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1. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja je
v 154 Členu ustave SRS, ki opredeljuje položaj in funkcijo
družbenega pravobranilca samoupravljanja. Pravni temelj za
predlagane spremembe je tudi peti odstavek 1. točke amandmaja II k ustavi SRS, ki predpisuje, da dolžino mandatne dobe
in omejitev ponovnega imenovanja družbenega pravobranilca
samoupravljanja določa zakon.
2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Zakonodajna ureditev institucije družbenega pravobranilca
samoupravljanja je delno v pristojnosti federacije ter delno v
pristojnosti republik. Glede na določbo 3. točke 281. člena
ustave SFRJ je federacija določila načela o položaju, pravicah
in dolžnostih družbenega pravobranilca samoupravljanja z
zakonom o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (Uradni list SFRJ. št. 36/75), ki je bil spremenjen in dopolnjen z
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem
pravobranilcu samoupravljanja (Uradni list SFRJ, št. 20/82). V
skladu z načel, ki jih je določil zvezni zakon, je bil zasnovan
republiški zakon o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (Uradni list SRS, št. 21/75), v katerem je v celoti urejen,
tudi položaj družbenega'pravobranilca samoupravljanja SR
Slovenije. V tem se republiška zakonodaja razlikuje od
zvezne, ki je položaj zveznega družbenega pravobranilca samoupravljanja uredila s posebnim zakonom.
Spremembe zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja se predlagajo zaradi uskladitve zakona z ustavnimi amandmaji, uskladitve z zveznim zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja ter uskladitve z zakonom o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih, ki se glede posameznih poglavij smiselno uporablja tudi za družbene pravobranilce samoupravljanja. Istočasno naj bi se posamezne določbe spremenile v smislu predlogov družbenih pravobranilcev samoupravljanja, ki jih ti predlagajo glede na izkazane potrebe v praksi.
3. Predlagane rešitve
V 2. in 7. členu se predlagajo spremembe, ki pomenijo
uskladitev z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o
družbenem pravobranilcu samoupravljanja (Uradni list SFRJ,
št. 20/82). V 2. členu pa naj bi se v prvem odstavku črtale
besede »v samoupravnem združenem delu« glede na pristojnost družbenega pravobranilca samoupravljanja, da varuje
samoupravne pravice in družbeno lastnino v vseh odnosih
pridobivanja in delitve.
Predlagana dopolnitev 19. člena v tem smislu, da bi si
skupščina občine pred imenovanjem in razrešitvijo družbenega pravobranilca samoupravljanja pridobila mnenje družbenega pravobranilca samoupravljanja SRS, izhaja iz položaja, ki ga ima družbeni pravobranilec samoupravljanja SR
kot organ cele družbene skupnosti v republiki in s tem v zvezi
z obveznostjo določeno v 32. členu, da zagotavlja enotnost v
izvajanju funkcije na območju republike. Opisano stališče je
bilo tudi sprejeto na posvetovanju družbenih pravobranilcev
samoupravljanja republik in pokrajin dne 8. in 9. septembra
1981
V skladu z ustavnim amandmajem II k ustavi SRS je bila
preizkušena določba 20. člena, glede katere se predlaga, da
bi se zaradi uspešnega izvajanja funkcije mandatna doba
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skrajšala na 4 leta, hkrati pa bi bila določena možnost enkratnega ponovnega imenovanja. Takšna rešitev je sprejeta tudi
za zveznega družbenega pravobranilca samoupravljanja. Z
dopolnitvijo določbe 20. člena, po kateri bi bila družbenopolitič na skupnost, ki imenuje družbenega pravobranilca samoupravljanja, le-temu, v primeru, da ni ponovno imenovan,
dolžna preskrbeti drugo ustrezno delo, pa bi bila družbenemu
pravobranilcu samoupravljanja zagotovljena ustrezna socialna varnost.
Glede 22. člena se predlaga širša formulacija, ki omogoča,
da se vsak primer obravnavanja nezdružljivosti funkcij družbenega pravobranilca samoupravljanja z drugimi funkcijami
in deli posebej presoja.
V 24. členu, ki obravnava razrešitev družbenega pravobranilca samoupravljanja pred potekom časa za katerega je bil
imenovan, se s predlagano spremembo precizira postopek za
rezrešitev.
Spremembo 26. člena narekuje praksa, saj sedaj ni bilo
jasno, kateri organ naj opravi objavo.
V 27. členu se predlaga, da se mandatna doba namestnikov
in pomočnikov družbenega pravobranilca samoupravljanja
določi na 4 leta, s tem, da se glede njih predvideva reelekcija.
Tako rešitev omogoča tudi ustavni amandma II, ki določa
omejitev ponovnega imenovanja le za družbenega pravobranilca samoupravljanja, ne pa za namestnika in pomočnika,
potrebna pa je zaradi strokovnosti, uč inkovitosti in kontinuitete dela.
Dopolnitev 32. člena, po kateri naj bi bila stališča, za katera
se dogovorijo družbeni pravobranilci samoupravljanja obvezna, bi bila potrebna zaradi enotnega izvajanja funkcije, ki
bi se lahko uresnič ila na opisan način.
Dopolnitev 33. člena glede aktov, ki jih predpiše družbeni
pravobranilec samoupravljanja SRS je predlagana zaradi uskladitve z zakonom o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in
pravosodju (Uradni list SRS, št. 8/80) in se v praksi tudi že
izvaja.
Nova določba, s katero bi bila družbenemu pravobranilcu
samoupravljanja naložena obveznost, da sprejema za svoje
območje program dela za tekoče leto, je predlagana zaradi
uč inkovitejšega izvajanja funkcije, ki jo v določeni meri omogoča tudi načrtovano delo.
Predlagana sprememba 36. člena in nov 36. a člen pomenita le uskladitev z zakonom o sistemu državne uprave in
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih.
Predlagana sprememba 39. člena izhaja iz sedanjih praktič nih potreb po dogovoru občin o merilih za dodelitev sredstev.
Predvidena nova določba o strokovnem izpopolnjevanju
družbenih pravobranilcev samoupravljanja in sodelavcev je
predlagana zaradi obveznosti izobraževanja določene z drugimi zakoni.
V prehodnih določbah pa naj bi bil urejen položaj družbenih pravobranilcev samoupravljanja, ki so bili imenovani pred
sprejetjem novega zakona za dobo 8 let.
4. Finanč ne posledice
Izvajanje predlaganih sprememb ne bo zahtevalo novih
oziroma dodatnih finančnih sredstev.
Prav tako predlagane spremembe ne bodo zahtevale povečanja administrativnih del in nalog pri družbenih pravobranilcih samoupravljanja.
V skladu z drugim odstavkom 260. člena poslovnika Skuppriloga poroč evalca

ščine SR Slovenije predlagatelj zakona predlaga, da se prva in
druga faza postopka za izdajo zakona združita, tako da se
hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo zakona in
zakonski osnutek.

DOPOLNJENI

S predlaganim zakonom se namreč ne spreminjajo izhodišča, na katerih temelji zakon o družbenem pravobranilcu
samoupravljanja, temveč gre le za manjše .spremembe in
dopolnitve zakona.
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1. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu je podana v četrtem
odstavku 1. točke amandmaja II k ustavi SR Slovenije, ki
predpisuje, da nosilce pravosodnih funkcij določa zakon ter v
12. točki 321, člena ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina
SR Slovenije z zakonom ureja odvetništvo in drugo pravno
pomoč.
2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Funkcija in položaj javnih pravobranilcev ter organizacija
Javnega pravobranilstva SR Slovenije je urejena z zakonom o
javnem pravobranilstvu (Uradni list SRS. št. 19/76-v nadaljnjem besedilu: zakon).
Po zakonu je javni pravobranilec opredeljen kot samostojen
organ družbenopolitič ne skupnosti, ki opravlja svojo funkcijo
za eno ali več družbenopolitič nih skupnosti. V letu 1982 je v
SR Sloveniji delovalo 10 medobčinskih javnih pravobranilstev, javno pravobranilstvo za mesto Ljubljana in Javno pravobranilstvo SR Slovenije, V navedenih javnih pravobranilstvih je bilo v tem letu zaposlenih skupno 19 javnih pravobranilcev in njihovih namestnikov, administrativna in računovodska opravila pa je opravljalo 25 delavcev.
Temeljna pristojnost javnih pravobranilcev je varovanje
premoženjskih pravic in koristi tistih družbenih subjektov,
katerim se zagotavljajo sredstva iz proračunov družbenopolitič nih skupnosti. Tako javrii pravobranilci po zakonu zastopajo družbenopolitične skupnosti, njihove organe, organizacije in sklade, ki so pravne osebe, poleg tega pa še krajevne
skupnosti, glede njihovih premoženjskih pravic in koristi ter
dajejo tem subjektom drugo pravno pomoč. Javnemu pravobranilstvu SR Slovenije je posebej poverjeno zastopanje teVi
subjektov pred tujimi sodišči, ustanovami in drugimi organi. V
okviru te pristdjnosti javna pravobranilstva letno rešijo od
13.000 do 14.000 zadev, kar statistič no predstavlja od 49,8 do
50,3 odstotka njihovega celotnega dela.
Na podlagi določb nekaterih republiških zakonov, ki urejajo
razpolaganje s posameznimi vrstami nepremič nin (kmetijskimi in stavbnimi zemljišči, gozdovi, poslovnimi stavbami in
prostori, stanovanjskimi hišami in stanovanji) je javnim pravobranilcem naložena naloga varovanja družbene lastnine v
imenu širše družbene skupnosti. To nalogo opravljajo s presojo pogodb, S katerimi se prenašajo nepremič nine iz družbene lastnine v zasebno in obratno, in z ukrepanjem v primeru
oškodovanja družbene lastnine. V okviru te pristojnosti so
javna pravobranilstva obravnavala letno od 11.600 do 11.900
zadev, kar je predstavljalo od 43,4 do 42,4 odstotka njihovega
letnega obsega dela
Do 31, decembra 1981 so javni pravobranilci lahko dajali na
podlagi pooblastila pravno pomoč samoupravnim interesnim
skupnostim ki so del skupščinskega sistema in organizacijam. ki Imajo v teh skupnostih položaj izvajalcev, Takšno
začasno rešitev sta narekovala pomanjkanje ustreznih kadrov
v samoupravnih interesnih skupnostih ter slabo stanje zagopriloga poroč evalca

zakona o

(ESA-86)

