnim zemljiščem. 

Financiranje urejanja stavbnega zemljišča naj se loč i na 
financiranje pridobivanja in priprave stavbnega zemljišča in 
na financiranje opremljanja stavbnega zemljišča. 

Eden od virov za pridobivanje in opremljanje stavbnega 
zemljišča naj postanejo sredstva zajete mestne rente in nado- 
mestila za uporabo stavbnega zemljišča in zajemanje do- 
hodka, ki nastane kot rezultat izjemne ugodnosti. Z zakonom 
naj se določ i tak nač in oddajanja stavbnega zemljišča, da ne 
bo prihajalo do licitiranja cen zemljišča ob oddaji v uporabo 
za gradnjo. 

Določajo naj se ustreznejši kriteriji porazdelitev stroškov 
urejanja stavbnega zemljišča na posameznega investitorja. 

II. 
V skladu z navedenimi usmeritvami,'Sklepi, pripombami ter 

predlogi udeležencev v razpravi je izdelan osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in razpola- 
ganju s stavbnim zemljiščem (v nadaljnjem besedilu: zakon). 

V zakonu je ohranjeno osnovno načelo, da delovni ljudje in 
občani upravljajo in razpolagajo s stavbnim zemljiščem v 
družbeni lastnini v skladu z zakonom, odlokom občinske 
skupšč ine, družbenim dogovorom in samoupravnim sporazu- 
mom. Glede na to, da s tem zakonom urejamo vprašanje 
upravljanja in oddajanja stavbnega zemljišča, je predlagatelj 
menil, da je potrebno spremeniti naslov zakona, kar pa ni 
nujno, zato daje v razpravo variantni predlog. Zakon tudi 
natančneje opredeli, da so zadeve upravljanja in oddajanja 
stavbnega zemljišča posebnega družbenega pomena. S 
stavbnim zemljiščem upravljajo delovni ljudje in občani, orga- 
nizirani v stavbni-zemljiški skupnosti oziroma krajevni skup- 
nosti pod pogoji in na način kot določa zakon. Stavbna 
zemljiška skupnost se ustanovi s samoupravnim sporazu- 
mom. 

Upravljanje s stavbnimi zemljišč i je opredeljeno v določ ilih 
II. poglavja zlasti v spremenjenem besedilu 5. in 10. člena 
osnutka. Pravica upravljanja je opredeljena s tem, da se 
stavbno zemljišče ureja v skladu s planskimi akti in progra- 
mom urejanja stavbnega zemljišča, pravica razpolaganja pa s 
tem, da se stavbno -zemljišče v družbeni lastnini odda v 
uporabo za gradnjo družbenopravnim osebam oziroma obča- 
nom v skladu s pogoji in na nač in, ki ga določa ta zakon in na 
njegovi podlagi izdani občinski predpisi. 

' V nobenem primeru pa niti občina niti stavbna zemljiška 
skupnost nimata premoženjske pravice na stavbnem zemlji- 
šču v družbeni lastnini. Zakon določa obveznosti obeh glede 
doseganja končnega cilja to je smotrna uporaba zemljišča v 
skladu s planskimi akti. 

Zakon določa, da se šteje za stavbno zemljišče zazidano 
zemljišče, in zemljišče, ki je v skladu z družbenim planom 
občine namenjeno za graditev in prenovo naselij ter graditev 
komunalnih, prometnih, energetskih in drugih objektov in 
naprav. Stavbno zemljiško skupnost zakon tudi v varianti 
zavezuje, da vodi in vzdržuje kataster stavbnih zemljišč . 

Pridobivanje stavbnega zemljišča je urejeno z drugimi za- 
koni. V tem zakonu je določeno, da občina pridobiva stavbna 
zemljišča v družbeno lastnino v skladu s programom pridobi- 

10 poročevalec 



vanja in jih izroča v upravljanje stavbni zemljiški skupnosti ali 
krajevni skupnosti (upravljalcu). 

Zakon določa, da na področjih, ki se urejajo s prostorskimi 
izvedbenimi akti (terminologijo bo potrebno uskladiti z osnut- 
kom zakona o urejanju prostora, ki je v pripravi) - zazidalnim 
ali ureditvenim načrtom - s stavbnim zemljiščem upravlja 
stavbna zemljiška skupnost ali enota komunalne skupnosti, 
na območjih, ki pa se ne urejajo s takimi urbanističnimi akti, 
pa krajevna skupnost. Občina mora določ iti s svojim predpi- 
som način in pogoje urejanja stavbnega zemljišča, kadar s 
stavbnim zemljiščem upravlja krajevna skupnost, ter nač in 
financiranja in uresničevanja drugih pravic v zvezi s stavbnim 
zemljiščem. 

Določbe podpoglavja »urejanje stavbnega zemljišča■< se v 
bistvu vsebinsko ne spreminjajo, poudarjena pa je zahteva, da 
se mora stavbno zemljišče urejati v skladu z izvedbenimi 
prostorskimi akti in programom urejanja stavbnega zemljišča. 

Zakon dovoljuje gradnjo stanovanjskih in drugih objektov 
le na zemljišču, ki je vsaj delno urejeno, tako je zemljišče na 
katerem je izvršena priprava in je opremljeno s cesto ali 
dovozno potjo, z vodovodnim in električnim omrežjem ter 
objekti in napravami za odravo padavinskih voda tako, da je 
na te naprave in objekte možen priključek stanovanjskega ali 
drugega objekta. 

Področje planiranja in programiranja urejanja stavbnega 
zemljišča je opredeljeno v skladu z zakonom o družbenem 
planiranju tako, da delavci, delovni ljudje in občani v organi- 
zacijah združenega dela in delovnih skupnostih in v krajevni 
skupnosti in na podlagi elementov za sklepanje samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov in temeljev planov organi- 
zacij združenega dela sprejemajo samoupravne sporazume o 
temeljih plana in plane delovnih organizacij, krajevnih skup- 
nosti in stavbne zemljiške skupnosti oziroma enote komu- 
nalne skupnosti. Elemente za sklepanje samoupravnih spora- 
zumov o temeljih plana stavbne zemljiške skupnosti oziroma 
enote komunalnih skupnosti usklajujejo udeleženci v skup- 
šč ini stavbne zemljiške skupnosti oziroma enoti komunalne 
skupnosti. 

Za opredeljevanje dolgoročnih možnosti družbenoekonom- 
skega razvoja zakon določa, da stavbna zemljiška skupnost 
oziroma enota komunalne skupnosti sprejema dolgoročni 
plan najmanj za obdobje desetih let, v katerem se opredelijo 
elementi, ki so pomembni za politiko usmerjanja procesov 
urbanizacije in razvoja mest in naselij in politiko prostorskega 
urejanja. 

