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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 UREJANJU NASELIJ IN 

DRUGIH POSEGOV V PROSTOR (ZUN-G) 

EPA 213-11 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 19. seji dne 26/6-1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V 
PROSTOR, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da sprejme predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
po hitrem postopku, ker se bo s predlaganim zakonom pove- 
čala učinkovitost države pri urejanju zadev v javni koristi ter z 
uveljavitvijo hitrejših in racionalnejših postopkov v zvezi z 
načrtovanjem in gradnjo vseh infrastrukturnih objektov držav- 
nega pomena pripomoglo k skladnejšemu in hitrejšemu regio- 
nalnemu razvoju Slovenije. Glede na odločbo Ustavnega 

sodišča Republike Slovenije bodo odpravljene nejasnosti v 
zvezi s pripravo lokacijske dokumentacije, spremenjene bodo 
določbe, ki pomenijo prekomerno omejevanje svobodne 
gospodarske pobude na področju urbanističnega načrtovanja; 
odpravljene pa bodo tudi določene pravne praznine v zvezi z 
legalizacijo nedovoljenih gradenj ter druge pomanjkljivosti 
veljavnega zakona, ki so se izkazale v njegovem praktičnem 
izvajanju. Predlagani zakon, zaradi navedenega, terja 
čimprejšnjo uveljavitev, zato predlagamo, da se obravnava in 
sprejme po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da. 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje in prostor. 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ki je bil 
uveljavljen 22.6.1984 (Uradni list SRS, št. 18/84) je v preteklosti 
doživel več sprememb in dopolnitev. Pomembnejši in s tem 
predlogom zakona tesneje povezani sta spremembi, ki se 
nanašata na postopke priprave in sprejemanja lokacijskih načrtov 
ter izdaje dovoljenj za graditev avtocest (ZUN-F, Uradni list, št. 
71/93) ter na sanacijo nedovoljenih posegov v prostor - črnih 
gradenj (ZUN-D, Uradni list, št. 18/93). 

(A) 
Glede na gospodarske in družbene potrebe po skladnejšem 
regionalnem razvoju Slovenije se vedno pogosteje pojavljajo 
zahteve po hitrejši gradnji in rekonstrukciji vseh državnih cest in 
ne le avtocest, saj imajo vse ceste bistveno povezovalno vlogo 
nekaterih odročnih, ekonomsko šibkih in demografsko ogroženih 
območij z ostalimi regijami Republike Slovenije. Enako velja tudi 
glede ostalih infrastrukturnih objektov državnega pomena, saj bo 
njihova hitrejša realizacija znatno pripomogla k skladnejšemu in 
hitrejšemu razvoju vseh regij v Sloveniji. Že uveljavljen postopek 
priprave in sprejemanje lokacijskih načrtov in izdaje dovoljenj za 
graditev avtocest naj bi se zato razširil tudi na druge infrastrukturne 
objekte državnega pomena. 
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(B) 
Razlog za sprejem predloženega zakona je tudi v nekaterih pravno 
nedorečenih določbah zakonske ureditve sanacije črnih gradenj, 
ki v veliko primerih onemogočajo njihovo, sicer dovoljeno 
legalizacijo oziroma onemogočajo ta postopek korektno zaključiti. 
Navedena ugotovitev velja zlasti za tiste investitorje oziroma 
lastnike nedovoljenih gradenj, ki so v predpisanem roku vložili 
zahtevo za odlog prisilne izvršbe in jih prostorski ureditveni pogoji 
za sanacijo degradiranega prostora dopuščajo oziroma jih 
dopuščajo s pogojem sanacije, kakor tudi za tiste, ki jih prostorski 
izvedbeni akti tudi sicer dopuščajo. 

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij 
in drugih posegov v prostor, ki je bil uveljavljen 10.4.1993 (ZUN- 
D), s katerim so regulirana ravnanja v zvezi z nedovoljenimi 
gradnjami, je med drugim določeno, da lahko investitor 
nedovoljenega posega v prostor vloži zahtevo za odlog prisilne 
izvršbe inšpekcijskega ukrepa, ki se nanaša na nedovoljeni 
poseg, pri čemer odlog velja do sprejetja ureditvenih pogojev za 
sanacijo degradiranega prostora oziroma najdalj petnajst mesecev 
po uveljavitvi omenjenega zakona. Zakon še določa, da lahko 
investitor, če mu je na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev za 
sanacijo degradiranega prostora možno izdati lokacijsko 
dovoljenje, zahteva podaljšanje odloga prisilne izvršbe do izdaje 
odločbe o gradbenem dovoljenju, vendar največ za 9 mesecev 
od sprejetja omenjenih prostorskih ureditvenih pogojev oziroma 
do pretečenih petnajstih mesecev od uveljavitve tega zakona. Iz 
navedenega sledi, da je dokončni rok za sprejem prostorskih 
ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora že potekel 
10.7.1994, za odlog prisilne izvršbe pa 10.4.1995. 

Dejstvo je, da vsi prostorski ureditveni pogoji za sanacijo 
degradiranega prostora do navedenega roka niso bili sprejeti in je 
bilo pri legalizaciji nedovoljenih posegov v prostor v teh primerih 
nemogoče slediti zakonitim rokom; na to investitorji tudi niso imeli 
nikakršnega vpliva. Prekoračitev skrajnega roka za sprejem 
prostorskih ureditvenih pogojev (petnajst mesecev po uveljavitvi 
zakona) pa pomeni tudi skrajšanje roka za izdajo gradbenega 
dovoljenja, pri čemer si je moral investitor predhodno pridobiti še 
pravnomočno lokacijsko dovoljenje. Ob tem velja omeniti, da so 
prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora 
v Triglavskem narodnem parku še vedno v fazi sprejemanja. 
Tako je še vrsta investitorjev, ki so v skladu z zakonom izpolnili 
vse materialne in nematerialne obveznosti za legalizacijo nedo- 
voljenih posegov v prostor ter imajo zanjo tudi podlago v 
prostorskih ureditvenih pogojih, vendar pa jim država, zaradi 
premalo domišljenih določb zakona ni mogla oziroma ne more v 
zakonitem roku izdati predpisanih dovoljenj in s tem legalizirati 
njihov poseg v prostor. To pa pomeni, da bi morala pristojna 
inšpekcija proti njim ukrepati v smislu odstranitve objektov in 
vzpostavitve prvotnega stanja, kljub vsem pogojem in namenom 
investitorjev, da se taki posegi legalizirajo. 

Zakon določa tudi prepovedi, ki se nanašajo na nedovoljeno 
zgrajen objekt oziroma izveden drug poseg v prostor. Med njimi 
tudi prepoved njegove uporabe ali opravljanje gospodarskih, 
stanovanjsko najemnih ali drugih dejavnosti v njem, promet z njim 
ali zemljiščem, na katerem stoji, sklenitev kreditnih in drugih 
poslov, ki se nanašajo na tak poseg v prostor ter prepoved odmere 
davčnih in drugih dajatev. Te prepovedi se kot uradni zaznamek 
vpišejo v zemljiško knjigo na predlog organa urbanistične 
inšpekcije. Problem se pojavi v primeru, če organ inšpekcije kljub 
temu, da je investitor izpolnil vse obveznosti, izbrisa zaznambe 
ne predlaga. Četudi bi investitor tak izbris sam predlagal, izbrisa 
sodišče ne more izvesti, ker ne more samo ugotavljati, ali so bile 
vse obveznosti res izpolnjene, druge listine na kateri bi temeljil 
izbris, razen predloga organa urbanistične inšpekcije, pa zakon 
ne predvideva. S tem je črna gradnja "zamrznjena", četudi ima 
investitor zanjo n.pr. že pravnomočno gradbeno dovoljenje in bi 

tak objekt rad prodal, pa tega zaradi navedenih prepovedi ne 
more; če pa v takem objektu investitor opravlja gospodarsko 
dejavnost, država ne sme pobirati davščin in drugih dajatev. Na 
ta problem opozarja tudi pobuda Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije za spremembo zakona, ki je bila dana lansko leto. 

Ob izvajanju zakona se je tudi izkazalo, da investitorji nedovoljeno 
zgrajenih objektov nemalokrat nimajo pravno urejenega lastništva 
v zvezi z zemljiščem, na katerem je zgrajen tak objekt oziroma v 
zvezi z objektom samim. Glede na gornje prepovedi to pomeni, 
da investitor vlogi za lokacijsko dovoljenje ne more priložiti dokazila, 
da je upravičen razpolagati z zemljiščem, formalni lastnik takega 
zemljišča pa ga ne more prodati lastniku nedovoljeno zgrajenega 
objekta. S tem je krog sklenjen, in bi se v končni fazi taki objekti 
morali rušiti, četudi jih je glede na prostorske ureditvene pogoje 
možno legalizirati. 

(C) 
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor določa v 25. 
členu med drugim tudi, da je na ureditvenih območjih naselij ali 
posameznih funkcionalno zaokroženih območjih v naseljih, ki se 
urejujejo s prostorskimi ureditvenimi pogoji možna poleg 
komunalnih ureditev, adaptacij, dozidav ali nadzidav le dopolnilna 
gradnja objektov oziroma naprav, pri čemer zakon definira 
dopolnilno gradnjo kot gradnjo na stavbnem zemljišču, kjer je 
mogoče zgraditi le posamičen objekt. V praktični uporabi zakona 
se je izkazalo, da je taka določba preveč restriktivna, saj se pri 
urbanističnem načrtovanju v naseljih praviloma pojavljajo primeri, 
ko so v obstoječi gradbeni strukturi (obstoječi pozidavi) vrzeli, 
sicer primerne za pozidavo z dvema ali več objekti, ki so z 
načrtovalskih in drugih vidikov nezahtevni, torej primerni, da se 
urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, pa se jih z njimi zaradi 
omenjene določbe, ne da urejati. Ker se občinam "ne izplača" 
takih območij urejati s prostorskimi izvedbenimi načrti, ostajajo 
taka območja ali neurejena - neizkoriščena, ali pa investitorji na 
njih gradijo na nelegalen način. 
V skladu z zakonom o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 
31.12.1994 opravljali organi občin (Ur.list RS, št.29/95) so občinski 
upravni organi, pristojni za geodetske zadeve, prešli v pristojnost 
države. Ti organi so zlasti izvajali parcelacije stavbnih zemljišč na 
terenu, bodisi na podlagi prostorskega izvedbenega načrta, bodisi 
na podlagi načrta gradbenih parcel iz lokacijske dokumentacije, 
na podlagi katerega je bilo izdano lokacijsko dovoljenje. Pristojnost 
za izdajo lokacijskih dovoljenj je po omenjenem zakonu tudi prešla 
na državo (upravne enote). Ker pa je občina po ustavi in po 
zakonu o lokalni samoupravi odgovorna za urejanje prostora na 
svojem teritoriju in ker se često dogaja, da se parcelacije izvajajo 
še prej, preden je izdano lokacijsko dovoljenje ali pa v nasprotju z 
njim (taka parcelacija pa je že začetek nekontrolirane urbanizacije), 
je primerno, da ima občina vpogled v to dogajanje in v primeru 
nepravilnosti tudi možnost interveniranja. 
V veljavnem zakonu je določeno, da se lahko na zemljiščih, na 
katerih je zaradi predvidenega prostorskega izvedbenega načrta 
razglašena splošna prepoved delitve obstoječih parcel, prepoved 
graditve in prepoved spremembe kultur, izvajajo določena 
geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo pros- 
torskega izvedbenega načrta. Ker pa veljavni zakon podobne 
določbe, ki bi nasploh veljala za zemljišča, kjer je s prostorskimi 
planskimi akti občin predvidena izdelava prostorskih izvedbenih 
načrtov - torej ne le tam, kjer je razglašena omenjena splošna 
prepoved, so primeri, da lastniki takih pripravljalnih del ne dopustijo 
in s tem onemogočijo izdelavo predvidenih načrtov. Zakonski 
predlog naj bi tako omogočil izvesti dela, ki so pogoj za pripravo 
strokovnih podlag osnutkov prostorskih izvedbenih načrtov. 

(D) 
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor določa tudi 
vrste posegov v prostor in z njimi povezana dela, za katera 
lokacijsko dovoljenje ni potrebno in jih mora investitor priglasiti za 
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urejanje prostora pristojnemu občinskemu organu (sedaj pristojni 
upravni enoti). To so posegi oziroma dela, ki po značaju in obsegu 
nimajo bistvenega vpliva na razmere v prostoru. Mednje je 
zakonodajalec uvrstil tudi tekoča vzdrževalna dela na obstoječih 
objektih in napravah, s katerimi se omogoča njihova normalna 
uporaba tako, da se ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost 
in namembnost obstoječih objektov in se z njimi tudi ne posega v 
konstrukcijske elemente objekta ali naprave. S spremembo 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor v letu 1989 
se za te vrste objektov oziroma del izda odločba o dovolitvi 
priglašenih del; torej je tudi za tekoča vzdrževalna dela, ki dejansko 
ne pomenijo nov poseg v prostor, treba voditi upravni postopek, 
kar je le nepotrebno administriranje. Pretirana regulacija na tem 
področju povzroča številne neutemeljene pritožbene postopke, 
tako v primerih, ko investitorji za tekoča vzdrževalna dela pridobijo 
odločbe o dovolitvi priglašenih del, kot tudi takrat, ko se zaradi 
njih in ob družbeno nepomembnih razlogih spremenijo v 
črnograditelje. Zakon v istem členu še določa, da lahko občinska 
skupščina predpiše, da lokacijsko dovoljenje ni potrebno za 
graditev pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin. 
Praksa je pokazala, da ni prave utemeljitve, zakaj pomožne objekte 
vezati le na občane in njihove družine. Ker sicer zakon ureja 
pogoje v zvezi s poseganjem v prostor za vse in vsakogar, je ta 
dodatni pogoj nepotreben. 
Ob izvajanju zakona v praksi je često prihajalo do različnih stališč 
glede dokazila o upravičenosti razpolaganja z zemljiščem za 
gradnjo, pri čemer je bilo prevladujoče stališče, da je to le lastninska 
pravica. Sledeč novi zakonski ureditvi lastninskih razmerij, ta 
predlog zakona predvideva, da je dokazilo upravičenosti 
razpolaganja z zemljiščem za gradnjo tudi stavbna pravica, ki pa 
jo bo možno dejansko uveljavljati s sprejetjem novih predpisov o 
lastninski in drugih stvarnih pravicah. 

(E) 
Ob uveljavitvi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/ 
93) in zlasti zakona o upravi (Uradni list RS, št.67/94) in zakona 
o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali 
organi občin, so nastale določene nejasnosti v zvezi z opravljanjem 
nalog, ki jih je zakon določil upravnim organizacijam za družbeno 
planiranje oziroma za urbanistično načrtovanje. Z uveljavitvijo 
zakona o upravi so določbe v zvezi z upravno organizacijo postale 
brezpredmetne, ker pa te določbe niso izrecno preklicane, 
povzročajo v nekaterih občinah dvom, kako organizirati opravljanje 
teh nalog. Dejansko in v skladu z naštetimi zakoni naloge, 
predpisane upravni organizaciji opravljajo v občini, zato predstavlja 
sprememba zakona v tem delu le odpravo nejasnosti oziroma 
njegovo nedvoumno uskladitev z navedenimi zakoni. 

Odpraviti pa je potrebno tudi nejasnosti, ki so se pri izdelovanju 
lokacijske dokumentacije pojavile po objavi odločbe Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije, št. U-l-98/95 z dne 11.7.1996 (Uradni 
list RS, št. 44/96), ki se nanaša na zakon o prevzemu državnih 
funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin (Uradni list 
RS, št. 29/95). Ustavno sodišče je namreč med drugim (s tč. 3.c 
odločbe) razveljavilo tudi točko VI/1 3. člena prej navedenega 
zakona, torej tiste določbe zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor, ki urejajo izdelovanje lokacijske dokumentacije, 
kolikor se nanašajo na njeno pripravo. Ustavno sodišče je sicer 
izhajalo iz podmene, da je priprava lokacijske dokumentacije (s 
katero se samo natančneje in konkretno določajo pogoji za posege 
v prostor pred izdajo lokacijskega dovoljenja na območjih, ki se 
urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji - PUP) upravna naloga. 
Vendar pa to po oceni pravnih strokovnjakov ne drži, saj 
lokacijsko dokumentacijo ne pripravlja in tudi ne sprejema kak 
občinski organ, pač pa posebna strokovna organizacija, ki opravlja 
dejavnost urbanističnega načrtovanja; primerno pa je, da občina 
zaradi uveljavljanja svoje odgovornosti za urejanje prostora In 
zato, ker je v njeni pristojnosti sprejemanje občinskih prostorskih 
aktov, prevzame določeno kontrolo, kako se ti akti preko 

dovoljevanja posegov v prostor tudi izvajajo. 

V 69. členu je določeno, da lahko gospodarski subjekti opravljajo 
dejavnost urbanističnega načrtovanja (priprava strokovnih podlag 
za prostorske izvedbene akte ter tehnično strokovne naloge v 
zvezi z urbanističnim načrtovanjem) le pod pogojem, da imajo v 
delovnem razmerju določeno število oseb z določeno izobrazbo 
in da je urbanistično načrtovanje njihova glavna dejavnost. Po 
prvem odstavku 74. člena ustave je gospodarska pobuda 
svobodna. Glede na to ustavno določilo pomeni določba 69. člena 
prekomerno omejevanje zlasti manjših gospodarskih subjektov, 
saj lahko le-ti kvaliteto strokovnega dela zagotovijo z drugimi 
zakonitimi načini angažiranja strokovnih kadrov. Podobno določbo 
je imel tudi zakon o graditvi objektov, ki pa jo je Ustavno sodišče 
prav zaradi navedenih razlogov leta 1994 razveljavilo. 

Določba 11. člena predlaganega zakona predstavlja poleg 
uskladitve z ustavo tudi sinhronizacijo pogojev opravljanja 
dejavnosti urbanističnega načrtovanja pogojem, kot jih predpisuje 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 59/96) glede diplomiranih inženirjev, ki delajo 
na področju urbanističnega načrtovanja ter uskladitev z določbami 
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93) glede 
opravljanja poslov gospodarskih družb (vpis v register). 

2. Cilji in načela zakona 

Predlog zakona zasleduje naslednje cilje in načela: 

(A) 
Z namenom pospeševati skladnejši regionalni razvoj Republike 
Slovenije je predlagana poenostavitev in skrajšanje postopkov 
za pripravo in sprejemanje prostorskih izvedbenih načrtov ter 
upravnih postopkov za gradnjo vse tiste državne infrastrukture, 
ki je ključnega pomena za razvoj posameznih območij, vendar ne 
na škodo strokovnosti ter ob upoštevanju soodločanja javnosti in 
demokratičnosti odločanja, tudi z vidika novih razmerij med lokalno 
samoupravo in državo. S tem v zvezi naj se zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
- ZUN-F, 1993 (določbe v zvezi z graditvijo avtocest) dopolni z 
določbo, da veljajo postopki priprave in sprejemanja lokacijskih 
načrtov in izdaje dovoljenj za gradnjo tudi za druge infrastrukturne 
objekte in naprave državnega pomena ter hkrati definirajo ti 
infrastrukturni objekti in naprave. Obstoječi ZUN-F je namreč v 
tem delu zelo uspešen in je omogočil zlasti intenzivna in uspešna 
usklajevanja med predstavniki države in občin, zaradi katerih so 
v lokacijskih načrtih zainteresiranih strani maksimalno usklajeni, 
graditev avtocest pa hitrejša in gospodarnejša. Predlagana 
ureditev bo tudi pripomogla k večji učinkovitosti občin in države 
pri urejanju zadev v javni koristi ter povečala preglednost nad 
njimi, ne da bi se s tem v zvezi povečal obseg administrativnega 
dela. 

(B) 
V zakonu naj se odpravijo pravne praznine, ki se nanašajo na 
postopek legalizacije nedovoljenih posegov v prostor in s tem 
omogoči korektna izpeljava tega postopka. S tem v zvezi naj se 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor - ZUN-D iz leta 1993 (črne gradnje) 
dopolni tako da: 
- za nedovoljene posege, ki jih je po prostorskih izvedbenih aktih 
možno legalizirati, ne veljajo prepovedi, ki se nanašajo na sklepanje 
pravnih poslov, katerih namen je sanacija nedovoljenega posega 
v prostor; 
- se lahko na predlog investitorja oziroma lastnika izbrišejo pre- 
povedi iz 76.c člena zakona, ko ima investitor pravnomočno 
gradbeno dovoljenje za obravnavani poseg v prostor; 
- odložitev prisilne izvržbe ne bo vezana na petnajstmesečni rok 
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(ki je že potekel), temveč le na sprejem prostorskih ureditvenih 
pogojev za sanacijo degradiranega prostora; 
- bodo določeni novi roki za vložitev zahtev za lokacijsko in 
gradbeno dovoljenje ter da bo odložitev prisilne izvržbe vezana 
na uporabno dovoljenje. 

(C) 
Zakon naj omogoči, da se v naseljih ali njegovih delih, ki se 
urejujejo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, omogoči na zemljiščih 
t.im. vrzeli in na drugih omejenih površinah, ki s strokovnih in 
drugih vidikov ne pomenijo zahtevnih posegov v prostor, gradnjo 
tudi več objektov v smislu zaokrožitve obstoječe gradbene 
strukture. S tem bo dana možnost občinam, da te površine, 
praviloma razdrobljene po naselju, aktivirajo oziroma urbanistično 
uredijo na smotrnejši in hitrejši način. 
Zakon naj tudi omogoči občinam aktivnejšo vlogo pri parcelacijah 
stavbnih zemljišč zlasti na območjih, ki se urejajo s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji in možnost njenega interveniranja v primeru 
zakonskih kršitev. 
Prav tako naj se s spremembo zakona omogoči izvajanje 
geodetskih in drugih pripravljalnih del, potrebnih za izdelavo 
prostorskega izvedbenega načrta, na zemljiščih, kjer je s 
prostorskimi planskimi akti občine predvidena izdelava takega 
načrta. 