tavljanja pravne pomoči v večini občin. Prič akovalo se je. da
se bodo do leta 1982 samoupravne interesne skupnosti
ustrezno kadrovsko okrepile oziroma si organizirale pravno
pomoč, predvsem pa se je predvideval napredek na področju
razvoja pravne pomoči, ki naj bi se razvijala kot družbena
dejavnost, tako. da bi bila zagotovljena pravna pomoč vsem
samoupravnim subjektom. Na podlagi tega pooblastila so
javna pravobranilstva zastopala samoupravne interesne skupnosti v 1800 do 2300 zadevah letno, kar je v letih 1980 in 1981
predstavljalo od 6,8 do 8,2 odstotka njihovega dela.
Dopolnitev zakona se predlaga zaradi uskladitve z ustavnim
amandmajem II k ustavi SR Slovenije, ki ureja mandatno dobo
nosilcev samoupravnih, javnih, drugih družbenih ir'Pravosodnih funkcij m predpisuje, da zakon izrecno opredeli, kdo ]e
nosilec pravosodne funkcije. Iz dolžnosti, ki jih ima javni
pravobranilec po 15. členu zakona (spremljanje m P^ucev^
nje družbenih odnosov in pojavov ter dajanje predlogov za
preprečevanje družbi nevarnih in škodljivih pojavov in za
utrjevanje zakonitosti, družbene odgovornosti in socialistič ne
morale) izhaja, da se javno pravobranilstvo uvrsca med pravosodne organe.
V aprilu 1982 sprejeti zvezni zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja, s
katerim je dana družbenemu pravobranilcu samoupravljanja
naloga varstva družbene lastnine brez omejitev - do teh
sprememb je bilo družbenemu pravobranilcu samoupravljanja onemogočeno posegati v pogodbene odnose med družbenopravnimi osebami in zasebniki - posega v pristojnost, ki
jo imajo javni pravobranilci po določbah posebnih zakonov. V
zakonu je treba določiti, da je za ukrepanje za varstvo družbene lastnine po teh zakonih pristojen družbeni pravobranilec samoupravljanja.
Glede na to, da so javni pravobranilci na podlagi zakonskega pooblastila, ki so ga imeli do 31. decembra 1981,
zadostili v pretežnem delu potrebam po pravni pomoči samoupravnih interesnih skupnosti, ki so del skupščinskega sistema in organizacij, ki imajo v teh skupnostih položaj izvajalcev. je bilo spričo sedanje slabe možnosti zagotavljanja
pravne pomoči preko organiziranih oblik take pomoči, danih
več pobud za ponovno vzpostavitev takega pooblastila. Zakon
o pravni pomoči (Uradni list SRS, št. 23/79) in sklepi Skupščine SR Slovenije k informaciji Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije o uresnič evanju zakona o pravni pomoč i zavezujejo občine k prizadevanjem za ustanavljanje služb pravne
pomoči kot družbenih organizacijskih oblik pravne pomoči.
Po mnenju predlagatelja takrat, ko bodo ustanovljene službe
pravne pomoči iz 32. člena zakona o pravni pomoči, ne bo več
smotrno, da .bi samoupravne interesne skupnosti, ki so del
skupščinskega sistema, dalje zastopali javni pravobranilci. Za
vmesno obdobje pa naj bi zakon možnost zastopanja po
pooblastilu ponovno vzpostavil.
Ob teh spremembah bi se zakon uskladil tudi z zakonom o
sistemu državne upravne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, katerega posamezne določbe se smiselno uporabljajo tudi za
delovne skupnosti javnih pravobranilcev.
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3. Nač ela, s katerimi naj bodo urejena
razmerja na področ ju, ki ga ureja zakon
Sprememba 10. člena zveznega zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (Uradni list SFRJ, št. 36/75 in
20/82) omogoča, da uresnič uje družbeni pravobranilec samoupravljanja fjnkcijo varstva družbene lastnine brez kakršnihkoli omejitev, to je v skladu z ustavnimi pooblastili družbenega pravobranilca samoupravljanja, da uresnič uje družbeno
varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine. Javno pravobranilstvo bo glede na nujnost ohranitve zakonitega zastopanja ostalo samostojen organ družbenopolitič ne skupnosti,
ki po zakonu zastopa družbenopolitič ne skupnosti, njihove
organe in organizacije, sklade, ki so pravne osebe ter krajevne skupnosti (2. člen zakona) glede njihovih premoženjskih pravic in koristi. Po pooblastilu pa bo lahko zastopalo
samoupravne interesne skupnosti, ki so del skupščinskega
sistema ter organizacije, ki imajo v teh skupnostih položaj
izvajalcev, dokler ne bodo ustanovljene službe pravne pomoči.
Glede na to, da javni pravobranilci zastopajo subjekte iz 2.
člena zakor.a kot samostojni organi družbenopolitič nih skupnosti ter da izvajajo funkcijo spremljanja družbenih odnosov
in pojavov, bi javno pravobranilce in njihove namestnike
opredelili kot nosilce pravosodnih funkcij.
Glede na ustavni položaj in pravico občin, da same določajo nekatere organe za izvajanje njihovih pravic in dolžnosti,
in da same določajo organe, kateri jih zastopajo, bo s predlaganim zakonom dana možnost, da občine za zakonito zastopanje subjektov iz 2. člena zakona določijo drug organ.
Položaj in pristojnost Javnega pravobranilstva SR Slovenije
bosta ostala nespremenjena
4. Predlagane rešitve
Glede na predlagano spremembo 2. člena republiškega
zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja, po kateri bi bil družbeni pravobranilec samoupravljanja pristojen
tudi za ukrepanje, če gre /a oškodovanje družbene lastnine z
aktom ali dejanjem, s katerim je bilo pravno razmerje vzpostavljeno s tretjo osebo, bi bilo potrebno v zakonu določiti, da
je za opravo dejanja, ki jih javni pravobranilec kot varuh
družbene lastnine opravlja po posebnih zakonih, to so: zakon
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremič nin v družbeni
lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80), zakon o prometu z nepremič ninami (Uradni list SRS, št. 19/76), zakon o kmetijskih
zemljiščih (Uradi list SRS, št. 1/79), zakon o gozdovih (Uradni
list SRS, št. 16/74), zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih
hiš in stanovanj v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 13/74)
in zakon o razpolaganju z zazidalnim stavbnim zemljiščem
(Uradni list SRS, št. 27/72 in 28/72), odslej pristojen družbeni
pravobranilec samoupravljanja. Gre predvsem za presojo po-
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godb, po katerih prehajajo določene vrste nepremič nin iz
družbene lastnine v zasebno lastnino ali obratno ter za ukrepanje, kadar je na podlagi teh pogodb oškodovana družbena
lastnina in za sodelovanje v nepravdnem postopku, zlasti v
postopku za določitev oškodnine. Zakon naj bi v prehodnih
določbah glede na sedanjo kadrovsko zasedbo obeh organov
ter glede na potrebo po zagotovitvi ustrezne pravnostrokovne
ravni določal, da zadeve varstva družbene lastnine po posebnih zakonih na podlagi dogovora med družbenim pravobranilcem samoupravljanja in javnim pravobranilcem opravljajo
javna pravobranilstva, dokler ne bo opravljanja teh zadev
lahko prevzel družbeni pravobranilec samoupravljanja (kadrovski in drugi pogoji).
Predlagani zakon bo glede na njihov ustavni položaj občinam dal možnost, da same lahko določijo organ za zakonito
zastopanje subjektov iz 2. člena zakona, ki bo glede na specifič nost posameznih občin najprimernejši, vendar bo obenem
treba zagotoviti smotrno organizacijo in potrebno enotnost
teh organov v vseh občinah.
Glede na to, da je od 1. januarja 1982 večina samoupravnih
interesnih skupnosti, ki so del skupščinskega sistema in njihovih izvajalcev, ostala v premoženjskih zadevah brez pravne
pomoči in da še niso ustanovljene službe pravne pomoč i, bi
bilo potrebno v zakonu javnim pravobranilstvom ponovno
dati možnost za dajanje pravne pomoči navedenim subjektom
na podlagi njihovega pooblastila. Te osebe bi javni pravobranilci lahko zastopali, dokler ne bodo ustanovljene službe
pravne pomoči.
Ker javni pravobranilci funkcijo zastopanja subjektov iz 2.
člena zakona izvajajo kot samostojni organi družbenopolitič nih skupnosti in ker izvajajo tudi funkcijo spremljanja družbenih odnosov in pojavov kot pravosodni organi, bi bilo glede
na ustavni amandma II k ustavi SR Slovenije, ki določa da
zakon izrecno opredeli, kdo je nosilec pravosodne funkcije,
potrebno vnesti v zakon določbo, da sta javni pravobranilec in
namestnik javnega pravobranilca nosilca pravosodne funkcije
5. Finanč na sredstva, ki so potrebna za
izvedbo zakona
Izvajanje predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih finanč nih sredstev za družbenopolitič ne skupnosti, saj se pristojnost javnih pravobranilstev, razen zastopanja po pooblastilu, katerega pa finanč no pokrivajo samoupravne interesne
skupnosti oziroma organizacije, ki imajo v njih položaj izvajalcev, ne bo razširila. S prenosom zadev varstva družbene
lastnine z javnih pravobranilstev na družbene pravobranilce
samoupravljanja bodo podane možnosti za racionalnejše
izvajanje teh družbenih funkcij.
Predlagane spremembe in dopolnitve ne bodo zahtevale
povečanja administrativnih del in nalog.
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REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO
OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
POVZETEK
Ustavna podlaga za izdajo zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč je podana v 6.
in 8. točki 324. člena Ustave SR Slovenije. Republiški
zakon lahko določi temeljna nač ela na področjih, ki jih
delovni ljudje in občani samostojno urejajo v občini, v
krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih
in v organizacijah združenega dela za urejanje in izkoriščanje zemljišč in stvari v splošni rabi in za delovanje in
upravljanje komunalnih delovnih organizacij.
Snov, ki naj bi jo urejal zakon o pokopališki in pogrebni
dejavnosti in urejanju pokopališč, doslej deloma urejata
zakon o pokopališčih (Uradni list SRS. št. 49/55) s pravilnikom za izvrševanje zakona o pokopališč ih (Uradni list
SRS. št. 26/56) in zakon o komunalnih dejavnostih (Uradni
list SRS. št. 8/82).
Dejansko stanje v zvezi z opravljanjem pokopališke in
pogrebne dejavnosti ter urejanjem pokopališč je že preraslo določbe zakona o pokopališčih in pravilnika za njegovo izvajanje. To dejavnost urejajo predvsem pokopališki
redi. ki so jih z odlokom sprejele posamezne občine, ki v
večji meri kot veljavni zakon in pravilnik odražajo zahteve
in potrebe družbe na tem področ ju. Veljavni zakon o
pokopališčih ne predvideva možnosti upepeljevanja umrlih in s tem v zvezi pokopov žar. anonimnih pokopov,
raztresa pepela, skupnih grobišč in dovolitve pokopa
izven pokopališča. Zakon ne predpisuje sodobnih mrliških
vež, ne določa zvrsti grobov, manjkajo ukrepi za primere
pokopa v izjemnih razmerah in še vedno je dovoljena
gradnja novih grobnic.
Potreba po novem zakonu obstaja glede na to, da dosedanji predpisi niso usklajeni z ustavo, določbami zakona o
komunalnih dejavnostih, sanitarnimi in higienskimi predpisi in zakonom o sistemu družbenega planiranja ter dejanskimi potrebami na tem področju.
Novi zakon naj bi vseboval temeljna nač ela za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč, kar dolovni ljudje in občani samostojno urejajo v
občini, krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih
skupnostih in organizacijah združenega dela. Pokopališko
in pogrebno dejavnost opravljajo in pokopališča urejajo
komunalne organizacije združenega dela ali krajevne
skupnosti.
Delavci, drugi delovni ljudje in občani v komunalni
skupnosti določijo pogoje in nač in opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč. Občinska skupščina lahko z odlokom predpiše pogoje in nač in
opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v krajevni skupnosti glede na krajevne
razmere,
Enotno za vso republiko pa mora zakon določ iti, kdo
lahko opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost ter
ureja pokopališča, enotne morajo biti določ be glede prenosa posmrtnih ostankov in prekopa grobov, kdo določa o
načinu pokopa in kdo je dolžan poravnati stroške pokopa,
enotni morajo biti pojmi za zvrsti grobov.
Zakon naj bi vseboval naslednja poglavja:
v -Splošnih določ bah« naj bi opredelili, kaj obsega
pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, kako se opravlja in kdo jo opravlja:
v -Prenosu posmrtnih ostankov-, naj bi bile določ be
usklajene s sanitarnimi in higienskimi predpisi:
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v poglavju »Pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem«. naj bi se določilo kdaj. kje in kako se opravi
pokop, oziroma upepelitev. kdo je dolžan poravnati stroške pokopa: dana je okvirna določba o pogrebnih svečanostih:
poglavje "Oddajanje prostorov za grobove v najem«, naj
vsebuje okvirne določbe v zvezi s pravico do najema
prostorov za grobove;
v poglavju »Urejanje pokopališč«, naj bi bil nač in graditve pokopališč usklajen z zakonom o sistemu družbenega
planiranja in zakonom o komunalnih dejavnostih. V zakonu naj bi bilo določeno, da občinska skupščina v prostorskem delu dolgoročnega plana in v dogovoru o temeljih družbenega plana občine določ i zadostne površine za
pokopavanje umrlih za najmanj 30 let in pri tem upošteva
potrebe večjega števila pokopov v primeru naravnih in
drugih hudih nesreč, vojne in izrednih razmer.
Komunalna skupnost določi s samoupravnim sporazumom o temeljih plana komunalne skupnosti poleg programa, nalog in ukrepov iz 30. člena zakona o komunalnih
dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) tudi pričetek del in
zgraditev potrebnih objektov in naprav na zemljišču, ki je
po planskih aktih iz prejšnjega odstavka namenjeno za
pokopališče.
Delavci, drugi delovni ljudje in občani v komunalni
skupnosti v zvezi z urejanjem pokopališč določijo zlasti:
- pravice in obveznosti komunalne organizacije
- čas najemne dobe za grobove
- merila za oddajanje, pripravo in vzdrževanje grobov
- merila za oblikovanje cen za uporabo pokopaliških
objektov in naprav.
Občinska skupščina predpiše z odlokom pokopališki
red na svojem območju. Z odlokom o pokopališkem redu
se določi zlasti način in čas pokopa, nač in raztrositve
pepela, zvrsti grobov, mirovaino dobo za grobove, okvirne
tehnične normative za grobove, urejajo se vprašanja, ki
zadevajo vzdrževanje reda in miru na pokopališču in
druga podobna vprašanja.
Določeno naj bi bilo. kakšno mora biti zemljišč e, namenjeno za pokopališče ter usklajena opremljenost pokopališča s sanitarnimi in higienskimi predpisi, določene naj bi
bile zvrsti grobov, dana naj bi bila okvirna vsebina občinskega pokopališkega reda ter postopek za razrešitev in
opustitev pokopališča. Posebna pokopališča, posebni oddelki in grobovi (pokopališča borcev NOV in vojaška pokopališča pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad in
podobno na območju SFRJ), se urejajo in vzdržujejo po
posebnih predpisih, konvencijah, mednarodnih pogodbah
ter sporazumih in dogovorih. Določbe o prekopu grobov,
naj bi se uskladile s sanitarnimi predpisi.
V "Kazenskih določbah«, naj bi bile določ ene kazni za
organizacijo, ki ne opravlja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter ne ureja pokopališča v skladu z zakonom ter za
odgovorno osebo organizacije oziroma krajevne skupnosti in za občana, ki krši zakon.
»Prehodne in končne določbe«, naj bi omogoč ile nemoten prehod na izvajanje določb zakona.
Izvajanje predlaganega zakona ne bo zahtevalo novih
oziroma dodatnih finanč nih sredstev razen v tistih nekaj
občin, v katerih bodo morali dosedanje stanje prilagoditi
sanitarnim in higienskim pogojem, kot jih določa zakon
(izgradnja mrliških vež).
Prav tako novi zakon ne bi določal novih nalog republiških in občinskih upravnih organov, ker te naloge že
določajo sanitarni predpisi in zakon o komunalnih dejavnostih.
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Ustavna podlaga za. izdajo zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč je podana v 6. in 8.
točki 324. člena Ustave SR Slovenije po kateri lahko republiški zakon določi temeljna načela na področjih, ki jih delovni
ljudje in.občani samostojno urejajo v občini, krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in v organizacijah
združenega dela pri urejanju in izkoriščanju zemljišč in stvari
v splošni rabi ter delovanju in upravljanju komunalnih delovnih organizacij.
II
Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Snov, ki naj bi jo urejal zakon o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč, doslej deloma urejata
zakon o pokopališčih (Uradni list SRS, št 26/55) in zakon o
Komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82).
Zakon o pokopališčih in pravilnik za njegovo izvajanje določata, kdo upravlja pokopališča in kako se urejajo, ustanovijo
in zgradijo pokopališča ter objekti na pokopališču, način
pokopa in prekopa mrlič ev, oddajo prostora za grob in uporabo ter opustitev pokopališč.
Zakon o komunalnih dejavnostih opredeljuje urejanje pokopališč ter pokopališko in pogrebno dejavnost kot komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena. S tem so
opredeljena tudi temeljna izhodišča za delovanje in upravljanje komunalnih organizacij združenega dela, ki izvajajo pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejajo pokopališča, način
samoupravnega organiziranja ter organizacij, njihovo združevanje v ustrezne komunalne skupnosti, osnove za urejanje
družbenoekonomskih odnosov na tem področju ter pooblastila občinskih skupščin, da v skladu s potrebami celotnega
območja občine ali dela občine podrobneje uredijo določena
vprašanja.
Dejansko stanje v zvezi z opravljanjem pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanjem pokopališč je že preraslo
določbe zakona o pokopališčih in pravilnika za izvajanje tega
zakona. To dejavnost urejajo predvsem pokopališki redi, ki so
jih z odloki sprejele posamezne občine. Pokopališča v večini
primerov urejajo ustrezne organizacije združenega dela ali
krajevne skupnosti, medtem ko zakon o pokopališčih določa,
da upravljajo pokopališče občine same ali pokopališke
uprave. Pokopališki redi določajo pravice in dolžnosti komunalnih organizacij, ki upravljajo pokopališča, ter določajo
pravice in dolžnosti najemnikov grobov ter obiskovalcev
Upoštevajoč nove zahteve in potrebe družbe na tem področju
določ ajo pokopališki redi način pokopa, zvrsti grobov, pri
černer upoštevajo možnosti upepelievanja umrlih in s tem v
zvezi pokop žar, anonimne pokope in grobišča Pokopališki
redi upoštevajo tudi sanitarne predpise, izdane po sprejemu
zakona o pokopališčih
Precej občin je sprejelo tudi predpise o pogrebnih svečanostih, v katerih določajo, katere pogrebne svečanosti se opravljajo v zvezi s pokopi, upoštevajoč poslednjo voljo pokojnika,
zahtevo ožjih svojcev ali naročnika pogreba. Posebej je urejena vloga krajevne skupnosti ter družbeno-političnih organizacij in skupnosti pri pokopu ter dolžnosti upravljalca pokopališča v zvezi z organizacijo in potekom pogrebne svečanosti.
Novi zakon je potrebno sprejeti zato, da bi se zagotovilo za
vso republiko enotno opravljanje pokopališke in pogrebne
dejavnosti ter urejanje pokopališč upoštevajoč določbe zakona o sistemu družbenega planiranja in zakona o komunalnih dejavnostih. Občinska skupščina naj bi predvsem skrbela
za dolgoročno planiranje v zvezi z opravljanjem pokopališke
in pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališč, delavci, drugi
delovni ljudje in občani pa naj bi v komunalni skupnosti
določili pogoje in način opravljanja te dejavnosti in v skladu s
prostorskim delom dolgoročnega plana občine sklepali samoupravne sporazume o temeljih srednjeročnega plana te
skupnosti
Novi zakon naj bi upošteval tudi nove zahteve in za potrebe
družbe na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter
urejanja pokopališč in uveljavil temeljna načela za opravljanje
te dejavnosti, občinske skupščine naj bi z odloki, komunalne
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skup, ->sti in komunalne organizacije pa s svojimi samoupravnimi splošnimi akti predpisale opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč, upoštevajoč krajevne razmere. Glede na to ne bodo potrebni novi republiški
izvršilni predpisi kot n pr. dosedanji pravilnik o pokopališčih.
III.
Vprašanja, ki naj se uredijo z zakonom in
nač ela na katerih bo temeljil
Novi zakon naj bi vseboval določbe o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, ki bodo vsklajene z
ustavo, ustreznimi določbami zakona o komunalnih dejavnostih in drugimi predpisi
Izhajajoč iz ustavne določbe, da delovni ljudje in občani v
občini, krajevni skupnosti, samoupravnih interesnih skupnostih in organizacijah združenega dela urejajo delovanje komunalnih delovnih organizacij ter zemljišča in stvari v splošni
rabi in da republika lahko določi temeljna načela na teh
področjih, temelji zakon na naslednjih načelih:
1. načelne in okvirne naj bodo določbe o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč, ki
obsegajo pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljevanjem,
oddajanje prostorov za grobove v najem, vzdrževanje pokopaiišč, ravnanje z opuščenimi grobovi;
2. enotno za vso republiko naj bo urejeno, kdo lahko opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost in ureja pokopališča,
enotne morajo biti določ be glede prenosa posmrtnih ostankov in prekopov grobov, ter kdo odloča o načinu pokopa in
kdo je dolžan poravnati stroške pokopa, enotni morajo biti
pojmi za zvrsti grobov;
3 pokopališka in pogrebna dejavnost naj se opravljata s
pieteto, dostojanstvom in spoštovanjem do umrlega in do
oseb, ki so mu bile blizu, na krajevno običajen način in v
skladu s sanitarnimi predpisi;
4 občan naj ima pravico, da sam izbere pokopališče, kjer
bo pokopan;
5. zemljišče, na katerem je pokopališče, mora biti primerno
oddaljeno od drugih objektov in mora imeti še določene
druge lastnosti;
6 določbe o prenosu in prekopu posmrtnih ostankov naj
bodo usklajene z republiškimi in zveznimi sanitarnimi in higienskimi predpisi ter mednarodnimi pogodbami, konvencijami in sporazumi.
Zakon naj bi imel 7 poglavij:
I SPLOŠNE DOLOČBE
II PRENOS POSMRTNIH OSTANKOV
III. POGREBNE STORITVE IN STORITVE V ZVEZI Z UPEPELJEVANJEM
IV. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
V. UREJANJE POKOPALIŠČ
VI. KAZENSKE DOLOČBE
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
V poglavju »Splošne določbe- naj bi bilo določeno, kaj
obsega pokopališka in pogrebna dejavnost,ter
urejanje pokopališč, kako se ta dejavnost opravljavin kdo jo opravlja Pokopališka in pogrebna dejavnost obsega prenos posmrtnih
ostankov, pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljevanjem
in oddajanjem prostorov za grobove v najem Urejanje pokopališč pa obsega vzdrževanje pokopališč, ravnanje z opuščenimi in neoskrbovanimi grobovi ter prekop grobov. Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč se opravlja
v skladu z določbami zakona o komunalnih dejavnostih, predpisi, ki zagotavljajo varstvo okolja in urejanje prostora, sanitarnimi predpisi, določbami tega zakona, odlokom občinske
skupščine o pokopališkem redu in samoupravnimi splošnimi
akti upravljalca pokopališča. Pokopališko in pogrebno dejavnost opravljajo in pokopališča urejajo komunalne organizacije združenega dela ali krajevne skupnosti Delavci, drugi
delovni ljudje in občani v komunalni skupnosti določijo pogoje in način opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti
ter urejanje pokopališč. Občinska skupščina lahko z odlokom
predpiše pogoje in način opravljanja pokopališke in pogrebne
dejavnosti ter urejanja pokopališč v krajevni skupnosti glede
na krajevne razmere. Po zakonu o komunalnih dejavnostih je
povzeta določba, da je pokopališka in pogrebna dejavnost ter
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urejanje pokopališč komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena.
V poglavju »Prenos posmrtnih ostankov«, naj bi bilo določeno, da se posmrtni ostanki po ugotovljeni smrti prenesejo
na pokopališče, v primerih določenih v zakonu, pa se lahko
čuvajo doma. Posebne določbe veljajo glede posmrtnih
ostankov občanov, ki niso umrli naravne smrti ali obstaja
takšen sum, ter v primerih zaradi nalezljive bolezni ali suma
nalezljive bolezni.
Umrli naj bi se po prenosu na pokopališče položil v mrliško
vežo ali hranil v hladilni napravi, v izjemnih primerih, ko gre za
pokop borcev NOB in drugih zaslužnih občanov, ki so se
posebno izkazali v življenju pri delu za družbeno skupnost in
pokop organizirajo družbenopolitič ne skupnosti ali družbenopolitič ne organizacije, se posmrtni ostanki pred pokopom
lahko položijo tudi na določenem mestu zunaj pokopališča.
Dodana je določba, da se izjemoma, v skladu s predpisom
občinske skupščine posmrtni ostanki stanovskega predstavnika verske skupnosti do pokopa položijo v objekte, ki so
namenjeni za opravljanje verskih obredov.
Prenos posmrtnih ostankov naj bi bil dovoljen samo s
posebnimi vozili in se zanj mora uporabiti krsta ali žara.
Izjeme naj bi bile predvidene le v primeru naravnih ali drugih
nesreč, vojne in izrednih razmer.
Zakon naj bi okvirno predpisal ravnanje z umrlim po prenosu na pokopališče. To poglavje naj bi vsebovalo tudi določbe o izkopu posmrtnih ostankov in njihovem prenosu na
drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču.
V poglavju »Pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem« naj bi bile določbe, kdaj, kje in kako se opravi pokop
posmrtnih oziroma upepeljenih ostankov umrlega.
Pokop se opravi na pokopališču
Izven pokopališča je možen pokop le^v izjemnih primerih
Pokop oziroma upepelitev se opravi na podlagi prijave smrti,
po preveritvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih o mrliški pregledni službi in na
način kot do določa zakon. Pokop oziroma upepelitev se
opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur po nastopu smrti.
Pokop umrlega prijavi upravljalcu pokopališča njegov zakonec oziroma druga oseba, ki je z njim stalno živela, ali
oseba, ki je po veljavnih predpisih dolžna, da ga vzdržuje in
zanj skrbi: če teh oseb ni, prijavi pokop organizacija združenega dela oziroma delovna skupnost, v kateri je bil umrli v
delovnem razmerju, krajevna skupnost, center za socialno
skrbstvo, uprava doma za ostarele občane ali hišni svet
Prijavi je potrebno priložiti zdravniško poročilo o vzroku smrti
umrlega.
Če ni drugače dogovorjeno so stroške pokopa posmrtnih
ostankov dolžni poravnati dediči umrlega. Če teh oseb ni,
oziroma če te osebe niso sposobne poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina, v kateri je oseba umrla oziroma so
bili najdeni njeni posmrtni ostanki. Občina ima pravico do
povračila pogrebnih stroškov iz pokojnikove zapuščine. Okvirno naj bi bile dane določbe o pogrebnih svečanostih To
poglavje obsega tudi določbo, da lahko občan izrazi željo, da
se opravi anonimni pokop njegovih posmrtnih ostankov kakor
tudi pokop v ožjem družinskem krogu. Anonimni pokop se
opravi s pokopom krste ali žare ali z raztrositvijo pepela na
posebnem prostoru pokopališča brez označbe imena umrlega. To poglavje naj bi vsebovalo tudi določbe, kje se pokoplje krsta in kje žara.
V poglavju »Oddajanje prostorov za grobove v najem«, naj
bi bilo določeno, da organizacija ali krajevna skupnost, ki
ureja in vzdržuje pokopališče, daje v skladu z merili, ki jih
določi komunalna skupnost, prostor za grob v najem.
Oseba, ki je poravnala stroške pokopa posmrtnih ostankov,
ima pravico do najema groba, kjer so posmrtni ostanki pokopani. Pogoji najema se določijo s pogodbo med najemnikom
in upravljalcem pokopališča.
Pravice do najema prostora za grob oziroma groba, najemnik ne more prenesti na drugo osebo. Med sorodniki je
možen brezplačen prenos najemne pravice, ki mora biti
opravljen pismeno pri upravljalcu pokopališča. Družina, sorodniki in druge osebe, ki imajo za to interes, lahko po preteku
mirovalne dobe podaljšajo pravico do najema prostora za
grob oziroma groba pod pogoji, ki so določeni v pokopališkem redu. Pravice do najema vrstnega groba po preteku
mirovalne dobe ni možno obnoviti.
priloga poroč evalca