Z zakonom se določa sprejemanje samoupravnega spora- 
zuma o usklajevanju planov med stavbno zemljiško skup- 
nostjo oziroma enoto komunalne skupnosti, stanovanjsko 
skupnostjo, cestno skupnostjo, energetsko skupnostjo in 
drugimi samoupravnimi skupnostmi, ki so udeležene pri 
opremljanju stavbnega zemljišča. S tem se zagotavlja medse- 
bojna usklajenost vseh dejavnikov, njihovi interesi in možno- 

sti, medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter med- 
sebojna razmerja, ki nastajajo pri urejanju stavbnega zemlji- 
šča. 

Zakon nalaga upravljalcu, da mora urejanje stavbnega zem- 
ljišča potekati v skladu s programom urejanja. Ta program naj 
temelji na razvojnih načrtih temeljnih in drugih organizacij 
združenega dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih intere- 
snih skupnosti ter drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti in pri tem predstavlja uskladitev potreb po urejenem 
stavbnem zemljišču za srednjeročno obdobje ter opredeljuje 
vire, obseg in nač in združevanja potrebnih sredstev, predvi- 
den obseg in dinamiko del, ter tehnološko in funkcionalno 
povezanost del. 

Vir sredstev za pridobivanje stavbnega zemljišča v druž- 
beno lastnino je del sredstev nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča, poleg tega pa se v ta namen uporablja tudi del 
sredstev, pridobljenih ob oddaji opremljenega stavbnega 
zemljišča. Obseg potrebnih sredstev se opredeli v programu 
urejanja stavbnega zemljišča. 

V poglavju o financiranju urejanja stavbnega zemljišča se 
določa, da udeleženci financirajo tista dela in naloge, ki so jih 
določ ili v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in 
samoupravnem sporazumom o usklajevanju planov, ter jih 
zajeli v programu urejanja stavbnega zemljišča. 

Zakon ohranja načelo, da stroški za pripravo stavbnega 
zemljišča bremenijo investitorja. Za izračun proporcional- 

nega dela stroškov za posameznega investitorja zakon na- 
vaja, da občina s svojim aktom določi obračunska območja 
praviloma za celotno mesto oziroma naselje, lahko pa tudi 
širše, s čimer so zajeta neposredna in posredna vlaganja za 
posamezno stavbno zemljišče, kar predstavlja izenačevanje 
stroškov urejanja na območju, določenem z aktom občinske 
skupšč ine. 

Dejanski stroški za pripravo stavbnega zemljišča na določe- 
nem območju se razdelijo na posamezne investitorje v sora- 
zmerju površine njihovega zemljišča s skupno površino stavb- 
nega zemljišča na tem območju. 

Del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, ki bremenijo 
investitorja se opredeli v programu urejanja stavbnega zemlji- 
šča ali v drugem samoupravnem aktu. Zakon zavezuje tudi 
lastnika ali imetnika objekta na zazidanem zemljišču, kjer se 
vrši rekonstrukcija ali dodatno opremljanje že zazidanega 
stavbnega zemljišča, da povrne del teh stroškov, ki morajo 
prav tako biti opredeljeni v programu oziroma drugem sa- 
moupravnem aktu. 

Po veljavnem zakonu lahko občinska skupščina izvzame iz 
izračuna povprečnih stroškov določene komunalne objekte in 
naprave, ki so namenjene za stanovanjsko izgradnjo. Tega 
načela v osnutku ne ohranjamo, saj v tem primeru ne bi imeli 
zagotovljenih sredstev za celoten program urejanja stavb- 
nega zemljišča, oziroma bi morali za ta sredstva obremeniti 
druge investitorje. V postopku priprave osnutka so se pojav- 
ljala tudi mnenja, da bi za določene deficitarne dejavnosti 
oziroma socialne kategorije občanov iz obračuna stroškov 
urejanja stavbnega zemljišča izvzeli nekatere elemente, kar 
naj bi predstavljalo znižanje stroškov urejanja za te investi- 
torje. Menimo, da taka ureditev ne bi bila primerna, ker bi se s 
tem izognili ekonomskemu načelu, zagotavljanja pokrivanja 
vseh stroškov vlaganj v ta zemljišča. Za te kategorije investi- 
torjev bi morali iskati druge oblike solidarnosti oziroma kredi- 
tiranja. Občinski skupšč ini pa je dana možnost, da določ i 
nižje obveznosti glede plačevanja stroškov opremljanja stavb- 
nega zemljišča za dejavnosti, ki so prednostno opredeljene z 
družbenim planom občine. 

Zakon uvaja nov nač in obračunavanja tistih stroškov, ki 
odpadejo na posameznega investitorja. Pri objektih in napra- 
vah skupne komunalne rabe je osnova razmerje med območ- 
jem, ki ga določ i občinska skupščina s površino stavbnega 
zemljišča investitorja, lastnika ali imetnika pravice razpolaga- 
nja s stavbnim zemljiščem, pri objektih in napravah indivi- 
dualne komunalne rabe pa je merilo razmerje med investitorju 
zagotovljenim obsegom in zmogljivostjo komunalnih objek- 
tov in naprav in skupnim obsegom in zmogljivostjo na ob- 
moč ju, ki ga določ i občinska skupšč ina. Sredstva, ki jih uprav- 
Ijalec dobi z oddajo stavbnega zemljišča se po določbah 
zakona uporabljajo tudi za pridobivanje stavbnega zemljišča. 

V zakonu je opredeljeno, da občinska skupščina lahko 
predpiše plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zem- 
ljišča. Natančneje je opredeljena 5-letna doba oprostitve pla- 
čevanja nadomestila, ki začne teč i z dnem pravnomočnosti 
gradbenega dovoljenja oziroma od dneva sklenitve pogodbe 
o oddaji zemljišča. Predvidena je varianta, po kateri ni možna 
oprostitev nadomestila. 

Ohranja se določba, da občine sklenejo dogovor o usklaje- 
vanju meril za določanje nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča s tem, da zakon postavlja merila za oblikovanje 
nadomestila kot oblike širšega zajemanja rente, ki je rezultat 
komunalne opremljenosti zemljišča in rezultat ugodne lokacije 
za ustvarjanje izjemnega dohodka iz dejavnosti, ki se na dolo- 
čenem zemljišču opravlja. 