(D) 
V zakonu naj se opusti določba, da je treba tekoča vzdrževalna 
dela priglasiti za to pristojnemu upravnemu organu (upravni enoti) 
ter da se veljavnost določbe, da lokacijsko dovoljenje ni potrebno 
za graditev pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih 
družin razširi tudi na vse ostale pomožne objekte. Na ta način bo 
omogočeno ministru, pristojnemu za urejanje prostora, da bo 
predpisal nova merila za to, kaj se lahko šteje za takšne pomožne 
objekte. Z navedenim podzakonskim aktom se bo tudi lahko na- 
domestilo preživelo (obstoječe) Navodilo o merilih za to, kaj se 
lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po 
zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za 
pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85). 

(E) 
V zakonu naj se odpravijo tudi določene nejasnosti glede 
opravljanja nalog, ki so določene upravni organizaciji za družbeno 
planiranje oziroma urbanistično načrtovanje, saj so določbe v 
zvezi z upravno organizacijo postale brezpredmetne. Nedvoumno 
pa naj se tudi uredi, kdo je strokovno usposobljen izdelovati 
lokacijsko dokumentacijo in kakšne z zakonom predpisane pogoje 
mora izpolnjevati. Lokacijska dokumentacija je namreč sestavina 
urbanistične dokumentacije, ki jo tudi po določbah 108.a člena 
zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/83 in 29/86, 
Uradni list RS, št. 59/96) sestavljajo prostorski plani, prostorski 
izvedbeni akti in lokacijska dokumentacija. Lokacijska 
dokumentacija je po določbah zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor namreč zadnja faza urbanističnega načrtovanja 
na območjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji in s 
tem osnova za upravni postopek, ne pa njegov sestavni del. To 
pa pomeni, da morajo zanjo, tako kot za prostorske plane in 
prostorske izvedbene akte, skrbeti občine (ne pa jih izdelovati). 

Z zakonom naj se tudi odpravi prekomerno omejevanje 
gospodarske pobude vsem gospodarskim subjektom s področja 
urbanističnega načrtovanja ter s tem omogoči delovanje pogojev 
tržnega gospodarstva ob hkratnem upoštevanju javnega interesa. 

3. Ocena potrebnih finančnih sredstev in druge 
posledice zakona 

Uveljavitev predlaganega zakona ne bo povzročila dodatnih 
proračunskih obremenitev, ker se predvidena ureditev oziroma 

predvideni postopki v celoti vključujejo v obstoječe postopke 
oziroma jih racionalizirajo. Poleg nujnosti čim hitrejše ureditve 
navedenih problemov, je to tudi razlog, da predlagamo sprejem 
tega zakona po hitrem postopku. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni 
list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 
47/93 in 71/93) se v naslovu 5. podpoglavja III. poglavja za 
besedama "graditev avtocest" doda besedilo: "in drugih 
infrastrukturnih objektov državnega pomena". 

2. člen 

V 25. členu se v tretjem odstavku črta besedica "le" ter na koncu 
odstavka postavi namesto pike vejica in doda besedilo: "kakor 
tudi gradnje, ki pomenijo zaokrožitev obstoječih gradbenih 
struktur". 

Četrti odstavek se črta. 

3. člen 

V 45. i členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita: 

"Določbe členov 45. a do vključno 45. h tega zakona se uporabljajo 
tudi za druge infrastrukturne objekte državnega pomena. 
Drugi infrastrukturni objekti državnega pomena po tem zakonu 
so objekti in naprave prometa in zvez ter energetski, 
vodnogospodarski, ekološki in drugi objekti in naprave, ki so v 
skladu s predpisi namenjeni izvajanju obveznih republiških javnih 
služb in jih določajo prostorske sestavine dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, ter objekti, 
naprave in drugi posegi v prostor s področja obrambe, zaščite in 
reševanja, ki so z zakonom določeni kot objekti posebnega 
pomena za obrambo in zaščito." 

Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

4. člen 

V 47. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Če je podlaga za parcelacijo stavbnih zemljišč načrt gradbenih 
parcel iz lokacijske dokumentacije, mora lastnik zemljišča 
obvestiti občino o nameravani parcelaciji. 

5. člen 

Tretji odstavek 49. člena se črta; četrti odstavek postane tretji 
odstavek. 

6. člen 

Za 49. členom se doda nov.49.a člen, ki se glasi: 

"49.a člen 

Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin v območjih, za katera je 
predvidena izdelava prostorskega izvedbenega načrta, morajo 
dopustiti dostop do teh nepremičnin ter izvedbo geodetskih, 
geoloških in drugih del, potrebnih za izdelavo prostorskega 
izvedbenega načrta, kakor tudi zaradi razlastitve ali omejitve drugih 
pravic na njih v javno korist. 
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Če je bila pri opravljanju del iz prejšnjega odstavka povzročena 
škoda, ima lastnik oziroma uporabnik nepremičnine pravico 
zahtevati odškodnino od naročnika teh del. 

7. člen 

V prvem odstavku 51. člena se besedilo 1. alineje spremeni tako, 
da se glasi: 

za vzdrževalna dela na obstoječih objektih, s katerimi se 
znatneje ne spremeni zunanjost objekta;". 

V drugem odstavku se črtajo besede: "za potrebe občanov in 
njihovih družin". 

8. člen 

V 53. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: 

"Za dokazilo, da je investitor upravičen razpolagati z zemljiščem 
iz prejšnjega odstavka, se poleg dokazila o lastninski pravici 
šteje tudi dokazilo o pravici gradnje na tujem stavbnem zemljišču 
v skladu z zakonom o lastninskih in drugih stvarnih pravicah 
(stavbna pravica)." 

9. člen 

Črta se 66. člen. 

10. člen 

V začetnem stavku 67. člena se besede "Upravna organizacija iz 
prejšnjega člena" nadomestijo z besedo: "Občina". 

Črta se 5. alineja. 

Besedilo 6. alineje se spremeni tako, da se glasi: 

skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi 
izvedbenimi akti;". 

Sedanja 6., 7., 8. in 9. alineja postanejo 5., 6., 7. in 8. alineja. 

11. člen 

69. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Dejavnost urbanističnega načrtovanja lahko opravlja gospo- 
darska družba ali samostojni podjetnik posameznik, če izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

- da ima gospodarska družba v sodni register vpisano, samostojni 
podjetnik posameznik pa v sodni register vpisano oziroma pri 
pristojni davčni upravi priglašeno dejavnost urbanističnega 
načrtovanja; 
- da ima v času opravljanja dejavnosti zagotovljeno sodelovanje 
diplomiranega inženirja arhitekture oziroma diplomiranega inženirja 
krajinske arhitekture, ki je pooblaščeni inženir po predpisih o 
graditvi objektov ali, da je samostojni podjetnik posameznik 
diplomirani inženir navedenih strok in pooblaščeni inženir po 
predpisih o graditvi objektov. 

Podrobnejše pogoje iz druge alinee prejšnjega odstavka predpiše 
minister, pristojen za prostor v šestih mesecih od uveljavitve tega 
zakona." 

12. člen 

Za tretjim odstavkom 76. c člena se dodata nova četrti in peti 
odstavek, ki se glasita: 

"Prepovedi iz 4., 6. in 7. alinee prvega odstavka tega člena ne 
veljajo, če gre za sklepanje pravnih poslov, katerih namen je 
legalizacija nedovoljenega posega, ki jo prostorski izvedbeni akt 
dopušča. 
Pravni posli iz prejšnjega odstavka se lahko izvedejo, če investitor 
oziroma lastnik objekta ali dela objekta, ki se gradi na način iz 73. 
ali 75. člena tega zakona, s potrdilom organa, pristojnega po 
določbah 67. člena tega zakona izkaže, da prostorski izvedbeni 
akt omogoča legalizacijo njegovega nedovoljenega posega." 

13. člen 

Za drugim odstavkom 76. č člena se dodata nova tretji in četrti 
odstavek, ki se glasita: 

"Zaznamba iz prvega odstavka tega člena se izbriše iz zemljiške 
knjige na predlog organa urbanistične inšpekcije, lahko pa tudi na 
predlog investitorja oziroma lastnika nedovoljenega posega, če 
predlogu priloži pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma 
pravnomočno odločbo o dovolitvi priglašenih del, če gre za poseg, 
za katerega po določbah 51. člena tega zakona zadostuje 
priglasitev. 
Če je investitor oziroma lastnik nedovoljenega posega objekt ali 
del objekta odstranil in vzpostavil prejšnje stanje, mora predlogu 
iz prvega odstavka tega člena priložiti potrdilo organa urbanistične 
inšpekcije, da je nedovoljeni poseg odstranjen in vzpostavljeno 
prejšnje stanje." 

14. člen 

V 83. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 

"Osebe, ki opravljajo dejavnost urbanističnega načrtovanja, lahko 
nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti pod pogoji, pod katerimi so 
vpisane v sodni register oziroma so priglašene pri pristojni davčni 
upravi, še 18 mesecev po uveljavitvi tega zakona". 

Sedanji prvi in drugi odstavek se črtata. 

Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. 

15. člen 

V13. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93) se 
črta besedilo: "vendar ne dlje kot za 15 mesecev od dneva 
uveljavitve tega zakona,". 

16. člen 

V 14. členu se besedilo "odločbe o gradbenem dovoljenju, vendar 
največ za 9 mesecev od izteka roka iz prejšnjega člena" 
nadomesti z besedami: "odločbe o uporabnem dovoljenju". 

17.člen 

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

Predloženi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor ima 17 členov, ki urejajo le 
nujne spremembe oziroma dopolnitve obstoječih zakonskih 
določb tako, da se: 

• razširja skrajšani in poenostavljeni postopek pripravljanja in 
sprejemanja lokacijskih načrtov in upravnih dovoljenj, ki velja za 
avtoceste še na druge infrastrukturne objekte državnega pomena, 
kar bo pripomoglo k pospešitvi skladnejšega regionalnega razvoja, 
vendar ne na škodo kmetijskih zemljišč ali gozdov (1. in 3. člen); 

■ v naseljih, ki se urbanistično urejajo na podlagi prostorskih 
ureditvenih pogojev, omogoči gradnja več objektov, če gre za 
zapolnitev gradbenih vrzeli ali za zaokrožitev obstoječih gradbenih 
struktur (2. člen); 

■ z obvestilom lastnika o predlagani parcelaciji na območjih, ki se 
urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, občinam omogoči večji 
vpogled v realizacijo njihovih prostorskih aktov in jim da možnost 
interveniranja v primeru nezakonitosti (4. člen); 

• omogoči nemoteno izvedbo pripravljalnih del, potrebnih za 
izdelavo prostorskega načrta na vseh zemljiščih, kjer je tak načrt 
predviden s prostorskimi planskimi akti občine ali republike (6. 
člen); 

- spremeni neustrezna določba obstoječega zakona, po kateri je 
potrebno tudi za normalna vzdrževalna dela na obstoječih objektih, 
s katerimi se ne spreminja njihov videz, pridobiti upravno dovoljenje, 
in ki graditev pomožnih objektov na podlagi odločbe o dovolitvi 
priglašenih del omogoča samo za potrebe občanov in njihovih 
družin (7. člen); 

- šteje za dokazilo upravičenosti razpolaganja z zemljiščem za 

gradnjo poleg lastninske pravice tudi stavbna pravica (8. člen); 

■ odpravijo nejasnosti v zvezi z opravljanjem nalog prostorskega 
urejanja, ki so jih pred uveljavitvijo lokalne samouprave opravljale 
občinske upravne organizacije in so nastale ob uveljavitvi zakona 
o upravi in zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 
31.12.1994 opravljali organi občin (9. in 10. člen); 

- odpravi prekomerno omejevanje gospodarske pobude gos- 
podarskim subjektom in jim določi rok za prilagoditev novim 
zakonskim zahtevam ter uskladi pogoje opravljanja dejavnosti 
urbanističnega načrtovanja z zakonom o graditvi objektov (11. in 
14. člen); 

- omogoči nadaljevanje legalizacije tistih nedovoljenih posegov, ki 
jih prostorski izvedbeni akti dopuščajo in katerih investitorji oziroma 
lastniki ne morejo pridobiti dokazila o razpolaganju z zemljiščem 
oziroma, ki tudi sicer po pridobitvi lokacijskega in gradbenega 
dovoljenja ne bi mogli svojih gradenj dokončati oziroma sanirati 
(12. člen); 

- določno uredi dosedanje nejasnosti v zvezi z izbrisi zaznamb 
odredb, prepovedi in ugotovljenih bremen nedovoljenih posegov 
iz zemljiške knjige, ki so vanjo vpisane po uradni dolžnosti na 
podlagi inšpekcijskih odločb (13. člen); 

- odpravi neustreznost zakonske določbe, ki investitorju oziroma 
lastniku nedovoljenega posega predpisuje rok sprejema 
prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo njegovega 
nedovoljenega posega, ker na potek priprave in sprejemanja tega 
akta ni imel nobenega vpliva ter s tem odpravi vzrok za začasno 
zadržanje te določbe s sklepom ustavnega sodišča (15. in 16. 
člen); 

- določi uveljavitev predlaganega zakona (17. člen). 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO OZIROMA 

DOPOLNJUJEJO 

a) Besedilo členov zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 
29/86, Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 47/93 in 71/93): 

25. člen 

Območja občine, za katera ni predvidena izdelava prostorskih 
izvedbenih načrtov, ter območja, za katera je predvidena izdelava 
prostorskih izvedbenih načrtov, pa ti načrti še ne bodo sprejeti v 
tekočem planskem obdobju, se urejajo s prostorskimi ureditvenimi 
pogoji. 
Prostorski ureditveni pogoji se pripravijo za posamezno prostorsko 
in funkcionalno zaokroženo območje izven ureditvenih območij 
naselij, za ureditveno območje naselja ali za posamezno 
funkcionalno zaokroženo območje v naselju. 
Na ureditvenih območjih naselij ali posameznih funkcionalno 
zaokroženih območjih v naseljih, ki se urejajo s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji, so dopustne le komunalne ureditve in 
adaptacije, dozidave ali nadzidava ter dopolnilna gradnje objektov 

oziroma naprav, ki so nujno potrebne za vzdrževanje obstoječe 
gradbene strukture ali za bivanje in delo prebivalcev na teh 
območjih. 
Dopolnilna gradnja iz prejšnjega odstavka je novogradnja objekta 
ali naprave v strnjeno zazidanem območju naselja na stavbnem 
zemljišču, na katerem je mogoče zgraditi le posamičen objekt. 

45. i člen 

Vlada lahko določi, da se za zemljišča, potrebna za izgradnjo 
avtocest, odškodnina zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča ali gozda v delu, ki je po 17. členu zakona 
o kmetijskih zemljiščih prihodek republike, ne plačuje, oziroma se 
zniža. 
Pri odločitvi o izbiri variante poteka trase avtoceste se mora 
upoštevati po predpisih izračunana odškodnina zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda. 

47. člen 

Parcelacija stavbnih zemljišč se na terenu izvede na podlagi 
načrta gradbenih parcel iz sprejetega prostorskega izvedbenega 
načrta oziroma načrta gradbenih parcel iz lokacijske dokumen- 
tacije, na podlagi katere je bilo izdano lokacijsko dovoljenje. 
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49. člen 67. člen 

Občinska skupščina lahko v skladu s srednjeročnim družbenim 
planom občine z odlokom razglasi splošno prepoved delitve 
obstoječih parcel, prepoved graditve ali prepoved spremembe 
kulture zemljišča na posameznih območjih, za katera se 
predvideva izdelava prostorskega izvedbenega načrta. 
Splošna prepoved iz prejšnjega odstavka velja za čas, ki ga 
določi občinska skupščina, vendar ne more veljati dalj kot za 
tekoče srednjeročno plansko obdobje. 
Na zemljiščih iz prvega odstavka tega člena se v času prepovedi 
iz prvega odstavka lahko opravljajo geodetska izmera in delitev 
parcel za obodno parcelacijo ter druga pripravljalna dela, potrebna 
za izdelavo prostorskega izvedbenega načrta, za pripravo 
razlastitve oziroma prenos pravic na njih, ki so splošnega interesa, 
ter za vzdrževalna dela na gradbenih objektih in napravah. 
Na zemljiščih iz prvega odstavka tega člena se lahko na podlagi 
dovoljenja za urejanje prostora pristojnega občinskega upravnega 
organa tudi adaptirajo, dozidavajo in nadzidavajo objekti tako, da 
spreminjajo njegovo namembnost ali zmogljivost, če to ni v 
nasprotju z določbami srednjeročnega družbenega plana ali, če 
ne ovira njegovega izvajanja. Za te posege se pogoji natančneje 
določijo z lokacijsko dokumentacijo. 

51. člen 

Lokacijsko dovoljenje ni potrebno: 
- za tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah; 
- za adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, 
zmogljivost, velikost ali namen obstoječih objektov; 
- za postavitev začasnih objektov in naprav, namenjenih sezonski 
turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno; 
- za postavitev spominskih plošč ter nagrobnih in drugih obeležij, 
ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del. 

Občinska skupščina lahko predpiše, da lokacijsko dovoljenje ni 
potrebno tudi za graditev pomožnih objektov za potrebe občanov 
in njihovih družin. S predpisom določi vrsto, namen, največjo 
velikost in način gradnje teh objektov. 
Merila za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege iz 12. 
in 3. alinee prvega odstavka ter, kaj se lahko šteje za pomožne 
objekte iz drugega odstavka, predpiše za urejanje prostora pristojni 
republiški upravni organ v šestih mesecih po sprejetju tega zakona. 
Dela, za katera lokacijsko dovoljenje ni potrebno, mora investitor 
pred pričetkom del priglasiti za urejanje prostora pristojnemu 
občinskemu upravnemu organu. 

53. člen 

V zahtevi za lokacijsko dovoljenje mora investitor navesti osnovne 
podatke o namenu in zmogljivosti nameravanega objekta, naprave 
ali drugega posega v prostor ter priložiti dokazilo, da je upravičen 
razpolagati z zemljiščem, na katerem namerava graditi ali drugače 
posegati v prostor. 

66. člen 

Upravne naloge v zvezi z izvajanjem tega zakona opravlja v 
občini za urejanje prostora pristojni občinski upravni organ. 
Organizacijske in strokovne naloge, ki se nanašajo na urejanje 
naselij in drugih posegov v prostor, opravljajo v občini upravne 
organizacije za družbeno planiranje, lahko pa tudi posebne 
upravne organizacije za urbanistično načrtovanje. 
Upravne organizacije iz prejšnjega odstavka se praviloma 
ustanovijo skupno za dve ali več občin. 
Z ustanovitvenim aktom se v skladu s statutom občine lahko 
določi, da je upravna organizacija za urbanistično načrtovanje 
pravna oseba. 

Upravna organizacija iz prejšnjega člena opravlja v zvezi z 
izvajanjem tega zakona naslednje naloge: 
- pripravlja gradiva za programe priprave prostorskih izvedbenih 
aktov iz 34. člena tega zakona; 
- skrbi za izpolnitev pogojev, ki jih določajo ustrezni organi, orga- 
nizacije in skupnosti za pripravo prostorskih izvedbenih aktov 
(35. člen tega zakona); 
- organizira pripravo prostorskih izvedbenih aktov in sodeluje z 
ustreznimi strokovnimi organizacijami združenega dela pri pripravi 
strokovnih podlag zanje; 
- skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov prostorskih 
izvedbenih aktov (36. in 37. člen tega zakona) ter daje pojasnila o 
rešitvah osnutka prostorskega izvedbenega akta na javnih 
obravnavah (38. člen tega zakona); 
- pridobiva soglasja ustreznih organov, organizacij in skupnosti k 
prostorskim izvedbenim aktom; 
- pripravlja lokacijsko dokumentacijo ter nanjo pridobiva soglasja 
ustreznih organov, organizacij in skupnosti; 
- nudi strokovno pomoč samoupravnim organizacijam in skup- 
nostim pri zadevah urejanja prostora; 
- daje delovnim ljudem in občanom informacije o možnih lokacijah 
za graditev in druge posege v prostor ter druge informacije v 
zvezi z urejanjem prostora; 
- zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni rabi prostora 
in o posegih v prostor ter vodi evidenco in dokumentacijo predpisov 
in drugih aktov, s katerimi se ureja prostor. 

69. člen 

Strokovne podlage za pripravo prostorskih izvedbenih aktov ter 
tehnično strokovne naloge v zvezi z urbanističnim načrtovanjem 
in drugimi posegi v prostor opravljajo organizacije združenega 
dela, ki so registrirane za tako dejavnost. 
Organizacija združenega dela se lahko registrira za opravljanje 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka, če je to njena glavna dejavnost 
in če ima v delovnem razmerju najmanj dva načrtovalca z visoko 
izobrazbo za urbanistično načrtovanje ter najmanj po enega 
načrtovalca z visoko izobrazbo za krajinsko načrtovanje, za 
načrtovanje komunalne opreme naselij, za načrtovanje prometa 
in zvez ter za ekonomske analize. 

76. c člen 

V zvezi z objektom, delom objekta ali drugim posegom v prostor, 
ki se gradi ali izvaja na način iz 73. ali 75. člena tega zakona, so 
prepovedana vsa glede zakonitih posegov v prostor sicer 
dovoljena ali predpisana dejanja, zlasti pa: 

- priključitev na komunalne objekte in naprave ter druga 
infrastrukturna omrežja, 
- dodelitev hišne številke, 
- prijava stalnega ali začasnega prebivališča, 
- vpisi in spremembe v zemljiški knjigi, katastru in drugih geodetskih 
evidencah, 
- njegova uporaba ali opravljanje gospodarskih, stanovanjsko 
najemnih ali drugih dejavnosti v njem, 
- promet z njim ali z zemljiščem, na katerem je, 
- sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih 
in drugih pravnih poslov med živimi, 
- odmera davčnih in drugih dajatev. 

Prepovedi iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina odločbe 
iz 73. člena oziroma četrtega odstavka 75. člena tega zakona. 
Dovoljenja, soglasja, vpisi, pravni posli in drugi pravni akti, ki so v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena ter pravni posli za 
izvajanje gradbenih in drugih del, so nični, razen če so določeni s 
tem zakonom. 
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76. č člen 

Na podlagi odločbe iz 73. in četrtega odstavka 75. člena tega 
zakona, ki jo organ urbanistične inšpekcije nemudoma pošlje 
pristojnemu sodišču, to po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško 
knjigo zaznambo v njej vsebovanih odredb in prepovedi ter 
ugotovljenih bremen po določbah tega zakona. 
Upravičenci imajo za plačilo stroškov, odškodnin in kazni po tem 
zakonu na parceli, na kateri se nedovoljeno posega v prostor in 
na drugih nepremičninah zavezanca, zastavno pravico. 