Organizacija ali krajevna skupnost, ki upravlja pokopališče,
mora voditi evidenco o vseh osebah, ki so na pokopališču
pokopane, evidenco najemnikov grobov ter kataster komunalnih naprav na pokopališču" ter druge evidence, ki jih predpisuje odlok o pokopališkem redu.
V poglavju »Urejanje pokopališč« naj bi bilo določeno, da
občinska skupščina v prostorskem delu dolgoročnega plana
in v dogovoru o temeljih družbenega plana občine določi
zadostne površine za pokopavanje umrlih za najmanj 30 let in
pri tem upošteva potrebe večjega števila pokopov v primeru
naravnih in drugih nesreč, vojne in izrednih razmer.
Komunalna skupnost določi s samoupravnim sporazumom
o temeljih plana komunalne skupnosti poleg programa, nalog
in ukrepov iz 30. člena zakona o komunalnih dejavnostih
(Uradni list SRS, št. 8/82) tudi prič etek del in zgraditev potrebnih objektov in naprav na zemljišču, ki je po planskih aktih
obč ine namenjeno za pokopališče.
Delavci, drugi delovni ljudje in občani v komunalni skupnosti v zvezi z urejanjem pokopališč določijo zlasti:
- pravice in obveznosti komunalne organizacije
- čas najemne dobe za grobove
-- merila za oddajanje, pripravo in vzdrževanje grobov
- merila za oblikovanje cen za uporabo pokopaliških objektov in naprav
Občinska skupščina predpiše z odlokom pokopališki red na
svojem področju. Po dosedanjih predpisih naj bi občine predpisovale ppkopališki red za vsako pokopališče posebej. V
prihodnje pa bi se uveljavilo v praksi že sprejeto pravilo, da
občinska skupščina z odlokom predpiše pokopališki red za
vsa pokopališča v svojem območju.
Z odlokom o pokopališkem redu se določ i zlasti način in
čas pokopa, način raztrositve pepela, zvrsti grobov, mirovalno
dobo za grobove, okvirne tehnične normative za grobove,
urejajo se vprašanja, ki zadevajo vzdrževanje reda, čistoče in
miru na pokopališču in druga podobna vprašanja.
Pokopališča borcev NOV in vojaška pokopališča na območju SR Slovenije, drugih republik pa tudi v tujini ter pokopališča pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad in podobVio na območju SFRJ naj označi zakon kot posebna pokopališča, ki se urejajo in vzdržujejo v skladu s posebnimi
predpisi, konvencijami, mednarodnimi pogodbami, sporazumi in dogovori Po določbi 10. točke prvega odstavka 281.
člena Ustave SFRJ, ureja federacija po svojih organih zaznamovanje in vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov
zavezniških in drugih armad v Socialistič ni federativni republiki Jugoslaviji. Zakon o zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih armad v
Jugoslaviji določa, da za zaznamovanje in vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v Jugoslaviji skrbi pristojni organ republike oziroma
avtonomne pokrajine, v kateri so pokopališča in grobovi. To
snov tudi urejajo mednarodno pravni akti (pogodbe, konvencije in meddržavni sporazumi).
Zakon naj bi način graditve novih pokopališč uskladil z
zakonom o sistemu družbenega planiranja. Zakon naj bi določal, da zemljišče za pokopališče ne sme biti močvirnato, da
voda ne sme imeti odvoda v studence, ribnike, vodno rekreacijske površine ipd., območje pokopališča mora biti svetlo in
zračno, zakon naj bi predpisa! izdelavo načrta in razdelitve
pokopališča na pokopališčne oddelke in grobove ter določal
posamezne zvrsti grobov.
Predlagane so naslednje zvrsti grobov: enojni grobovi,
dvojni grobovi, otroški grobovi in grobnice (klasič ni grobovi),
vrstni grobovi, grobišča, žarni grobovi in prostor za anonimni
pokop, prostor za razstrositev pepela. Na pokopališču mora
biti zagotovljen prostor za pokope v primeru naravnih in
drugih hudih nesreč. S pokopališkitji redom se določijo zvrsti
grobov.
Zakon naj bi predpisal, da morajo imeti mrliško vežo pokopališča v mestu, večjem naselju, naselju mestnega značaja in
v turističnem kraju. Zakon bi določil, da je v krajih, kjer je na
pokopališču predpisana mrliška veža, prepovedano čuvanje
pokojnikov doma. V krajih, kjer na pokopališčih ni predpisane
mrliške veže, naj bi čuvanje umrlih urejal odlok o pokopališkem redu.
Zakon naj bi prepovedal gradnjo novih grobnic. Gradnja
grobnic je upravič ena le na kamnitem terenu, kar pa za
Slovenijo ni tipič no. Poleg tega je grobnica objekt, ki zavzema
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prevelik prostor na pokopališču in v kateri je presnova posmrtnih ostankov dolgotrajen proces; zato gradnja grobnic
tudi iz sanitarno higienskih razlogov ni priporočljiva. Zakon
naj bi prepovedal postavljanje spomenikov in obeležij, ki bi
označevali pripadnost pokojnikov gibanjem, naperjenim proti
narodnoosvobodilnemu boju, proti družbeni ureditvi SFRJ ter
bratstvu in enotnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti,
kakor tudi znakov, napisov slik ali simbolov, ki so v nasprotju
s splošno moralo in pietetnimi čustvi občanov
Okvirne naj bi bile določbe o opustitvi pokopališč. Pristojni
zavod za varstvo naravne in kulturne dedišč ine naj bi pri
opustitvi pokopališča dal predlog, kako zavarovati eventualne
umetniške in zgodovinsko pomembne spomenike. Določeno
naj bi bilo, da se pokopališče, ki se opusti, lahko uporablja po
preteku mirovalne dobe (najmanj 10 let) za ureditev parkov, za
druge namene pa šele 30 let od zadnjega pokopa
Določeno naj bi bilo, da se prekop Dosmrtnih ostankov
lahko opravi po preteku mirovne dobe, ki jo določi z odlokom
občinska skupščina in da se pred tem časom smejo grobovi
odpreti samo, če naj bi se posmrtni ostanki prenesli v drug
grob, sicer pa le z dovoljenjem organa, ki je pristojen za
začetek in vodenje kazenskega postopka in ob prisotnosti
sanitarnega inšpektorja ali pooblaščenega zdravnika ter
predstavnika za notranje zadeve pristojnega občinskega

upravnega organa in organa, ki je dovolil prekop.
Zakon naj bi obsegal tudi kazenske določbe, po katerih se
kaznuje za pekršek organizacija, ki ne opravlja pokopališke in
pogrebne dejavnosti ter ne ureja pokopališča v skladu z
zakonom ter odgovorna oseba organizacije oziroma krajevne
skupnosti in občan, ki krši zakon.
V predhodnih in končnih določbah, naj bi se določilo, da
začne veljati zakon osmi dan po objavi, da so občinske skupščine dolžne v roku dveh let svoje predpise o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč uskladiti s tem
zakonom. Za zagotovitev mrliških vež na pokopališčih v mestih, naseljih mestnega značaja in turistič nih krajih je dan rok
petih let
Finanč ne posledice
Izvajanje predlaganega zakona ne bo zahtevalo novih oziroma dodatnih finanč nih sredstev, razen v tistih nekaj občih, v
katerih bodo morali dosedanje stanje prilagoditi sanitarnim in
higienskim pogojem, kot jih določ a zakon (izgradnja mrliških
vež).
Prav tako novi zakon ne bi določ al novih nalog republiških
in občinskih upravnih organov, ker te naloge že določajo
sanitarni predpisi in zakon o komunalnih dejavnostih.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o pokopališč ni in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč
OPOMBE:
,

|. SPLOŠNE DOLOČBE
1. teza
Pokopališka in pogrebna dejavnost obsega prenos posmrtnih ostankov, pogrebne storitve, storitve
v zvezi z upepeljevanjem in oddajanje prostorov za
grobove v najem
Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje pokopališč, ravnanje z opuščenimi in neoskrbovanimi grobovi ter prekop grobov.
2. teza
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje
pokopališč je komunalna dejavnost posebnega
družbenega pomena.
3. teza
Pokopališla in pogrebna dejavnost ter urejanje
pokopališč se opravlja v skladu z določbami zakona
o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št.
8/82). predpisi, ki zagotavljajo varstvo okolja in
urejanje prostora, sanitarnimi predpisi, določbami
tega zakona odlokom občinske skupščine o pokopališkem redu oziroma predpisom o pogrebnih svečanostih in samoupravnimi splošnimi akti organizacij oziroma skupnosti, ki opravljajo pokopališko
pogrebno dejavnost ter urejajo pokopališča
4. teza
Pokopališko in pogrebno dejavnost opravljajo in
pokopališča urejajo komunalne organizacije združenega dela ali krajevne skupnosti.
Delavci, drugi delovni ljudje in občani v komunalni skupnosti določijo pogoje in način opravljanja
pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja
pokopališč.
Občinska skupščina lahko z odlokom predpiše
splošne pogoje in način opravljanja pokopališke in
pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča v krajevni skupnosti glede na krajevne razmere.
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5. teza
Ppkopališka in pogrebna dejavnost se opravlja in
pokopališča ureja na krajevno obič ajen način, s
pieteto, dostojanstvom in spoštovanjem do umrlega in do oseb. ki so mu bile blizu.
2. PRENOS POSMRTNIH OSTANKOV
6. teza
Posmrtni ostanki se prenesejo na pokopališče ali
se čuvajo doma. Prenos na pokopališče je dovoljen
šele po tem. ko se ugotovi nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi. Posmrtne ostanke
tistega, ki zanj obstoja sum, da ni umrl naravne
smrti, se sme prenesti s kraja smrti samo na podlagi
dovoljenja organa, ki je pristojen za začetek in
vodenje kazenskega postopka V primeru suma
smrti zaradi nalezljive bolezni, ne sme posmrtne
ostanke prenesti s kraja smrti samo na podlagi
dovoljenja in v skladu z navodili za sanitarne zadeve pristojnega občinskega upravnega organa.
7. teza
Prenos posmrtnih ostankov je dovoljen samo s
posebnimi vozili komunalnih organizacij ali krajevnih skupnosti, ki opravljajo pokopališko in pogrebno dejavnost
Občinska skupščina lahko v primerih naravnih in
drugih hudih nesreč, vojne in izrednih razmer, z
večjim številom žrtev, pooblasti za prenos posmrtnih ostankov tudi drugo organizacijo združenega
dela. ki razpolaga s prevoznimi sredstvi, s katerimi
je zagotovljen pieteten in higiensko ustrezen prenos.
8. teza
Umrli se po prenosu na pokopališče položi v
mrliško vežo ali hrani v hladilni napravi.
Če pokop organizirajo družbenopolitič ne skupnosti ali družbenopolitič ne organizacije, se posmrtni ostanki pred pokopom izjemoma lahko položijo
priloga poroč evalca

tudi na določenem mestu zunaj pokopališča.
Izjemoma se lahko v skladu z odlokom občinske
skupščine o pokopališkem redu oziroma predpisom o pogrebnih svečanostih posmrtni ostanki stanovskega predstavnika verske skupnosti do pokopa položijo v objekte, ki so namenjeni za Opravljanje verskih obredov.
9. teza
Za prenos posmrtnih ostankov s kraja smrti v kraj
pokopa, oziroma iz enega kraja v drug kraj, se
uporabljajo predpisi o prevozu mrlič ev.
10. teza
Na zahtevo ali željo družine, sorodnikov in drugih
oseb. ki imajo za to interes in pravico, se lahko
posmrtni ostanki izkopljejo in prenesejo na drugo
pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču
po poprejšnjem soglasju najemnika groba in z dovoljenjem za sanitarne zadeve pristojnega občinskega upravnega organa, če je na drugem pokopališču zagotovljen grob. Za izkop posmrtnih ostankov se uporabljajo predpisi o izkopu mrlič ev.
3. POGREBNE STORITVE IN STORITVE
V ZVEZI Z UPEPELJEVANJEM
11. teza
Pokop oziroma upepelitev se opravi na podlagi
prijave smrti na način, kot to določa zakon, po
preveritvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi
pooblaščena oseba po predpisih o mrliški pregledni službi. Pred upepelitvijo in pokopom se opravi
kontrolni mrliški pregled.
Pokop oz. upepelitev se opravi, ko je preteklo
najmanj 36 ur po nastopu smrti. V primeru večjih
naravnih in drugih nesreč, vojne in izrednih razmer,
kakor tudi velikih prometnih, obratnih ali drugih
nesreč, ko je treba opraviti skupen pokop, lahko za
zdravstvo pristojni občinski upravni organ ta rok
skrajša.
12. teza
Pokop umrlega prijavi upravljalcu pokopališča
njegov zakonec oziroma druga oseba, ki je z njim
stalno živela, ali oseba, ki je bila po veljavnih predpisih dolžna, da ga vzdržuje in zanj skrbi; če teh
oseb ni, prijavi pokop organizacija združenega dela
oziroma delovna skupnost, v kateri je bil umrli v
delovnem razmerju, krajevna skupnost, center za
socialno skrbstvo, uprava doma za ostarele ali hišni
svet.
Prijavi je treba priložiti dokaz, da je smrt prijavljena matič arju, kadar pa smrti ni bilo mogoče prijaviti, pa dovoljenje pristojnega občinskega organa za
notranje zadeve, da se umrla oseba sme pokopati
pred priiavo smrti.
13. teza
Pokop se opravi na pokopališču.
Izven pokopališča je dovoljen pokop le v izjemnih
primerih, na podlagi dovoljenja za notranje zadeve
pristojnega občinskega upravnega organa po predhodnem soglasju za sanitarne zadeve pristojnega
občinskega upravnega organa. Praviloma se dovoli
pokop za borce NOB in za druge zaslužne občane,
ki so se posebno izkazali v življenju pri delu za
družbeno skupnost.
Na podlagi dovoljenja Republiškega sekretariata
za notranje zadeve in v soglasju z Republiškim
sanitarnim inšpektoratom se lahko opravi raztrositev pepela iz žare na določenem območju izven
pokopališča.
priloga poroč evalca

14. teza
Občan ima pravico, da izbere pokopališče, kjer
bo pokopan.