Na novo je opredeljeno območje, kjer se plačuje nadome- 
stilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča. To je 
tisto zemljišče, ki je določeno s prostorskim izvedbenim ak- 
tom za zazidljivo oziroma je zanj izdano lokacijsko dovoljenje. 
Uvedeno je tudi nadomestilo za funkcionalno zemljišče, ki je 
potrebno za normalno rabo objekta. 

Nova je določba, da temeljne organizacije združenega dela 
in druge organizacije, delovne skupnosti, samoupravne inte- 
resne skupnosti in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti plačujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
iz prihodka. 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje 
stavbni zemljiški skupnosti oziroma enoti komunalne skupno- 
sti, uporabljati pa se sme samo za graditev omrežja komunal- 
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nih objektov in naprav primarnega in sekundarnega pomena 
in za pridobivanje stavbnega zemljišča, če v zakonu ni dru- 
gače določeno Zakon določa, da mora stavbna zemljiška 
skupnost sredstva nadomestila posebej izkazovati v svojih 
prihodkih. 

Zakon ohranja oddajo stavbnega zemljišča kot je oprede- 
ljeno v 34. č lenu zakona s tem, da določa skladno z zahtevami 
iz dosedanje obravnave zakona in z analizo Javnega pravo- 
branilstva SR Slovenije o občinskih odlokih o upravljanju in 
razpolaganju s stavbnim zemljiščem, da se stavbno zemljišče 
oddaja le na podlagi razpisa oziroma neposredno s pogodbo. 

Glede oddajanja stavbnih zemljišč  zasebnikom osnutek za- 
kona odpravlja dosedanji nač in, to je licitacijo. Licitacija sicer 
ni nezakonita, ko gre za oddajanje zemljišč  zasebnikom ter se 
pri tem ni moč sklicevati na 248. č len zakona o združenem 
delu. Drugi odstavek tega člena namreč govori o prenosu 
med družbenopravnimi osebami. V teh primerih razen tega ne 
gre za prenos, ampak občina kot upravljalec družbenih zem- 
ljišč  odda pravico do uporabe in pravico gradnje na zemljišču 
skladno s potrebnimi dovoljenji. Se pravi, da ne gre za prenos, 
ker zemljišče ne samo, da ostane v družbeni lastnini, ampak 
se tudi ne prenese razpolagalna pravica kot pri družbeno 
pravnih osebah. Glede na to, da se s spremembami zakona 
opuščamo ta institut nova rešitev upošteva, da ne sme priha- 
jati do zasebnega prisvajanja rente na podlagi družbenih 

vlaganj skladno z 99. členom republiške ustave. Zakon za to 
določa merila za oblikovanje odškodnine pri oddajanju stavb- 
nih zemljišč zasebnikom. Ta merila naj bi prestavljala druž- 
beno konvencijo, zajela pa bi posredna in neposredna druž- 
bena vlaganja. Takšen pristop pomeni, da zakon ne bi dajal 
podlage za vodenje politike »poceni zemljišč«, ker tudi ni v 
družbenem interesu, da bi vzpodbujali zazidavo kmetijske in 
druge zemlje z individualnimi hišami. Vendar bi bilo potrebno 
prouč iti možnosti izjem, ko razpisna višina odškodnine ne bi 
veljala za nekatere primere (socialni primer, borci), ter bi se z 
razpisom predvidena višina zmanjšala. 

Pogoje, nač in in postopek oddaje predpiše kot doslej ob- 
činska skupščina. Določba, da se mora stavbno zemljišče 
oddati proti povrač ilu stroškov za urejanje stavbnega zemlji- 
šča, ki v skladu z načeli zakona bremenijo investitorja, bi 
preprečila licitacijo cene oddaje zemljišča. 

V prehodnih določbah je določeno, da morajo biti stavbne 
zemljiške skupnosti, oziroma enote komunalnih skupnosti za 
upravljanje in urejanje stavbnega zemljišča ustanovljene v 
šestih mesecih po sprejetju zakona. 

Podrobneje je tudi določen nač in ustanavljanja teh skupno- 
sti oziroma enot. 

V teh določbah je dana tudi naloga občinskim skupščinam, 
da v istem času uskladijo svoje predpise z zakonom. 

PREGLED 

č lenov Zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim 

zemljiščem (Ur. list SRS, št. 7/77 in 8/78), ki se spreminjajo. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
2. člen 

Delovni ljudje in občani prek svojih krajevnih skupnosti ter 
delavci temeljnih in drugih organizacij združenega dela kot 
uporabniki stavbnega zemljišča skupaj z delavci komunalnih 
organizacij, ki,opravljajo komunalne dejavnosti v zvezi z ure- 
janjem stavbnega zemljišča, in delavci organizacije za ureja- 
nje in oddajanje stavbnega zemljišča upravljajo in razpola- 
gajo s stavbnim zemljiščem v občini, v samoupravni komu- 
nalni interesni skupnosti {</ nadaljnjem besedilu: komunalna 
skupnost) ali pa v samoupravni interesni skupnosti za gospo- 
darjenje s stavbnim zemljiščem (v nadaljnjem besedilu: 
stavbna zemljiška skupnost), ki jo ustanovijo s samoupravnim 
sporazumom, ter v krajevni skupnosti. 

Komunalna skupnost oziroma stavbna zemljiška skupnost 
opravlja dejavnost posebnega družbenega pomena. 

II. UPRAVLJANJE S STAVBNIM ZEMLJIŠČEM 
1. Organizacija upravljanja 

3. člen 
Občina pridobiva stavbna zemljišča v družbeno lastnino, ki 

jih upravlja po svojih organih ali pa jih izroča v upravljanje 
komunalni skupnosti oziroma stavbni zemljiški skupnosti ali 
krajevni skupnosti (v nadaljnjem besedilu: upravljalec). 

Občinska skupščina izvaja tudi nadzorne in druge po tem 
zakonu določene pravice glede upravljanja s stavbnim zemlji- 
ščem. 

4. člen 
Upravljalec upravlja s stavbnim zemljiščem v družbeni last- 

nini tako, da skrbi, da se to stavbno zemljišče pravočasno 
uredi s komunalnimi objekti in napravami ter da se smotrno 
uporablja glede na njegovo namembnost, ki jo določajo urba- 
nistični dokumenti, in pri tem zlasti: 

- sprejema srednjeročne plane in letne programe urejanja 
stavbnega zemljišča, investicijske programe za dela na ureja- 
nju stavbnega zemljišča ter ukrepe, ki so potrebni za njihovo 
uresničevanje; 

- oddaja dela za urejanje stavbnega zemljišča organizaci- 
jam združenega dela kot izvajalcem; 

- daje spodbudo in sklepa samoupravne sporazume in 
družbene dogovore s samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi, drugimi samoupravnimi organizacijami in skup- 
nostmi, da se zagotovi racionalnejše in bolj uč inkovito ureja- 
nje in uporaba stavbnega zemljišča; 

- opravlja druge zadeve s področja upravljanja stavbnega 
zemljišča, ki jih določa ta zakon in odlok občinske skupščine. 