83. člen 

Občinske skupščine ustanovijo upravno organizacijo iz 66. člena 
tega zakona najkasneje do 31. decembra 1978. 
Z ustanovitvijo upravne organizacije iz prejšnjega odstavka 
prenehajo veljati pooblastila organizacijam združenega dela, ki 
so jim bila dana na podlagi drugega odstavka 36. člena zakona o 
urbanističnem planiranju. 
Urbanistični inšpektorji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 78. člena tega 
zakona, lahko opravljajo inšpekcijske naloge najdalj do 31. 
decembra 1990. 

b) Besedilo členov zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93): 

13. člen 

Prisilna izvršba po 11. členu tega zakona se odloži do sprejetja 
prostorskega izvedbenega akta iz 16. člena tega zakona, vendar 
ne dlje kot za 15 mesecev od dneva uveljavitve tega zakona, če 
nI z njim določeno drugače. 

14. člen 

Investitor lahko v primeru, če je na podlagi prostorskega 
izvedbenega akta iz 16. člena tega zakona možno izdati lokacijsko 
dovoljenje, zahteva podaljšanje odloga prisilne izvršbe po 11. 
členu tega zakona do izdaje odločbe o gradbenem dovoljenju, 
vendar največ za 9 mesecev od izteka roka iz prejšnjega člena, 
če vlogi za gradbeno dovoljenje priloži dokazilo, da je na račun 
sklada vplačal depozit v višini 50 % odmere investitorjevega 
prispevka k stroškom za pripravo in opremljanja stavbnega 
zemljišča, določenega v prostorskem izvedbenem aktu iz 16. 
člena tega zakona. 

PREDLOG ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O UREJANJU NASELIJ iN 

DRUGIH POSEGOV V PROSTOR 

POVZETEK 

Gospodarske in družbene potrebe po skladnejšem regionalnem 
razvoju Slovenije terjajo hitrejšo gradnjo in rekonstrukcije vseh 
državnih cest, pa tudi drugih infrastrukturnih objektov državnega 
pomena, saj imajo bistveno povezovalno vlogo med posameznimi 
območji Republike Slovenije in bo njihova hitrejša realizacija znatno 
pripomogla k skladnejšemu in hitrejšemu razvoju vseh regij v 
Sloveniji. S tem v zvezi zakonski predlog razširja zakonsko 
ureditev, ki velja za načrtovanje in realizacijo avtocest tudi na 
druge infrastrukturne objekte državnega pomena, kar bo povečalo 
učinkovitost občin in države pri urejanju zadev v javni koristi in 
njihovo preglednost. 

Predlog zakona odpravlja tudi nekatere nejasnosti glede 
opravljanja nalog prostorskega urejanja, ki so nastale z uveljavitvijo 
zakona o upravi in zakona o lokalni samoupravi, odpravlja 
nepotrebno administriranje v zvezi s posegi v prostor, za katere 
zadostuje odločba o priglasitvi nameravanih del in druge 

pomanjkljivosti veljavnega zakona v zvezi z urbanističnim 
načrtovanjem in dovoljevanjem posegov v prostor, ki so se 
izkazale v praktičnem izvajanju zakona; uvaja pa tudi stavbno 
pravico kot dokazilo upravičenosti razpolaganja z zemljiščem za 
gradnjo, ki pa bo dobila dejansko veljavo s sprejetjem novih 
predpisov o lastninskih in drugih stvarnih pravicah. V zvezi z 
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-l-98/95 z 
dne 11.7.1996 (Uradni list RS, št. 44/96), ki se nanaša na 
posamezne določbe zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so 
jih do 31.12.1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95), 
predlog zakona ureja tudi določbe v zvezi z izdelovanjem 
lokacijske dokumentacije ter odpravlja določbe, ki prekomerno 
omejujejo svobodno podjetniško iniciativo na področju 
urbanističnega načrtovanja. 

Dodatni razlog za korekcijo veljavnega zakona je tudi v nekaterih 
pravno nedorečenih določbah zakonske ureditve sanacije črnih 
gradenj, ki v veliko primerih onemogočajo njihovo, sicer dovoljeno 
legalizacijo oziroma onemogočajo ta postopek korektno zaključiti, 
kar pa predlagane spremembe omogočajo. 

Predloženo gradivo predstavlja manj zahtevne spremembe 
oziroma dopolnitve obstoječega zakona (ZUN, Uradni list SRS, 
št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 
in 71/93). 

poročevalec, št. 31 10 10. julij 1997 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 NOTARIATO (ZN-D) 

- EPA 216-11 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 3. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O NOTARIATU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da 
sprejme zakon po hitrem postopku še pred 15. julijem 1997, 
torej pred oziroma sočasno s postopkom za spremembo 68. 
člena Ustave. S tem se bo skupaj z drugimi predpisi zagotovilo 
varovanje državnega oziroma javnega interesa v zvezi z 
nepremičninami. Znano je, da je namen spremembe 68. člena 
Ustave odpraviti sedanjo ustavno prepoved, da tujci ne morejo 
pridobiti lastninske pravice na zemljiščih. Usklajevanje med 
parlamentarnimi strankami glede spremembe Ustave je 
pokazalo, da je treba pred tem po hitrem postopku dopolniti 
zakonodajo, ki bo na najbolj optimalen način zaščitila državne 
in druge javne interese v zvezi z nepremičninami. V sklop te 
zakonodaje je vključen tudi zakon o notariatu, katerega temeljni 
pomen kot javne službe, je že zdaj zagotovitev pravne varnosti 
tako notranjih kot tudi mednarodno zasebnih odnosov, v katere 

vstopajo udeleženci pravnih poslov. Da bi se dosegla kar 
najboljša in največja pravna varnost v zvezi z nepremičninami 
in da se preprečijo pravno nestrokovni posegi in vplivi na promet 
z nepremičninami, se v predlogu zakona predlagajo rešitve, ki 
bodo zlasti na področju promet z nepremičninami in 
premičninami, ki predstavljajo naravno in kulturno dediščino 
vpeljale tako imenovano "pravno higieno", kar pomeni, da bi 
bila odslej sestava listin o pravnem prometu z nepremičninami 
zaupana osebam, ki so za to strokovno usposobljene in 
opravljajo dejavnost skladno in na podlagi zakona. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena Poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje, 
- Bojan ŠROT, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 
- Marjan POGAČNIK, državni sekretar v Ministrstvu za 
pravosodje, 
- Nives MARINŠEK, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za pravosodje. 

UVOD 

1.Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Veljavna zakonodaja, ki ureja promet z nepremičninami in 
pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na nepremičninah 
so Zakon o prometu z nepremičninami (Ur.list SRS št. 19/76 in 42/ 
86), Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Ur. list SFRJ 
ŠT.6/80 in 36/90), ki se kot zvezni predpis uporablja v RS na 
podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter 

Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS št. 33/95). Zakon o prometu z 
nepremičninami določa, da mora biti pogodba, s katero se prenaša 
lastninska pravica ali pravica uporabe na nepremičninah (promet 
z nepremičninami), sklenjena v pismeni obliki. Slednja je pogoj za 
njeno veljavnost, kajti v nasprotnem primeru je pogodba nična 
(obličnost ad valorem). Glede ostalih pravnih poslov, s katerimi 
se obremenjuje nepremičnina z drugimi stvarnimi ali obligacijskimi 
pravicami, pa predpisi ne določajo tako stroge obličnosti oz. jo 
sploh ne določajo niti za zagotovitev dokaza, da je bila pogodba 
sklenjena (obličnost ad probationem). Ne glede na to, pa to 
posredno zahteva Zakon o zemljiški knjigi, ki določa, da se 
vknjižba pridobitve, prenehanja ali omejitev stvarnih pravic 
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(vključno z lastninsko pravico) na nepremičnini dovoli na podlagi 
javne ali zasebne listine, ki mora vsebovati veljaven pravni temelj 
in mora biti overjena, pri čemer obsega overitev podpisa le podpis 
tiste osebe, ki odtujuje oz. prenaša pravico oz. se njena pravica 
omejuje. Overjanje podpisov opravljajo po zakonu notarji, pri čemer 
niso po zakonu dolžni upoštevati vsebine, razen če predpis veže 
overovitev podpisa na izpolnitev določenih pogojev. Iz navedenega 
izhaja, da se dejansko med udeleženci pravnih poslov vezanih 
na nepremičnine zapisuje vrsta pogodb, s katerimi se stvarne 
pravice na nepremičninah ustanavljajo, prenašajo, omejujejo ter 
da se nepremičnine obremenjuje tudi s pravicami, ki izhajajo tudi 
iz obligacijskopravnih razmerji (zakup, najem) itd. Zakon o notariatu 
v zvezi s prometom z nepremičninami, niti v zvezi s pravnimi 
posli, s katerimi se ustanavljajo, omejujejo ali obremenjujejo 
nepremičnine z drugimi stvarnimi pravicami, ni izrecno določil, 
naj bodo take pogodbe (razen nekaj izjem, ki pa se nanašajo 
zgolj na nepremičnine, kot so darilne obljube, darilne pogodbe za 
primer smrti, pogodbe o urejanju premoženjskih razmerji med 
zakoncema itd.), zapisane v obliki notarskega zapisa, da bi na ta 
način sestavo in skrb za strokovno, pravno pravilno in zakonito 
sklenitev pravnih poslov prepustil notarjem. To izbiro oz. možnost 
je prepustil volji strank in na njih je odločitev, ali bodo pogodbi oz. 
pravnemu poslu v zvezi z nepremičnino dale večjo pravno varnost 
in neposredno izvršljivost oz. je določil, naj materialni predpis 
določi, kdaj mora biti pravni posel sklenjen v obliki notarskega 
zapisa (tako npr. Zakon o zemljiški knjigi določa, da mora biti 
podpis osebe, katere pravica se omejuje, obremenjuje ali preneha, 
overjen). Praksa sodišč, odvetnikov in sedaj tudi že notarjev 
kaže, da udeleženci pravnih poslov, ki so v zvezi z nepremični- 
nami tako pravno pomembne in pogostokrat zahtevne pogodbe 
zapisujejo in sestavljajo sami ali jih za njih zapisujejo in sestavljajo 
osebe (fizične ali pravne), ki za to niso strokovno usposobljene. 
Dogaja se tudi, da te osebe tudi niso ustrezno ali sploh niso 
registrirane niti z zakonom pooblaščene za tako dejavnost oz. 
sploh ne prijavljajo dohodka od te dejavnosti, poleg tega pa za 
sestavo oz. zapis pogodbe ne nosijo oz. ne prevzemajo ustrezne 
odgovornosti, tako kot je to določeno za odvetnike in notarje. To v 
posledici pogostokrat povzroča pravno nepravilne in nepopolne 
zapise pogodb ali pa le nestrokovno prepisovnje vzorcev pogodb, 
pri čemer je vedenje in seznanitev udeležencev pravnega posla 
z vsebino in posledicami pravnega posla skromna ali jo sploh ni. 
Zaradi tega je tako na konkretni ravni kot tudi na splošno ogrožena 
pravna varnost in preko tega zaščita zasebnih in javnih interesov, 
če upoštevamo, da so nepremičnine varovane tako v javnem kot 
tudi v zasebnem interesu. Država ne more in ne sme dopustiti, 
da se tako stanje še nadaljuje predvsem tudi zato, ker bo s 
spremembo Ustave oz. z izenačitvijo pogojev za domače in tuje 
osebe v zvezi z nepremičninami pravni promet dobil tudi 
mednarodnozasebne dimenzije. Iz navedene ocene stanja je 
nujno, da se tako stanje uredi in prepreči. 

Z oceno stanja in s predlaganimi spremembami zakona o notariatu 
je ministrstvo za pravosodje seznanilo Notarsko in Odvetniško 
zbornico, ki z ugotovitvami in predlogi za spremembe in dopolnitve 
zakona o notariatu soglašata. 

Poleg navedenih temeljnih razlogov za izdajo zakona pa se 
predlagata še dve manjši spremembi zakona in sicer gre v enem 
primeru zgolj za dopolnitev, ki pomeni le pravnopravilno opredelitev 
posledic notarskega zapisa kot izvršilnega naslova(1. člen 
predloga), v drugem primeru pa je dosedanje stanje pokazalo, da 
je določba v praksi neopreativna in neživljenjska, zato je na predlog 
notarske zbornice predlagana sprememba (5. člen predloga). 

2. Cilji in načela zakona 
» 

Cilj predlaganih sprememb je, da se zagotovi pravnoformalno in 

vsebinsko pravilne zapise pravnih poslov, katerih predmet so 
nepremičnine in stvarne ter obligacijskopravne pravice na teh 
nepremičninah, s strani za to usposobljenih in z zakonom 
pooblaščenih oseb in s tem večja pravna varnost in zaščita 
interesov udeležencev pravnih poslov kot tudi zaščita javnega 
interesa ter da se preprečijo posledice nestrokovnega in 
zakotnega sestavljanja pogodb v zvezi z dobrinami, kot so nepre- 
mičnine, posebej tudi tiste, ki so opredeljene ali zaščitene kot 
naravna in kulturna dediščina, kar je ne samo v zasebnem pač 
pa tudi v javnem interesu. 

Glede na navedene cilje temeljijo poglavitne spremembe in 
dopolnitve predloga zakona na naslednjih načelih: 
1. načelo, po katerem morajo biti vsi pravni posli, katerih predmet 
so nepremičnine in premičnine, ki so z zakonom opredeljene in 
zaščitene kot naravna in kulturna dediščina, sestavljeni obvezno 
v obliki notarskega zapisa.To pomeni, da zapis o pravnem poslu 
sestavi notar v prisotnosti udeležencev pravnega posla. Notarski 
zapis je javna listina, ki jo je dolžan sestaviti notar pošteno in 
vestno ter skladno z zakoni in drugimi predpisi in je za svoje delo 
odgovoren. Notarski zapis je izvršilni naslov, če je v njem določena 
obveznost nekaj dati, storiti ali dopustiti. Glede na pomen obrav- 
navanih nepremičnin je taka stopnja pravne varnosti, ki se s tem 
zagotavlja utemeljena predvsem v javnem interesu. 

2. načelo, po katerem notarji lahko listine o pravnih poslih, ki so v 
zvezi z nepremičninami, potrdijo, le če so te listine sestavile 
strokovno usposobljene, kvalificirane ali z zakonom pooblaščene 
osebe. Taka rešitev izhaja iz ocene stanja na tem področju. Gre 
za dopolnitev že sedaj dane možnosti, da udeleženci pravnega 
posla lahko sestavijo listino sami in jo le predložijo notarju v 
potrditev, s čimer dobi taka listina značaj notarskega zapisa z 
vsemi njegovimi značilnostmi. Kot izhaja iz ocene stanja in glede 
na pomen notarskega zapisa kot javne in izvršljive listine je 
potrebno zagotoviti, da bodo te listine, ki se predložijo notarju 
pravilno sestavljene predvsem, ko gre za pravne posle, katerih 
predmet so stvarne in obligacijske pravice v zvezi z nepre- 
mičninami. Cena notarske storitve se v takem primeru skladno z 
notarsko tarifo zniža za 50 %, pri tem pa prevzema vso 
odgovornost, kot je določena za notarski zapis. Glede na to je 
utemeljeno, da se prepreči ponovno sestavljanje nepravilnih listin, 
če le-te niso pravilne ali skladne s predpisi. 

3. načelo, po katerem je določena obveznost, da sme notar overiti 
listine o pravnih poslih, katerih predmet so nepremičnine ali stvarne 
in obligacijske pravice le, če je tako listino sestavila določena 
oseba, za katero se šteje, da je strokovno usposobljena sestaviti 
tako listino. To načelo se nanaša na notarske overovitve. Dejstvo 
je, da notar po zakonu pri overjanju podpisov ne preverja vsebine 
listine in zanjo ne odgovarja.Vsebino je dolžan pri overovitvah 
upoštevati le, kolikor predpis vsebino listine veže na izpolnitev 
določenih pogojev (npr. plačilo davka pri prodaji nepremičnine). 
Tako je vsebina pravnega posla in njegova pravna pravilnost 
odvisna od znanja in strokovnosti sestavljalca listine. Skladno s 
cilji tega zakona in glede na podano oceno stanja pri pravnih 
poslih, ki so v zvezi z nepremičninami, predlog zakona vpeljuje 
obveznost sestave listine od strokovno usposobljenih in za to 
poblaščenih oseb. 

Ugotoviti je potrebno, da bo taka ureditev sicer podražila stroške 
sklenitve pravnega posla, ki jih nosijo udeleženci pravnega posla, 
vendar pa se je potrebno zavedati, da veliko število sporov na 
sodišču izhaja ravno iz tega, ker so zapisi pogodb zaradi laičnega 
pristopa slabi in ne odražajo zahtev vsakega konkretnega primera, 
poleg tega pa se stranke zaradi nestrokovnega pristopa k prav- 
nemu poslu ne zavedajo vseh posledic njegove sklenitve. Dolžnost 
sestavljalca zapisa pravnega posla ni samo v zapisu, pač pa tudi 
svetovanje, seznanitev in podučitev predvsem laičnih udele- 
žencev pravnega posla z vsemi pravicami, obveznostmi in 
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posledicami sklenitve pravnega posla in ne nazadnje tudi skrb, 
da se zapisana pogodba izvrši tako, kot je zapisana. Menimo, da 
bodo predlagane spremembe in dopolnitve pripomogle k izboljšanju 
tudi tega problema in bodo na ta način odpravile ali zmanjšale 
število sodnih sporov iz tega naslova, s tem pa tudi stroške, ki jih 
imajo udeleženci s sodnimi postopki. 

3. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona nimajo finančnih 
posledic na državni proračun. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o notariatu (Uradni list RS št. 13/94, 48/94 in 82/94) se 
v 4. členu za besedo "nekaj" doda beseda "dati,". 

2. člen 

V prvem odstavku 47. člena se za 5. točko doda nova 6. točka, 
ki se glasi: 

"6. vsi pravni posli, katerih predmet so nepremičnine in premičnine, 
ki so z zakonom, drugim predpisom ali aktom države ali lokalne 
skupnosti opredeljene in zaščitene kot naravna in kulturna 
dediščina oziroma razglašene za kulturni in zgodovinski 
spomenik ali za naravno znamenitost," 

Sedanja 6. točka postane 7. točka. 

3. člen 

Za prvim odstavkom 49. člena se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 

"Ne glede na prejšnji odstavek sme notar potrditi listino o pravnem 
poslu, s katerim se ustanavlja, omejuje ali prenaša lastninska 
pravica ali druga stvarna pravica na nepremičnini ali s katerim 

se ustanavlja obligacijska pravica na nepremičnini le, če je listino 
o pravnem poslu sestavila oseba ali organ iz drugega ali tretjega 
odstavka 64. člena tega člena." 
V sedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se 
besedi "prejšnjega odstavka" nadomestita z besedami "prejšnjih 
odstavkov tega člena". 

4. člen 

Za prvim odstavkom 64. člena se dodajo novi drugi, tretji in četrti 
odstavek, ki se glasijo: 

"Na listini o pravnem poslu, na podlagi katerega se pridobi 
lastninska ali kakšna druga stvarna pravica na nepremičnini, 
sme notar podpis overiti samo, če je listino sestavil notar sam ali 
kakšen drug notar, odvetnik, državni organ, ali na podlagi 
zakonskega pooblastila agencija ali sklad. 

Podpis na listini iz prejšnjega odstavka sme notar overiti tudi, če 
je listino sestavil diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom v 
svojem imenu in za svoj račun ali v imenu in za račun družinskih 
članov, ali diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom v imenu in 
za račun pravne osebe, v kateri je zaposlen. 

Za družinske člane diplomiranega pravnika iz prejšnjega odstavka 
se štejejo zakonec ali oseba, s katero živi v izvenzakonski 
skupnosti, posvojenec, posvojitelj, sorodniki v ravni vrsti in v 
stranski črti do vključno drugega kolena ter sorodniki po svaštvu 
do vključno drugega kolena.". 

Sedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti, 
sedmi in osmi odstavek. 

5. člen 

V tretjem odstavku 103. člena se črtajb besede "pri katerem je 
zaposlen,". 

6. člen 

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

K 1. členu 

S prvim členom predloga zakona se dopolnjuje določilo 4. člena 
veljavnega zakona. Gre le za odpravo napake, do katere je prišlo 
pri sprejemanju zakona. Po splošnih pravnih pravilih je predmet 
izvržbe poleg obveznosti nekaj storiti in dopustiti tudi obveznost 
nekaj dati. Ker to ni bilo izrecno zapisano tudi v četrtem členu 
Zakona o notariatu, je v praksi prihajalo do težav, ker v primeru 
notarskega zapisa, v katerem Je bila zapisana obveznost nekaj 
dati, le - ta nI Imel značaja izvršilnega naslova. 

K 2. členu 

S predlagano dopolnitvijo se uvaja obveznost, da morajo biti vsi 
pravni posli, katerih predmet so nepremičnine in premičnine, ki 
so z zakonom ali drugim predpisom države ali lokalne skupnosti 
opredeljeni ali zaščiteni kot naravna In kulturna dediščina ali 
razglašeni za kulturni in zgodovinski spomenik ali za naravno 

znamenitost zapisani v obliki notarskega zapisa. S tem bo 
dosežena najvišja stopnja pravne varnosti pri prometu z objekti 
in predmeti, ki so posebnega pomena in posebne vrednosti za 
Republiko Slovenijo in bo tako varovan javni interes. Poleg tega 
bo na ta način zagotovljena evidenca vseh pravnih poslov 
sklenjenih v zvezi s temi nepremičninami in premičninami. 
Notarski zapis o pravnem poslu je listina, ki jo sestavlja notar 
sam in Je javna listina. Za pravilno vsebino In sestavo notarskega 
zapisa le notar odgovoren in je dolžan pri sestavi zapisa paziti na 
zakonitost in pravno in poslovno sposobnost udeležencev 
pravnega posla. Notar mora listine, ki jih je sestavil sam, hraniti po 
zaporedju vpisov v poslovne knjige, na varnem mestu v svoji 
pisarni ali v bančnem sefu, ločeno od drugih spisov. 