OPOMBE:

15. teza
Za pokop v smislu tega zakona se šteje pokop
posmrtnih oziroma upepeljenih ostankov umrlega
ter druga dela, ki jih je potrebno opraviti v zvezi s
pokopom.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba
opraviti v skladu z voljo pokojnika. Če pokojnik ni
izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno
živela z umrlim. Pri tem ima prednost zakonec ali
oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska skupnost z umrlim ima po zakonu o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih enake pravne posledice kot
zakonska zveza, polnoletni otroci, starši umrlega
ter drugi sorodniki, ki so stalno živeli z umrlim
oziroma najbližji sorodnik umrlega.
Če ni svojcev, odloča o načinu pokopa pristojni
upravni organ občine, v kateri je oseba umrla ali je
bila najdena oziroma so bili najdeni njeni posmrtni
ostanki.
16. teza
Posmrtni ostanki umrlega se položijo v krsto in
pokopljejo v grob za klasič ni pokop ali v vrstni grob
ali v grobišče.
Upepeljeni ostanki umrlega se shranjujejo v žari
in pokopljejo v grob za klasič ni pokop ali v žarni
grob oziroma se raztrosijo na posebej določenem
prostoru na pokopališču.
17. teza
Upepelitev posmrtnih ostankov se ne more opraviti, če je pokojnik izrecno izjavil, da ne želi upepelitve svojih posmrtnih ostankov.
Za upepelitev posmrtnih ostankov občanov, ki
niso umrli naravne smrti ali obstoja takšen sum in v
primeru smrti zaradi nalezljive bolezni ali takšnega
suma, se uporabljajo določbe drugega in tretjega
odstavka 6. teze.
18. teza
Po volji pokojnika se opravi anonimen pokop
njegovih posmrtnih ostankov.
Anonimni pokop se opravi s pokopom krste ali
žare ali z raztrositvijo pepela na posebej določenem
prostoru na pokopališču brez označbe imena umrlega.
19. teza
Po volji pokojnika ali na zahtevo osebe iz drugega odstavka 15. teze oziroma osebe, ki je poravnala
stroške pokopa, se lahko opravi pokop v ožjem
družinskem krogu.
20. teza
Pogrebne svečanosti se opravljajo v skladu z
odlokom občinske skupščine o pokopališkem redu
oziroma predpisom, ki ureja pogrebne svečanosti
za pokopališča na območju občine in v skladu s
samoupravnim splošnim aktom komunalne organizacije oziroma krajevne skupnosti, ki opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost ter ureja pokopališče.
21. teza
Krajevna skupnost in družbenopolitič ne organizacije in skupnosti lahko sodelujejo pri organiziranju pogrebnih svečanosti v primerih, ko se pokop
ne opravi v ožjem družinskem krogu.
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OPOMBE:

"• ,eza
Če ni drugače dogovorjeno so stroške pokopa
posmrtnih ostankov dolžni poravnati dedič i umrlega.
Ce ni oseb iz prejšnjega odstavka oziroma če te
osebe niso sposobne poravnati stroškov pokopa,
jih poravna občina, v kateri je oseba umrla oziroma
so bili najdeni njeni posmrtni ostanki. Občina ima
pravico do povračila pogrebnih stroškov iz pokojnikove zapuščine.
4. ODDAJANJE PROSTOROV ZA
GROBOVE V NAJEM
23. teza
Organizacija ali krajevna skupnost, ki ureja pokopališče daje prostora za grobove v najem.
Pogoji najema se določijo s pogodbo med najemnikom in organizacijo ali krajevno skupnostjo, ki
ureja pokopališče v skladu z merili, ki jih določi
komunalna skupnost j(27. teza).
24. teza
Oseba, ki je poravnala stroške pokopa posmrtnih
ostankov, ima pravico do najema groba, kjer so
posmrtni ostanki pokopani. Med sorodniki je možen brezplačen prenos pravice do najema groba, ki
mora biti opravljen pismeno pri organizaciji ali krajevni skupnosti, ki ureja pokopališče. Družina, sorodniki in druge osebe, ki imajo za to interes, lahko
po preteku mirovalne dobe podaljšajo pravico do
najema groba pod pogoji, ki so določeni v merilih
komunalne skupnosti.
Pravice do najema vrstnega groba ni možno obnoviti.
25. teza
Organizacija ali krajevna skupnost, ki ureja pokopališče, mora voditi evidenco o vseh osebah, ki so
na pokopališču pokopane, evidenco najemnikov
grobov, kataster komunalnih naprav na pokopališču ter druge evidence, ki jih predpisuje odlok o
pokopališkem redu.
5. UREJANJE POKOPALIŠČ
i
26. teza
Občinska skupščina v prostorskem delu dolgoročnega plana in v dogovoru o temeljih družbenega
plana občine določi zadostne površine za pokopavanje umrlih za najmanj 30 let in pri tem upošteva
potrebe večjega števila pokopov v primeru naravnih
in drugih hudih nesreč, vojne in izrednih razmer.
Komunalna skupnost določi s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana poleg programa, nalog in ukrepov iz 30. člena zakona o komunalnih
dejavnostih tudi prič etek del in zgraditev potrebnih
objektov in naprav na zemljišču, ki je po planskih
aktih iz prejšnjega odstavka namenjeno za pokopališče.
27. teza
Delavci, drugi delovni ljudje in občani v komunalni skupnosti v zvezi z urejanjem pokopališč določijo zlasti:
- pravice in obveznosti komunalne organizacije
- čas najemne dobe za grobove
- merila za oddajanje, pripravo in vzdrževanje
grobov
- merila za oblikovanje cen za uporabo pokopališčnih objektov in naprav
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28. teza
Občinska skupščina predpiše z odlokom pokopališki red na svojem območju.
Odlok o pokopališkem redu okvirno predpisuje
način in čas pokopa, zvrstni grobov, okvirne tehnične normative za grobove, vzdrževanje reda, čistoče
in miru na pokopališču in druga podobna vprašanja
ter določa mirovalnodobo za grobove.
Mirovalna doba je čas, ki mora poteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu in ne more
biti krajša od 10 let, pri čemer se upoštevajo lastnosti zemljišča, na Katerem je pokopališče.
29. teza
Posebna pokopališča, posebni oddelki in grobovi
(pokopališča borcev NOV in vojaška pokopališča
pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad in
podobno na območju SFRJ), se urejajo in vzdržujejo po posebnih predpisih, konvencijah, mednarodnih pogodbah ter sporazumih in dogovorih.
30. teza
Novo pokopališče mora biti odmaknjeno od drugih objektov in primerno ograjeno.
Občinska skupščina predpiše minimalni odmik
pokopališča od najbližjih objektov.
31. teza
Za pokopališče se lahko določi zemljišče, ki ima
naslednje lastnosti:
- zemljišče ne sme biti moč virnato:
- voda ne sme imeti odvoda v studence, ribnike
vodno rekreacijske površine ipd:
- območje pokopališča mora biti svetlo in
zračno.
32. teza
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt
razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove.
Z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in
grobove se lahko določijo posebni prostori za
vrstne grobove, grobišča, žarne grobove in prostori
za anonimne pokope ter za raztrositev pepela.
Na pokopališču mora biti zagotovljen prostor za
pokope v primeru naravnih in drugih hudih nesreč,
vojne in izrednih razmer,
36. teza
Grobišča so kostnice, prostori za skupen pokop v
primeru naravnih in drugih hudih nesreč, vojne in
izrednih razmer, kakor tudi velikih prometnih,
obratnih ali drugih nesreč, in skupno grobišče.
V skupno grobišče se prenesejo posmrtni ostanki
iz klasič nih in žarnih grobov, za katere ni zagotovljeno podaljšanje najemne dobe in iz vrstnih grobov
po preteku določene dobe
37. teza
V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom
umrlih.
Površino, mesto in obliko žarnega groba določa
načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove.
V en žarni grob se lahko shrani tudi več žar v
skladu z načrtom razdelitve pokopališča na pokopališčne oddelke in grobove.
38. teza
Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov ali obnova grobnice in vsak drug poseg v
prostor na pokopališču, se lahko izvaja le v skladu z
odlokom občinske skupščine o pokopališkem redu
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39. teza
Pokopališče v mestu, večjem naselju, naselju
mestnega značaja ali v turistič nem kraju, mora imeti prostore, ki so namenjeni za čuvanje umrlih do
njihovega pokopa oziroma prevoza v kraj pokopa
(mrliška ^eža).
V krajih, kjer je na pokopališčih predpisana mrliška veža je prepovedano čuvanje umrlih doma.
Z odlokom o pokopališkem redu se ureja čuvanje
umrlih v krajih, kjer na pokopališčih ni predpisana
mrliška veža.
40. teza
Prepovedano je postavljanje znakov, napisov, slik
ali simbolov, ki žalijo moralni čut pietetna čustva
ali dostojanstva občanov, ne glede na morebitno
željo pokojnika ali njihovih svojcev.
Prepovedano je postavljanje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, ki neposredno ali posredno
označujejo pripadnosti pokojnikov sovražnim gibanjem, naperjenim proti NOV Jugoslavije ali na drug
način označujejo njihovo udeležbo proti tej borbi
ali se označuje njihova sovražna dejavnost proti
družbeni ureditvi, bratstvu in enotnosti jugoslovanskih narodov. Prepovedano je tudi postavljanje
znakov, napisov, slik ali simbolov, s katerimi bi se
označevala sovražna dejavnost.
41. teza
Če kdo ravna v nasprotju z določbami 38. in 40.
teze, upravljalec pokopališča ustavi dela, odredi
odstranitev objekta ali njegovo uskladitev z odlokom o pokopališkem redu.
42. teza
Razširitev pokopališča se izvede po istem postopku kot zgraditev novega pokopališča.
Pokopališče se opusti s sklepom občinske skupščine.
Pred sprejemom sklepa o opustitvi pokopališča
mora dati svoje mnenje sanitarni inšpektor in pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
S sklepom mora biti določeno, kdo upravlja opuščeno pokopališče ter pogoji in roki za prenos
posmrtnih ostankov, spomenikov in odstranitev pokopaliških objektov. Na predlog pristojnega zavoda
za varstvo naravne in kulturne dediščine občinska
skupščina odloči, kam se prenesejo določeni spomeniki, grobnice, obeležja z opuščenega pokopališča in kdo bo skrbel zanje.
O opustitvi pokopališča, posameznih oddelkov
na pokopališču in grobov, ki jih ureja poseben
predpis, mora občinska skupščina pred izdajo sklepa pridobiti dovoljenje republiškega komiteja za
vprašanje borcev in vojaških invalidov.
43. teza
Pokopališče, ki se opusti, se sme po poteku mirovalne dobe uporaljbati za ureditev parkov, za druge
namene pa šele po preteku 30 let od zadnjega
pokopa.
Preden se opuščeno pokopališče uporabi za druge namene ga je treba prekopati, posmrtne ostanke
pa prenesti na skupno grobišče pokopališča, ki je v
uporabi.
44. teza
Prekop groba se sme opraviti šele po preteku
mirovalne dobe. Pred pretekom mirovalne dobe se
smejo grobovi odpreti le v primeru iz 10. teze, sicer
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oa le z dovoljenjem organa, ki je pristojen za začetek ali vodenje kazenskega postopka
Prekop groba se sme opraviti le v prisotnosti
sanitarnega inšpektorja ali pooblaščenega zdravnika, predstavnika za notranje zadeve pristojnega
občinskega upravnega organa in organa, ki je dovolil prekop.
45. teza
Pokop umrlega na isto mesto v grobu, na katerem je bil kdo pokopan, se lahko opravi po preteku
mirovalne dobe.
6. KAZENSKE DOLOČBE
46. teza
Z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek organizacije združenega dela. ki opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost:
1. če pokoplje oz. upepeli posmrtne ostanke brez
prijave smrti in preveritve dejanskega nastopa smrti
po pooblaščeni osebi (11. teza);
2. če pokoplje posmrtne ostanke izven pokopališča, ki je v uporabi, brez posebnega dovoljenja (13.
teza);
3. če ne podvzame ukrepov, da se prepreči postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, drugih grobnih znakov ali čznačevanja grobov
v nasprotju z določbami tega zakona (41. teza) in
pokopališkega reda
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 din se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba organizacije oziroma krajevne skupnosti, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
47. teza
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek občan:
1. če izvede ali naroči izvršitev del iz 38. ali 40. teze
tega zakona;
2. če pokoplje posmrtne ostanke izven pokopališča,
ki je v uporabi (13. teza)
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. teza
V ro(<u dveh let od prič etka veljavnosti tega zakona so dolžne občinske skupščine svoje predpise o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč uskladiti s tem zakonom.
49. teza
V petih letih (Varianta: v 8 letih) od prič etka
veljavnosti tega zakona je potrebno zagotoviti mrliške veže na pokopališčih, v mestih, naseljih mestnega značaja in turistič nih krajih, razen na pokopališčih, ki so v prostorskem delu dolgoročnega plana
predvidena za opustitev.
50. teza
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
zakon o pokopališčih (Uradni list LRS, št. 49/55) in
pravilnik za izvrševanje zakona o pokopališčih
(Uradni list LRS, št. 26/56).
51. teza
Ta zakon prič ne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SRS.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o

prostoru
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Socialistič na republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO
OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
POVZETEK
predloga za izdajo zakona o prostoru
(varianta: zakona o urejanju prostora)
1. Ustavna podlaga za zakon o prostoru (varianta: zakon o urejanju prostora) je podana v 4. točki 321. člena
Ustave SR Slovenije, ki določa, da Socialistična republika
Slovenija z zakonom ureja med drugim tudi razmerja pri
gospodarjenju s prostorom. V 102. in 103. členu Ustava
nadalje določa, da so dobrine splošnega pomena pod
posebnim varstvom in jih je treba smotrno izkoriščati v
skladu s splošnimi, v zakonu določenimi pogoji. V 104.
členu Ustava že določa, da družbenopolitične skupnosti.
določ ajo politiko urbanizacije, prostorskega urejanja in
varstva človekovega okolja s prostorskimi plani.
2 SR Slovenija usmerja urejanje prostora z vrsto zakonov, ki so bili sprejeti ali dopolnjeni po sprejetju nove
Ustave SRS (Uradni list SRS, št. 7/74), ob upoštevanju
resolucije Skupščine SR Slovenije o poglavitnih smotrih in
smernicah za urejanje prostora (Uradni list SRS. št. 43/73)
in stališč, sklepov in priporoč il za oblikovanje in izvajanje
prostorske, urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 4/78). Večina zakonov obravnava
prostor le s sektorskega stališča (zakon o kmetijskih zemljiščih, zakona o vodah itd.), medtem ko je planiranje v
prostoru skušal celoviteje zajeti in ga vključiti v sistem
družbenega planiranja zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list SRS,
št. 1/80 in 33/80). Po tem zakonu naj bi prostorski deli
planov nadomestili dotedanji regionalni plan SR Slovenije
in urbanistčne programe občin, vendar je z njegovim sprejetjem prenehal veljati le zakon o regionalnem planiranju
(Uradni list SRS. št. 16/67), ne pa tudi zakon o urbanistčnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78).
ki se nanašajo na urbanistični program in na druge akte. s
katerimi se določa namenska raba prostora.
Nezadostna razdelanost zakona o sistemu družbenega
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, glede planiranja v prostoru in glede dolgoročnega plani raja je vzrok
za nezadovoljivo stanje pri pripravi prostorskih delov
družbenih planov občin za obdobje 1981-1985, saj je v
sredini leta 1982 imelo le 12 obč in ustrezno opredeljene
prostorske cilje in usmeritve družbenega razvoja. V prostoru pa se te in druge pomanjkljivosti izražajo v stihiji pri
spreminjanju kmetijskih zemljišč v druge namene, v disperzni gradnji, ki povzroč a pretirano rabo zemljišča za

gradnjo ter v neusklajenem gospodarjenju z zemljišči,
tako za potrebe kmetijstva kot za gradnjo in širitev naselij.
Da bi te trende vsaj začasno ustavili, je Skupščina SR
Slovenije v decembru 1982 sprejela zakon o varovanju
kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti
(Uradni list sRS, št. 44/82).
3. Potreba po zakonu o prostoru izhaja iz ugotovitve, da
je urejanje prostora celovit in kontinuiran proces, ki se v
sistemu družbenega planiraja ni mogel popolnoma zajeti,
kar se izraža v nedorečenosti nekaterih določb zakona o
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR
Slovenije, ki se nanašajo na prostorske dele in dolgoročno
planiranje. Zato je treba razdelati in dopolniti določila, ki
se nanašajo na vsebino prostorskih delov planov ter na
postopke za pripravo planov, oblikovti načela za urejanje
prostora, ki so jih dolžni upoštevati nosilci planiranja v
celotnem procesu urejanja prostora, na postopke za
razreševanje neskladij med različnimi nosilci planiranja v
prostoru in ob tem določiti vlogo republike pri uresničevanju razvojne politike v prostoru v skladu s 4. toč ko 321.
člena Ustave. Razrešiti je treba dileme o pomenu in vsebini urbanističnih in krajinskih nač rtov ter s tem tudi
omogočiti pripravo zakona o urejanju naselij in o drugih
posegih v prostor kot izvedbenega zakona v skladu s
sklepi zborov Skupščine SR Slovenije, ki so jih sprejeli ob
obravnavi osnutka tega zakona v letu 1980.
4. Zakon o prostoru naj torej izhaja iz nač el da je
planiranje v prostoru predvsem dolgoročno in kot tako
sestavni del enotnega sistema družbenega planiranja in
da je treba ob upoštevanju naravnih danosti zadovoljiti
potrebe vseh koristnikov, predvsem pa zagotoviti rabo
zemljišč za primarno proizvodnjo. Zagotoviti je tudi treba
upoštevanje varstva in razvoja naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja pri vseh dejavnostih v
prostoru.
Zakon o prostoru naj tudi jasneje opredeli namen in
vsebino prostorskih delov planov ter postopke, ki se nanašajo na razreševanje neskladij v prostoru in uveljavitev
ustavne vloge republike pri urejanju prostora. S tem naj bi
zakon povzel tudi cilje zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti, ki bi z uveljavitvijo
zakona o prostoru preneha/ veljati.
5. Zakon sam ne bo naložil občinam in posebnim družbenopolitičnim skupnostim dodatnih finanč nih obveznosti, pač pa bo moraia republika zagotoviti, tako kot jo že
obvezuje zakon o vrstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti, primerno strokovno organiziranost
in primerna finančna sredstva za opravljanje novih naiog v
zvezi z ugotavljanjem skladnosti dolgoročnih oziroma
družbenih planov občin z dolgoročnim oziroma družbenim planom SR Slovenije.