5. č len 
Zaradi usklajevanja planov družbenoekonomskega in pro- 

storskega razvoja, programov družbeno usmerjene stano- 
vanjske izgradnje ter izgradnje drugih družbenih in gospodar- 
skih dejavnosti in zaradi uresničevanja drugih skupnih ciljev 
upravljalec sodeluje s samoupravnimi stanovanjskimi in dru- 
gimi interesnimi skupnostmi ter lahko sporazumno z njimi 
oblikuje skupna delovna telesa, sodeluje po svojih delegatih v 
organih teh skupnosti in razvija druge oblike medsebojnega 
sodelovanja. 

6. člen 
Če komunalna skupnost upravlja s stavbnim zemljiščem, 

organizira enoto za upravljanje s stavbnim zemljiščem. 
Ce se ustanovi stavbna zemljiška skupnost jo upravlja skup- 

ščina te skupnosti, ki jo sestavljata: 
- zbor delegatov delovnih ljudi in občanov v krajevni skup- 

nosti ter delavcev temeljnih in drugih organizacij združenega 
dela kot uporabnikov komunalnih storitev in 

- zbor delegatov komunalnih organizacij, ki opravljajo ko- 
munalne dejavnosti v zvezi z urejanjem stavbnega zemljišča 
in organizacije za urejanje in oddajanje stavbnega zemljišča. 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi stavbne zemlji- 
ške skupnosti se lahko določ i, da se v stavbno zemljiško 
skupnost vključ ijo ter v njej uveljavljajo samoupravne pravice 
in obveznosti tudi organizacije združenega dela, ki programi- 
rajo in projektirajo izgradnjo komunalnih objektov in naprav 
oziroma pripravljajo urbanistično dokumentacijo, samou- 
pravne interesne skupnosti, ki s svojimi objekti sodelujejo pri 
snovanju in izgradnji naselja, stanovanjske zadruge in drugi, 
ki so zainteresirani za izgradnjo naselja. 

Če ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo za enote 
komunalnih skupnosti za upravljanje s stavbnim zemljiščem 
in za stavbne zemljiške skupnosti določbe zakona o komunal- 
nih dejavnostih posebnega družbenega pomena (Uradni list 
SRS, št. .24-1184/75). 
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7. člen 
S statutom komunalne skupnosti oziroma stavbne zemlji- 

ške skupnosti se v skladu s samoupravnim sporazumom o 
vključ itvi v komunalno skupnost oziroma o ustanovitvi 
stavbne zemljiške skupnosti določ i zlasti število delegatov 
posameznih zborov skupščine skupnosti in način njihovega 
delegiranja, nač in, kako se uresničuje poseben družbeni inte- 
res na področju upravljanja s stavbnim zemljiščem ter druga 
razmerja v zvezi z upravljanjem s stavbnim zemljiščem. 

Samoupravni sporazum o vključ itvi v komunalno skupnost 
oziroma o ustanovitvi stavbne zemljiške skupnosti ter statut 
enote komunalne skupnosti za upravljanje s stavbnim zemlji- 
ščem oziroma statuta stavbne zemljiške skupnosti potrdi ob- 
činska skupščina 

8. člen 
Stavbno zemljišče v krajih in na območjih, ki niso urejena z 

urbanističnim ali zazidalnim načrtom, ureja krajevna skup- 
nost oziroma skupnost krajevnih skupnosti po predpisih, ki 
jih izda občinska skupščina v skladu z načeli tega zakona 

V predpisu iz prejšnjega odstavka določ i občinska skup- 
šč ina zlasti način in pogoje, kako delovni ljudje in občani v 
krajevnih skupnostih zagotavljajo v skladu s plani, ki jih spre-' 
jemajo za izboljšanje komunalnih in stanovanjskih razmer, 
ureditev stavbnega zemljišča za svoje potrebe, kako združu- 
jejo sredstva za te namene in kako uresničujejo druge pravice 

\v zvezi s stavbnim zemljiščem. 
Občina, komunalna skupnost oziroma stavbna zemljiška 

skupnost in krajevne skupnosti določ ijo s samoupravnim spo- 
razmom del sredstev, ki jih je občina, komunalna skupnost 
oziroma stavbna zemljiška skupnost v skladu z določbami 48. 
člena tega zakona dolžna zagotoviti krajevnim skupnostim za 
potrebe urejanja stavbnih zemljišč na njihovem območju iz 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

9. člen 
Strokovna dela v zvezi z urejanjem in oddajanjem stavb- 

nega zemljišča ter z drugimi opravili s področja upravljanja s 
stavbnim zemljiščem opravlja delovna skupnost upravljalca. 

Upravljalec lahko s pogodbo poveri posamezna strokovna 
dela posebni za taka dela usposobljeni organizaciji združe- 
nega dela. 
2. Urejanje stavbnega zemljišča 

10. člen 
V mestih in drugih naseljih, ki se urejajo z urbanističnimi ali 

zazidalnimi načrti, se smejo stanovanjski in drugi objekti 
graditi le na stavbnem zemljišču, ki je urejeno po določbah 
tega zakona. 

11. č len 
Stavbno zemljišče se mora urejati v skladu z urbanističnim 

in zazidalnim načrtom ter srednjeročnim planom in letnim 
programom urejanja stavbnega zemljišča. 

Pri urejanju stavbnega zemljišča je treba praviloma upošte- 
vati tak vrstni red del, da se preprečijo poškodbe na že 
dokončanih komunalnih objektih in napravah in da so stroški 
za urejanje kar najbolj ustrezni. Stavbno zemljišče se ureja z 
zelenimi površinami, otroškimi igrišč i, in podobnimi objekti in 
napravami vedno šele potem, ko so dokončana dela na grad- 
benih objektih. 

12. č len 
Urejanje stavbnega zemljišča obsega pripravo stavbnega 

zemljišča za gradnjo in opremljanje stavbnega zemljišča 
Priprava stavbnega zemljišča po tem zakonu obsega: 
- geološke, geomehanske in mikroseizmične raziskave, iz- 

delavo temeljnih topografskih načrtov v merilu 1:2000, 1:1000 
in 1:500 ter izdelavo parcelacijskega načrta; 

- izdelavo zazidalnega načrta, s katerim se~določijo meje 
posameznih območij izgradnje in natančneje razč leni namen- 
ska raba površin; 

- pridobitev zemljišča ali plač ilo odškodnine ter drugih 
stroškov v zvezi s prenosom pravice na nepremičnini. 