K 3. členu 

49.čl$n veljavnega zakona o notariatu, ki se s 3. členom predloga 
zakona dopolnjuje, ureja možnost, da udeleženci pravnega posla 
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sami sestavijo listino o pravnem poslu in jo pri notarju le potrdijo. 
S tem dobi listina, ki jo je potrdil notar, značaj notarskega zapisa 
z vsemi njegovimi značilnostmi. Zaradi tega je dolžan notar pri 
potrditvi preverjati vsebino listine in pravno ter poslovno sposob- 
nost strank ter je dolžan paziti, da so izpolnjeni vsi pogoji za 
pravnoformalno veljavnost pravnega posla. S potrditvijo prevzame 
tudi vso odgovornost kot pri notarskem zapisu. Praksa je pokazala, 
da pogostokrat udeleženci pravnih poslov sami sestavljajo listine, 
kar pa je posebej neprimerno, ko gre za listine o pravnih poslih z 
nepremičninami. To podaljšuje postopek in iz laičnim strankam 
nerazumljivih razlogov tudi povečuje stroške, tedaj, ko mora notar 
nepravilno in nestrokovno ter laično sestavljene listine popravljati. 
Da bi se dosegla, kar največja pravna varnost in strokovnost pri 
pravnem prometu z nepremičninami, je predlagana rešitev v 
3. členu utemeljena. Če bo predlagana dopolnitev sprejeta, bodo 
morale biti listine o pravnih poslih, katerih predmet so nepremič- 
nine, sestavljene od oseb določenih v 3. členu, če se bodo 
udeleženci pravnega posla odločili ali če tako določa zakon, da 
jih mora potrditi notar. 

K 4. členu 

To določilo dopolnjuje sedanji 64. člen, ki ureja overovitve podpisov 

na listinah o pravnih poslih, ki so jih sklenili udeleženci pravnega 
posla in je overovitev potrebna bodisi zato, ker so se tako odločili 
udeleženci, ali zato, ker tako določa zakon (npr. zakon o zemljiški 
knjigi). 
Tudi v tem primeru bo potrebno, ko bo šlo za pravne posle v 
zvezi z nepremičninami, zagotoviti, da bodo listine sestavljene s 
strani strokovno usposobljenih oseb, pri čemer predlog dopušča, 
da diplomirani pravniki s pravosodnim izpitom in pravne osebe, 
ki imajo zaposlene diplomirane pravnike s pravosodnim izpitom v 
svojem imenu in za svoj račun listine o pravnih poslih sestavljajo 
same 

K 5. členu 

Gre za spremembo, ki je odraz že izoblikovane prakse pri 
poslovanju notarjev in na kar je opozorila Notarska zbornica. 
Določilo 3. odstavka 103. člena, po katerem je lahko namestnik 
notarja le notarski kandidat, ki je pri njem zaposlen, se je izkazalo 
kot zelo togo, predvsem v manjših krajih v Sloveniji, kjer notarji 
največkrat nimajo zaposlenih notarskih kandidatov. Ni razloga, 
da ne bi lahko notarja nadomeščal notarski kandidat, ki je 
zaposlen pri drugem notarju. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

4. člen 

Notarski zapis je izvršilni naslov, če je v njem določena obveznost 
nekaj storiti ali dopustiti, če je glede takšne obveznosti dovoljena 
poravnava in če zavezanec soglaša z neposredno izvršljivostjo 
notarskega zapisa. 

47. člen 

V obliki notarskega zapisa morajo biti sklenjeni naslednji pravni 
posli: 

1. pogodbe o urejanju premoženjskih razmerji med zakoncema, 
2. pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta 
poslovna sposobnost, 
3. pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja, pogodbe 
o dosmrtnem preživljanju in sporazumu o odpovedi neuvedenemu 
dedovanju, 
4. darilne obljube in darilne pogodbe za primer smrti, 
5. kupne pogodbe s pridržkom lastninske pravice, 
6. drugi pravni posli, za katere zakon določa, da morajo biti 
sklenjeni v obliki notarskega zapisa. 

49. člen 

Udeleženci pravnega posla lahko potrdijo listino o pravnem poslu 
pri notarju.Tako potrjena listina o pravnem poslu ima lastnost 
notarskega zapisa in je pod pogoji, določenimi v 4. členu tega 
zakona, neposredno izvršljiva. 

Notar mora listino iz prejšnjega odstavka potrditi kolikor ni zadržkov 
po 23., 24. ali 42. členu tega zakona. 

64. člen 

Notar sme potrditi, daje stranka vpričo njega lastnoročno podpisala 
listino ali dala nanjo svoj ročni znak, ali da je podpis ali ročni znak, 
ki je že na listini, vpričo njega priznala kot svojega. 
Če notar stranke ne pozna osebno, ugotovi njeno istovetnost, 
kot določa 39. člen tega zakona. 
Overitev se vpiše na izvirno listino z navedbo, kako je bila 
ugotovljena istovetnost, ter ugotovijo, da je podpis ali ročni znak 
pristen. Overitvena klavzula vsebuje opravilno številko vpisnika 
ter datum, notarjev podpis in pečat. 
Pri overjanju podpisa se mora notar seznaniti z vsebino listine 
samo toliko, kolikor je to potrebno, da izpolni rubrike vpisnika o 
overitvah in potrdilih. Notar ni odgovoren za vsebino listine in ni 
dolžan ugotavljati, ali stranke smejo skleniti posel, na katerega se 
listina nanaša. Določbe 23. člena tega zakona se glede overitev 
podpisov po notarju ne uporabljajo. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa mora notar upoštevati 
vsebino listine, kolikor predpis veže overitev podpisa na izpolnitev 
določenih pogojev. 

103. člen 

Če je notar na dopustu, zdravstveno ali drugače dlje časa zadržan 
ali če je suspendiran, ga mora nadomeščati v njegovem uradnem 
poslovanju drugi notar (začasni namestnik). 
Namestnika določi notar. Če tega ne stori pred začetkom odsotnosti 
ali če tega ne more storiti, ga določi predsednik Notarske zbornice. 
Notarski kandidat je lahko namestnik notarju, pri katerem je 
zaposlen, če izpolnjuje pogoje iz 5. točke prvega odstavka 
8. člena tega zakona. 
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Predlog zakona o 

LASTNINJENJU NEPREMIČNIN 

V DRUŽBENI LASTNINI (ZLNDL) 

- EPA 218-11 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 19. seji dne 26. junija 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O LASTNINJENJU NEPREMIČNIN V 
DRUŽBENI LASTNINI, 

ki ga, kot sopredlagateljica skupaj s poslancem v Državnem 
zboru Republike Slovenije Izidorjem Rejcem, pošilja v 
obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji dne 17/9-1993 
že obravnaval predlog zakona o lastninjenju stavbnih zemljišč 
(EPA 273), ki so ga v parlamentarni postopek predlagali poslanci 
Državnega zbora Republike Slovenije Izidor Rejc, Stane Frim 
in Miroslav Geržina in sprejel sklep, da poslanci - predlagatelji 
zakona, skupaj z vlado pripravijo besedilo zakona za drugo 
obravnavo. Glede na to, da je bilo na zakon vrsta pripomb, se 
je predlagatelj zakona Izidor Rejc, ki je ohranil vlogo sopredla- 
gatelja v sedanjem sklicu Državnega zbora Republike Slovenije, 
odločil umakniti iz obravnave drugo branje predloga zakona o 
lastninjenju stavbnih zemljišč (EPA 273) in hkrati sklenil 

Državnemu zboru Republike Slovenije skupaj zVlado Republike 
Slovenije predložiti nov zakon, in sicer predlog Zakona o 
lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini. 

Predlagatelja predloga zakona predlagata Državnemu zboru 
sprejem zakona po hitrem postopku, in sicer v skladu z 201. 
členom poslovnika, spričo dejstva, da gre za enega izmed 
zakonov, ki jih je treba sprejeti pred sklepanjem o ratifikaciji 
evropskega sporazuma o pridružitvi k Evropski uniji. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje in prostor, 
- Alenka DE JONG, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za okolje in prostor. 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

I. 

S sprejemom Ustave Republike Slovenije je bila družbena lastnina 
iz ustavnega sistema izločena. Ustava v 33. členu zagotavlja 
pravico do zasebne lastnine. Približevanje novodogovorjenemu 
ustavnemu redu je'na področju lastnine potekalo postopoma in 
počasi. 

Trije poslanci prejšnjega Državnega zbora so leta 1993 v 
obravnavo vložili predlog zakona o lastninjenju stavbnih zemljišč'. 
Vloženi zakon je imel 4 člene. Prvi člen je določal, da stavbna 
zemljišča v družbeni lastnini postanejo lastnina pravnih ali fizičnih 
oseb, ki imajo na takih zemljiščih pravico uporabe in, da se 
sprememba poočiti v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti. V 1. 
odstavku 2. člena je bilo opredeljeno razmerje vloženega zakona 

1 Predlog za Izdajo zakona o lastninjenju stavbnih zemljišč s predlogom 
zakona - EPA 273, Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, St. 
20/93 
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do drugih zakonov, na podlagi katerih lastninjenje že poteka. V 
preostalem delu pa je zakon določal, da so osebe iz zakona o 
denacionalizaciji upravičene do denacionalizacije po določbah 
ZDen (2. odstavek 2. člena), da lahko vložijo zahtevo za 
denacionalizacijo v roku, ki ga določa ZDen (3. odstavek 2. člena) 
in, da osebam, ki so s pravico uporabe na zemljišču, ki je bilo 
podržavljeno že razpolagale, ne pripada odškodnina po določbah 
ZDen razen, če je pogodba o prenosu, nadomestila odločbo 
državnega organa (3. člen). V 4. členu je določen vacatio legis - z 
dnem objave v Uradnem listu. 

Državni zbor je vloženi predlog obravnaval na 11. seji zbora dne 
17.9.1993 in ob obravnavi sklenil, da je predlagano besedilo 
osnova za nadaljnjo pripravo zakona in da naj vlagatelji za drugo 
obravnavo zakon pripravijo v sodelovanju z Vlado. Državi zbor je 
sklenil: 
- da je sprejem zakona nujen še pred 7.12.1993, ko poteče 
prekluzivni rok iz zakona o denacionalizaciji za uveljavljanje 
denacionalizacijskih zahtevkov in da je pri njegovi pripravi 
potrebno: 
- upoštevati različne možne načine pridobitve pravice uporabe 
na stavbnih zemljiščih ter da se 
- način vpisa v zemljiško knjigo zakon uredi na osnovi mnenj in 
konzultacij s strokovnjaki s tega področja. 

Za pripravo zakona za drugo obravnavo, je bila pri Ministrstvu za 
okolje in prostor oblikovana desetčlanska delovna skupina. V njej 
so poleg dveh predstavnikov vlagateljev zakona, sodelovali še 
predstavniki sodišča, Pravne fakultete, Urbanističnega inštituta, 
Ministrstva za pravosodje ter Ministrstva za okolje in prostor. V 
skupini so bili strokovnjaki s področja zemljiške knjige, civilnega 
prava, geodezije, denacionalizacije, urbanizma, in urejanja 
prostora. Pet članov delovne skupine je diplomiranih pravnikov. 
Ministrstvo je pripravilo analitični pregled 19 zakonov2, ki so v 
obdobju od leta 1954 do nove ustavne ureditve urejali pridobitev 
pravic na zemljiščih in promet z njimi. Skupina je pripravila večje 
število delovnih osnutkov zakona in imela več delovnih posvetov. 
Junija 1994 je delovna skupina pripravila predlog zakona za drugo 
obravnavo. V zakonskem predlogu je bilo previđeno lastninjenje 
po ugotovitvenem upravnem postopku, kjer bi se za vsako 
nepremičnino, ki je še v družbeni lastnini, posebej ugotavljalo ali 
je bi4a pridobljena na odplačen ali neodplačen način ter ali je bilo 
plačilo primerno. 

Glede na veliko obremenitev, ki jo za upravne organe predstavlja 
vodenje postopkov denacionalizacije in glede na dejstvo, da v 
času "dogovornega prava" nastali podatki/listine, ki spremljajo 
nepremičnine ne dajejo dovolj trdne opore za hitro obravnavo in 
hitro odločanje, je ministrstvo ocenilo, da bi izvajanje zakona, ki 
ga je za drugo obravnavo pripravila desetčlanska delovna skupina 
trajalo več let. Kako dolgo, tega tako kot pri denacionalizaciji ni 
mogoče predvideti. Ministrstvo je predlog ocenilo kot neustrezen, 
je pa izčrpno delo, ki gaje skupina opravila, pomembno prispevalo 
k razjasnitvi vrste z vsebino zakona povezanih vprašanj in dilem. 

Ministrstvo je področje nepremičnin ponovno proučilo in se pri 
tem opiralo na pisne strokovne vire, na obrazložitve posameznih 
odločb Ustavnega sodišča, v katerih se je sodišče do posameznih 
načelnih vprašanj povezanih z lastninjenjem že opredelilo, na 
objavljeno sodno prakso, na raziskovalno nalogo o javnem dobru3, 

2 Priloga - analitični pregled predpisov o odplačni in neodplačni pridobitvi 
pravice uporabe - 7.6.1994 

3 Upravljanje javnega dobra z vidika urejanja prostora, Raziskovalni center 
Pravne fakultete v Ljubljani, vodja projekta - prof.dr Marko llešič, Ljubljana, 
julij 1995 

ki jo je naročilo decembra 1994, upoštevalo je stališča in mnenja 
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora, 
mnenje Javnega pravobranilstva R Slovenije, Službe za 
zakonodajo Vlade R Slovenije, ter izkustvene informacije 
civilnopravne in zemljiškoknjižne prakse. 

Ponovna proučitev področja nepremičnin je pokazala, da Državni 
zbor ob prvi obravnavi zakona ni upošteval značilnosti prejšnjega 
ustavnega obdobja in dejanskega stanja nepremičnin in, da sklepov 
Državnega zbora ni mogoče upoštevati. Zato je poslanec 
Državnega zbora g. Izidor Rejc zakon o lastninjenju stavbnih 
zemljišč - EPA 273 iz obravnave umaknil in skupaj z Vlado 
Republike Slovenije vlaga nov zakon o lastninjenju nepremičnin. 

Ob oceni stanja so upoštevane naslednje značilnosti preteklega 
obdobja: 

II. 

Največje površine stavbnih zemljišč so bile podržavljene leta 1958, 
z zakonom o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč.4 Z navedenim zakonom je bila leta 1958 v Jugoslaviji 
odpravljena zasebna lastnina na zgradbah in uveljavljeno je bilo 
načelo, da ima posameznik lahko v lasti samo družinsko 
stanovanjsko hišo ali največ dvoje stanovanj in poslovno zgradbo 
ali prostor, ki služi opravljanju njegove dejavnosti. Hkrati so bila 
nacionalizirana tudi vsa zazidana in nezazidana zemljišča, ki so 
ležala v ožjih gradbenih okoliših mest in naselij mestnega značaja. 
"Ožji gradbeni okoliš določi na predlog občinskega ljudskega od- 
bora okrajni ljudski odbor s posebnim odlokom, sprejetim na sejah 
obeh zborov. Odlok o ožjem gradbenem okolišu mora potrditi 
republiški izvršni svet. Ožji gradbeni okoliš more obsegati samo 
tisto območje, ki je urbanistično že zgrajeno in bo po planirani 
stanovanjski in komunalni graditvi v doglednem času zazidano."5 

Na ta zemljišča so se v letih po nacionalizaciji z izgradnjo širila 
mesta. Večina teh zemljišč je bila pozidana, zato v postopkih 
denacionalizacije njihovo vračilo v naravi ni mogoče. Za primere, 
ko vračilo nepremičnin v naravi ni mogoče, je ZDen predvidel 
posebne odškodnine. O teh odškodninah je Ustavno sodišče v 
svojih odločbah že večkrat ponovilo, da ZDen ni zasnovan na 
institutu civilnega prava - vzpostavitve prejšnjega stanja in, da na 
podlagi denacionalizacije ni mogoče uveljavljati odškodninskih 
zahtevkov po splošnih pravilih civilnega prava, saj nacionalizacija 
nima elementov, ki so temelj odškodninske odgovornosti po zakonu 
o obligacijskih razmerjih. "Po ZDen gre za poseben način 
odškodovanja denacionalizacijskih upravičencev in zavezancev, 
ki ga je zakonodajalec uredil glede na dejanski položaj in glede na 
ekonomske razmere v družbi."6 Odškodnine določene na podlagi 
ZDen, tako ne dosegajo prometne vrednosti zemljišča, ki se 
nadomešča z odškodnino. To pa ne pomeni, da vprašanje 
odškodnin za nepremičnine, ki so bile podržavljene leta 1958 
oziroma pred letom 1963 in jih ni mogoče vrniti v naravi, v ZDen 
ni urejeno. Položaj bivših lastnikov zemljišč, ki so bila leta 1958 
podržavljena na podlagi zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb 
in gradbenih zemljišč, je v ZDen urejen (9. točka 1. odstavka 3. 
člena ZDen). 

4 Uradni list FLRJ, št. 52/58 

5 34. člen zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč 

6 Odločba Ustavnega sodišča R Slovenije, št. U-l-323/94-8, z dne 11.5. 
1995 - Uradni list RS, št. 42/95 
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III. 

Pač pa ZDen ni uredil nekega drugega položaja. Po stališču 
upravnega senata Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je v 
postopku denacionalizacije vzpostavitev lastninske pravice na 
podržavljenem stavbnem zemljišču mogoča samo v primeru, ko 
ima na takšnem zemljišču pravico uporabe še vedno prejšnji 
lastnik (upravičenec). Dediči upravičenca, ki so na primer z 
dedovanjem postali lastniki hiše in so z dedovanjem hiše dedovali 
tudi pravico uporabe na zemljišču, na katerem hiša stoji, vračila 
takega zemljišča v postopku denacionalizacije ne morejo 
uveljavljati, kljub temu, da je bilo zemljišče podržavljeno pred letom 
1963. Praksa v takih zadevah postopanje odklanja in zahteve za 
denacionalizacijo s sklepi zavrača. Vrhovno sodišče je takšno 
stališče v sodbi obrazložilo: "Ker zakon vzpostavitev lastninske 
pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču izrecno veže 
pravico uporabe na denacionalizacijskega upravičenca, ni 
mogoča širša razlaga te določbe v korist njegovih univerzalnih 
pravnih naslednikov. V preteklosti se je namreč pravica uporabe 
na stavbnih zemljiščih prenašala ne samo na univerzalne pravne 
naslednike, ampak tudi na singularne pravne naslednike. Med 
ožjimi družinskimi člani je bila pravica uporabe ves čas v pravnem 
prometu (21. člen zakona o stavbnih zemljiščih - Uradni list RS, 
št. 18/84,18. člen zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim 
zemljiščem, Uradni list SRS, št. 27/72 in 5. člen zakona o določanju 
stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja, 
Uradni list SFRJ, št. 77/68). Do uveljavitve zakona o določanju 
stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja pa 
pravni promet pravice uporabe na stavbnih zemljiščih ni bil omejen. 
Od prejšnjega lastnika podržavljenega zemljišča se je tako pravica 
uporabe v preteklosti prenašala na različne načine. Vprašanja 
lastninjenja na navedene načine pridobljenih stavbnih zemljišč pa 
ZDen ni uredil."7 

IV. 

Ko je bila leta 1963 uveljavljena nova ustava, se je zastavilo 
vprašanje o obstoju ustavne podlage za izvajanje nacionalizacije 
na podlagi zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč. Ustavno sodišče SFRJ je leta 1967 odločilo, da ustavne 
podlage ni in v naslednjih dveh letih sta bila uveljavljena zakon o 
določanju stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestnega 
značaja8 in zakon o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne 
pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo9, ki sta še 
naprej omogočala pridobivanje zemljišč iz zasebne v družbeno 
lastnino. 

Ustava SRS iz leta 1974 je določala, da imajo občani lahko 
lastninsko pravico na stanovanjskih hišah in stanovanjih za osebne 
in družinske potrebe. Po ustavi je bila kmetom zajamčena 
lastninska pravica na kmetijskem obdelovalnem zemljišču, ki meri 
največ deset hektarov za kmečko gospodarstvo. Za kmetijsko 
obdelovalno zemljišče v hribovskih predelih je zakon lahko določil, 
da sme biti v zasebni lasti tudi, če meri več kot deset hektarov. O 
razlastitvi je bilo v Ustavi SRS v 99. členu določeno: "Nepremičnine, 
na katerih ima kdo lastninsko pravico, je mogoče proti pravični 
odškodnini razlastiti ali to pravico omejiti, če to zahteva na podlagi 
zakona ugotovljen splošni interes. Zakon določa osnove in merila 

7 Sodba Vrhovnega sodišča R Slovenije, opr. št. U 662/92 z dne 7.1.1993 

8 Uradni list SFRJ, št. 5/68, 20/69 

' Uradni list SRS, št. 7/70 

za pravično odškodnino. Z določitvijo teh osnov in meril ter z 
njihovo uporabo se ne smejo bistveno poslabšati pogoji za življenje 
in delo, ki jih je imel na podlagi uporabe nepremičnine lastnik, 
čigar nepremičnina se razlašča. Pravična odškodnina ne obsega 
povečane vrednosti nepremičnine, ki je neposredno ali posredno 
posledica vlaganja družbenih sredstev.""' 