I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga je podana v 4 točki 321. člena ustave SR
Slovenije, ki določa, da ureja Skupščina SR Slovenije z zakonom med drugim tudi razmerja pri gospodarjenju s prostorom, sistem prostorskega in urbanističnega planiranja in
ukrepe za uresnič evanje s prostorskim in urbanistič nim pianom začrtane razvojne politike republike; rabo, izkoriščanje
in varstvo kmetijskih površin, gozdov, voda, morja, rudnin in
drugih naravnih bogastev.

"zgodovinskega pomena, kot dobrine splošnega pomena pod
posebnim varstvom. Vsako zemljišče, gozd, vodo in vodotok,
morja in morsko obalo, rude in drug^ naravna bogastva je
treba smotrno izkoriščati v skladu "s splošnimi, v zakonu
določenimi pogoji. Ustava nadalje določa v trejtem odstavku
104. člena, da so posamezna krajinska območja in predmeti
narave, značilnosti slovenske obale, rastlinski in živalski svet,
območja, ki so namenjena za rekreacijo, morje in morska
obala, reke, potoki, jezera in njihova obrežja, studenci in talna
voda ter Zrak pod posebnim družbenim varstvom.

Poleg tega določata 102. in 103. člen ustave SR Slovenije,
da so zemljišča, gozdovi, vode, vodotoki, morje in morska
obala, rude in druga naravna bogastva, dobrine v splošni rabi
ter nepremič nine in druge stvari posebnega kulturnega in

V drugem odstavku 104. člena pa ustava SR Slovenije
določa, da družbenopolitič ne skupnosti določajo s prostorskimi plani politiko urbanizacije, prostorskega urejanja in
varstva človekovega okolja.
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II. OCENA STANJA
1. Problematika v prostoru
Večina površine SR Slovenije je hribovita oziroma pokrita z
gozdom (ca 52%), kar pomeni, da je največ dejavnosti skoncentrirana na relativno majhnem ravninskem prostoru, pa še
pri tem gre v znatni meri za razmeroma ozke rečne doline in
tranzitno-prometne koridorje širšega pomena,
S tem prostorom smo v dinamič nem gospodarskem razvoju
v letih po drugi svetovni vojni mnogokrat nepremišljeno gospodarili, kar se je izrazilo predvsem v vse večji koncentraciji
aktivnosti v ravninskih predelih SR Slovenije, le-to pa je imelo
za pos'edico praznjenje hribovitih in obmejnih predelov republike ter krčenje plodnih površin v dolinah.
Na osnovi teh ugotovitev je Skupščina SR Slovenije v resoluciji o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora
(Uradni list SRS, št. 43/73), sprejela policentrič ni koncept
razvoja republike in stališče, da je treba pospešiti razvoj manj
razvitih in obmejnih predelov Slovenije. Te odločitve, ki so se
realizirale z družbenimi plani zadnjih treh planskih obdobij ter
na osnovi zakonov, ki so se nanašali na skladnejši regionalni
razvoj, so v zadnjih desetih letih sicer pripomogle k zmanjševanju razlik med razvitimi in manj razvitimi območji, vendar se
je koncept policentrič nega razvoja na občinskem nivoju mnogokrat razumel kot razlog za pospešen razvoj tudi tistih naselij, ki z vidika uravnoteženega družbenega razvoja za to niso
imela možnosti, kar je vodilo v disperzno pozidavo na kvalitetnih zemljiščih izven strnjenih naselij.
Prostor je primarni proizvodni dejavnik, ki pa je po svoji
naravi omejen Zaradi tega je bolj kot druge dobrine predmet
nasprotujočih si interesov. V zadnjih desetletjih je načrtna in
stihijska pozidava prevladovala pred drugimi rabami Najbolj
ogrožena so bila kmetijska zemljišča, ki so se zmanjševala
zaradi urbanizacije, v opuščenih in redko naseljenih predelih
pa tudi zaradi nenadzorovanega preraščanja z gozdovi.
Gospodarjenje z zemljišči je bilo odvisno predvsem od
neposredne proizvodne zainteresiranosti lastnika oziroma
upravljalca, manj pa od širših družbenih interesov in dolgoročnih ciljev. To se je izražalo pri nenačrtnem spreminjanju
tudi najboljših kmetijskh zemljišč v stavbna, ko so kot prodajalci zemljišč nastopali ne samo kmetje, ampak tudi kmetijske
delovne organizacije, ki so ob ceni zemljišča največkrat pobirale tudi zemljiško rento. Premajhna skrb za zemljišča v dolinah in v neposredni bližini mest, zlasti pav gorskih predelih,
podvrženih izseljevanju ima za posledico neizkoriščenost
proizvodnih potencialov zemljišč , povzroča oziroma dopušča
pa tudi črne gradnje
Kolikor bi se odnos do gospodarjenja z zemljišči v najkrajšem času ne spremenil, bi se do leta 2000 v SR Sloveniji
kmetijske površine zmanjšale še za 20.000 ha na račun poselitve in za 260.000 ha (ekstremna ocena) zaradi preraščanja z
gozdom, kar bi pomenilo nadaljnje zmanjševanje možnosti za
pridobivanje hrane v SR Sloveniji
2. Veljavna zakonska ureditev
Izhodišče za urejanje prostora, je v zadnjih desetih letih v
SR Sloveniji predstavljala resolucija O poglavitnih smotrih in
smernicah za urejanje prostora (Uradni list SRS, št. 43/73).
Policentrični razvoj v republiki naj bi se po tej resoluciji
usmerjal tako, da bo namenska raba površin in organizacija
dejavnosti, ob upoštevanju proizvodnih virov in drugih prednosti prostora omogočala najugodnejši gospodarski razvoj
(2. alinea 1. točke). Proizvodne dejavnosti pa naj se ob upoštevanju ekonomskih kriterijev skladno razvijajo tam, kjer je
do njih ugoden dostop iz mesta bivanja, kjer je zagotovljena
povezava s širšimi prometnimi sistemi in kjer to dopuščajo
pogoji ekološkega ravnovesja (2. alinea 2. točke).
Glede na prepočasno reševanje problemov, ki se nanašajo
na urejanje prostora je Skupščina SR Slovenije v letu 1978
sprejela stališča, sklepe in priporočila za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistič ne in zemljiške politike v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 4/78). Po tem dokumentu naj
Socialistič na republika Slovenija v skladu s svojimi ustavnimi
pravicami in dolžnostmi in v skladu s sistemom družbenega
planiranja, s svojimi prostorskimi plani in drugimi ukrepi, v
večji meri usmerja in usklajuje temelje politike prostorskega
priloga poroč evalca