- sanacijska dela, kot na primer poravnanje, nasipavanje in 
osušitev zemljišča, zavarovanje drsečega terena, odstranitev 
rastlinja in odlagališč ter podobno; 

- odstranitev obstoječ ih objektov, naprav in opreme ter 
nasadov na zemljišču; 

- izgradnjo nadomestnih prostorov za preselitev uporabni- 
kov objektov, predvidenih za odstranitev in stroške preselitve. 

Opremljanje stavbnega zemljišča po tem zakonu obsega 
gradbena pripravljalna dela, ki se nanašajo na komunalne 
objekte in naprave, ter izdelavo tehnične dokumentacije in 
izgradnjo komunalnih objektov in naprav za individualno in 
skupno rabo. / 

13. člen 
Komunalni objekti in naprave iz tretjega odstavka prejš- 

njega člena se razvrščajo po pomenu^ ki ga imajo za naselja 
ali širše območje, na: 

- sekundarno omrežje, tojernamenjeno oskrbi določenega 
obstoječega ali predvidenega stanovanjskega ali drugega ob- 
močja; // 

- primarno omrežje, ki je namenjeno oskrbi dveh ali več  
obstoječ ih ali predvidenih stanovanjskih ali drugih območij; 

- magistralno omrežje, ki je kot osnovni element infra- 
strukture namenjeno oskrbi vsega mesta ali širšega območja. 

Republiški sekretar za urbanizem izda v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona navodilo, v katefem podrobneje do- 
loč i, kaj se šteje za primarno, sekundarno in magistralno 
omrežje komunalnih objektov in naprav. 

14. člen 
Glede na rabo so komunalni objekti in naprave skupne in 

individualne rabe 
Komunalni objekti in naprave, pri katerih raba ni indivi- 

dualno določ ljiva in izmerljiva, so komunalni objekti in na- 
prave skupne rabe. Med te objekte in naprave se štejejo: 

- ulice in ceste, trgi, hodniki, peš poti, dovozne poti v 
naseljih ter javna parkirišča in sejmišča, za katere uporabo se 
ne plačuje odškodnine; 

- luke, pomoli in zgrajene obale, namenjene za javni pro- 
met, kadar s temi objekti ne gospbdarijo posebne luške ali 
druge organizacije združenega dela; 

- javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice, zelene površine v 
stanovanjskih naseljih in javna otroška igrišča ter varstveni 
pasovi in rezervati; 

- omrežje javne razsvetljave; 
- objekti in naprave za odpravo atmosferskih voda. 
Komunalni objekti in naprave, pri katerih je raba indivi- 

dualno določljiva in izmerljiva, so komunalni objekti in na- 
prave individualne rabe. Med te objekte in naprave se štejejo 
objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo, s plinom, z 
električno in toplotno energijo, s PTT omrežjem ter objekti in 
naprave za odpravo odpadnih voda, če ne gre za priključke 
stanovanjskih in drugih posameznih objektov na sekundarno 
oziroma primarno omrežje komunalnih objektov in naprav. 

15. člen 
.Stavbno zemljišče se po tem zakonu glede na stopnjo 

urejenosti štejejo: 
- za urejeno stavbno zemljišče: zemljišče, za katero je 

izvršena priprava in je opremljeno z vsemi komunalnimi ob- 
jekti in napravami, kot jih določa urbanistični ali zazidalni 
načrt; 

- za delno urejeno stavbno zemljišče: zemljišče za katero 
je izvršena priprava, ni pa opremljeno z vsemi komunalnimi 
objekti in napravami, kot jih določa urbanistični ali zazidalni 
načrt; 

- za neurejeno stavbno zemljišče: zemljišče, za katero je 
izvršena priprava, ni pa opremljeno z nobenim komunalnim 
objektom ali napravo. 

3. Planiranje In programiranje urejanja 
stavbnega zemljišča , 

16. člen 
Planiranje in programiranje urejanja stavbnega zemljišča 

temelji na srednjeročnih planih in letnih programih. 

17. č len 
Srednjeročni plan urejanja stavbnega zemljišča temelji na 

razvojnih načrtih temeljnih in drugih organizacij združenega 
dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti 
ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in občin, 
predstavlja uskladitev potreb teh organizacij in skupnosti po 
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urejenem stavbnem zemljišču za srednjeročno obdobje ter 
opredeljuje vire, obseg in način združevanja potrebnih sred- 
stev. 

Srednjeročni plan urejanja stavbnega zemljišča mora zago- 
toviti, da bo predvideni obseg In dinamika del v skladu s 
potrebami, določenimi z razvojnimi načrti organizacij In skup- 
nosti iz prejšnjega odstavka, da bo glede na lokacijo obiektov 
enakih ali podobnih dejavnosti zagotovljena tehnološka In 
funkcionalna povezanost In racionalnost ter da bodo Izvršena 
dela omogočala nadaljnjo dopolnitev komunalnega In bival- 
nega standarda naselja, 

18. član 
Letni program urejanja stavbnega zemljišča obsega; 
- podatke o legi In namenski rabi zemljišča, ki je predvi- 

deno za ureditev v programiranem obdobju; 
- obseg In strukturo dela, pri pripravi In opremljanju stavb- 

nega zemljišča; 
- vrednost predvidenih del po posameznih področjih In 

vrednost skupnih del; 
- termlnskl plan za izvedbo posameznih del; x 
- način financiranja del, vire sredstev, nosilce obveznosti 

financiranje In dinamiko angažiranja sredstev, 

19. č lan 
Srednjeročni plan In letni program urejanja stavbnega zem- 

ljišča potrdi občinska skupščina, če ga ne sprejme sama. 

20. član 
Republiški sekretar za urbanizem Izda v soglasju s predse- 

dnikom Republiškega komiteja za družbeno planiranje In 
Inforamcijskl sistem v šestih mesecih po uveljavitvi tega za- 
kona navodilo o metodologiji za Izdelavo srednjeročnega 
plana In letnega programa urejanja stavbnega zemljišča. 

4. Financiranje urejanja stavbnega zemljišča 

21. član 
Urejanje stavbnega zemljišča financira upravljalec te- 

meljne in druge organizacije združenega dela, ki opravljajo 
komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, sa- 
moupravne organizacije in skupnosti, stanovanjske zadruge 
in investitorji, tako da se stroški urejanja stavbnega zemljišča 
porazdelijo v skladu z določbami tega zakona. 