Po Ustavi SFRJ in Ustavi SRS (1974), lastninska pravica ni mogla 
obstajati na zemljiščih: 
- v mestih 
- v naseljih mestnega značaja 
- v območjih namenjenih za stanovanjsko in kompleksno graditev, 
ki jih določi občina 

Zemljišča so prehajala iz zasebne lastnine v družbeno lastnino 
na podlagi odloka občinske skupščine, proti plačilu odškodnine. 
Prejšnji lastnik zemljišča, ki je bil razlaščen zaradi stanovanjske 
in kompleksne graditve, je imel pravico, da podržavljeno zemljišče 
brezplačno uporablja, dokler ga ni bil dolžan zaradi gradnje izročiti. 
Ob izročitvi zemljišča je prejel odškodnino. Z zemljišči, ki so postala 
družbena lastnina in so bila občini tudi izročena, je upravljala 
občina. Lahko jih je dala v uporabo pravnim ali fizičnim osebam za 
gradnjo in za potrebe zgrajenega objekta. Občina je zemljišče 
dala v uporabo na način in po postopku, ki je bil predpisan z 
zakonom. Stavbno zemljišče je občina dala v uporabo na podlagi 
javnega razpisa ali neposredno s pogodbo. Udeležencem razpisa, 
ki so šteli, da so v svojih pravicah prizadeti, je bilo zagotovljeno 
sodno varstvo. Pravne osebe so zemljišča lahko pridobile 
brezplačno. Fizične osebe pa so za pridobljeno pravico uporabe 
družbeni skupnosti plačale povračilo.11 Oboji so plačali toliko, kot 
je določila država. Če so osebe pridobile več zemljišča, kot so ga 
za gradnjo potrebovale ali pa ga sploh niso pozidale, so morale 
zemljišče vrniti. Zemljišča, ki so bila razlaščena in izročena, niso 
bila vedno tudi pozidana. Po sedaj veljavnem zakonu o razlastitvi 
in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini12 se na 
zahtevo prejšnjega lastnika razlaščene nepremičnine odločba o 
razlastitvi odpravi, če razlastitveni upravičenec v dveh letih ne 
izvrši pripravljalnih in drugih del. Podobno pravico je imel 
razlaščenec tudi po zakonu13, ki je urejal razlastitev v letih 1972- 
1980. Odprave odločb o razlastitvi na podlagi navedenih zakonskih 
določb razlaščenci praviloma niso uveljavljali. Pretežni del zemljišč, 
ki so bila v preteklosti odvzeta zaradi gradnje in niso bila pozidana, 
se po določbah 14. člena zakona o skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov14, šteje kot kmetijska zemljišča in so bila z ostalimi 
kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, ki so postali last 

10 Sedaj veljavna Ustava R Slovenije v 69. členu o razlastitvi določa: 
"Lastninska pravica na nepremičnini se lahko v javno korist odvzame ali 
omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa 
zakon.' 

11 Po 10. členu zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (Uradni 
list LRS, št. 42/66) se stavbno zemljišče za graditev stanovanjskih hiš brez 
javnega natečaja lahko odda "... posameznim kategorijam občanov, ki so 
pod posebno družbeno skrbjoDoločba je verjetno pomenila privilegij. S 
podrobnostmi se ministrstvo ni ukvarjalo, saj bi šlo tudi v takem primeru še 
vedno za pravico, ki je bila pridobljena na podlagi zakona. 

12 Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87, 20/89 

13 22. člen zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe - Uradni 
list SRS, 27/72, 29/72, 19/76, 8/78, 23/78 

14 ZSKZ - Uradni list RS, št. 10/93, 1-4/96 
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Republike Slovenije ali občin na podlagi drugih predpisov, 
prenešena na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Ta zemljišča 
delijo pravno usodo kmetijskih zemljišč in zanje veljajo omejitve iz 
zakona o kmetijskih zemljiščih15. 

Pravico uporabe je bilo mogoče vpisati v zemljiško knjigo. S pravico 
uporabe je bivši lastnik lahko razpolagal. Ker je v preteklosti veljala 
odločitev, da posamezniki premoženja/nepremičnin ne bodo 
kopičili, so bile v zakonodajo vgrajene varovalke, ki so promet s 
pravico uporabe preprečevale in oteževale. Na koga je pravico 
uporabe mogoče prenesti, je bilo določeno v zakonu in s 
spremembami zakonodaje se je krog tistih, ki so pravico uporabe 
lahko pridobili širil. Po starejši zakonodaji16 (1957) je bivši lastnik 
lahko prenesel pravico uporabe na: zakonca, potomce, 
posvojence, starše in posvojitelje. Ti pravice niso mogli prenašati 
naprej. Po zakonodaji iz leta 198417, je bivši lastnik lahko prenesel 
pravico uporabe na: zakonca, potomce, posvojence in njihove 
zakonce, starše in posvojence ter njihove zakonce, ti pa dalje na 
svojega zakonca, potomce in posvojence in njihove zakonce. 
Imetnik pravice uporabe je imel tudi prednostno pravico gradnje 
za svoje potrebe. Ta pravica po zgodnji ureditvi (1957) ni bila 
prenosljiva, po ureditvi leta 1984 pa je lahko bivši lastnik prednostno 
pravico do gradnje, pa tudi to kar je bilo zgrajeno do tretje gradbene 
faze, s pravnim poslom ali z dedovanjem prenesel na krog oseb, 
ki je bil določen z zakonom. 

Promet s pravico uporabe na zemljišču v družbeni lastnini je 
potekal hkrati s prometom stavb ali njihovih delov. Tako je zakon 
o pravicah na delih stavb18 določal, da se vse spremembe v 
pravicah na posameznih delih stavb nanašajo tudi na pravice, ki 
jih ima etažni lastnik na zemljišču v družbeni lastnini. Veljavni 
zakon o prometu z nepremičninami19 v 1. odstavku 7. člena določa, 
da se s prenosom uporabe na stavbi v družbeni lastnini prenese 
tudi pravica uporabe na zemljišču pod stavbo in na zemljišču, ki 
je potrebno za njeno redno rabo in v 2. odstavku, da se s prenosom 
lastninske pravice na stavbi, ki stoji na zemljišču v družbeni lastnini 
prenese tudi pravica uporabe na zemljišču pod stavbo in na 
zemljišču, ki je potrebno za njeno redno rabo. Podobno določa 
tudi zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih20, da ima v 
primeru, ko je objekt v zasebni lasti in stoji na zemljišču v družbeni 
lastnini, lastnik objekta pravico uporabe zemljišča, ki je namenjeno 
za njeno redno rabo. Po posebni zakonski določbi, je mogoče 
pravico na zemljišču prenesti samo skupaj z lastninsko pravico 
na stavbi. 

"Pravica uporabe stavbnega zemljišča v družbeni lastnini obsega 
pravico uporabljati to zemljišče na ta način, da se na njem postavi 
stavba ali drug gradbeni objekt in da se uporablja za potrebe tega 
objekta. Ta pravica ima stvarnopravne učinke proti tretjim osebam. 
Imetnik pravice uporabe ima posestno varstvo in petitorno tožbo."21 

15 ZKZ - Uradni list RS, št. 59/96 
14 Zakon o razlastitvi - Uradni list FLRJ, št. 12/57, 53/62, 13/65, 5/68, 11/68 
17 Zakon o stavbnih zemljiščih - Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 
18 Uradni list SRS, št. 19/76 
19 Uradni list SRS, št. 19/76 In 42/86 
20 Uradni list SFRJ, št. 6(80 In 36/90 
21 Dr. Alojzij Finžgar, Družbena lastnina, Novi pogledi na pravni režim 
stavbnih zemljišč v družbeni lastnini, str. 51, ČZ Uradni list SR Slovenije, 
Ljubljana 1979 

Povedano pomeni, da je užival varstvo, analogno varstvu 
lastninske pravice in da glede pravnega varstva, med lastninsko 
pravico in pravico uporabe, ki so jo na družbeni lastnini imele 
fizične osebe, ni bilo razlik. 

V. 

Pridobivanje pravic na nepremičninah v družbeni lastnini in promet 
z njimi je na svojevrsten način urejal tudi zakon o združenem 
delu22. Ta je določal, da so družbena sredstva v pravnem prometu 
in, da v prometu veljajo omejitve, ki so določene z zakonom (242. 
člen). ZZD je v zvezi s prometom družbenih sredstev določal: 
"Družbene pravne osebe imajo pravico, da v pravnem prometu 
družbenih sredstev sklepajo samoupravne sporazume in 
pogodbe, ter opravljajo druge pravne posle in dejanja v okviru 
svoje poslovne sposobnosti (v nadaljnjem besedilu: pravica 
razpolaganja). Pri uveljavljanju pravice razpolaganja prenašajo 
družbene pravne osebe družbena sredstva na druge družbene 
pravne osebe, pridobivajo sredstva v družbeno lastnino od 
imetnikov lastninske pravice, odtuiuieio družbena sredstva iz 
družbene lastnine, oddajajo družbena sredstva v začasno 
uporabo, meniaio družbena sredstva in drugače razpolagajo z 
družbenimisredstvt' (243. člen). Pravico razpolaganja z družbenimi 
sredstvi je imela temeljna organizacija združenega dela. V 
samoupravnem sporazumu o združitvi je bilo lahko določeno, da 
ima v mejah pooblastil pravico razpolaganja z družbenimi sredstvi 
tudi delovna organizacija ali druga organizacija združenega dela 
(244. člen). Samoupravna interesna skupnost, krajevna skupnost, 
družbenopolitična organizacija oziroma druga družbenopravna 
oseba je imela pravico razpolagati z družbenimi sredstvi v mejah 
pooblastil, ki so jih določali samoupravni sporazum, statut ali zakon 
(245. člen). "Samoupravni sporazum oziroma pogodba o 
neodplačnem prenosu družbenega sredstva, o odtujitvi 
družbenega sredstva iz družbene lastnine, o oddaji družbenega 
sredstva v začasno uporabo drugi družbenopravni osebi in o 
menjavi družbenega sredstva za drugo sredstvo v družbeni 
lastnini, ali za sredstvo, na katerem ima kdo lastninsko pravico, 
se sklene v pismeni oblik/' (1. odstavek 246. člena)."Kmetijsko in 
stavbno zemljišče, gozd in gozdno zemljišče, ki so družbena 
lastnina, je mogoče prenesti na družbenopravno osebo 
neodplačno, odplačno pa le do višine vrednosti vlaganj v to 
zemljišče oziroma v ta gozd' (2. odstavek 248. člena). 

Ustavno sodišče v obrazložitvi ene izmed svojih odločb, glede 
družbene lastnine med drugim ugotavlja: "Družbena lastnina ni 
bila lastnina, ker ji je v skladu s prejšnjo ustavno ureditvijo manjkal 
temeljni lastninskopravni atribut: pravni subjekt, ki bi imel položaj 
lastnika. Ne samo, da noben predpis ni izrecno določal, kdo je 
lastnik tako sredstev kot "kapitala", ki sta bila v družbeni lasti. 
Številni predpisi in celotna teorija o družbeni lastnini so utemeljevali, 
da družbena lastnina pomeni negacijo lastnine in, da je njena 
temeljna lastnost njen nelastninski značaj." Sodišče v isti odločbi 
navaja, da iz tega, da družbena lastnina ni bila lastnina, še ne 
sledi, da ob spreminjanju družbene lastnine v lastnino z znanimi 
lastniki ni mogoče prizadeti nobenega ustavnopravno varovanega 
položaja subjektov, ki so sredstva v družbeni lastnini uporabljali. 
"Pri tem je treba upoštevati, da so se sredstva v družbeni lastnini 
"nahajala" v določenih družbeno pravnih osebah. Te so lahko 
prosto nastopale na trgu, vstopale v obligacijska razmerja med 

22 Zakon o združenem delu - ZZD, Uradni list SFRJ, št. 53/76, popravek 63/ 
79, 57/83, 85/87, popravek 6/88,11/88 - prečiščeno besedilo, popravek 19/ 
88 in 38/88, 40/89 
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fizičnimi in civilnimi pravnimi osebami, ki so bile nosilci prave 
lastnine. Ti subjekti so za sprejete obveznosti tudi odgovarjali s 
sredstvi, s katerimi so razpolagali in, ki so bila v pravnem prometu; 
na njih se je lahko (z istovrstnimi omejitvami kot na sredstva 
obrtnikov, ki so delali s sredstvi v zasebni lastnini, in na sredstva 
kmetov) opravila singularna in generalna izvršba (stečaj). Iz tega 
izhaja, da je nelastninski koncept družbene lastnine v celoti veljal 
glede upravičenj delavcev do sredstev v družbeni lastnini, v manjši 
meri pa glede družbenopravnih oseb, ki so imele neokrnjeno 
pravno in poslovno sposobnost." In dalje: "Sredstva v družbeni 
lastnini so bila organizirana kot materialni substrat družbenih 
pravnih oseb, kot praktično edina lastninska oblika sredstev, ki 
so se lahko angažirala za gospodarske namene, so predstavljala 
temelj socialne varnosti za zaposlene v družbenem sektorju, to 
je za veliko večino prebivalstva."23 

VI. 

Cena, po kateri je bilo v preteklosti pravico uporabe ali razpolaganja 
na nepremičnini mogoče pridobiti in s tem povezane okoliščine, 
so predmet vrednotenja in presoj tudi v postopkih denacionalizacije. 
Ko je Ustavno sodišče presojalo ustavnost 73. člena ZDen, se je 
do trditve o tem, da so v preteklosti pravne osebe pridobivale 
nepremičnine sicer odplačno, vendar za simbolično odškodnino, 
opredelilo takole: "V pravna razmerja so vstopali pravni subjekti 
kot družbenopravne osebe načeloma svobodno. Pri nakupu 
nepremičnin od pravnih (tudi družbenopravnih) in fizičnih oseb 
so bile družbenopravne osebe enakopravni partnerji. Cena tem 
nepremičninam se je praviloma formirala na trgu. Pravni posli na 
podlagi katerih zavezancem izpodbijana odločba priznava pravico 
do odškodnine, so imeli značaj dvostransko obveznostnih pravnih 
razmerij. Te je bilo mogoče po splošnih določbah zakona o 
obligacijskih razmerjih izpodbijati. Tako je lahko v primeru očitnega 
nesorazmerja med dajatvijo in protidajatvijo prizadeta stranka 
uveljavljala izpodbojne razloge iz 139. oziroma 140. člena ZOR 
(prekomerno prikrajšanje). Prav tako so bili pravni posli izpodbojni 
v primeru sile, zvijače ali zmote. Trditev pobudnika Slovenskega 
odškodninskega sklada, da so družbeno pravne osebe sicer 
pridobile nepremičnine, za katere jim zakon priznava pravico do 
odškodnine odplačno, vendar pa za simbolično odškodnino, zato 
kot splošna ugotovitev ni sprejemljiva."24 Ustavno sodišče se je v 
prej navedeni odločbi opredelilo tudi do raznolikosti v preteklosti 
vzpostavljenih položajev in v tej zvezi ugotavlja: "Tako pri 
denacionalizaciji kot pri lastninjenju družbenega kapitala ni mogoče 
upoštevati in pravno različno urediti vseh številnih pravnih in 
dejanskih situacij, do katerih je prišlo v skoraj petdesetletnem 
obdobju najprej državne in nato družbene lastnine." 

Povedano nedvomno velja tudi za lastninjenje nepremičnin v 
obravnavanem zakonu, saj zakon spreminja tista pravna stanja, 
ki so na nepremičninah nastala v času in pogojih, na katere se 
nanašajo prej navedene ugotovitve Ustavnega sodišča. Opisana 
pravna preteklost in sedanje stanje nepremičnin narekuje, da se 
pri pripravi zakona upošteva le najbolj splošne dejanske in pravne 
značilnosti posameznih primerov. Le ob takšnem pristopu bo 
zakon sposoben tudi učinkovite uresničitve. 

23 Odločba Ustavnega sodišča R Slovenije, št. U-l-77/93, z dne 
6. 7. 1995 - Uradni list RS, št. 43/95 « 
24 Odločba Ustavnega sodišča R Slovenije, št. U-l-323/94-8, z dne 11.5. 
1995 - Uradni list RS, št. 42/95 

VII. 

Lastninska pravica na nepremičninah lahko uživa pravno varstvo, 
ki ji kot pravici stvarnega prava gre samo, če je vpisana v zemljiški 
knjigi. Glede nepremičnine, pri kateri je oseba vpisana v zemljiški 
knjigi kot lastnik, velja domneva, da je v lasti vpisane osebe. 
Vsakdo, ki trdi nasprotno, mora to dokazati, kar je običajno izjemno 
težko (probatio diabolica). Zemljiška knjiga kakršno uporabljamo, 
je bila zasnovana v prejšnjem stoletju. Zasnovana je bila za 
evidentiranje lastninskih razmerij, ki so drugačna od teh, ki smo 
jih na nepremičninah v družbeni lastnini imeli v prejšnjem ustavnem 
obdobju. Za promet s pravicami na nepremičninah v družbeni 
lastnini so veljala drugačna pravila, kot jih pozna pravni režim 
lastnine. Vpis pravice v zemljiško knjigo ni bil konstitutivne narave 
in pogosto, izvršenemu pravnemu prometu z nepremičninami, 
vpisi v zemljiški knjigi niso sledili. Sklenjeni samoupravni sporazumi 
in drugi zapisi odločitev organov družbenega dogovarjanja in 
samoupravljanja, niso bile listine, na podlagi katerih bi bilo mogoče 
doseči, da bi bile dejanske spremembe v razpolaganju z 
nepremičninami vpisane v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižna 
praksa je bila vse do leta 1995 pri svojem delu vezana na pravila 
zakona iz leta 193025 in prometu s pravicami na nepremičninah v 
družbeni lastnini pogosto ni sledila. V zemljiški knjigi pogosto tudi 
niso bile zaznamovane statusne spremembe gospodarskih 
subjektov, ki so imeli na nepremičninah v družbeni lastnini pravico 
razpolaganja. 

Državni zbor je v letu 1995 sprejel nov zakon o zemljiški knjigi26, 
ki spremenjene razmere in trenutno stanje stvari upošteva in 
vsebuje tudi nekatere določbe, ki bodo pripomogle k hitrejši odpravi 
neurejenega stanja v zemljiški knjigi. Pomembno podporo zemljiški 
knjigi pomeni tudi nov pravilnik o vodenju zemljiške knjige27, ki ga 
je decembra 1995 izdala ministrica za pravosodje. Vlada je leta 
1992 sprejela uredbo o zemljiškoknjižni izvedbi prenosa 
nepremičnin bivše SFRJ na Republiko Slovenijo28. Na podlagi 
navedene uredbe je bila v zemljiškoknjižnih vložkih, v katerih je 
bila kot imetnik pravice uporabe na nepremičninah vknjižena 
država SFRJ oziroma njen organ ali organizacija, vknjižena pravica 
na Republiko Slovenijo in vpisan organ oziroma organizacija 
republike Slovenije, ki z nepremičnino upravlja. 

Glede na prej opisano stanje stvari velja ocena, da je vpis 
lastninske pravice, ki jo bo na podlagi obravnavanega zakona 
pridobila Republika Slovenija, mogoče izvesti po uradni dolžnosti, 
v ostalih primerih pa je potrebno vpise izvesti na predlog. 

VIII. 

Pretežnemu delu družbenega premoženja so bili nosilci lastninske 
pravice že določeni na podlagi različnih zakonov. Komunalni objekti 
in naprave, ki so bili namenjeni izvajanju dejavnosti posebnega 
družbenega pomena, so na podlagi zakona o gospodarskih javnih 
službah29 postali lastnina države ali občine. Na podlagi zakona o 

25 Zakon zemljiških knjigah - Službene novine Kraljevina Jugoslavije z dne 1. 
julija 1930, št. 146/LIII/307 
26 Zakon o zemljiški knjigi • Uradni list RS, št. 33/95 
27 Uradni list RS, št. 77/95 
28 Uradni list RS, št. 61/92 
29 ZGJS - Uradni list RS, št. 32/93 
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zavodih30 so olastninjene nepremičnine, ki so sodile v premoženje 
zavodov. Po posebni določbi navedenega zakona so olastninjeni 
tudi objekti delovnih organizacij, s področja vzgoje, izobraževanja, 
znanosti, kulture, športa, zdravstva, otroškega varstva in soci- 
alnega varstva, ki so bili zgrajeni s samoprispevkom. Del pre- 
moženja, ki je bilo kot družbena lastnina v upravljanju podjetij in 
drugih pravnih oseb, ki so opravljale dejavnosti posebnega 
družbenega pomena na področju kulture, je postal javna lastnina 
države oziroma lokalne skupnosti na podlagi zakona o varovanju 
družbenega interesa na področju kulture3', del tega premoženja 
pa je bil olastninjen na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij. Celotni stanovanjski fond v družbeni lastnini, je na podlagi 
stanovanjskega zakona32 postal last republike, občine ali drugih 
pravnih oseb. Po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij33 

so olastninjene nepremičnine, ki so sodile v premoženje 
gospodarskih subjektov, ki so se lastninili po navedenem zakonu. 
Nepremični kulturni spomeniki in naravne znamenitosti, ki so bili 
kot držbena lastnina v sredstvih podjetij in drugih pravnih oseb, 
so olastninjeni po zakonu o lastninjenju spomenikov in znamenitosti 
v družbeni lastnini34. Del nepremičnin na območju Triglavskega 
narodnega parka je bil olastninjen z zakonom o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo 
turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na 
območju Triglavskega narodnega parka.35 

Voda je kot naravni vir olastninjena po določbah zakona o varstvu 
okolja36 in je v lasti države. Po določbah prej navedenega zakona 
so olastninjeni in v lasti države tudi drugi naravni viri, na primer 
vse vrste rudnin. 

Kmetijska zemljišča in gozdovi v družbeni lastnini so olastninjena 
na podlagi zakona o zadrugah37, po katerem so neodplačno 
pridobljena kmetijska zemljišča in gozdovi, s katerimi so upravljale 
zadruge, postala last Republike Slovenije in na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij po katerem so bila podjetja, iz 
svojih sredstev dolžna kmetijska zemljišča in gozdove izločiti in 
so postali last Republike Slovenije ali občine. Na podlagi zakona o 
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije so last 
R Slovenije ali občin tudi kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi v 
družbeni lastnini, ki niso postali last R Slovenije ali občin po ZLPR 
ter kmetijska zemljišča in gozdovi, ki so jih organizacije 
kooperantov pridobile na neodplačen način. 

Preoblikovanje družbene lastnine v lastnino z znanimi lastniki je 
bilo izvedeno še z drugimi področnimi zakoni, kot so zakon o 

30 ZZ - Uradni list RS, 12/91, 0/96 
31 ZUJIPK - Uradni list RS, št. 75/94, 
32 SZ - Uradni list RS, št. 18/91, 21/94, 23/96 
33 ZLPP - Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 
34 ZLSZDL - Uradni list RS, št. 16/96 
35 ZLPPTR - Uradni list RS, št. 24/96 
36 ZVO - Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 
37 ZZad - Uradni list RS, št. 13/92, 7/93 

sodiščih38, zakon o gasilstvu39 po katerem so bili olastninjeni 
gasilski domovi, zakon o kobilarni Lipica40 in drugi. 