razvoja republike, varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja (1. točka). Pogoj za načrtno urbanizacijo ter varstvo kvalitetne obdelovalne zemlje in okolja pa je
uskladitev interesov in družbeno verificirana namenska raba
razpoložljivih površin za proizvodnjo hrane in površin za
urbane in druge potrebe družbe (3. točka).
Po sprejetju ustave SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 7/74)
je bilo sprejetih in dopolnjenih več predpisov, ki se nanašajo
na urejanje prostora in varstvo okolja. Med temi so pomembnejši za določanje namenske rabe prostora v SR Sloveniji
zakon o kmetijskih zemljiščih (preč iščeno besedilo, Uradni
list SRS, št. 1/79 in 11/81), zakon o vodah (prečiščeno besedilo Uradni list SRS, št. 38/81), zakon o gozdovih (Uradni list
SRS, št. 16/74), zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75),
zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine (Uradni list
SRS, št. 1/81) zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni
list SRS, št. 7/81) in zakon o spominskem parku Trebč e
(Uradni list SRS, št. 1/81). S področja varstva okolja sovtem
obdobju bili sprejeti zakon o varstvu zraka (Uradni list SRS, št.
13/75 in 35/79), zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in
bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76), zakon o ravnanju
z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78), ter nekateri drugi zakoni,
ki tudi urejajo posamezna vprašanja vastva okolja. Glede na
različ no obdobje uveljavitve navedenih zakonov, pa le-ti v
nekaterih določbah med seboj niso usklajeni.
Za pripravo prostorskih planov v skladu z drugim odstavkom 104, člena ustave SRS je pred sprejetjem zakona o
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR
Slovenije Skupščina SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80 in
33/80) sprejela odlok o uvedi obveznih priprav prostorskih
planov v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 4/78), s čimer se je
prič ela široka akcija priprav prostorskih planov skoraj v vseh
občinah in v republiki. Za te potrebe je bila pripravljena tudi
začasna skupna obvezna metodologija in začasni minimalni
obvezni kazalci za prostorsko planiranje, organizirana je bila
izdelava geodetskih podlog za planiranje ter potek usklajevanja prostorskih planov na relaciji občina-republika.
Z uveljavitvijo zakona o sistemu družbenega planiranja in o
družbenem planu SR Slovenije, ki je vključil v sistem enotnega planiranja tudi prostorsko planiranje je odlok o uvedbi
obveznih priprav prostorskih planov v SR Sloveniji prenehal
veljati, začasna skupna obvezna metodologija in začasni minimalni kazalci za prostorsko planiranje pa so bili vključeni v
obvezno enotno metodologijo in obvezne enotne kazalce, ki
so potrebni za pripravljanje, sprejemanje in uresnič evanje
planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitič nih skupnosti (Uradni list SRS, št. 27/79).
Temeljne določbe zakona o sistemu družbenega planiranja
in o družbenem planu SR Slovenije, ki se nanašajo na planiranje v prostoru v družbenopolitič nih skupnostih so:
— plan samoupravnih organizacij in skupnosti in plani družbenopolitič nih skupnosti vsebujejo tudi skupne interese in
cilje, ki se nanašajo na smotrno rabo prostora ter varstvo in
izboljšanje življenjskega okolja (7. člen);
— s planiranjem se opredeljujejo tudi pogoji za skladnejšo
razvrstitev in dejavnosti v prostoru (10. člen);
— za spoznavanje dolgoročnih možnosti za družbenoekonomski razvoj se sprejme dolgoročni plan; v dolgoročnem
planu se izjemoma lahko določi, da so nekatere njegove
sestavine (prostorske) obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje srednjeročnih planov (23. člen);
— družbeni plani vsebujejo tudi cilje in politiko gospodarskega in socialnega razvoja in urejanja prostora v občini ter
med drugim tudi naloge, ki so skupnega pomena za skladnejši razvoj na področju prostorskega in urbanistič nega
urejanja ter izkoriščanje zemljišč in dobrin v splošni rabi (141
člen);
,
.
.
— dolgoročni plan občine opredeljuje dolgoročni družbeni
razvoj občine in določa temeljne dolgoroč ne usmeritve, ki
zajemajo zlasti politiko razvoja na področju dejavnosti, ki so
skupnega pomena za skladnejši gospodarski, socialni in prostorski razvoj, politiko demografskega razvoja in poselitve ob
upoštevanju naravnih in demografskih pogojev in možnosti;
zasnovo prostorske organizacije dejavnosti, ki zajema zlasti
soodvisnost in razvoj naselij, prometno omrežje, energetsko
omrežje, omrežje za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje
odpadnih voda in druga pomembnejša omrežja, zasnovo namenske rabe prostora, ki opredeljuje namen in obseg območij
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za posamezne dejavnosti, zlasti poselitvenega območja, kmetijska območja, območja gozdov, območja za pridobivanje
rudnin in mineralnih surovin, predvidena območja industrijskih con, območja za rekreacijo na prostem, območja varstva
vodnih virov, naravne in kulturne dediščine, nevarna in degradirana območja, ki jih je potrebno sanirati in območja za
druge pomembnejše dejavnosti ter varstvo in izboljševanje
človekovega okolja (142. člen);
- prostorski deli družbenih planov se izvajajo s programi,
projekti in drugimi izvedbenimi akti, ki jih določajo ustrezni
zakoni v skladu z družbenim planom občine (143. člen);
- dolgoročni plan SR Slovenije med drugim določa zasnovo uporabe prostora, ki globalno opredeljuje uporabo
prostora z vidika skupnih ciljev razvoja SR Slovenije, zlasti
glede razmestitve poselitvenih površin, kmetijskih območij z
opre'delitvijo območij posebnega pomena za kmetijsko proizvodnjo, območij gozdov, pomembnejših rudnin in mineralnih
surovin, industrijskih con, območij za rekreacijo in turistič nih
območij, ogroženih območij zaradi delovanja naravnih sil ter
območij deponij nevarnih in zdravju škodljivih snovi, zavarovanju najpomembnejših vodnih virov ter varstva naravne in
kulturne dediščine, opredelitev območij, ki se zavarujejo z
zakonom in za katere se izdelajo podrobnejši prostorski akti.
ter zasnovo organizacije dejavnosti, ki so pomembne za skladnejši družbeni razvoj SR Slovenije, zlasti pa omrežje naselij z
značilnimi funkcijami, prometno omrežje, osnovne energetske vire in naprave, najpomembnejše vire in naprave za
oskrbo z vodo in za odvajanje odpadnih voda (202. člen).
Med najpomembnejšimi zakoni, ki zadevajo urejanje prostora in ki niso bili usklajeni z ustavo SRS in z zakonom o
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu
Jugoslavije sta predvsem zakon o regionalnem prostorskem
planiranju (Uradni list SRS, št. 18/67) in zakon o urbanistič nem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78).
Novelacija teh zakonov naj bi se pripravila vzporedno z zakonom o sistemu družbenega planiranja igi o družbenem planu
SR Slovenije, vendar pa je ob sprejetju tega zakona prenehal
veljati le zakon o regionalnem prostorskem planiranju (razen
nekaterih določb), medtem ko je zakon o urbanistič nem planiranju ostal v celoti v veljavi. Ta zakon pa je v določbah o
določanju namenske rabe prostora in organizaciji dejavnosti
v prostoru v koliziji z zakonom o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. Ta dvojnost je pri
pripravi družbenih planov za obdobje 1981-1985 povzročila
vrsto nejasnosti, predvsem pa nerazčiščeno vlogo urbanistič nega programa v občini, ki naj bi po sprejetju družbenih
planov izgubil svojo vlogo.
Določbe zakona o urbanistič nem planiranju, ki se nanašajo
na določanje namenske rabe prostora in organizacijo dejavnosti v njem so:
- 4. člen, ki določa namen in vsebino urbanističnega programa, ki se izdela za celotno območje občine ter je podlaga
za urbanistič ne načrte, zazidalne načrte in urbanistič ni red.
Urbanistič ni program določa med drugim tudi namensko
rabo površin s prikazom zavarovanih območij.
- 6. člen, ki omogoča, da občinska skupščina z urbanistič nim programom ali s posebnim aktom določi:
- mesta, naselja in druga območja, za katera se izdelajo
urbanistič ni načrti in zazidalni načrti,
- naselja ali posamezna območja, za katera se izdelujejo
urbanistič ni načrti ali zazidalni načrti in
- naselja ali območja, ki jih ureja urbanistič ni red.
- 8. člen, ki določa, da vsebuje osnove za ureditev in izrabo
zemljišč programski del zazidalnega načrta.
- tretji odstavek 9. člena, ki predpisuje, da se pri določanju
namenske rabe zemljišč namenijo za graditev predvsem kmetijska zemljišča manjše proizvodne vrednosti.
Glede na navedeno ugotavljamo, da kljub celi vrsti zakonov,
ki obravnavajo prostor in se nekateri med njimi celo prekrivajo, nimamo še celovitega zakona o prostoru, ki bi urejal
gospodarjenje s prostorom ter sistem prostorskega in urbanistič nega planiranja, kot je to določeno v četrtem odstavku
321. člena ustave SR Slovenije.
3. Izvajanje veljavne zakonske ureditve
V analizi Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje o
uveljavljanju določb zakona o sistemu družbenega planiranja
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in o družbenem planu SR Slovenije in v analizah, ki jih je
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora pripravil za poročilo o izvajanju skupščinskih sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistič ne in
zemljiške politike v SR Sloveniji, je v zvezi s problematiko
prostorskega planiranja in prostorskimi deli družbenih planov
občin ugotovljeno naslednje:
- srednjeročni družbeni plan je imelo do septembra 1982
sprejetih 58 občin, med njimi je le 33 občin imelo prostorski
del družbenega plana:
- le 12 občin je s prostorskim delom ustrezno opredelilo
konkretne cilje in usmeritve družbenega razvoja v prostoru:
- le v 10 občinah v SR Sloveniji so predvideli površine za
arondacije, komasacije, agromelioracije in hidromelioracije
- samo 26 občinskih planov ima podatke o kmetijskih zemljiščih. ki jih zarašča gozd;
- v 24 občinah je izdelan pregled kmetijskih zemljišč, ki
niso obdelana:
- kmetijska zemljišča, ki so trajno namenjena za kmetijsko
proizvodnjo, je določilo le 39 občin, druga kmetijska zemljišča pa 36 občin.
Ti podatki dokazujejo, da se novi sistem celovitega družbenega planiranja še ni uveljavil, kar povzroča vrsto problemov
in konfliktnih situacij, ki so predvsem posledica neusklajenih
ekonomskih in socialnih vidikov razvoja s prostorskimi danostmi in možnostmi. Še naprej ostaja odprta problematika
urejanja širšega prostora glede njegove rabe in organizacije
dejavnosti v prostoru za različ ne družbene potrebe, predvsem
pa za kmetijstvo in druge primarne rabe. poselitev in infrastrukturo. Prav tako nimamo normativnih določb za razreševanje nasprotujočih si interesov pri rabi prostora med posameznimi področji oziroma subjekti družbenega planiranja. Ta
praznina predstavlja danes resno oviro za pripravo in sprejem
celovitih družbenih planov družbenopolitič nih skupnosti, še
bolj pa za pripravo dolgoročnih planov družbenopolitič nih
skupnosti, v okviru katerih bi bilo treba določiti namensko
rabo vsemu prostoru.
Nejasne opredelitve v prostorskih delih družbenih planov,
predvsem pa nepripravljeni in nesprejeti dolgoročni plani tudi
Otežujejo usklajeno in dolgoročno gospodarjenje z zemljišči
in v tem okviru urejanje kmetijskih zemljišč in pridobivanje
stavbnih zemljišč.
Pomanjkljivosti pri pripravi in sprejemanju družbenih planov so bile tudi neposreden vzrok za sprejem zakona o
varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti
(Uradni list SRS, št. 44/82), s katerim naj bi omejili pozidavo
najkvalitetnejših kmetijskih zemljišč ter pospešili strokovno
vrednotenje zemljišč in izdelavo prostorskih delov družbenih
planov. Zaradi teže problemov v zvezi s kmetijskimi zemljišči
je bil zakon sprejet kijub temu, da bo povzroč il bistven zastoj
investicijskih aktivnosti na področju stanovanjske in komunalne graditve, gradnje industrijskih objektov in spremljajočih
objektov vsaj v letu 1983, posredno pa tudi v daljšem časovnem obdobju.
III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
1. Urejanje prostora je celovit in kontinuiran proces, ki
zajema pripravo in usklajevanje strokovnih osnov za planiranje, pripravo in sprejemanje dolgoročnih in družbenih planov
ter njihovo izvajanje na podlagi družbenih planov v skladu z
zakonom.
2. Sistem družbenega planiranja kot je določen v zakonu o
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR
Slovenije celovitega procesa urejanja prostora ni mogel zajeti, kar se je izkazalo pri pripravi družbenih planov za obdobje 1981-1985. Največje pomanjkljivosti in nedorečenosti
so se ugotovile prav pri planiranju v prostoru, ki je brez jasnih
dolgoročnih usmeritev, podanih z dolgoročnimi plani težko
izvedljivo samo na nivoju srednjeročnega planiranja.
3. Pri dosedanjem delu pri pripravi planov se je ponovno
izkazalo, da ima planiranje v prostoru svojo specifiko, ki je
izražena že v 104, členu in v četrti točki prvega odstavka 321.
člena ustave SR Slovenije. Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije ni te specifike v
celoti zajel predvsem glede:
- vsebine prostorskih delov družbenih planov, zlasti pa
dolgoročnih planov družbenopolitič nih skupnosti, ki so v 23.,
141., 142, in 202. členu nakazani le okvirno;
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- obveznih sestavin in stopnje konkretnosti dolgoročnega
plana, ki se nanašajo predvsem na prostor, saj določba zadnjega odstavka 23. člena dopušča, da lahko dolgoročni plan
izjemoma določi nekatere sestavine s področja prostorskega
urejanja kot obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje
družbenih planov, ne določa pa, katere so te sestavine, kako
se izražajo oziroma kakšna je stopnja.konkretnosti rešitev, ki
jo podajajo dolgoročni plani;
- postopka za pripravo in sprejem dolgoročnih planov, za
katerega je v 25. členu določeno, da se smiselno uporabljajo
določbe za pripravo in sprejem družbenih planov, pri čemer
pa se postavlja vprašanje, katere planske akte v smislu 29.
člena naj ima dolgoročni plan;
- postopka za razreševanje neskladij v prostoru pri pripravi
planov, zato se v praksi stalno odpirajo vprašanja, do katere
stopnje in katere so tiste zadeve, ki terjajo uskladitev interesov v prostoru v postopku sprejemanja dolgoročnih planov in katera vprašanja, ki se nanašajo na rabo prostora se
lahko razrešijo šele v družbenih planih družbenopolitič nih
skupnosti; predpisana pa tudi niso načela in splošni pogoji, ki
bi jih morali nosilci planiranja upoštevati pri načrtovanju
razširjene reprodukcije v prostoru in reševanju neskladij pri
tem;
- vloge republike in občin pri usklajevanju dolgoročnih
planov, saj zakon ne konkretizira v zadostni meri ustavne
pristojnosti republike glede ukrepov za uresnič evanje s plani
začrtane razvojne politike republike, predvsem na področju
urejanja prostora (4. točka prvega odstavka 321. člena Ustave
SR Slovenije);
- mesta in vloge urbanistič nega iti krajinskega načrta v
dolgoročnem oziroma družbenem planu kot sestavine dolgoročnega plana družbenopolitič ne skupnosti, ki ga po vsebini
in značaju ne moremo smatrati za program, projekt ali drug
izvedbeni akt (143. člen zakona).
4. Ob razpravi o predlogu za izdajo zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti je družbenopolitič ni zbor Skupščine SR Slovenije na svoji seji, dne 26. 10.
1982 zavzel med drugim tudi naslednje stališče: » ... ob tem
pa poudarjamo, da gre za intervencijski zakon in je treba težiti
za tem, da se varstvo kmetijskih zemljišč čimprej uredi v
sistemskem zakonu z enotnimi kriteriji za ugotavljanje obsega
in kvalitete zemljišč ter namenov rabe zemljišč v SR Sloveniji.
Treba je zagotoviti, da bodo ti kriteriji tudi širše družbeno
verificirani«.
5 Pri pripravi novega osnutka zakona o urejanju naselij se
je ob doslednem spoštovanju ugotovitev in napotil, ki so jih
oblikovali zbori Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka
zakona dne 15. 6. 1980 izkazalo, da osnutek nima dovolj
jasnih izhodišč in navezav v zakonu o sistemu družbenega
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije predvsem
glede izvajanja rešitev in nalog iz prostorskih delov dolgoročnih in družbenih planov. Še posebej se je to nanašalo na
vprašanja urejanja naselij in vlogo, ki naj bi jo ob tem imela
urbanistič ni in krajinski načrt.
Zato je pravno praznino potrebno rešiti, vendar ne v zakonu
o urejanju naselij in o drugih posegih v prostor. Določbe, ki se
nanašajo na urejanje prostora so namreč širše, saj se nanašajo na celoten prostor, medtem, ko se določbe o urejanju
naselij nanašajo le na poselitev Ustavno podlago za tako
delitev nam podaja ustava SR Slovenije, ki v 4. točki prvega
odstavka 321 člena določa, ba republika z zakoni ureja gospodarjenje s prostorom, ter v 4. točki 324. člena določa, da
delovni ljudje in občani samostojno v občini urejajo prostorski razvoj naselij na podlagi z zakonom določenih temeljnih
načel.
6. Zaradi navedenega predlagamo sprejetje posebnega zakona o prostoru, ki bo v skladu s sistemom družbenega
planiranja celovito obravnaval problematiko prostora in vtem
okviru določal načela za urejanje prostora ter urejal postopek
in splošne pogoje, ki jih morajo nosilci planiranja upoštevati
pri načrtovanju dejavnosti v prostoru in razreševanju neskladij pri'tem. Ta problematika pa predstavlja zaključen sklop
vprašanj, ki so tako specifič na, da jih je treba urediti v posebnem zakonu.
IV. TEMELJNA NAČELA IN CILJI ZAKONA
Zakon naj bi temeljil na nač elih:
- da z urejanjem prostora delavci, delovni ljudje in občani
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usklajujejo svoje interese glede namenske rabe prostora in
organizacije dejavnosti v prostoru;
- da je urejanje prostora celovit proces, ki je v fazi planiranja sestavni del sistema družbenega plana, kot ga določa
zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu
SR Slovenije;
- da je treba pri urejanju prostora upoštevati naravne danosti in potrebe vseh koristnikov prostora ob prvenstveni
zagotovitvi rabe zemljišč za primarno proizvodnjo ter vplive
predvidenega družbenega razvoja na prostor;
- da je treba varstvo okolja povezano z razvojem upoštevati v
celotnem procesu urejanja prostora in pri vseh dejavnostih v
prostoru;
- da je planiranje v prostoru zaradi lastnosti prostora in
posledic posegov v1 prostor predvsem dolgoročno, zaradi
česar naj se namenska raba prostora in organizacije dejavnosti v prostoru opredeli v dolgoročnih planih, v srednjeročnih
planih pa naj se določila dolgoročnih planov konkretizirajo
ter določi način izvedbe posameznih nalog v prostoru;
- da je treba ob pripravi analiz razvojnih možnosti za družbene plane določbe dolgoročnih planov preverjati in po potrebi dolgoročne plane spremeniti ali dopolniti po postopku,
ki je predpisan za njihovo pripravo in sprejemanje.
Cilji zakona pa so:
- zagotavljanje skladnega razvoja in smotrne razporeditve
dojavnosti v prostoru ob doslednem upoštevanju naravnih
danosti za primarno rabo;
- zagotavljanje zdravih bivalnih in delovnih pogojev za
sedanje in bodoče generacije;
- varstvo in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot
človekovega okolja;
- določnejša opredelitev namena in vsebine prostorskih
delov planov;
- uveljavitev postopkov, ki se nanašajo na razreševanje
neskladij v prostoru in uveljavitev ustavne vloge republike pri
urejanju prostora;
i - smiselna vključ itev vsebine zakona o varstvu kmetijskih
zemljišč pred spremembo namembnosti, ki bi s sprejetjem
zakona o urejanju prostora prenehal veljati.
V. POGLAVITNE ZAKONSKE REŠITVE *
1. Urejanje prostora je po predlaganem zakonu določanje
namenske rabe prostora ter organiziranje in usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru. Delavci, delovni ljudje in občani v
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitič nih skupnostih urejajo prostor ob upoštevanju strokovnih
osnov v procesu priprave in sprejemanja elementov planov ter
v procesu priprave in sprejemanja planov. Posegi v prostor se
izvajajo na podlagi družbenega plana v skladu z zakonom.
2. Delavci, delovni ljudje in občani v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitič nih skupnostih urejajo prostor tako, da bodo doseženi dolgoročni cilji družbenega razvoja. Pri tem morajo upoštevati naravne in z delom
pridobljene vrednote človekovega okolja ter zagotoviti usklajenost interesov vseh uporabnikov prostora, upoštevajoč, da
je prostor omejen in da ga moramo nameniti najprej za
primarno rabo, ki je neposredno odvisna od naravnih danosti
(kmetijska proizvodnja, gozdarstvo, vodni viri, pridobivanje
rudnin in mineralnih surovin).
Pri usmerjanju poselitve je treba upoštevati princip policentrič nega razvoja Slovenije, zato naj se razvijajo predvsem
naselja, ki imajo možnosti za nadaljnji razvoj. Izven teh naselij
pa naj bo dopustno načrtovanje le tiste poselitve oziroma
objektov, ki so neposredno vezani na primarno rabo zemljišč
ali pa se zaradi škodljivih vplivov na okolje ne morejo načrtovati na območjih, ki so namenjena za poselitev.
3. Namenska raba prostora in organizacije dejavnosti v
prostoru se določa zlasti v dolgoročnih planih družbenopolitič nih skupnosti.
Sestavine dolgoročnega plana, ki se nanašajo na dobrine
splošnega pomena in so pod posebnim varstvom (102. člen
ustave SRS) so obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje
(op.) Za lažje razumevanje temel|nlh načel in poglavitnih rešitev zakona o
prostoru (o urejanju prostora) so priložene teze zakona, v katerih pa se niso vse
ponujene rešitve natančno razdelane.
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družbenega plana družbenopolitič ne skupnosti. Z zakonom
se določ ijo tudi druge sestavine dolgoročnih planov, ki se
nanašajo na prostor in so obvezno izhodišče za pripravo
družbenih planov (omrežje naselij in območja naselij, prometno omrežje itd.). Zakon in podzakonski predpisi naj tudi
določijo, s kolikšno natančngstjo (do parcelne meje, globalno
ali samo usmerjevalno) morajo biti te sestavine določene v
dolgoročnem planu in katere sestavine na področju urejanja
prostora se dokonč no določijo v družbenem planu.
4. Skupščina SR Slovenije sprejme v smernicah za dolgoročni plan SR Slovenije oziroma v dolgoročnem planu SR
Slovenije dolgoročne razvojne cilje in na njihovi osnovi kriterije za urejanje prostora, ki jih morajo upoštevati občine pri
pripravi svojih dolgoročnih planov.
5. Prostorski del plana je sestavina plana, ki se pripravlja v
skladu s sistemom družbenega planiranja ter v medsebojhem
prepletanju z ekonomskim in socialnim vidikom planiranja in
se izraža verbalno, numerič no in grafič no.
6. Naravne in ustvarjene danosti v prostoru so podlaga za
planiranje ekonomskega in socialnega vidika družbenega
razvoja; ekonomski in socialni vidik družbenega razvoja pa
sta izhodišče za planiranje v prostoru.
7. S predlaganim zakonom se določijo temeljna načela za
urejanje prostora, ki morajo biti v sektorskih zakonih podrobneje obdelana s kriteriji in s sankcijami za njihovo neupoštevanje.
Načela v predlaganem zakonu naj služijo v celotnem procesu urejanja prostora kot osnova za usklajevanje različ nih
interesov v prostoru; kriteriji, ki jih na njihovi osnovi predpišejo sektorski zakoni pa služijo predvsem za usklajevanje
odnosov znotraj območij, ki so s planom namenjena za posamezno področje.
V načelih naj bodo podana izhodišča za opredeljevanje
območij za posamezne rabe, za oblikovanje povezav med
temi območji in določanje medsebojnih vplivov ter za varstvo
in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja.
8. Vsi nosilci planiranja naj bi bili za svoje dejavnosti v
prostoru, predvsem pa za njeno razširitev obvezni pripravljati
strokovne osnove, iz katerih naj bo razvidna potreba po prc
štoru, ožji iri širši vplivi na druge uporebnike prostora ter
vplivi na naravne in z delom pridobljene vrednote človekovega okolja (kmetijski načrti, gozdnogospodarski načrti, vodnogospodarske osnove itd.).
Pripravo strokovnih osnov naj posamezni nosilci planiranja
medseboj usklajujejo.
Rezultati strokovnih osnov naj bi bili podani v variantah z
obrazložitvami tako, da je omogočeno odločanje delavcev v
organizacijah združenega dela, samoupravnih in drugih organizacijah, ki so z načrtovanjem širitve dejavnosti prizadeti, ter
delovnih ljudi in občanovv krajevnih skupnostih.in družbenopolitič nih skupnostih, na območju katerih je predvidena širitev dejavnosti.
9. V prostorskem delu dolgoročnega plana SR Slovenije
naj se opredeli globalna raba prostora z vidika skupnih ciljev
razvoja republike, določi omrežje naselij republiškega in regionalnega pomena ter objekte ali posege v prostor, ki so
pomembni za skladen razvoj SR Slovenije, in za katere je v
dolgoročnih planih treba določiti območja.
Zakon naj določi kriterije, po katerih bo mogoče opredeliti
objekte ali posege v prostor, ki so pomembni za skladen
razvoj republike. Med kriterije bi bilo obvezno vnesti:
- lego območja objekta ali posega na ozemlju dveh ali več
občin;
- vpliv na okolje, ki bi ga objekt ali poseg v prostor povzročil na ozemlju dveh ali več občin:
- gospodarsko pomembnost objekta ali posega v prostor za
razvoj republike;
- vpliv objekta ali posega v prostor na bivanje in delo
delavcev, delovnih ljudi in občanov dveh ali več občin (industrijske cone, rekreacijska območja ipd.) in
- vpliv objekta ali posega v prostor na naravne in z delom
pridobljene vrednote človekovega okolja, ki bodo opredeljene
z dolgoročnim planom SR Slovenije.
10. V prostorskih delih dolgoročnih planov občin naj se iz
smernic dolgoročnega plana republike oziroma dolgoročnega plana republike prevzamejo usmeritve in določila, ki se
nanašajo na urejanje prostora, določa namenska raba celot16