22. člen 
Občina financira geološke, geomehanske in mikrosei- 

zmične raziskave, izdelavo temeljnih topografskih načrtov v 
merilu 1:2000, 1:100 in 1:500, ter izdelavo zazidalnega načrta 
za določeno območje, če teh del ni financirala komunalna 
skupnost oziroma stavbna zemljiška skupnost, krajevna skup- 
nost, druga samoupravna organizacija ali skupnost ali sku- 
pina občanov. 

23. člen 
Občina oziroma komunalna skupnost ali stavbna zemljiška 

skupnost financira v skladu s planom oziroma programom 
urejanja stavbnega zemljišča na ureditvenem območju nase- 
lja graditev omrežja komunalnih objektov in naprav primar- 
nega prometa, ki so namenjena za skupno rabo. 

24. člen 
Organizacije združenega dela, ki opravljajo komunalno de- 

javnost posebnega družbenega pomena, financirajo v skladu 
s planom oziroma programom urejanja stavbnega zemljišča 
na ureditvenem območju naselja graditev omrežja komunal- 
nih objektov in naprav primarnega in sekundarnega pomena, 
ki so namenjene za individualno rabo. 

25. člen 
Delovni ljudje in občani lahko določajo s samoupravnim 

sporazumom, da bodo iz sredstev, ki jih izločajo za stanovanj- 
sko graditev iz osebnega dohodka namenili največ 20% za 

financiranje izgradnje omrežja komunalnih objektov in na- 
prav primarnega In sekundarnega pomena, ki služIjo indivi- 
dualni rabi v stanovanjskih soseskah v okviru družbeno 
usmerjene graditve stanovanj, 

Izločena sredstva se za namene Iz prejšnjega odstavka In v 
skladu s samoupravnim sporazumom o Izločanju teh sredstev 
zbirajo pri komunalni skupnosti oziroma stavbni zemljiški 
skupnosti, ki z njimi upravlja. 

Občina oziroma komunalna skupnost ali stavbna zemljiška 
skupnost lahko v primerih In ob pogojih, ki se določ ijo s 
samoupravnim sporazumom o združevanju sredstev za stano- 
vanjsko graditev, dolgoročno kreditira ali neodplačno finan- 
cira Izgradnjo omrežja komunalnih objektov In naprav primar- 
nega In sekundarnega pomena, namenjenih za individualno 
rabo v stanovanjskih soseskah, 

26. filan 
Investitor je dolžan povrniti upravljalcu stroške za pripravo 

stavbnega zemljišča, razen stroškov Iz 1, alinee drugega od- 
stavka 12. člena tega zakona ter sorazmeren del stroškov za 
opremljanje stavbnega zemljiSča z omrežjem komunalnih ob- 
jektov In naprav primarnega In sekundarnega pomena, 

Investitor stanovanjskega objekta ali objekta družbenega 
standarda v stanovanjski soseski plača upravljalcu stroške za 
pripravo stavbnega zemljišča, razen stroškov Iz 1, alinee dru- 
gega odstavka 12. člena tega zakona ter sorazmeren del 
stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča z omrežjem ko- 
munalnih objektov In naprav sekundarnega pomena, ki so 
namenjena za skupno rabo. 

Lastnik oziroma uporabnik stavbnega zemljišča kot investi- 
tor ne plačuje stroškov po 3. alinei drugega odstavka 12. 
člena tega zakona. 

27. član 
Sorazmerni del stroškov po prejšnjem členu se določ i na 

podlagi poprečnih stroškov za graditev omrežja komunalnih 
objektov In naprav glede na njihov pomen In vrsto rabe na 
določenem območju. Poprečni stroški se ugotovijo tako, da 
se vsi dejanski stroški za graditev komunalnih objektov In 
naprav na območju, ki ga določa zazidalni načrt ali na ob- 
moč ju, ki je z odlokom občinske skupšč ine namenjeno'za 
kompleksno graditev, preračunajo na kvadratni meter skupne 
tlorisne uporabne površine stavbe. Od tako določenega po- 
prečnega stroška za urejanje stavbnega zemljišča so Investi- 
torji dolžni plačati delež, ki ga določ i obč ina oziroma komu- 
nalna skupnost ali stavbna zemljiška skupnost s soglasjem 
občinske skupščine. 

Občinska skupščina lahko določ i, da se določeni komu- 
nalni objekti in naprave, ki so namenjeni za stanovanjsko 
izgradnjo, ne vštevajo v izračun poprečnih stroškov za ureja- 
nje stavbnega zemljišča. 

Infrastrukturni objekti magistralnega omrežja in drugi ob- 
jekti širšega regionalnega pomena se izloč ijo iz poprečnih 
stroškov za urejanje stavbnega zemljišča. 

28. člen 
Urejanje stavbnega zemljišča z magistralnim omrežjem ko- 

munalnih objektov in naprav se financira z lastnimi sredstvi 
investitorja, s kreditnimi sredstvi poslovnih bank, s sredstvi, 
združenimi na podlagi posebnih samoupravnih sporazumov 
po 30. členu tega zakona ter s sredstvi iz obveznega prispevka 
uporabnikov komunalnih storitev (2. alinea prvega odstavka 
23. člena zakona o komunalnih dejavnostih posebnega druž- 
benega pomena). 

29. člen 
Investitor, ki preureja, nadzida ali prizida obstoječ i objekt, 

plača dejanske stroške za graditev potrebnih novih komunal- 
nih objektov in naprav ali za njihovo potrebno povečanje. 

Občan, ki v stanovanjski hiši ureja sanitarne prostore, je 
oproščen plač ila stroškov za zgraditev vodovoda in kanaliza- 
cije. 

30. člen 
Za urejanje stavbnega zemljišča lahko s samoupravnim 

sporazumom združujejo svoja sredstva zainteresirane samou- 
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pravne interesne skupnosti, občina komunalne organizacije, 
krajevne skupnosti, poslovne banke, druge samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti ter Investitorji. 

31. člen 
Upravljalec ter investitor se lahko dogovorita, da bo investi- 

tor objekta kreditiral določena urejevalna dela. 
Upravljalec lahko Investitorju odloži plač ilo stroškov za 

urejanje stavbnega zemljišča ali pa se z njim dogovori, da bo 
stroške odplačeval na obroke; odlog plač ila oziroma odplače- 
vanje posojila ne more trajati več kot pet let. 