IX. 

Za nepremičnine, ki so še v družbeni lastnini, velja omejevalni 
pravni režim, naravnan k posebnemu varovanju družbene 
lastnine, ki pa zaradi drugačnega pojmovanja lastnine ni več 
ustrezen. Obstoječi večlastninski sistem na področju nepremičnin 
je nepregleden in začasen. Pravna negotovost, ki na področju 
lastnine vlada, je velika. Država je dolžna ustvariti pogoje za 
gospodarski razvoj in področje lastnine na nepremičninah uskladiti 
z ustavo. Področje urejanja vključuje vsa lastniška upravičenja in 
vse nepremičnine, ki so še v družbeni lastnini. Z uveljavitvijo 
zakona bo vzpostavljen enoten lastninski temelj na vseh 
nepremičninah, ki so še v družbeni lastnini, in zagotovljeni pogoji 
za predvidljivo in varno gospodarjenje z nepremičnim 
premoženjem. Pripravljeni zakon pomeni dokončno izpeljavo v 
ustavi zagotovljene pravice do zasebne lastnine, katere osrednje 
upravičenje je raba. 

Vsebina lastninske pravice so tudi obveznosti, ki imajo svoj temelj 
v ustavni opredelitvi socialne in ekološke funkcije lastnine. Ustavna 
pooblastila za omejevanje lastninske pravice, ki so vezana na 
naravo in namen nepremičnin (posebno varstvo kmetijskih 
zemljišč, smotrna raba zemljišč, posebna uporaba javnega dobra) 
so razčlenjena v področnih zakonih, ki urejajo rabo nepremičnin 
in definirajo pogoje za promet z nepremičninami. Nadzor države 
nad izvrševanjem v drugih zakonih določenih obveznosti bo 
mogoč samo, če bodo lastniki znani ali pa vsaj ugotovljivi, kar 
zagotavlja predloženi zakon. Transparentno urejena lastniška 
razmerja bodo pripomogla k vzpostavitvi reda na pomembnem 
področju družbenega življenja. 

2. Cilji in načela zakona 

Pravice ki jih imajo na nepremičninah v družbeni lastnini poleg 
fizičnih oseb tudi nekatere osebe javnega prava in druge pravne 
osebe, so zakonito pridobljene pravice. Nepremičnine so v posesti 
dobrovernih pridobiteljev, ki njihovo vrednost praviloma ohranjajo 
in povečujejo. Država jim rabo nepremičnin jamči. Republika 
Slovenija je pravna država. V pravni državi se osebe na zakonito 
pridobljeno pravico utemeljeno zanašajo, sai iim država s to 
ustavo? opredelitvijo zagotavlja tudi varstvo pridobljenih pravic, v 
pridobljene pravice je dopustno posegati le v izjemnih primerih in 
zaradi razlogov, ki morajo biti znani in opravičljivi. Predlagani zakon 
oseb, ki bodo lastnino pridobile, ne razlikuje glede na način 
pridobitve pravice, ki jo te osebe na nepremičninah trenutno imajo. 

Enaka ureditev lastninjenja za vse ni vprašljiva s stališča ustavno 
proklamirane enakosti pred zakonom. Bistvo načela enakosti pred 
zakonom je v tem, da je zakonodajalec ob tem, ko ureja neko 
področje, zavezan k enaki obravnavi sorodnih situacij (pravilo o 
enakem obravnavanju enakih dejanskih stanj), kar pa nI ovira, da 
različne obravnava različno. Namen vloženega zakona je 

38 Uradni list RS, št. 19/94, 45/95 

38 Zakon o gasilstvu - Uradni list RS, št. 71/93 

40 ZKL - Uradni list RS. št, 29/96 
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lastninjenje nepremičnin, ki so še v družbeni lastnini. Za dosego 
namena so predvidene zakonske določbe, po katerih je pridobitev 
lastninske pravice vezana na imetništvo pravice uporabe ali 
upravljanja na družbeni lastnini. V zakonu opredeljen kriterij 
(dejanski stan) za pridobitev lastninske pravice je imetništvo 
pravice uporabe ali upravljanja. Po vloženem zakonu se vsi imetniki 
pravice lastninijo brezplačno. Torej so vsi obravnavani enako, če 
bi ob določenem kriteriju (imetništvo pravice), nekateri imetniki 
pravice lastnino pridobili brezplačno, drugi, ki to pravico tudi imajo, 
pa bi zato, da bi lastniki postali, morali plačati, vsi imetniki pravice 
pred zakonom ne bi bili enaki.4' 

"Enakopravnost oseb se v demokratični in pravni državi 
predpostavlja. Enakopravnost zahteva tudi načelo pravičnosti, ki 
je vodilno načelo pri urejanju vseh razmerij v pravni in socialni 
državi. Pod enakostjo pred zakonom se razume nearbitrarna 
uporaba prava v razmerju do pravnih subjektov, in to tako na 
področju sodne in upravne kot tudi zakonodajne oblasti. Dopustne 
so izjeme, da zakonodajalec v zakonu zaradi dejanskih ali političnih 
razlogov ali razlogov racionalnosti določi izjeme od splošnega 
pravila, vendar mora taka norma temeljiti na splošnem interesu. V 
premoženjskem pogledu načelno ni mogoče delati razlik med 
fizičnimi in pravnimi osebami, zato jih je zakonodajalec dolžan 
enakopravno obravnavati. Ustava fizičnih in pravnih oseb, z izjemo 
tujcev, ne postavlja v različen položaj niti glede pridobivanja 
premoženja niti glede omejitve obsega premoženja.'"12 

Predlagani zakon na nepremičninah, ki so še v družbeni lastnini, 
vzpostavlja enoten lastninski temelj in pri tem ohranja pred 
uveljavitvijo zakona vzpostavljena stanja. 

3. Ocena potrebnih finančnih sredstev 

Zaradi predlaganega zakona ne bodo potrebna dodatna finančna 
sredstva. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

(1)Ta zakon ureja lastninjenje zemljišč in stavb v družbeni lastnini 
(v nadaljevanju: nepremičnine), ki niso predmet lastninjenja po 
drugih zakonih. 
(2) Lastninjenje vodnih zemljišč ter lastninjenje nepremičnin v 
družbeni lastnini, na katerih imajo tuje osebe pravico uporabe ali 
razpolaganja, se uredi s posebnim zakonom. 

2. člen 

(1) Nepremičnine postanejo lastnina fizičnih oseb, ki imajo na 
nepremičnini pravico uporabe. 
(2) Vpis lastninske pravice se v zemljiški knjigi opravi na predlog. 

3. člen 

(1) Nepremičnine postanejo lastnina pravnih oseb, ki imajo na 
nepremičnini pravico uporabe ali upravljanja, oziroma njihovih 
pravnih naslednikov. 
(2) Vpis lastninske pravice se v zemljiški knjigi opravi na predlog. 

4. člen 

(1) Nepremičnine, na katerih je v zemljiški knjigi vpisana pravica 
uporabe ali upravljanja v korist Ljudske Republike Slovenije, 
Socialistične Republike Slovenije, Republike Slovenije ali katerega 
izmed njenih organov, postanejo lastnina Republike Slovenije. 
(2) Vpis lastninske pravice se v zemljiški knjigi opravi po uradni 
dolžnosti. 

5. člen 

(1) Nepremičnine, na katerih je v zemljiški knjigi vpisana pravica 
uporabe v korist občine ali mesta, postanejo lastnina preo- 
blikovane občine. 
(2) Sodišče dovoli vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi na 
predlog. 
(3) V primeru občine, ki se je razdelila, sodišče dovoli vpis na 
predlog in na podlagi sporazuma o delitvi premoženja med 
občinami. 

6. člen 

(1) Šteje se, da je posestnik nepremičnine v družbeni lastnini, ki 
ni olastninjena po kateri izmed prejšnjih določb, od uveljavitve 
tega zakona v dobri veri in pridobi lastninsko pravico na taki 
nepremičnini s priposestvovanjem po preteku 5 let. 
(2) Rok za priposestvovanje po določbah prejšnjega odstavka 
prične teči z dnem uveljavitve tega zakona. 

7. člen 

Osebe iz 2., 3., 4. in 5. člena pridobijo lastninsko pravico na 
podlagi tega zakona z dnem njegove uveljavitve. 

8. člen 

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

41 V tem primeru bi moral zakonodajalec neenako obravnavo imetnikov 
pravice uporabe posebej opravičiti z namenom zakona. Namen (določitev 
lastnikov zeml|išč) pa zakon lahko doseže, če imetnikov pravice uporabe 
ne obravnava različno. 

42 Odločba Ustavnega sodišča R Slovenije, št. U-l-25/92-27, z dne 4. 3. 
1993 - Uradni list RS, št. 13/93 
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OBRAZLOŽITEV 

1. člen 
Predmet zakonske ureditve obsega vse nepremičnine, ki so še v 
družbeni lastnini in niso predmet lastninjenja po drugih zakonih, z 
dvema izjemama, ki sta navedeni v drugem odstavku. 
Lastninjenje vodnih zemljišč, ki so še vedno v družbeni lastnini, 
bo urejal nov zakon o vodah, ki je že v pripravi in vodna zemljišča 
niso predmet lastninjenja po obravnavanem zakonu. Ureditev 
obstoječih pravic, ki jih imajo na družbeni lastnini tuje osebe 
oziroma lastninjenje teh nepremičnin je predvideno v zakonu o 
lastninski in drugih stvarnih pravicah', ki je v zakonodajnem 
postopku in te nepremičnine prav tako niso predmet urejanja po 
obravnavanem zakonu. 

2. člen 
Določba ureja pridobitev lastninske pravice na nepremičninah, 
na katerih imajo pravico uporabe fizične osebe. Z navedeno 
določbo bo urejen tudi položaj tistih pravnih naslednikov 
upra vičence v do denacionalizacije, ki na podlagi 31. člena zakona 
o denacionalizaciji pravice do denacionalizacije niso mogli 
uveljavljati. 

3. člen 
Ureja lastninjenje nepremičnin na katerih imajo pravico uporabe 
društva in druge pravne osebe, ki niso bile lastninsko 
preoblikovane po določbah zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij ali po določbah drugih zakonov. 

Vpis pravice na družbeni lastnini v zemljiško knjigo v preteklosti 
ni imel konstitutivnega učinka in pri delu nepremičnin osebe, ki so 
na takih nepremičninah pravico pridobile, v zemljiški knjigi niso 
vpisane. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v juniju 1993 
sprejelo pravno mnenje, da po ustavni razveljavitvi 9. do 28. člena 
zakona o stavbnih zemljiščih ni več zakonskih ovir za pogodbeni 
prenos pravice uporabe na druge osebe.2 Pripravljeni zakon 
upošteva, da promet s pravico uporabe kljub neurejenemu 
zemljiškemu stanju obstaja. Zato pridobitev lastninske pravice na 
podlagi 2. in 3. člena ni vezana na pravico, ki bi že bila vpisana v 

zemljiški knjigi. Glede na pomanjkljive listine, ki nepremičnine 
spremljajo, bo za vknjižbo lastninske pravice po navedenih 
določbah v posameznih primerih potrebna uporaba prehodnih 
določb zakona o zemljiški knjigi. Navedeni zakon za primer, ko 
sedanji imetnik pravice le te ne more izkazati s predpisanimi 
listinami, v 136. členu odkazuje na smiselno uporabo določb 5. 
dela zakona, po katerih je dovoljena uporaba drugih listin in 
podatkov. 

4. člen 
Z določbo bo olastninjen stavbni fond, ki je še v družbeni lastnini 
in je bil v preteklosti namenjen za delo državnih organov in 
organizacij, prav tako bodo po tej določbi olastninjene nepremičnine 
iz uredbe, ki jo je vlada izdala leta 1992. 

5. člen 
Določba upošteva poseben položaj občin. Tiste občine, ki se po 
uveljavitvi lokalne samouprave teritorialno niso spremenile, bodo 
zemljiški knjigi lahko predlagale, da jih pri nepremičninah v družbeni 
lastnini, na katerih imajo pravico uporabe, vpiše kot lastnico. Os- 
tale občine, ki so se že ali pa se še morajo o delitvi premoženja 
sporazumeti, bodo vknjižene kot lastnice na podlagi sporazuma 
o delitvi premoženja. Kadar bo o delitvi premoženja med občinami 
odločalo Vrhovno sodišče, bo takšna sodba na podlagi 68. člena 
zakona o zemljiški knjigi vknjižena po uradni dolžnosti. 

6. člen 
Namen določbe je odpraviti nepredvidljiva neskladja z novo 
ureditvijo lastnine, omogočiti pravno razreševanje sporov in 
zagotoviti, da bo na celotnem nepremičnem premoženju v 
razumnem času vzpostavljeno pregledno lastniško stanje. 

7. člen 
Določba upošteva pravno pravilo, po katerem je vpis v zemljiško 
knjigo (pridobitni način) potreben, kadar gre za pridobitev lastnine 
s pravnim poslom, ne pa tudi, kadar gre za pridobitev lastninske 
pravice na podlagi zakona. 

' Predlog zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah - prva obravnava, 
Poročevalec Državnega zbora R Slovenije, št. 54/95 

* Poročilo o sodni praksi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, 1/93 

poročevalec, št. 31 22 10. julij 1997 



PRILOGA: 

Seznam predpisov o odplačni in neodplačni pridobitvi 
pravice uporabe 
(analitični pregled z obrazlago) 

1. UREDBA O ZIDANJU STANOVANJSKIH HIŠ 
DELAVCEV IN USLUŽBENCEV 

(Uradni list FLRJ, št. 23/51 in 26/54) - uredba prenehala veljati 
6.4.1965 (Uradni list SFRJ, št. 15/65). Za izvajanje te uredbe 
izdano navodilo (Uradni list FLRJ, št. 36/51): 

1.1. PREDMET PREDPISA: 
Državna podpora delavcem in uslužbencem pri gradnji lastnih 
stanovanjskih hiš. Poleg brezplačne dodelitve zemljišč obsega 
tudi pomoč države pri zidavi stanovanjskih hiš. 

2.1. OBMOČJE IN OBJEKT: 
- zemljišča v mestih in industrijskih in gospodarskih središčih; 
- lahko tudi obstoječe stanovanjske hiše iz sklada splošnega 
ljudskega premoženja z največ dvema stanovanjema 

3.1. UPRAVIČENCI: 
Delavci in uslužbenci, ki nimajo lastnega stavbnega sveta. 

4.1 NAČIN PRIDOBITVE IN VSEBINA PRAVICE: 
a) Brezplačna dodelitev stavbnega zemljišča za gradnjo za 
nedoločen čas. Stanovanje, zgrajeno na tem zemljišču, lahko 
uporablja, uživa in z njim razpolaga le lastnik stanovanja ali 
stanovanjske hiše: 
5. člen 
"Investitorju, ki nima lastnega stavbnega sveta za zidanje hiše, 
lahko dodeli potreben svet iz sklada splošnega ljudskega 
premoženja krajevni, okrajni ali mestni ljudski odbor, v katerega 
upravi je svet. 
Svet se dodeli v brezplačno uživanje za nedoločen čas. 
Dodeljeni svet ostane splošno ljudsko premoženje. 
Investitor ima pravico vknjižiti v zemljiško knjigo svojo lastninsko 
pravico na hiši oziroma stanovanju, ki ju je sezidal ob pogojih iz te 
uredbe." 
b) odplačna pridobitev obstoječe stanovanjske hiše iz sklada 
splošnega ljudskega premoženja z neodplačnim prenosom 
pripadajočega sveta (17. člen) 
c) ob ustanovitvi zadruge mogoča tudi pravica trajnega uživanja 
enega stanovanja v novozgrajeni stanovanjski hiši, ki postane 
last zadruge; 
Oproščeni so bili upravnih taks in sodnih taks vpisa v zemljiško 
knjigo, prometnega davka pri zidanju, davka na dediščine, če je 
ta nepremičnina v zapuščini, in za 30 let dohodnine od dohodkov 
od hiše. 

5.1. NADALJNJI PRENOS PRAVICE: 
ad 4 a,b) prost s predkupno pravico delavcev in uslužbencev, 
zaposlenih v istem podjetju ali organizaciji kot prvotni investitor. 
Kupec mora ustrezati pogojem za investitorja po tej uredbi. 
Prodajna cena ne sme presegati vrednosti hiše oz. stanovanja v 
času prodaje. 
ad 4c) le z dedovanjem ali s privolitvijo zadruge; 

6.1 ZEMLJIŠKOKNJIŽNA UREDITEV: 
glej Navodilo o vpisovanju lastninske pravice na hišah, sezidanih 
na svetu splošnega ljudskega premoženja (Uradni list FLRJ, št. 
44/51 in 29/54) - navodilo prenehalo veljati 6.4.1965: 
-zemljišče: 
ostane vpisano kot splošno ljudsko premoženje; na podlagi 
odločbe pristojnega okrajnega oz.-mestnega odbora sodišče na 

predlog odbora ali investitorja vpiše v bremenski list tega zemljišča 
pravico investitorja in njegovih naslednikov do brezplačnega 
uživanja sveta za nedoločen čas. 
-stavba: 
ko je končana, se na podlagi zapisnika komisije za prevzem 
stavbnih del odpre na investitorjev predlog zanjo poseben 
zemljiškoknjižni vložek. Hiša se vpiše v posestni list (s katastrskim 
opisom), sklicujoč se na številko zemljiškoknjižnega vložka, v 
katerem je vpisano zemljišče, obremenjeno z investitorjevo 
pravico brezplačnega uživanja za nedoločen čas. V posestni list 
slednjega vložka se vpiše, da na njem stoji hiša, in navede št. 
vložka, kjer je ta hiša vpisana. 

2. UREDBA O PRODAJI STANOVANJSKIH HIŠ IZ 
SPLOŠNEGA LJUDSKEGA PREMOŽENJA 

(Uradni list FLRJ, št. 17/53 in 31/53) - uredba je prenehala veljati 
6.4.1965 (Uradni list SFRJ, št. 5/65): 

2.1. PREDMET PREDPISA: 
Ljudski odbori mest, mestnih občin, občin s posebnimi pravicami 
in občin lahko manjše stanovanjske hiše iz splošnega ljudskega 
premoženja, ki jih imajo pravico upravljati in ki so po krajevnih 
razmerah namenjene za stanovanje ene ali več družin, prodajo 
državljanom FLRJ. 

2.2. OBMOČJE IN OBJEKT: 
Manjše stanovanjske hiše iz splošnega ljudskega premoženja, ki 
jih upravljajo ljudski odbori in ki so namenjene za stanovanje. 

2.3. UPRAVIČENCI: 
- vsi državljani FLRJ; 
- za borce NOB, vojne invalide in izseljence-povratnike so določeni 
ugodnejši pogoji nakupa; 
- predkupna pravica stanovalcev prodajanega objekta po ceni, 
najugodnejši za prodajalca. 

2.4. NAČIN PRIDOBITVE IN VSEBINA<PRAVICE: 
- nakup hiše na iavni dražbi: 
- če javna dražba ne uspe, se lahko na seji ljudskega odbora 
sklene, da se ta nepremičnina proda na druo način in pri tem tudi 
opredeli ta način. 
- borci NOB, vojni invalidi in izseljenci-povratniki lahko kupujejo 
tudi na obroke; 
- posebna pravica stanovalca prodajane hiše, da po za prodajalca 
najugodnejši ponudbi z javne dražbe sam kupi hišo; 
Stavbišče in dvorišče ostaneta splošno ljudsko premoženje, kupec 
pa ju dobi v brezplačno in trajno uporabo. Hiša postane last kupca. 
Oprostitev plačila stroškov: upravnih taks, sodnih taks v zvezi z 
vknjižbo v ZK in prometnega davka ob prenosu lastninske pravice. 
Z uveljavitvijo te uredbe prenehajo veljati določbe uredbe iz uredbe 
o zidanju stanovanjskih hiš delavcev in uslužbencev, ki se tičejo 
prodaje hiš iz fonda splošnega ljudskega premoženja. 

2.5. NADALJNJI PRENOS PRAVICE: 
- ni omejitev; 
- s prenosom lastninske pravice na stavbi se prenaša brezplačna 
pravica uporabe zemljišča. 

2.6. ZEMLJIŠKOKNJIŽNA UREDITEV: 
(velja isti predpis kot pri uredbe o zidanju stanovanjskih hiš 
delavcev in uslužbencev, glej tč. 1.6.) 
zemljišče: ostane splošno ljudsko premoženje, vpiše se pravica 
trajna in brezplačna pravica uporabe na lastnika hiše 
hiša: vpiše se lastninska pravica na hiši 
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3. ZAKON O PROMETU Z ZEMLJIŠČI IN STAVBAMI 

(Uradni list FLRJ, št. 26/54,19/55, 48/58, 30/62 in 53/62 ter Uradni 
list SFRJ, št. 15/65, 43/65, 57/65, 17/67, 11/74 in 56/80) Od leta 
1974 velja kot republiški zakon do izdaje novega republiškega 
zakona, razen členov 33, 40.b in 40.c, ter 41. do 45. člena, ki 
veljajo kot določbe zveznega zakona. Od 18.5.1974 se v SRS ne 
uporabljajo določbe členov 17.a, 17.b in 17.c (Uradni list SRS, št. 
18/74). Zakon prenehal veljati 31.7.1976 (Uradni list SRS, št. 19/ 
76): 

3.1. PREDMET PREDPISA 
Prenosa pravice uporabe kmetijskih in stavbnih zemljišč v družbeni 
lastnini ta zakon ne ureia (drugi zvezni predpis!) ureja pa: 
- oromet z zemljišči in stavbami, na katerih ie lastninska pravica:ie 
prost med zasebniki, občani, civilnimi pravnimi osebami in med 
enimi in drugimi. 
- kmetijska zemljišča v družbeni lastnini: dovoljena prodaja v 
zasebno lastnino po določbah tega zakona (prvi odstavek 1. 
člena: "Kmetijska zemljišča, ki so družbena lastnina, se ne morejo 
odtujevati, razen v primerih, ki jih določa zakon.") S prenosom 
pravice uporabe ali odtujitvijo (= prodajo) kmetijskega zemljišča v 
družbeni lastnini pridobitelj zemljišča ne pridobi hkrati pravice 
uporabe, oziroma lastninske pravice na kmetijskem poslopju, ki 
stoji na njem, če ni v pogodbi drugače določeno (6. člen). 
- stavbna zemljišča v družbeni lastnini: 
se ne morejo prodati v zasebno lastnino (Drugi odstavek 1. člena: 
"Stavbna zemljišča, ki so družbena lastnina, se ne morejo 
odtujevati, pač pa se na njih lahko pridobijo pravice, ki jih določa 
zakon.") 
- stavbe v družbeni lastnini: 
tretji odstavek 1. člena: "Stavbe, ki so družbena lastnina, so lahko 
v prometu ob pogojih, ki jih določa ta zakon." Z nakupom stavbe 
v družbeni lastnini pridobitelj (=lastnik), ne pridobi lastninske 
pravice na zemljišču v družbeni lastnini, na katerem stoji stavba, 
pač pa pravico uporabe teaa zemljišča, dokler na niem stoii stavba. 
(6. člen) 

3.2. NAČIN PRIDOBITVE IN VSEBINA PRAVICE: 

3.2.a) Nakup stavbe od delovnih organizacij in družbeno- 
političnih skupnosti: 
Posledica: prehod stavbe v družbeni lastnini v stavbo v zasebni 
lastnini. Zemljišče ostane v družbeni lastnini. Splošno pravilo za 
nakup stavb od delovnih organizacij in družbenopolitičnih 
skupnosti (10. člen): 
aa) prvotna ureditev (1954): 

na javni dražbi, lahko pa tudi brez nje z neposrednim 
dogovorom med gospodarsko organizacijo ali politično 
teritorialno enoto in kupcem ob poprejšnji potrditvi izvršnega 
sveta republike! 

bb) spremenjena določba (1965): 
- društva: na javni dražbi, po pismenih kupnih ponudbah ali z 
neposrednim dogovorom; 
- občani in druge civilnopravne osebe: na javni dražbi ali po 
pismenih kupnih ponudbah, z neposrednim dogovorom pa le 
tedaj, če ostane javna dražba oz. prodaja s pismenimi 
ponudbami brez uspeha. Pogodba, sklenjena mimo teh določil, 
je nična. 