nega prostora občin, obseg območij za posamezne dejavnosti
ter organizacijo in razvoj dejavnosti v njem. Pri tem naj se
določajo zlasti območja za kmetijstvo, območja za gozdarstvo, območja črpanja rudnin in mineralnih surovin, območja
varstva vodnih virov ter naravne in kulturne dediščine, poselitvena oomočja ter znotraj njih območja za industrijo in rekreacijo na prostem ter nevarna in degradirana območja.
V prostorskih delih dolgoročnih planov občin naj se določ i
tudi omrežje naselij na ozemlju občine in pri tem zlasti funkcije in velikosti naselij in njihovo medsebojno odvisnost ter
prometno omrežje, energetsko omrežje, omrežje zvez,
omrežje za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje odplak.
V dolgoročnem planu občine naj se ugotovijo in uskladijo
tudi medsebojni vplivi med območji in med dejavnostmi znotraj območij.
11. Kot sestavni del dolgoročnih planov občin naj se za
posamezna območja, za katera je izražen poseben družbeni
interes, ker se na njih prepleta večje število dejavnosti ali ker
prihaja do večjih neskladij pri določanju rabe prostora znotraj
teh območij izdela prostorski načrt (urbanistični načrt, krajinski načrt).
Območja, za katera bi bilo treba v procesu priprave izdelati,
prostorske načrte se določijo v smernicah dolgoročnega
plana občine ali več občin, kolikor sega tako območje na
ozemlje dveh ali več občin.
Prostorski načrti naj se izdelujejo za celotno območje, ki je
določeno v smernicah dolgoročnega plana občine, če leži na
ozemlju dveh ali več občin. V tem primeru naj bi bile občine
dolžne med seboj sodelovati pri pripravi strokovnih gradiv za
prostorski načrt ter pri obravnavi in usklajevanju prostorskega nacrta.
Prostorski načrti naj se praviloma pripravljajo in sprejemajo
v okviru priprav in sprejemanja dolgoročnih planov občin.
Kolikor pa se priprava in sprejemanje prostorskih načrtov
časovno ne ujema s pripravo in sprejemanjem dolgoročnih
planov občin, naj se ti načrti pripravljajo in sprejemajo po
enakem postopku kot dolgoročni plani občin.
12. Za mesta in naselja mestnega značaja, ter za druga
razvojna središča naj se kot sestavni del dolgoročnih planov
občine pripravijo urbanistič ni načrti, s katerim se zaradi specifike prostora, ki ga obravnavajo, podrobneje opredeli namenska raba prostora in organizacija dejavnosti na območju,
ki ga urejajo.
13. Za območja, glede katerih je izražen poseben družbeni
interes za varstvo in razvoj naravnih in z delom pridobljenih
vrednot človekovega okolja (3 odstavek 104. člena ustave SR
Slovenije) se kot sestavni del dolgoročnega plana ali več
občin pripravi krajinski načrt.
14 Prostorski de! družbenega plana občine naj povzema z
dolgoroč nim planom določeno namensko rabo prostora in
organizacijo dejavnosti v njem, jo na območjih posegov,
predvidenih v tem planskem obdobju podrobneje razčlenjuje,
ter določa način in dinamiko njihove izvedbe.
Prostorski del družbenega plana občine naj poda tudi programske rešitve za pripravo prostorskih izvedbenih načrtov,
ra osnovi katerih se bo izvajala gradnja naselij oziroma širitev
in prenova obstoječih naselij ter drugi posegi v prostor (infrastruktura, kamnolomi itd.).
15. S prostorskim delom družbenega plana SR Slovenije naj
se opredeli dinamika in način realizacije prostorskih ureditev
in objektov, ki so pomembni za skladen prostorski razvoj
republike.
16. Za potrebe urejanja prostora je treba v okviru enotnega
informacijskega sistema tudi nastaviti in voditi evidenco podatkov, ki se nanašajo na obstoječo rabo prostora, njegove
lastnosti in na predvideno rabo prostora (prostorske evidence).
17. Metodološka navodila za pripravo strokovnih osnov ter
prostorskih delov dolgoročnih in družbenih planov naj določi
republiški upravni organ, pristojen za urejanje prostora v
soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za planiranje ter ob sodelovanju drugih republiških upravnih organov in organizacij, pristojnih za posamezna področja, ki vplivajo na urejanje prostora.
18. Republiški upravni organ, pristojen za urejanje prostora, naj skupaj z drugimi pristojnimi republiškimi upravnimi
organi in organizacijami ocenjuje usklajenost osnutkov dolgoročnih planov občin z zakonom in smernicami za dolgopriloga poroč evalca

ročni plan SR Slovenije na področju urejanja prostora: kolikor pa je osnutek dolgoročnega plana občine pripravljen po
sprejetju dolgoročnega plana SR Slovenije pa z dolgoročnim
planom SR Slovenije na področju urejanja prostora. Prav tako
naj republiški upravni organ, pristojen za urejanje prostora
skupaj z drugimi pristojnimi republiškimi upravnimi organi in
organizacijami ocenjuje usklajenost družbenih planov občin z
zakonom in z dogovorom o temeljih družbenega plana SR
Slovenije oziroma z družbenim planom SR Slovenije na področju urejanja prostora, o morebitnih neskladjih pa obvesti
Izvršni, svet Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj bi predlagal skupščini občine uskladitev in če je ta ne opravi, naj o tem obvesti
Skupščino SR Slovenije, ki do tega zavzame stališče (varianta: ki o tem odloča).
19. S sprejetjem tega zakona naj preneha veljati zakon o
varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti
(Uradni list SRS, št. 44/82), zato naj bodo v prehodnih določbah povzete njegove določbe, ki se nanašajo na spremembo
namenske rabe kmetijskih zemljišč.
S sprejetjem tega zakona naj prenehajo veljati tiste določbe
zakona o urbanistič nem planiranju (Uradni list SRS, št.
16/67), ki se nanašajo na določanje namenske rabe zemljišč
in organizacijo, dejavnosti v prostoru.
VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
ZAKONA
Zakon sam ne nalaga občinam in posebnim družbenopoli-

tičnim skupnostim nobenih novih finančnih obveznpsti. pač
pa jih zavezuje na izpolnjevanje nalog, ki so že določene z
zakonom o sistemu družbenega planiranja in o družbenem
planu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80) in z zakonom o
urbanistič nem planiranju Uradni list SRS št 16/67).
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in republiškim
upravnim organom, pristojnim za urejanje prostora in planiranje pa zakon podobno kot zakon o varovanju kmetijskih
zemljišč pred spremembo namembnosti nalaga nove naloge v
zvezi z ugotavljanjem skladnosti dolgoročnih in družbenih
planov ter urbanistič nih in krajinskih načrtov, za kar bo treba
zagotoviti primerno strokovno organiziranost in potrebna finanč na sredstva.
Z zakonom se republiškim upravnim organom pristojnim za
urejanje prostora in planiranje nalaga priprava podzakonskih
predpisov, s katerimi naj se določi vsebina in metodologija za
pripravo prostorskih delov dolgoročnih in družbenih planov
družbenopolitič nih skupnosti ter urbanistič nih in krajinskih
načrtov
Z zakonom in izvršilnimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi bo omogočena hitrejša in bolj usklajena priprava dolgoročnih, deloma pa tudi srednjeročnih planov družbenopolitič nih skupnosti ter usklajevanje interesov v prostoru, s čimer se
bodo postopki priprave planov lahko skrajšali, predvsem pa
dali boljše in med seboj usklajene rezultate.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o prostoru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.teza
.
S tem zakonom se določajo temeljna načela za
urejanje prostora, planiranja v prostoru ter postopek za usklajevanje interesov v prostoru.
2. teza
Urejanje prostora po tem zakonu je določanje
namenske rabe prostora ter organiziranje in usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru v skladu z zakonom ob upoštevanju pogojev za ohranitev in razvoj
naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja ter varstva in smotrne rabe dobrin
splošnega pomena.
Zadeve urejanja prostora so zadeve splošnega
pomena za SR Slovenijo.
3. teza
Planiranje v prostoru je sestavni del enotnega
sistema samoupravnega družbenega planiranja.
Namenska raba prostora ter organizacija in razvoj dejavnosti v prostoru, se določijo zlasti v dolgoročnem planu družbenopolitič ne skupnosti Sprememba namenske rabe prostora v družbenem planu je možna le s spremembo dolgoročnega plana
družbenopolitične skupnosti.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana družbenopolitič ne skupnosti, ki se nanašajo na dobrine
splošnega pomena in sestavine, ki so posebej določene z zakonom so obvezno izhodišče za pripravo
družbenega plana družbenopolitič ne skupnosti.
4. teza
Za usklajen gospodarski in socialni razvoj delavci, delovni ljudje in občani oblikujejo potrebe v
zvezi z urejanjem prostora v samoupravnih organipriloga poroč evalca

zacijah in skupnostih ter jih usklajujejo med seboj v
družbenopolitič nih skupnostih.

OPOMBE:

5. teza
Delavci, delovni ljudje in občani v samoupravnih
organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitič nih skupnostih urejajo prostor tako, da dosegajo
dolgoročne cilje družbenega razvoja v družbenopolitič ni skupnosti in pri tem predvsem skrbijo za:
- zagotovitev uporabe proizvodnih zmogljivosti
kmetijskih zemljišč in gozdov, rudninskih nahajališč in vodnih virov ter smotrno razporeditev proizvodnih in drugih dejavnosti v prostoru:
- varstvo in izboljšanje človekovega bivalnega in
delovnega okolja;
- varstvo in razvoj naravne in kulturne dediščine;
- usmerjanje procesa urbanizacije ter zagotovitev potrebnih zemljišč za smotrno graditev naselij
in objektov, ki so pomembni za skladen gospodarski in družbeni razvoj.
6. teza
Pri urejanju prostora upoštevajo delavci, delovni
ljudje in občani v samoupravnih organizacijah in
skupnostih ter v družbenopolitič nih skupnostih, da
je prostor splošni pogoj za vse človekove aktivnosti
in da z njim ni mogoče neomejeno razpolagati.
Vsak uporabnik oziroma lastnik zemljišča mora
zemljišče uporabljati v skladu z njegovo namensko
rabo, kot to določa zakon ali na njegovi podlagi
izdani predpis.
7. teza
Ob upoštevanju smotrne rabe dobrin splošnega
pomena in drugih splošnih interesov določi Skupščina SR Slovenije v smernicah za pripravo dolgoročnega plana SR Slovenije tudi dolgoročno razvojno prostorsko politiko republike ter kriterije za
njeno uresnič evanje.
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OPOMBE:

Skupšči na SR Slovenije dopolni ali spremeni kriterije iz prejšnjega odstavka, če se ob pripravi družbenega plana SR Slovenije spremenijo ali dopolnijo
dolgoročni planski cilji
8. teza
Republiška geodetska uprava vodi za potrebe
urejanja prostora evidenco podatkov, ki se nanašajo na obstoječo rabo prostora, njegove lastnosti in
predvideno rabo prostora (prostorske evidence)
Republiški upravni organ, pristojen za urejanje
prostora izda v sodelovanju z republiškim upravnim
organom, pristojnim za družbeno planiranje podrobnejšo metodologijo za nastavitev in vodenje
prostorskih evidenc
II. TEMELJNA NAČELA ZA UREJANJE
PROSTORA
9. teza
Delavci, delovni ljudje in občani morajo pri urejevanju prostora ob upoštevanju pogojev za ohranitev in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja zagotoviti zlasti,,
- varstvo kmetijskih zemljišč;
- varstvo gozdov;
- varstvo voda in zraka;
- varstvo območij za eksploatacijo rudnin in mineralnih surovin;
- prostor za poselitev;
- skladen razvoj proizvajalnih sil in dejavnosti v
prostoru:
- razvoj energetske, prometne in druge infrastrukture;
- pogoje za organizacijo ljudskega odpora in
družbene samozaščite
10. teza
Kmetijska zemljišča, na katerih je najširša možnost rabe tal. ki se kaže v možnosti gojenja" vseh
kmetijskih rastlin, ki uspevajo pri nas ter lega tal
omogoča uporabo vseh vrst kmetijske mehanizacije, kmetijska zemljišča, na katerih je delno otežkočena možnost rabe tal zaradi fizikalnih lastnosti tal.
kar zmanjšuje možnost izbora gojenja kmetijskih
rastlin in zemljišča, ki jih je mogoče z melioracijami
usposobiti za kmetijsko proizvodnjo so trajno namenjena kmetijstvu in jih je mogoče nameniti za
nekmetijsko rabo le z dolgoročnim planom družbenopolitič ne skupnosti in v skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih.
11. teza
Krčenje varovalnih gozdov, gozdov s posebnim
namenom, začasno varovanih gozdov in gozdov na
dobrih rastiščih za potrebe poselitve, izgradnje infrastrukturnih objektov in naprav ter kmetijstva je
dopustno le v skladu z dolgoročnim planom družbenopolitič ne skupnosti.
12. teza
Pri urejanju prostora je treba zagotoviti za potrebe poselitve dolgoročno oskrbo s pitno in tehnološko vodo ter podtalnico in druge pomembnejše
vodne vire in vodne površine zavarovati pred dejavnostmi in posegi, ki bi ogrozili izdatnost in higiensko neoporečnost vode
13. teza
Morje in morska obala, jezera in vodotoki ter njih
obrežja, gorski vrhovi in grebeni morajo biti dostopni za vsakogar. Določanje drugačne namenske
rabe na teh območjih je dopustno le pod pogoji, ki
jih določa zakon ali na njegovi podlagi izdani predpisi
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14. teza
Na območju z nahajališči Rudnin in mineralnih
surovin, ki so pomembna za dolgoročni gospodarski razvoj republike ni dovoljeno določati zemljišč
za gradnjo ali druge posege, ki bi izkoriščanje rudnin in mineralnih surovin onemogočili ali otežkočili do take mere. da bi bila ekonomsko nesprejemljiva.
Rudnine in mineralne surovine je treba izkoriščati racionalno ter pri tem omejevati nezaželjene vplive na prostor. Območjem, ki so namenjena izkoriščanju rudnin in mineralnih surovin je treba v dolgoročnem planu družbenopolitične skupnosti določiti tudi drugo rabo ter zagotoviti, da se ta raba po
izčrpanju rudnin in mineralnih surovin čimprej
vzpostavi.
15. teza
Pri določanju namenske rabe prostora je treba
upoštevati značilnosti kulturne krajine ter naravne
in z delom pridobljene vrednote človekovega okolja. Objekte in območja naravne in kulturne dediščine je treba posebej varovati in jih vključ iti v razvojne programe nosilcev planiranja.
16. teza
Za dejavnosti, ki bi lahko škodljivo vplivale na
varnost človekovega bivanja in na njegovo zdravje,
na kvaliteto hrane, vode, zraka in na ekološko ravnovesje v naravi, se mora namenska raba prostora
določiti tako, da vpliv na okolje ne presega s predpisi dovoljenih stopenj.
17. teza
V dolgoročnem planu občine se za vsa naselja ali
skupine naselij, ki so med seboj prostorsko in funkcionalno povezana v celoto določi ureditveno območ je. Ta ureditvena območja se ob upoštevanju
naravnih danosti in primernosti zemljišč za primarno proizvodnjo ter ob čuvanju naravnih in z delom
pridobljenih vrednot človekovega okolja določajo
tako, da je omogočena gradnja stanovanjskih, proizvodnih, komunalnih in drugih objektov ter urejanje potrebnih zelenih, rekreacijskih, varovalnih in
drugih površin za sedanje in bodoče potrebe razvoja naseija ali skupine naselij.
18. teza
Ob upoštevanju dosedanjega razvoja in dolgoročnih ciljev družbenopolitič nih skupnosti je treba
novo poselitev usmerjati v ureditvena območja tistih obstoječih ali novih naselij, ki lahko s svojo
ureditvijo, opremljenostjo, kvaliteto okolja in prometno povezanostjo nudijo prebivalcem zdrave in
humane pogoje bivanja
19. teza
Izven ureditvenih območij naselij iz prejšnje teze
se smejo načrtovati le tisti stanovanjski in gospodarski objekti, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji, koriščenju gozdov, izkoriščanju
rudnin in mineralnih surovin, turizmu in rekreaciji
oziroma potrebam tistih dejavnosti, ki so neposredno vezane na obravnavano območje.
Izven ureditvenih območij naselij se smejo načrtovati le tisti objekti, ki jih zaradi tehnoloških, prometnih, ekoloških in drugih razlogov ni mogoče
graditi v naseljih, kakor tudi objekti za potrebe
ljudske obrambe
20. teza
Pri določanju namenske rabe prostora je treba
nameniti tudi zadostne in primerne površine za
sedanje in predvidene potrebe za rekreacijo v naravnem okolju.
priloga poroč evalca