Člani stanovanjskih zadrug, ki v okviru stanovanjske za- 
druge kupujejo ali gradijo stanovanje v kompleksu družbeno 
usmerjene stanovanjske gradnje, plačajo stroške za urejanje 
stavbnega zemljišča v obrokih, tako da plačajo celoten zne- 
sek v sedmih letih, ko je nastopila njihova obveznost plač ila 
po pogodbi, sklenjeni z upravljalcem stavbnega zemljišča. 

32. član 
Na območjih, ki niso urejena z urb&nlstičnlm načrtom ali 

zazidalnim načrtom, financira investitor stroške priprave In 
opremljanja svojega stavbnega zemljišča s komunalnimi ob- 
jekti In napravami v obsegu In na način, kot je to določeno s 
predpisom občinske skupščine Iz 6. člena tega zakona. 

III. RAZPOLAGANJE S STAVBNIM 
ZEMLJIŠČEM 

1. Oddaja stavbnega zemljišča v družbeni 
lastnini v uporabo za gradnjo 

33. člen 
Stavbno zemljišče oddaja upravljalec v uporabo temeljnim 

in drugim organizacijam združenega dela, samoupravnim in- 
teresnim skupnostim in drugim samoupravnim organizacijam 
in skupnostim za gradnjo objektov za njihove potrebe, ter 
civilnim pravnim osebam In občanom za gradnjo stanovanj- 
skih hiš in drugih objektov, na katerih imajo lahko lastninsko 
pravico. 

34. člen 
Oddaja stavbnega zemljišča se opravi z javnim natečajem s 

pogodbo ali brez javnega natečaja neposredno s pogodbo. 
Brez javnega natečaja se odda urejeno stavbno zemljišče, 

ki je potrebno za graditev komunalnih objektov in naprav, 
objektov za potrebe ljudske obrambe, nadomestnih objektov 
v zvezi s potresom, drugimi naravnimi nesrečami ali v zvezi z 
razlastitvijo, graditev družbeno usmerjene stanovanjske grad- 
nje, če se ta izvaja v skladu z občinskim dogovorom o racio- 
nalizaciji stanovanjske graditve, graditev stanovanjskih hiš v 
okviru stanovanjske zadruge, graditev objektov na zemljišču, 
katero je z urbanističnimi dokumenti določeno kot rezervat za 
objekte investitorja ter zemljišče, ki je potrebno za smotrno 
zaokrožitev stavbnega zemljišča (poprava meje in podobno). 

Nač in, pogoje in postopek oddaje stavbnega zemljišča 
predpiše z odlokom občinska skupšč ina. 

35. člen 
Pogoji za oddajo stavbnega zemljišča morajo biti v skladu s 

politiko stanovanjske in druge graditve v občini ter morajo 
zagotoviti smotrno uporabo stavbnega zemljišča, interese 
varstva okolja in druge splošne interese pri urejanju in upo- 
rabi prostora. 

če se stavbno zemljišče odda občanom za graditev družin- 
ske stanovanjske hiše z javnim natečajem, morajo pogoji iz 
prejšnjega odstavka upoštevati tudi stanovanjske, delovne in 
socialne razmere pobudnikov. 

36. člen 
Stavbno zemljišče za katero je bil razpisan javni natečaj, se 

odda ponudniku, ki v največ ji meri izpolnjuje pogoje razpisa. 
Upravljalec mora o izboru obvestiti vse ponudnike. 

Zoper odločitev o oddaji zemljišča lahko vsak, ki se je 
udeležil javnega natečaja, vloži v 15 dneh od dneva, ko je 
prejel obvestilo, ugovor na pristojni organ upravljalca ta pa 
mora rešiti ugovor v nadaljnjih 15 dneh od dneva, ko je 
ugovor prejel. 

Odloč itev pristojnega organa upravljalca javnega natečaja 
lahko vsak, komur je bil ugovor zavrnjen, izpodbija pri pristoj- 
nem rednem sodišču v roku 30 dni od dneva, ko bi moral 
prejeti rešitev na vloženi ugovor. 

37. člen 
Stroški za urejanje stavbnega zemljišča, ki v skladu z načeli 

tega zakona bremenijo investitorja, se določ ijo s pogodbo o 
oddaji stavbnega zemljišča, ki jo skleneta upravljalec In Inve- 
stitor. 

Občinska skupščina lahko določ i ugodnosti glede plačeva- 
nja stroškov občanom z manjšimi osebnimi dohodki, z več jim 
številom družinskih članov, borcem narodnoosvobodilne 
vojne, mladim družinam in drugim osebam, ki so pod poseb- 
nim družbenim varstvom, ter občanom, ki gradijo družinske 
hiše v okviru stanovanjske zadruge, 

36. Člen 
Neurejeno stavbno zemljišče na območjih, ki se urejajo z 

urbanističnim ali zazidalnim načrtom, se ne sme oddati v 
uporabo za gradnjo občanu in ne temeljni ali drugi organiza- 
ciji združenega dela, ki gradi stanovanjske ali druge objekte 
za trg. 

39. člen 
Upravljalec lahko odda tudi delno urejeno stavbno zemlji- 

šče ob pogoju, da investitor na lastne stroške zgradi manjka- 
joče komunalne objekte in naprave. 

če investitor, ki mu je bilo oddano v uporabo delno urejeno 
stavbno zemljišče, ne uredi stavbnega zemljišča v skladu s 
pogodbo o oddaji stavbnega zemljišča ter je zato znatno 
ovirano urejanje drugih zemljišč  ali izgradnja drugih objektov, 
ali če zato nastaja drugim investitorjem znatna premoženjska 
škoda, sme upravljalec odstopiti od pogodbe ter zemljišče 
oddati drugemu uporabniku v skladu z določbami tega za- 
kona. Upravljalec mora v tem primeru izplačati prejšnjemu 
investitorju vse koristne stroške izvršenih del. 

Odstop od pogodbe o oddaji delno urejenega stavbnega 
zemljišča iz razlogov v prejšnjem odstavku je mogoč le, če je 
bil investitor pozvan s priporočenim planom, da izvrši pogod- 
bena dela v primernem roku in opozorjen na posledice. 

40. člen 
Ne glede na določbe 26., 27. in 29. člena zakona je investi- 

tor, uporabnik, ali lastnik objekta dolžan plačati sorazmeren 
del stroškov za komunalne objekte in naprave, ki jih je uprav- 
ljalec stavbnega zemljišča v skladu z zazidalnim načrtom 
oziroma z urbanističnim redom naknadno zgradil oziroma jih 
je zgradil potem, ko je bilo zemljišče oddano v uporabo. 

41. člen 
Sredstva, ki jih dobi z oddajo stavbnega zemljišča, sme 

upravljalec stavbnega zemljišča uporabljati samo za urejanje 
stavbnega zemljišča in za stroške svoje dejavnosti. 

2. Nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča 

42. člen 
Občinska skupščina lahko predpiše, da se za uporabo 

stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo. 
Za stavbno zemljišče po prejšnjem odstavku se šteje zazi- 

dano ali nezazidano stavbno zemljišče, ki je v mejah območja, 
zajetega z urbanističnim ali zazidalnim načrtom. 

43. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne more 

predpisati za zemljišče, ki se uporablja za potrebe ljudske 
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obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplo- 
matska predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje ob 
pogojih vzajemnosti, za objekte mednarodnih in medržavnih 
organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje 
njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače 
določeno, in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za 
svojo versko dejavnost in so po zakonu o nacionalizaciji 
najemnih zgradb in gradbenih zemljišč izvzete iz nacionaliza- 
cije. 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se za dobo 
petih let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posa- 
mezen del stavbe ali zgradil novo družinsko stanovanjsko 
hišo ob pogoju, da je v ceni stanovanja oziroma družinske 
stanovanjske hiše ali neposredno vplačal stroške za urejanje 
stavbnega zemljišča, po določbah tega zakona. 

Občinska skupšč ina lahko predpiše oprostitve od plač ila 
nadomestila tudi za občane z nižjimi osebnimi dohodki, v 
skladu z načeli za subvencioniranje stanarin in v drugih po- . 
dobnih utemeljenih primerih. 

44. č len 
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča 

se določ i od kvadratnega metra nezazidanega zemljišča, ki je 
po urbanističnem ali zazidalnem načrtu namenjeno za grad- 
njo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovo- 
ljenje. Prav tako se določ i nadomestilo tudi za tisti del zazidal- 
nega stavbnega zemljišča,\ki znatno presega površino, ki je 
potrebna za normalno rabo^tavbe, razen če gre za zemljišče, 
katerega obseg je določen Y zazidalnim načrtom in ko ga 
zaradi terenskih razmer ni rn^žno uporabiti za gradbeni na- 
men. \ 

Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se določ i od 
kvadratnega metra tlorisne površine stanovanj in poslovnih 
prostorov. 

45. člen 
S predpisom, s katerim občinska skupšč ina uvede nadome- 

stilo za uporabo stavbnega zemljišča, se določ ijo merila, po 
katerih se določa višina nadomestila glede na ugodnosti, ki 
jih zemljišče daje, kot so: stopnja opremljenosti zemljišča s 
komunalnimi napravami, lega zemljišča v naselju, smotrno 
izkoriščanje zemljišča, namembnost predela, v katerem je 
zemljišče in podobno. 

Občine sklenejo dogovor o usklajevanju meril za določanje 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

46. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je dolžan 

plačevati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali 
dela stavbe (imetnik pravice uporabe oziroma lastnik, najem- 
nik oziroma imetnik stanovanjske pravice). 

Temeljne in druge organizacije združenega dela, samou- 
pravne interesne skupnosti in druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, ki so neposredni uporabniki stavbnega 
zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, plačujejo nadome- 
stilo iz dohodka. 

47. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določ i zave- 

zancu iz prejšnjega člena za komunalne zadeve pristojen 
občinski upršvni organ z odločbo. 

Občinska skupščina lahko s svojim odlokom poveri določa- 
nje nadomestila iz prejšnjega odstavka kakšnemu drugemu 
občinskemu upravnemu organu. 

O pritožbah zoper odločbe po prejšnjih odstavkih tega 
člena odloča Republiški sekretariat za urbanizem. 

Če ima stanovanjska hiša hišni svet, organ iz prvega ozi- 
roma drugega odstavka z odločbo določi višino nadomestila 
za celotno stavbo hišnemu svetu, ta pa glede na površino 
stanovanj in poslovnih prostorov določ i sorazmeren del na- 
domestila posameznim imetnikom pravice uporabe oziroma 
lastnikom, imetnikom stanovanjske pravice in najemnikom 
poslovnega prostora. 

Zavezanec, ki meni, da mu hišni svet ni pravilno odmeril 
nadomestila lahko zahteva od organa iz prvega oziroma dru- 
gega odstavka tega člena, naj mu izda odločbo o tem kolikšno 
nadomestilo je dolžan plačati. 

Nadomestilo se plačuje občini oziroma komunalni skupno- 
sti ali stavbni zemljiški skupnosti mesečno za nazaj. 

Za zastaranje odmere nadomestila ter za zastaranje izter- 
jave nadomestila po tem členu se smiselno uporabljajo 
splošne določbe o zastaranju terjatev s tem, da ti zahtevki 
zastarajo v dveh letih. 

48. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se sme upo- 

rabljati samo za graditev omrežja komunalnih objektov in 
naprav primarnega pomena, ki so namenjene za skupno rabo. 

IV. PREHODNE DOLOČBE 

49. člen 
Enote komunalnih skupnosti za upravljanje s stavbnim 

zemljiščem oziroma stavbne zemljiške skupnosti morajo biti 
ustanovljene od 31. decembra 1977. 

Ustanovitev enote komunalne skupnosti za upravljanje s 
stavbnim zemljiščem oziroma stavbne zemljiške skupnosti v 
občini pripravi in izvede iniciativni odbor, ki ga imenuje ob- 
činska skupščina. 

Iniciativni odbor pripravi osnutek samoupravnega spora- 
zuma o vključ itvi v komunalno skupnost oziroma o ustanovitvi 
stavbne zemljiške skupnosti in osnutek statuta ter ju da v 
javno razpravo 

Po opravljeni javni razpravi predložf iniciativni odbor akt o 
ustanovitvi enote komunalne skupnosti za upravljanje s 
stavbnim zemljiščem oziroma stavbne zemljiške skupnosti v 
podpis ustanoviteljem in poskrbi za oblikovanje skupščine 
enote komunalne skupnosti za upravljanje s stavbnim zemlji- 
ščem oziroma stavbne zemljiške skupnosti. 

50. člen 
Občinska skupšina uskladi do 31. decembra 1977 z določ- 

bami tega zakona svoj predpis o prispevku za uporabo mest- 
nega zemljišča o urejanju in o oddajanju stavbnega zemljišča. 

51. č len 
Dokler se ne določ i upravljalec se odvaja del sredstev, 

namenjenih za urejanje stavbnega zemljišča po določbah 25 
člena tega zakona, na poseben račun samoupravne stano- 
vanjske skupnosti, če je tako določeno s samoupravnim spo- 
razumom, s katerim je predvideno izločanje tega dela sred- 
stev. 
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