3.2.b) nakup kmetijskega zemljišča in stavbnega zemljišča 
izven ožjega gradbenega okoliša od delovnih organizacij: 
18. člen: 
"Delovna organizacija lahko da kmetijsko zemljišče ali stavbno 
zemljišče izven ožjega gradbenega okoliša, na katerem ima 
pravico uporabe, občanu ali civilni pravni osebi v zamenjavo za 
drugo zemljišče, ali pa mu tako zemljišče proda, da si kupi od 
občana ali civilne pravne osebe drugo zemljišče." 

Dilgma: 
ali gre v tem členu tudi za prodajo stavbnih zemljišč (in ne prenos 
pravice uporabe) in potemtakem za izjemo od prvega člena tega 
zakona, ki prehod stavbnega zemljišča v družbeni lastnini v 
zasebno last prepoveduje? (Ne gre za ožji gradbeni okoliš, poleg 
tega pa je potrebno. Mogoče to velja le za kmetijska zemljišča: v 
tem primeru se na stavbnem zemljišču prenese le pravica uporabe; 
to je primer odplačne pridobitve pravice uporabe na stavbnem 
zemljišču v družbeni lastnini. 

3.2.c) nakup poslovne stavbe ali družinske stanovanjske 
hiše od delovnih organizacij: 
(20. in 21. člen) - kupoprodajna pogodba med kupcem in 
organizacijo. Posledica: pridobitev pravice uporabe na funkci- 
onalnem zemljišču in stavbišču - določb o ceni le-teaa ni! 

3.2.č) pridobitev stavbnega zemljišča nakup zemljišč in stavb 
od družbenopolitičnih skupnosti (29. - 36. člen): 
30. člen 
(3) "Pristojni državni organ sme dati stavbno zemljišče izven 
ožjega gradbenega okoliša mesta ali naselja mestnega značaja, 
ki je družbena lastnina, na niem pa stoii stavba, na kateri ie 
lastninska pravica, nienemu lastniku v zamenjavo za drugo 
stavbno ali kmetijsko zemljišče." V tem primeru gre za prodajo 
stavbnega zemljišča in njegov prehod v zasebno lastnino - še 
ena izjema od določbe 1. člena. 
(4) Obraten primeru kot v tretjem odstavku: osebi iz tretjega 
odstavka lahko da pristojni državni organ stavbno zemljišče izven 
ožjega gradbenega okoliša mesta ali naselja mestnega značaja, 
ki je družbena lastnina, v zamenjavo za drugo stavbno ali kmetijsko 
zemljišče, da si na njem postavi stanovanjsko hišo. 
Družbenopolitične skupnosti prodajajo občanom družinske 
stanovanjske hiše, družbeno političnim organizacijam, društvom 
in civilnopravnim osebam pa tudi druge stanovanjske hiše. (31. 
člen) 

3.2.d) pogodba o prodaji: 
Pogodba o nakupu ali prodaji iz točke č) se sklene na podlagi 
splošnega ali posamičnega akta skupščine DPS ali organa, ki ga 
skupščina za to pooblasti; njeno veljavnost vedno prekontrolira 
javni pravobranilec. 
Kupoprodajna pogodba iz točk a), b), c) in č), s katerimi se prodaja 
zemljišče zasebnikom (ti na njem pridobijo lastninsko pravico), ali 
se proda stavba (na zemljišču se prenese pravica uporabe) se 
lahko razveljavi, če prodajna cena ne dosega dveh tretjin prometne 
vrednosti nepremičnine ob sklenitvi pogodbe. Tožbo lahko vloži 
vsaka družbenopolitična skupnost, na katere območju je zem- 
ljišče. (24., 25. in 35. člen). Poleg razveljavitve pogodbe lahko 
DPS zahteva tudi vrnitev nepremičnine. Pogodba ostane v veljavi, 
če kupec doplača razliko do polne prometne vrednosti zemljišča. 

3.2.e) stavbno zemljišče, ki ga daje v uporabo občina (37. - 
40. člen): 
V tem poglavju ni govora o odplačnosti prenosa, iz dikcije pa se 
zdi, da gre za neodplačen prenos pravice uporabe stavbnega 
zemljišča: občinska skupščina lahko daie stavbno zemljišče, ki je 
družbena lastnina, v uporabo občanom, da si postavijo družinsko 
stanovanjsko hišo, ter (...) društvom in civilnim pravnim osebam, 
da si postavijo stavbe, ki so jim potrebne, (pred občinskimi 
skupščinami je to delal okrajni ljudski odbor - stavbno zemljišče je 
dal v trajno uporabo posamezniku, društvu ali civilni pravni osebi 
za gradnjo. 
Za oddajo lahko občinska skupščina pooblasti posamezne 
delovne organizacije. (Za oddajo kmetijskega zemljišča v 
izkoriščanje ie neodplačnost dodelitve izrecno določena: 
"Občinska skupščina lahko daje kmetijsko zemljišče, ki je 
družbena lastnina, brezplačno v izkoriščanje občanom, društvom 
in družbeno-političnim organizacijam, da opravljajo na njem 
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kmetijska in druga dela, ki so v splošno korist.") 

3.3. NADALJNJI PRENOS PRAVICE: 
ureja drug zvezni zakon 

3.4. ZEMLJIŠKOKNJIŽNA UREDITEV: 
- v splošnem ureja drug zvezni zakon - glej zgoraj 1. in 2; 
- posebnosti: če je prodajalec zemljišča ali stavbe zasebniku 
družbenopolitična skupnost, sodišče po uradni dolžnosti ugotavlja, 
ali je dal pristojni javni pravobranilec mnenje o pravni veljavnosti 
pogodbe. (49. člen) 

4. ZAKON O RAZLASTITVI 

(Uradni list FLRJ, št. 12/57, 53/62, 13/65, 5/68, 11/68. V Sloveniji 
prenehal veljati 1. julija 1972, z zakonom o razlastitvi in o prisilnem 
prenosu pravice uporabe, razen določb o vojaških objektih): 

4.1. PREDMET PREDPISA: 
- razlastitev nepremičnin 

4.2. OBMOČJE IN OBJEKT: 
- nepremičnine fizičnih oseb, civilnopravnih oseb, družbeno- 
političnih organizacij ali društev državljanov 

4.3. UPRAVIČENCI: 
Razlastitveni upravičenci: družbenopolitična skupnost, delovna 
ali samoupravna organizacija, družbenopolitična organizacija ali 
društvo. 
Razlastitveni upravičenec pri kompleksni razlastitvi: le občina 
(59). 

4.4. NAČIN PRIDOBITVE IN VSEBINA PRAVICE UPORABE: 

4.4 a) normalni razlastitveni postopek: 
- na podlagi ugotovljenega splošnega interesa za razlastitev. 
- pravična odškodnina, ki jo trpi razlastitveni upravičenec 
- pravica uporabe razlastitvenega upravičenca 
4.4.b) kompleksna razlastitev: 
za stanovanjsko in komunalno izgradnjo je mogoče razlastiti 
zemljiški kompleks (55); splošni interes je izkazan z zazidalnim 
načrtom; 
v skladu z zazidalnim načrtom občina razlaščena zemljišča daje 
v uporabo: 
- pravnim osebam 
- fizičnim osebam 
za gradnjo stavb, na katerih je mogoče imeti lastninsko pravico; 

4.4.c) pravica uporabe prejšnjega lastnika zemljišča: 
Gre za klasičnega prejšnjega lastnika - fizično osebo, ki mu je 
bilo zemljišče razlaščeno v okviru kompleksne razlastitve, na 
njem pa ohrani pravico uporabe (dve vrsti: za dotedanjo rabo - 
glej a), ali za gradnjo stan. hiše -glej b)). Dokler ima pravico 
uporabe, ni dobil nnfrpne odškodnine! 
Dvoje vrst pravice uporabe prejšnjega lastnika: 
aa) ima pravico uporabljati zemljišče do dneva, ko ga mora po 

odločitvi pristojnega občinskega organa izročiti upravičencu. 
(60) Odškodnina se v tem primeru določi ob izročitvi 
razlastitvenemu upravičencu! (60) 

bb) ima prednostno pravico uporabe za gradnjo tolikšne površine 
parcele, kolikor je potrebuje za zgraditev stavbe, na kateri 
more imeti lastninsko pravico, in za njeno normalno rabo, če 
je to v skladu z zazidalnim načrtom. V treh letih od vročitve 
odločbe mora izvršiti večja dela za zgraditev stavbe. Če tega 
ne stori, izgubi prednostno pravico. (61., 62. člen). Slednji 
pogoj velja tudi za tiste, na katere je bila ta pravica uporabe 
prenešena (64. člen). 

4.5. NADALJNJI PRENOS PRAVICE UPORABE (63. člen) 
- prenos pravice uporabi prejšnjega lastnika zgoraj lahko prenese 
pravico uporabe s pogodbo ali oporoko le na zakonca potomce, 
posvojence, starše in posvojitelje; 
-prenos pravice uporabe iz 59. člena (pridobljene z dodelitvijo 
razlaščenega zemljišča zemljišča za gradnjo drugi fizični ali pravni 
osebi, ki ni prejšnji lastnik): se ne more prenesti. 

4.6. ZEMLJIŠKOKNJIŽNA UREDITEV: 
- poleg običajnih pogojev mora vloga za vpis vsebovati tudi odločbo 
o odškodnini in potrdilo banke, da je odškodnina plačana (54. 
člen) 

5. ZAKON O NACIONALIZACIJI NAJEMNIH ZGRADB 
IN GRADBENIH ZEMLJIŠČ 

(Uradni list FLRJ, 52/58): 

5.1. PRIDOBIVANJE PRAVICE UPORABE: 

5.1.a) lastnik stavbe: pravica uporabe zazidanega stavbnega 
zemljišča: 
37. člen 
"Če je na nacionalizirani gradbeni parceli zgradba, ki ni 
nacionalizirana, ima njen lastnik pravico brezplačnega uživanja 
zemljišča, ki ga pokriva zgradba in zemljišča, ki je namenjeno za 
njeno normalno uporabo, vse dotlej, dokler stoji na tem zemljišču 
zgradba." 

5.1.b) prejšnji lastnik: začasna pravica uporabe nezazi- 
danega stavbnega zemljišča: 
38. člen 
"Nezazidano gradbeno zemljišče, ki je nacionalizirano, ostane v 
posesti prejšnjega lastnika vse dotlej, dokler ga po odločbi 
občinskega ljudskega odbora ne izroči v posest občini ali komu 
drugemu, da sezida zgradbo ali kakšen drug objekt ali izvede 
kakšna druga dela." 
Prejšnji lastnik nacionaliziranega stavbnega zemljišča ima pravico 
to zemljišče skupaj s trajnimi nasadi na njemu trajno brezplačno 
uporabljati, dokler je v njegovi posesti ali v tem času dati v uporabo 
drugemu (zakup). Pred predajo občini ima pravico pobrati pridelek. 
(39. člen) Po obveznem tolmačenju tega člena (ustavno sodišče 
SFRJ) je bila pravica brezplačne uporabe tudi trajno prenosljiva - 
pod pogojem, da je ta prenos vpisan v zemljiško knjigo. 

5.1.c) prejšnji lastnik: pravica uporabe nezazidanega 
stavbnega zemljišča za gradnjo (40. člen) 
Na zahtevo prejšnjega lastnika nezazidanega stavbnega 
zemljišča lahko da občinski ljudski odbor to zemljišče prejšnjemu 
lastniku v uporabo za namen zidave družinske stanovanjske 
hiše, če je to po urbanističnih aktih ali odločbi ljudskega odbora 
mogoče. Zahtevo je moč oddati v roku, ki ga določi ljudski odbor 
za posamezna področja gradbenega okoliša, ne more pa biti 
krajši od 6 mesecev. Prejšnji lastnik mora družinsko hišo sezidati 
v roku treh let od vročitve odločbe. 
Tudi ta pravica zidave je trajno prenosljiva (obvezno tolmačenje - 
uradni list FLRJ, št. 1/63) če prejšnji lastnik pravico brezplačne 
uporabe iz 39. člena trajno prenese (odplačno ali z darilom) na 
drugega, lahko ta zahteva pravico za zidavo po 40. členu Gre 
torej v vsakem primeru za odplačno pridobitev te pravice po 
novem upravičencu. 

5.1.Č) pridobitev pravice uporabe na podlagi dodelitve 
stavbnega zemljišča: 

aa) (prvi odstavek 41. člena) občinski ljudski odbor (pozneje 
občinska skupščina) lahko odda fizični ali pravni osebi 
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nacionalizirano stavbno zemljišče za zidavo stavbe ali 
drugega objekta za svoje potrebe. Odločbo o oddaji izda v 
skladu s 40. členom zakona o prometu z zemljišči in 
stavbami - gl. zgoraj predpis 3 - izda na podlagi sklepa 
občinske skupščine upravni organ za premoženjsko 
pravne zadeve. 

Višina nadomestila za uporabo je najmanj tolikšna kot 
odškodnina, ki jo je prejel prejšnji lastnik tega zemljišča za 
nacionalizirano zemljišče. Nadomestilo se lahko plača v več 
obrokih. Gre za odplačno pridobitev. Najmanjša višina nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za aradnio ie enaka odškodnini, 
ki io ie dobil preišnii lastnik za razlaščeno zemljišče, zato 
navajamo odškodninske določbe za nacionalizacijo 
nepremičnin: 
aaa) odškodnine za najemne stavbe in posebne dele stavb (41, 

42. člen): 
za razlaščene stavbe skupaj s stavbiščem in funkcionalnim 
zemljiščem: 10 % tedanje vrednosti stanarine za 50 let. 
Višina odškodnine se ugotovi v enkratnem skupnem 
znesku, ki se nato plačuje 50 let v enakih mesečnih obrokih 
(inflacija!) Če je doba trajanja stavbe krajša od 50 let, je 
nadomestilo ustrezno manjše. V tem primeru se samo za 
stavbišče in funkcionalno zemljišče plačuje od dne 
prenehanja plačevanja nadomestila za celotno nepre- 
mičnino do izteka 50 let nadomestilo po določbah, ki veljajo 
za nezazidana stavbna zemljišča, 

bbb) za poslovne stavbe in poslovne prostore (45. člen): 
pri izračunu odškodnine po določbah iz 41. in 42. člena se 
kot osnova ne upošteva najemnina za poslovno zgradbo 
oz. poslovni prostor, temveč stanarina, ki bi se plačevala 
za te prostore, če bi se uporabljali kot stanovanjski prostori, 

ccc) za nezazidano stavbno zemljišče (46., 47. člen): 
prejšnjemu lastniku gre odškodnina, ki se izračuna po 
določbah zakona o razlastitvi (Uradni list FLRJ. št. 42/57. 
itn.) Po tem predpisu (47. člen) se višina odškodnine 
določi s sporazumom med razlaščencem in razlastitvenim 
upravičencem. 

(Obstajajo velike razlike glede določanja odškodnin med 
noveliranim (1968) in prvotnim zakonom o razlastitvi (1957) - teh 
razlik nismo obdelovali in se tu opiramo le na zadnjo verzijo.) 
Če se stranki v treh mesecih ne sporazumeta, določi tarifo na 
podlagi tega predpisa določa občina. Izplačuje se 50 let v enakih 
letnih obrokih. Plačevanje se začne z dnem izročitve zemljišča v 
posest občini ali drugemu uporabniku. Poleg odškodnine po zakonu 
o razlastitvi gre prejšnjemu lastniku tudi nadomestilo za trajne in 
večletne nasade in objekte (zakon o razlastitvi, 32. člen) 
ččč) za nezazidano stavbno zemljišče, ki je bilo prej kmetijsko 

zemljišče (47): 
Prejšnjemu lastniku, ki je to kmetijsko zemljišče uporabljal 
kot svoj edini vir za preživljanje, se odškodnina plača v 
enkratnem znesku najpozneje v 3 mesecih po prevzemu 
zemljišča v posest. Na zahtevo prejšnjega lastnika lahko 
da občinska skupščina temu prejšnjemu lastniku drugo 
kmetijsko zemljišče v zamenjavo za razlaščeno zemljišče, 
če razpolaga z njim. 

ddd) Postopek določitve višine odškodnine iz aaa, bbb, ccc in 
ččč: 
Postopek določitve odškodnine zahteva prejšnji lastnik šele, 
ko mora predati zemljišče v posest občini ali drugemu 
uporabniku. Odškodnina se po določbi 15. člena zakona o 
prometu zemljišč in stavb odmeri za nepremičnine, ki 
postanejo družbena lastnina z dnem uveljavitve zakona, 
odmeri po zakonu o razlastitvi (32. člen) in 42. 49. členu 
tega predpisa. 

bb) (drugi odstavek 41. člena): Občinski ljudski odbor lahko na 
svoji seji odloči, da pridobitelju pravice uporabe za gradnjo 
ni potrebno plačati nadomestila za uporabo iz prvega 
odstavka. Odbor v tem primeru plača nadomestilo prej- 
šnjemu lastniku iz svojih sredstev. 

5.2. VPIS V ZEMLJIŠKO KNJIGO 
Uporablja se navodilo o zemljiško knjižnih vpisih nacionaliziranih 
najemnih stavb in stavbnih zemljišč (Uradni list FLRJ, št. 49/59): 
3. člen 
"Družbena lastnina na nacionaliziranem stavbnem zemljišču, 
izvzemši zemljišče, ki je nacionalizirano skupaj s stavbo, se vknjiži 
na podlagi odločbe upravnega organa občinskega ljudskega 
odbora, ki je pristojen za finance. 
Zemljiškoknjižno sodišče izvrši vpis družbene lastnine na vseh 
zemljiščih, ki so označena v skupni odločbi o ugotovitvi 
nacionalizacije stavbnega zemljišča, razen na tistih, za katera 
ugotovi, da ne ležijo v mejah ožjega gradbenega okoliša mesta 
oziroma mestnega naselja." 
10. člen 
"Če sodišče ugotovi, da leži zemljišče v ožjem gradbenem okolišu 
in da na njem ne stoji stavba, vknjiži družbeno lastnino na 
nacionaliziranem zemljišču." 
11. člen 
"Če je nacionalizirano samo stavbno zemljišče, ni pa nacionali- 
zirana stavba, ki stoji na njem, ugotovi sodišče po uradni dolžnosti 
v popisnem listu, da se deli zemljiško knjižno telo na zemljišče 
brez stavbe - kot zemljiško knjižno telo I - in na stavbo brez 
zemljišča - kot zemljiško knjižno telo II. Če so v posameznem 
zemljiškoknjižnem telesu poleg parcele s stavbo, ki ni naciona- 
lizirana, tudi druge parcele, tvorijo vse skupaj zemljiško knjižno 
telo I, če pa je na takšni parceli dvoje ali več stavb, tvori vsaka 
stavba brez zemljišča zemljiško knjižno telo II, III itd." 

6. ZAKON O LASTNINI NA DELIH STAVB 

(Uradni list FLRJ, št. 16/59, 48/59, 12/62, 10/65, preč. besedilo 
43/65, 57/65. Prenehal veljati 31. junija 1976 - Uradni list SRS, št. 
19/76) 

6.1. PREDMET PREDPISA 
posamezni deli stavbe v zasebni ali družbeni lastnini (etažna 
lastnina) 

6.2. PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE NA ZEMLJIŠČU: 
Vezana na pridobitev etažno lastnine na posameznem delu stavbe. 
Lahko gre za zasebna ali družbena stanovanja, pridobljena na 
različne pridobitne načine. 
6. člen 
"Če stoji stavba v etažni lastnini na stavbni parceli, kije družbena 
lastnina, ima vsak lastnik posameznega dela te stavbe trajno 
pravico uporabe stavbne parcele, na kateri stoji stavba." 
7. člen 
"Stavbno parcelo, na kateri stoji stavba, ki je v celoti ali deloma 
etažna lastnina, in dele stavbe, ki služijo stavbi kot celoti ali samo 
nekaterim njenim posameznim delom, uporabljajo lastniki za to, 
za kar so namenjeni. 
Pravice, ki jih ima lastnik na stavbni parceli, na kateri stoji stavba, 
in na delih stavbe, ki služijo stavbi kot celoti ali pa samo nekaterim 
njenim posameznim delom, so nedeljivo zvezane z njegovim 
posameznim delom stavbe, in se torej vse spremembe v pravicah 
na tem delu stavbe nanašajo na te pravice." 