21. teza
Pri določanju namenske rabe prostora za infrastrukturna omrežja in naprave ter pri njihovem načrtovanju je treba ob zagotavljanju njihove čimvečje učinkovitosti upoštevati smotrno rabo prostora,
primerno pokrivanje potreb vseh uporabnikov in
zmanjševanje nezaželjenih vplivov na okolje.
22. teza
Degradirana in ogrožena območja se posebej
prikažejo obenem s predvideno sanacijo.
23. teza
Območja odlagališč odpadkov se določajo tako.
da vplivi na človekovo bivalno in delovno okolje ne
presegajo s predpisi dovoljenih stopenj.
24. teza
Pri urejanju prostora je treba upoštevati možnost
naravnih in drugih nesreč ter predvideti možne
posledice in ukrepe za njihovo zmanjšanje
III. PLANIRANJE V PROSTORU
25. teza
Prostorski del plana se pripravlja ob upoštevanju
strokovnih osnov, ki jih pripravijo nosilci planiranja
v skladu s sistemom družbenega planiranja, tem
zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo prostor.
Strokovne osnove iz prejšnjega odstavka morajo
biti pripravljene tako. da je iz njih razvidna potreba
po prostoru, ožji in širši vplivi na druge uporabnike
prostora ter vplivi na naravne in z delom pridobljene vrednote človekovega okolja
Pri pripravi strokovnih osnov nosilci planiranja v
prostoru med seboj sodelujejo in rezultate raziskav
sproti usklajujejo.
Strokovne osnove morajo podati variantne rešitve z ocenami pozitivnih in negativnih posledic.
Prostorski deli dolgoroč nih planov
26. teza
V prostorskem delu dolgoročnega plana se določijo temeljne rešitve urejanja prostora.
Republiški upravni organ, pristojen za urejanje
prostora skupaj z republiškim upravnim organom,
pristojnim za planiranje določil v skladu s sistemom
družbenega planiranja in tem zakonom podrobnejšo vsebino in obvezno metodologijo za pripravo
prostorskih delov dolgoročnih planov družbenopolitič nih skupnosti.
27. teza
V prostorskem delu dolgoročnega plana SR Slovenije se opredeli ob upoštevanju skupnih ciljev
razvoja republike globalno rabo prostora za kmetijstvo. gozdarstvo in črpanje rudnin ter mineralnih
surovin, za varstvo primarnih vodnih virov ter za
ohranitev in razvoj naravnih in z delom pridobljenih
vrednot človekovega okolja, ki so pomembne za
celotno republiko ter naselja, ki so glede na svojo
velikost in funkcije pomembna za več občin ali
celotno republiko ter jim določi njihove funkcije. V
tem prostorskem delu se določi tudi objekte ali
posege v prostor, ki so pomembni za skladen razvoj
SR Slovenije ter jim določi območja.
Za objekte ali poseg v prostor, ki je pomemben za
Skladen razvoj SR Slovenije se smatra tisti objekt ali
poseg v prostor, ki izpolnjuje vsaj enega od naštetih
kriterijev:
priloga poroč evalca

- da |e zaradi pomembnosti za dolgoročen družbenoekonomski razvoj opredeljen v dolgoročnem planu SR Slovenije;
- da leži na ozemlju dveh ali več občin;
- da sega njegov vpliv na okolje na ozemlje dveh ali
več občin;
- da vpliva na bivanje in delo delavcev, delovnih
ljudi in občanov vsaj v dveh ali več občinah;
- da vpliva na naravne in z delom pridobljene vrednote človekovega okolja, ki so opredeljene v dolgoročnem planu SR Slovenije.
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28. teza
V prostorskem delu dolgoročnega plana občine,
se ureja prostor ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana republike
V prostorskem delu dolgoročnega plana občine,
se opredeli območja za kmetijstvo, gozdarstvo, črpanje rudnin in mineralnih surovin, varstvo vodnih
virov, varstvo naravne in kulturne dediščine ter območja za poselitev Nadalje določ a omrežje naselij
na ozemlju občine, njihovo velikost, funkcijo in
medsebojno odvisnost ter prometno in energetsko
omrežje, omrežje zvez, omrežje za oskrbo s pitno
vodo ter za odvajanje odplak.
V prostorskem delu dolgoročnega plana občine,
se določi na ozemlju občine tudi druge objekte ali
posege v prostor, ki so pomembni za dolgoročni
družbeni razvoj občine.
29. teza
Za posamezna območja, za katera je izražen poseben družbeni interes in se na njih prepleta večje
število dejavnosti ali kjer prihaja do večjih neskladij
pri določanju namenske rabe prostora se kot sestavni del dolgoročnega plana občine pripravi prostorski načrt.
Območja, za katera je treba v procesu priprave
dolgoročnega plana občine izdelati prostorski
načrt se določijo v smernicah za pripravo dolgoročnega plana o'jčine ali več občin, kolikor sega tako
območje na ozemlje dveh ali več občin. V tem
primeru občine med seboj sodelujejo pri pripravi
strokovnih osnov za prostorski načrt ter pri obravnavi in usklajevanju prostorskega načrta.
Prostorski načrti se praviloma pripravljajo in
sprejemajo v okviru dolgoročnih planov občin. Kolikor pa se priprava in sprejemanje prostorskih načrtov časovno ne ujemaš pripravo in sprejemanjem
dolgoročnih planov občin, se ti načrti pripravljajo in
sprejemajo po enakem postopku kot dolgoročni
plani občin.
Prostorski načrt je obvezno izhodišče za pripravo
in oblikovanje prostorskega dela družbenega plana
občine za območ je, ki ga ureja.
30. teza
Prostorski načrt se obvezno pripravi za mesta ali
naselja mestnega značaja ter druga razvojna središča, ki so pomembna zaradi svojih specifič nih funkcij kot je industrijska proizvodnja, oskrba, turizem
itd (urbanistič ni načrt) ter za območja glede katerih je izražen poseben družbeni interes za ohranitev
in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot
človekovega okolja (krajinski načrt).
Urbanistič ni načrt določa pogoje in podaja rešitve za smotrno urejanje prostora v ureditvenem
območju naselja ali skupine med seboj prostorsko
in funkcionalno povezanih naselij. Pri tem določa
zlasti namensko rabo prostora za posamezne dejavnosti (stanovanja, proizvodne dejavnosti, rekreacija, oskrba, zdravstvo šolstvo itd ), njihovo organizacijo in medsebojno povezanost ter urbanistič ne
in oblikovalske ureditve na območju, ki ga ureja
Nadalje določa zasnovo prometnega omrežja, energetskega omrežja, omrežja zvez, vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja na ureditvenem območju
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naselja Urbanistič ni načrt določa tudi način in dinamiko urejanja prostora ter pripravo prostorskih
izvedbenih načrtov in drugih aktov za realizacijo
predvidenih posegov in prostorskih ureditev na območju, ki ga ureja.
Urbanistič ni načrt vsebuje v posebnih prilogah
tudi temeljne rešitve za obrambo in zaščito ter za
zaklanjanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin.
Krajinski načrt določa pogoje in temeljne rešitve
za ohranitev in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja na območju, ki ga
ureja ter v tem okviru namensko rabo prostora za
kmetijstvo gozdarstvo in drugo primarno rabo ter
poselitev, zasnovo prometne, energetske in komunalne infrastrukture ter zasnova vodnogospodarskih in agrotehničnih ureditev
31. teza
Republiški upravni organ, pristojen za urejanje
prostora, skupaj z republiškim upravnim organom,
pristojnim za planiranje ter v sodelovanju z drugimi
republiškimi upravnimi organi določi obvezno metodologijo s kriteriji in kazalci za pripravo prostorskih načrtov ter predpiše njihovo podrobnejšo vsebino glede na velikost in funkcijo območij, ki jih
urejajo prostorski načrti.
32. teza
Podrobnost določanja nemenske rabe prostora v
dolgoročnem planu občine in posebne družbenopolitič ne skupnosti je odvisna od zahtevnosti posega v prostor, od potrebnosti usklajevanja različ nih
rab v prostoru ter od predvidenega roka realizacije
posegov v prostor.
Urejanje prostora ter drugi ukrepi, ki se nanašajo
na prostor, se prikažejo tekstualno, numerič no in
grafič no v merilu, ki ustreza zahtevani podrobnosti.
33. teza
Območje, ki se mu zaradi pomembnosti za dolgoročni družbeni razvoj ne sme spreminjati namenska
raba ali se ta raba lahko spreminja le pod posebnimi pogoji oziroma je namenska raba tega prostora
omejena mora v dolgoročnem planu imeti natančno določene meje. Namensko rabo tega prostora
ureja družbenopolitič na skupnost s posebnim
predpisom.
34. teza
Območja za dejavnosti in posege v prostor, ki so
predvideni z dolgoročnim planom občine morajo
biti določena tako, da bo omogočena realizacija
predvidenih posegov in uskladitev odnosov z drugimi uporabniki prostora (rezervati).
Omejitve namenske rabe, ki je pogojena z določitvijo rezervata veljajo za obdobje petih let in se po
potrebi obnavljajo ob sprejemanju družbenih planov družbenopolitič nih skupnosti.
Predlagatelj rezervata, ki ga potrebuje za svoj
dolgoročni razvoj nosi obveznosti in materialne posledice, ki izhajajo iz omejitev rabe prostora zaradi
vzpostavitve rezervata.
Izjemoma se lahko s posebno utemeljitvijo predvidi za isti poseg več rezervatov, za katere pa prav
tako veljajo obveznosti iz prejšnjega odstavka.
Varianta: zadnji odstavek se črta.
Prostorski .del družbenega plana
35. teza
V prostorskem delu družbenega plana občine se
podrobneje opredeli z dolgoročnim planom določeno namensko rabo prostora in organizacijo dejavnosti v nejm ter določa način in dinamiko realizacije posegov, ki se bodo izvajali v srednjeročnem
obdobju
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V prostorskem delu družbenega plana občine se
podajo tudi programske rešitve za pripravo prostorskih izvedbenih načrtov, na osnovi katerih se bo
izvajala gradnja naselij oziroma širitev in prenova
obstoječih naselij ter drugi posegi v prostor
36. teza
S prostorskim delom družbenega plana SR Slovenije se opredeli dinamika in način realizacije prostorskih ureditev in objektov, ki so pomembni za
skladen prostorski razvoj republike
37. teza
Pri pripravi prostorskih delov družbenih planov je
treba upoštevati obstoječo in predvideno rabo na
sosednjih in drugih območjih in njihovo soodvisnost ter medsebojne vplive.
Z družbenim planom se v skladu z zakonom določi odgovorne nosilce za pripravo izvedbenih prostorskih aktov.
38. teza
Republiški upravni organ, pristojen za urejanje
prostora, skupaj z republiškim upravnim organom,
pristojnim za planiranje določi v skladu s sistemom
družbenega planiranja in tem zakonom podrobnejšo vsebino in obvezno metodologijo za pripravo
prostorskih delov družbenih planov družbenopolitič nih skupnosti.
IV. POSTOPEK ZA USKLAJEVANJE
INTERESOV V PROSTORU
39. teza
Nosilci planiranja usklajujejo svoje dolgoročne
interese v prostoru v procesu priprave dolgoročnih
planov.
Interesi v prostoru se ob upoštevanju dolgoroč nih družbenih ciljev usklajujejo na podlagi strokovnih gradiv, ki jih nosilci planiranja pripravijo ob
upoštevanju naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja, primernosti prostora za
primarno proizvodnjo ter vplivov prostorskih ureditev in posegov na bivalno in delovno okolje.
Interesi v prostoru, ki niso bili usklajeni v fazi
priprave osnutka dolgoročnega plana družbenopolitič nih skupnosti se morajo z obrazloženimi variantnimi rešitvami v osnutku dolgoroč nega plana
posredovati skupščini družbenopolitič ne skupnosti
v razpravo in odločitev.
Nosilci planiranja, ki so prizadeti s sklepom skupščine imajo pravico sprožiti ponovno usklajevanje v
fazi priprave predloga dolgoročnega plana.
Dokonč no so interesi v prostoru usklajeni s sprejetjem dolgoročnega plana družbenopolitič ne
skupnosti.
Varianta: zadnja dva odstavka te teze se črtata.
40. teza
Občine, ki načrtujejo uporabo naravnih virov,
razvoj mest oziroma drugih funkcionalnih prostorskih celot ter gradnjo objektov in naprav, ki ležijo
na območju dveh ali več občin ali s predvideno
uporabo naravnih virov in gradnjo objektov in naprav neposredno ali posredno vplivajo na stanje v
prostoru v drugih občinah, med seboj sodelujejo
pri pripravi in usklajevanju prostorskih delov dolgoročnih planov.
Občine se dogovorijo, da za posamezne elemente iz prejšnjega odstavka pripravijo skupne strokovne osnove.
41. teza
Osnutke dolgoročnih planov so občine dolžne
poslati republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za urejanje prostora.
priloga poroč evalca

Republiški upravni organ pristojen za urejanje
prostora oceni skupaj z drugimi pristojnimi republiškimi organi in organizacijami usklajenost osnutkov dolgoročnih planov s smernicami za dolgoročni plan SR Slovenije oziroma z dolgoročnim planom SR Slovenije n4 področju urejanja prostora, z
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
Republiški upravni organ, pristojen za urejanje
prostora oceni skupaj z drugimi pristojnimi republiškimi organi in organizacijami tudi usklajenost
osnutkov družbenih planov občin z dogovorom o
temeljih družbenega plana SR Slovenije oziroma z
družbenim planom SR Slovenije na področju urejanja prostora.
Če republiški upravni organ, pristojen za urejanje
prostora ugotovi, da prostorski deli planov v celoti
ali v nekaterih elementih niso usklajeni v smislu
prejšnjih dveh odstavkov, obvesti o tem Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije. Ta predlaga občinski
skupščini, da ga uskladi.
Če občinska skupščina pri pripravi predloga plana ne upošteva predloga iz tretjega odstavka te
teze, Izvršni svet SR Slovenije obvesti o tem Skupščino SR Slovenije in ji predlaga, da zavzame stališče do ugotovljenih neskladij (varianta: »... da o
tem odloči.).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. teza
Do sprejetja oziroma uskladitve družbenih planov
za obdobje 1981-1985 v skladu z zakonom o sistemu družbenega planiranja in tem zakonom ni dovoljena sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč
iz 9. teze tega zakona, razen, ko gre za gradnjo:
- objektov skupnega družbenega pomena, določenih v dogovoru o temeljih družbenega plana SR
Slovenije;
- stanovanjskih in drugih objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji;
- na že začetih stanovanjskih in industrijskih
kompleksih, ki pomenijo zaključ itev s sprejetim zazidalnim načrtom načrtovane zazidave;
- znotraj obstoječe gradbene strukture naselij
na kmetijskih zemljiščih, ki so najmanj s treh strani
zazidana in ne merijo več kot 2000 m ;
- objektov za potrebe oboroženih sil in za namene v okviru programov splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite;
- objektov za urejanje vodnega režima z namenom, da se zagotovi obramba pred poplavami in
erozijo, varstvo vodnih količ in in zalog ter varstvo
kakovosti voda;
- objektov za vzdrževanje naravnih vodotokov,

priloga poroč evalca

vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni
rabi;
- objektov in naprav za raziskovanje in izkoriščanje rudnin, razen za kamen, mivko, pesek, gramoz,
lončarsko in opekarsko glino.
Za začetek gradnje iz 3. alinee prejšnjega odstavka se po tem zakonu šteje pridobitev lokacijskega
dovoljenja, pravnomočnega do uveljavitve zakona
'o varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti, za gradnjo vsaj enega od objektov, ki
so predvideni s sprejetimi zazidalnim načrtom.
Za usklajevanje rabe prostora za posege iz prvega odstavka te teze morajo nosilci planiranja ponuditi alternativne možnosti reševanja potreb in variantne lokacije za te objekte. Pri izbiri najprimernejše lokacije je treba stremeti, da se:
- uporabi za kmetijstvo najslabše zemljišče;
- da se z gradbenimi posegi ne prekinjajo sklenjene kmetijske površine tako, da bi bila s tem
onemogočena racionalna izraba in uporaba sodobne tehnologije.

OPOMBE:

43. teza
Podzakonske predpise iz 8., 26., 31. in 38. teze
tega zakona pripravijo pristojni republiški upravni
organi v šestih mesecih (varianta., »... v enem
letu ...«) po sprejemu tega zakona,
/
44. teza
Za mesta in naselja iz 30. teze tega zakona so
občine dolžne pripraviti urbanistič ne načrte najkasneje do 31. 12. 1989.
Dokler urbanistič ni načrti iz prejšnjega odstavka
niso sprejeti v okviru dolgoroč nih planov družbenopolitič nih skupnosti, se mesta in naselja iz 30.
teze tega zakona urejajo na podlagi posebnih določb dolgoročnega plana občine, ki se nanašajo na
temeljne rešitve za razvoj teh naselij.
Minimalno vsebino določb iz prejšnjega odstavka
predpiše republiški upravni organ, pristojen za urejanje prostora v sodelovanju z republiškim upravnim organom, pristojnim za planiranje.

.

45. teza
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
zakon o varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti (Uradni list SRS, št. 44/82) in tista
določ ila zakona o uresnič enem planiranju, ki se
nanašajo na določanje namenske rabe prostora in
razvrstitev dejavnosti v prostoru (4., 6; 8. in 9. člen
zakona).
46. teza
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.
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