6.3. VKNJIŽBA PRAVICE UPORABE: 
Etažna lastnina se vpisuje v posebno zemljiško knjigo - knjigo 
"E". Za vsako stavbno parcelo se ustanovi poseben ZK vložek. V 
popisni list se vpiše stavbna parcela, na kateri stoji stavba v 
etažni lastnik, sama ta stavba in vsi njeni posamezni deli. Vložek 
ima toliko lastninskih listov, kolikor je delov stavbe v etažni lastnini 
in en lastninski list za dele stavbe, ki niso v etažni lastnini, (členi 
41, 43). 

poročevalec, št. 31 26 10. julij 1997 



7. UREDBA O PRIDOBIVANJU PRAVIC NA STAVBAH, 
STANOVANJIH IN ZEMLJIŠČH PO TUJIH 
DRŽAVLJANIH IN TUJIH PRAVNIH OSEBAH 

na podlagi zakona o prometu z zemljišči in stavbami, (gl. zgoraj 
zakon o prometu z zemljišči in stavbami), Uradni list FLRJ, št. 53/ 
62. Preneha veljati 27. aprila 1967. 

Pravica uporabe na zemljišču, na katerem nameravajo sezidati 
stavbo ali na katerem je stavba, ki so jo pridobili, ter zemljišču, ki 
jim je potrebno za normalno rabo takih stavb (3. člen). Ob načelu 
vzajemnosti tudi dedovanje - v tem primeru je razpolaganje z 
zemljišči in stavbami enako kot pri naših državljanih, če ni v 
mednarodni pogodbi drugače urejeno (8. člen zakona o prometu 
z zemljišči in stavbami). 

8. ZAKON O UREJANJU IN ODDAJANJU 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 

(Uradni list LRS, št. 42/66, 20/71. Prenehal veljati 8. aprila 1977 z 
zakonom o upravljanjem in razpolaganjem s stavbnim zemljiščem, 
Uradni list. SRS, 7/77) 

8.1. PREDMET PREDPISA: 
Opremljanje in oddaja urejenega stavbnega zemljišča v družbeni 
lastnini, na katerem ima pravico uporabe občina. Predmet oddaje 
je stavbno zemljišče: "Za stavbno zemljišče po tem zakonu se 
šteje zemljišče, ki je po urbanističnem načrtu namenjeno za 
graditev, in zemljišče, za katero je pristojni urbanistični organ 
izdal lokacijsko dovoljenje." (1. člen) 

8.2. ODDAJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA, NA KATEREM IMA 
PRAVICA UPORABE OBČINA: 
(9. člen) 
"Urejeno stavbno zemljišče v družbeni lastnini, na katerem ima 
pravico uporabe občina, se oddaja v uporabo dmžbenim in civilnim 
pravnim osebam ter občanom samo za graditev takih objektov, 
kot so predvideni v urbanističnem načrtu." 
Oddaja se - razen za gradnjo komunalnih objektov in drugih 
objektov družbenih dejavnosti, opravi z javnim natečajem in 
dodelitvijo zemljišča najugodnejšemu ponudniku, z nekaj izjemami 
(10. člen): 
"(1) Oddaja se opravi z javnim natečajem (...). 
(4) Občinska skupščina lahko določi z odlokom, da se odda brez 
javnega natečaja v uporabo urejeno stavbno zemljišče: 
- ki je potrebno za zgraditev nadomestnih stanovanj zaradi rušenja 
obstoječih stanovanjskih hiš v zvezi z izvajanjem urbanističnega 
načrta; 
■ ki je potrebno za smotrno zaokrožitev stavbnega zemljišča 
(poprava mej in podobno); 
- ki se oddaja delovni organizaciji za graditev objektov na zemljišču, 
katero je z urbanističnimi dokumenti določeno kot rezervat za 
graditev objektov te delovne organizacije; 
- ki je potrebno za graditev javnih cest zunaj ureditvenega območja. 
(5) Brez javnega natečaja se lahko odda za graditev stanovanjskih 
hiš stavbno zemljišče tudi posameznim kategorijam občanov, ki 
so pod posebno družbeno skrbio. 
V slednjem primeru se oddaja uredi neposredno s pogodbo; pri 
tem gre lahko tudi za darilo občine, torej za neodplačno pridobitev 
pravice uporabe. 
(6) Občinska skupščina lahko predpiše natančnejše pogoje za 
oddajo stavbnega zemljišča brez javnega natečaja." 

9. ZAKON O DOLOČANJU STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V 
MESTIH IN NASELJIH MESTNEGA ZNAČAJA 

(Uradni list SFRJ, št. 5/68, 20/69. Prenehal veljati 1. julija 1972 z 

zakonom SRS o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem 
Uradni list SRS, št. 27/72) 

in 
ZAKON O POGOJIH IN NAČINU UVELJAVLJANJA 
PREDNOSTNE PRAVICE UPORABE ZEMLJIŠČA, 
RAZLAŠČENEGA ZA GRADNJO 

(Uradni list SRS, št. 7/70. Prenehal je veljati 30. junija 1972 z 
zakonom o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe iz I. 
1972, gl. spodaj) 

9.1. GENEZA, NAMEN IN PREDMET PREDPISA: 
S sodbo ustavnega sodišča Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 30/ 
67) sta bila kot neskladna z ustavo SFRJ iz leta 1963 
razveljavljena 43. in 35. člen zakona o nacionalizaciji najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč (gl. zgoraj). Ta člena sta določala 
način določitve mest in ožjih gradbenih okolišev. Zato so postali 
neveljavni tudi vsi pravni akti, temelječi na teh dveh členih, izdani 
po 7.4.1965. Ker so do tedaj (1967) prenehale veljati tudi nekatere 
druge določbe tega zakona, se je zakonodajalec odločil, da 
neveljavne oziroma razveljavljene določbe nadomesti z novim 
zakonom - zakonom o določanju stavbnega zemljišča v 
mestih in naseljih mestnega značaia. Ta zakon torej !s 
dopolnjuje veljavna določila zakona o nacionalizaciji najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč. To pove precej nejasna določba 
prvega odstavka 1. člena: "V smislu zakona o nacionalizaciji 
najemnih zgradb in gradbenih zemljišč postajajo v mestih in naseljih 
mestnega značaja stavbna zemljišča družbena lastnina ob 
pogojih, ki so določeni v tem zakonu." 
Tako zvezni zakon poleg 
a) novega načina za določanje stavbnega zemljišča na novo 
opredeljuje tudi: 
b) pridobitev pravice uporabe na nacionaliziranem zemljišču 
c) roke za plačilo odškodnine za nacionalizirano zemljišče. 
V nacionalizacijo najemnih stanovanjskih stavb in poslovnih 
prostorov se zvezni zakon ne spušča. Republiški zakon o 
pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe 
zemljišča, razlaščenega za gradnjo, konkretizira določbo 
prvega odstavka 4. člena zveznega zakona, zato ju obravnavamo 
skupaj. 

9.2. DOLOČITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA: 
2. člen 
Stavbna zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja se 
določijo z republiškim zakonom. 
Za stavbna zemljišča je mogoče določiti le tista zemljišča, ki so 
urbanistično že zazidana ali je zanje sprejet zazidalni načrt, če 
naj bodo v celoti ali v večjem delu zazidana najkasneje v desetih 
letih od dneva, ko začne veljati republiški zakon. 

9.3. PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE NA NACIONALIZI- 
RANEM STAVBNEM ZEMLJIŠČU: 

9.3.a) prejšnji lastnik: pravica uporabe 
3. člen 
"Prejšnji lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča ima pravico 
uporabljati tako zemljišče do dneva, ko ga mora po odločbi 
pristojnega organa izročiti uporabniku. 
Prejšnji lastnik lahko izroči zemljišče občini že pred tem dnem in 
je občina dolžna zemljišče od njega prevzeti." 

9.3.b) prejšnji lastnik: prednostna pravica uporabe za gradnjo 
4. člen 
"Prejšnji lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča ima na takem 
zemljišču prednostno pravico uporabe tolikšne površine, kolikor 
je potrebuje za zgraditev stavbe, na kateri more imeti po zakonu 
lastninsko pravico, in za njeno normalno rabo, če sme po 
zazidalnem načrtu na tistem zemljišču sezidati takšno stavbo. 
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Z republiškim zakonom bodo predpisani pogoji in način uveljavljanja 
prednostne pravice iz prvega odstavka tega člena." 

Republiški zakon iz drugega odstavka je zakon o pogojih in 
načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, 
razlaščenega za gradnjo. Ta določa: 
- Prednostna pravica uporabe v smislu tega zakona je pravica 
prejšnjega lastnika zemljišča, ki je v zemljiškem kompleksu, 
razlaščenem po VI. poglavju zakona o razlastitvi (Uradni list SFRJ, 
št. 11/68), do uporabe tolikšne površine zemljišča, kolikor je 
potrebuje za zgraditev stavbe, na kateri more po zakonu imeti 
lastninsko pravico, in za njeno normalno rabo, če sme po veljavno 
sprejetem zazidalnem načrtu na tistem zemljišču zgraditi takšno 
stavbo.(1. člen) 
- Prejšnji lastnik lahko prednostno pravico uporabe v smislu tega 
zakona uveljavlja samo na eni parceli, nastali po veljavno 
sprejetem zazidalnem načrtu, pod pogojem, da površina njemu 
razlaščenega zemljišča dosega površino novo nastale parcele, 
in da ta novo nastala parcela leži vsaj s površino dveh tretjin na 
zemljišču, ki mu je bilo razlaščeno. (2. člen) 

Smiselno veljajo določbe tega zakona tudi za solastnike (3. člen) 
-Prejšnji lastnik je dolžan v treh letih od vročitve odločbe, s katero 
mu je bilo zemljišče dano v uporabo, dovršiti stavbo do tretje 
gradbene faze, sicer prednostno pravico uporabe izgubi. (5. člen) 

9.3.c) prejšnji lastnik: prenos pravice uporabe 
5. člen 
"Pravico iz prvega odstavka 3. člena tega zakona in pravico iz 
prvega odstavka 4. člena tega zakona more prejšnji lastnik 
prenesti samo na zakonca, potomce, posvojence, starše in 
posvojitelje. 
Zakonec, potomci, posvojenci, starši in posvojitelji ne morejo 
pravic iz prvega odstavka tega člena s pravnim poslom prenesti 
na drugega. 
Pravico iz prvega odstavka tega člena lahko podedujejo zakoniti 
dediči prejšnjega lastnika, kot tudi zakoniti dediči zakonca, 
potomcev, posvojencev, staršev in posvojiteljev, na katere jo je 
prejšnji lastnik prenesel. 
Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena veljajo tudi za prejšnje 
lastnike zemljišč, ki so bila nacionalizirana do uveljavitve tega 
zakona, kot tudi za tiste, na katere so prejšnji lastniki do uveljavitve 
tega zakona prenesli pravico uporabe ali prednostno pravico 
uporabe, če je bila pravica prenesena s pogodbo, na kateri je 
podpise overil organ, pristojen za overovitev podpisov, če je bila 
pogodbena cena izplačana po banki ali če je tisti, na katerega je 
prejšnji lastnik prenesel pravico, plačeval davke ali prispevke v 
zvezi z zemljiščem, na katerem je ta pravica." 
Zadnji odstavek uveljavlja retroaktivno veljavnost določb tega 
člena: tudi na vse, ki jim je bilo premoženje nacionalizirano do dne 
uveljavitve tega zakona po določbah zakona o nacionalizaciji 
najemnih zgradb in gradbenih zemljišč. 

9.3.č) lastnik stavbe: pravica uporabe stavbišča in 
funkcionalnega zemljišča: 
6. člen 
"Lastnik stavbe pridobi pravico uporabljati zemljišče, ki je pod 
stavbo, in zemljišče, ki je potrebno za njeno normalno rabo, z 
dnem, ko postane zemljišče družbena lastnina. 
Pravica uporabe zemljišča iz prvega odstavka tega člena traja, 
dokler stoji na njem stavba. 
Te pravice ni mogoče prenašati same zase. 
Ob prenosu lastninske pravice na stavbi, ki je na zemljišču, na 
katerem je pravica uporabe, preide na pridobitelja stavbe tudi ta 
pravica." 

9.3.d) uporabnik, ki ni prejšnji lastnik: prenos pravice 
uporabe 
7. člen 
"Kdor dobi v uporabo nezazidano stavbno zemljišče, ne more 
pravice uporabe na tem zemljišču prenesti na drugega, razen če 
jo prenese skupaj s stavbo ali z drugim, na tem zemljišču zgrajenim 
objektom." 

9.3.e) pravica uporabe na zemljiščih, ki so bila nacionalizirana 
po odloku, izdanem po 7. 4. 1965: 
Zemljišče, zajeto z odlokom o določitvi ali razširitvi mestnega 
zemljišča, potrjenim po 7. 4. 1965, ostane družbena lastnina, če 
postane družbena lastnina po tem zakonu v 6 mesecih. Če ne, to 
zemljišče ni družbena lastnina! 9. člen ureja pravice dotedanjih 
uporabnikov (ki niso prejšnji lastniki) na teh zemljiščih, ter pravice 
prejšnjih lastnikov, za katerih zemljišče se izkaže, da ni bilo 
družbena lastnina. 
9. člen 
"Kdor je dobil v uporabo zemljišče, ki je bilo zajeto z odlokom o 
določitvi ali razširitvi ožjega gradbenega okoliša mesta ali naselja 
mestnega značaja, potrjenim od republiškega izvršnega sveta 
po 7. aprilu 1965, lahko obdrži na njem pravico uporabe, če postane 
tako zemljišče v skladu z določbami tega zakona v šestih mesecih 
od uveljavitve tega zakona družbena lastnina. 
Če zemljišče iz prvega odstavka tega člena ne postane v šestih 
mesecih od uveljavitve tega zakona družbena lastnina, velja 
uporabnik, ki je do 12. julija 1967 začel na njem kaj graditi, za 
poštenega posestnika. 
Če nekdo po prvem odstavku tega člena obdrži pravico uporabe 
na zemljišču, ima prejšnji lastnik pravico do odškodnine po drugem 
odstavku 1. člena in po 8. členu tega zakona. 
To odškodnino plača občina, ki je osebi iz prvega odstavka tega 
člena prej dala zemljišče v uporabo. 
Občina, ki je plačala to odškodnino, lahko zahteva, naj tisti, ki je 
obdržal na zemljišču pravico uporabe, plača razliko med 
odškodnino, ki jo je prejela od njega za to, da mu je dala zemljišče 
v uporabo, in odškodnino, ki jo je sama plačala prejšnjemu lastniku." 

9.4. ROKI ZA PLAČILO ODŠKODNINE: 
1. člen 
(2) Prejšnjim lastnikom stavbnih zemljišč gre pravična odškodnina 
po določbah zakona o razlastitvi." 

Odškodnina se odmeri po zakonu o razlastitvi (32. člen itn., 46. 
člen). Drugače je z roki: ti se ne določajo po tem predpisu, pač pa 
so določeni v 8. členu: 
"Odškodnino za zemljišče, ki je postalo družbena lastnina (drugi 
odstavek 1. člena), dobi prejšnji lastnik izplačano v petih letih od 
dneva, ko je zemljišče izročil občini ali drugemu uporabniku, in 
sicer v enakih letnih obrokih. 
Republiški zakon lahko določi za izplačilo odškodnine iz prvega 
odstavka tega člena tudi krajše roke. 
Odškodnino za nezazidano stavbno zemljišče dobi prejšnji lastnik 
izplačano v 15 dneh od dneva, ko jo občina prejme od uporabnika. 
Prejšnjemu lastniku nezazidanega stavbnega zemljišča, ki mu je 
bilo to zemljišče edini ali glavni vir dohodkov, se izplača odškodnina 
naenkrat, in sicer v treh mesecih od dneva, ko zemljišče izroči 
občini ali drugemu uporabniku. 
Postopek za odmero odškodnine za nezazidano stavbno 
zemljišče, ki je bilo nacionalizirano po zakonu o nacionalizaciji 
najemnih zgradb in gradbenih zemljišč do 7. aprila 1965, se opravi 
in odškodnina zanj odmeri in izplača po določbah tega zakona 
(drugi odstavek 1. člena ter prvi do četrti odstavek tega člena), 
če na dan 15. februarja 1968 ni obstajala pravnomočna odločba o 
odškodnini. 

poročevalec, št. 31 28 10. julij 1997 



Če je na dan uveljavitve tega zakona pravnomočna odločba o 
odškodnini za zemljišče, nacionalizirano po navedenem zakonu, 
do 7. 4. 1965 že obstajala, ostane v veljavi. 
"Prejšnji lastnik nacionaliziranega nezazidanega stavbnega 
zemljišča iz petega odstavka tega člena, kateremu je bila 
odškodnina odmerjena z odločbo, ki je postala pravnomočna po 
15. februarju 1968 do uveljavitve zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o določanju stavbnega zemljišča v mestih in 
naseljih mestnega značaja (Uradni list SFRJ, št. 20/69), lahko do 
31. decembra 1969 zahteva od pristojnega občinskega upravnega 
organa oziroma sodišča, naj mu odmeri odškodnino po tem 
zakonu. 
Če prejšnji lastnik postavi zahtevo po šestem odstavku tega 
člena, odpravi oziroma razveljavi organ, ki je na zadnji stopnji 
odločal o odškodnini, svojo odločbo in odločbo prve stopnje in 
pošlje spis pristojnemu občinskemu upravnemu organu, da opravi 
postopek za odmero odškodnine po tem zakonu." 

10. ZAKON O RAZLASTITVI IN O PRISILNEM 
PRENOSU PRAVICE UPORABE 

(Uradni list SRS, št. 27/72, 29/72, 19/76, 8/78 in 23/78. Prenehal 
veljati 8. 3.1980) 

Z uveljavitvijo tega zakona so prenehali veljati: 
- zvezni zakon o razlastitvi iz leta 1958 (gl. zgoraj predpis 4) 
- ter zakon o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice 
za gradnjo (Uradni list SRS, 7/70 -gl. zgoraj predpis 9) 

Prejšnji lastnik - prednostna pravica gradnje na kompleksno 
razlaščenem zemljišču: 
Prejšnji lastnik parcele, ki je v sestavu zemljiškega kompleksa, 
razlaščenega za stanovanjsko graditev, ima prednostno pravico 
uporabe tolikšne površine parcele, kolikor je potrebuje za 
zgraditev stanovanjske hiše ali poslovne stavbe, na katerih more 
po zakonu imeti lastninsko pravico, in za njuno normalno rabo, če 
sme po zazidalnem načrtu na tisti parceli sezidati takšno stavbo. 
Za prejšnjega lastnika se šteje tudi oseba, ki je najmanj eno leto 
pred objavo sklepa občinske skupščine o izdelavi zazidalnega 
načrta predložila pogodbo o pridobitvi tega zemljišča pristojni 
upravi zaradi odmere davka na promet z nepremičninami, (členi 
35 do 39) 
Smiselno velja ista pravica za solastnike. Prejšnji lastnik je dolžan 
zgradbo na tem zemljišču v petih letih dovršiti do tretje gradbene 
faze, sicer to pravico izgubi. Ta pravica je bila nekaj časa tudi 
prenosljiva na določene bližnje sorodnike: (razveljavljeni 41. člen). 

11. ZAKON O RAZPOLAGANJU Z NEZAZIDANIM 
STAVBNIM ZEMLJIŠČEM 

(Uradni list SRS, št. 27/72) - zakon prenehal veljati 22. 6. 1984 z 
zakonom o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84) 

11.1. zakon ureja: 
- prenos pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču v 
družbeni lastnini z družbene pravne osebe na občino; 
- predkupno pravico občine za nezazidana stavbna zemljišča v 
zasebni lastnini; 
- vzpostavitev evidence nezazidanega stavbnega zemljišča, na 
katerem ima pravico uporabe občina. 

11.2. prehodne določbe zakona urejajo: 
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o določanju 
stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja iz I. 
1968 - gl zgoraj zakon o določanju stavbnega zemljišča v mestih 
in naseljih mestnega značaja in zakon o pogojih in načinu 
uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega 

za gradnjo. 
Ker zakon te materije ne ureja, v prehodnih določbah premošča 
pravno praznino in določa status quo pravic uporabe prejšnjega 
lastnika in lastnika stavbe na družbenem zemljišču: do uveljavitve 
predpisov o prometu z zemljišči ostanejo takšne, kot so bile po 
razveljavljenem zakonu in po zakonu o nacionalizaciji najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč (Uradni list FLRJ, 52/58). Prejšnji 
lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je prešlo v družbeno 
lastnino po zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč iz leta 1958, ima še nadalje pravico uporabljati to zemljišče 
do dne, ko ga mora izročiti uporabniku. (18. člen) 

12. USTAVA SRS 1974 

(Uradni list SRS, št. 6/74): 
98. člen 
"Na zemljiščih v naseljih in naseljih mestnega značaja ter na 
drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko in drugačno 
kompleksno graditev, ki jih v skladu s pogoji in postopku, kot to 
določa zakon, določi občina, ne more imeti nihče lastninske 
pravice. Način in pogoje za uporabo takega zemljišča določa 
občina na podlagi zakona." 

13. ZAKON O POGOJIH ZA PRODAJO 
STANOVANJSKIH HIŠ IN STANOVANJ V DRUŽBENI 
LASTNINI 

(Uradni list SRS, št. 13/74, prenehal veljati 18. oktobra 1986, 
Uradni list SRS, št 38/86): 
Ta zakon posredno govori tudi o vrednosti nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v družbeni lastnini: 
- osnova za določitev izklicne cene za javno dražbo oziroma za 
pismene ponudbe za nakup stanovanjske hiše ali stanovanja v 
družbeni lastnini je vrednost stanovanjske hiše, valorizirana na 
dan prodaje. Pri določitvi vrednosti se upošteva tudi prometna 
vrednost zemljišča (2. člen). To pomeni, da je lastnik stavbe plačal 
za stavbišče in funkcionalno zemljišče prometno vrednost zem- 
ljišča ■ polna prometna cena. Glej v tej zvezi zakon o prometu 
z nepremičninami iz I. 1976 ■ gl. spodaj predpis 15). 

14. ZAKON O PRENEHANJU LASTNINSKE PRAVICE 
IN DRUGIH PRAVIC NA ZEMLJIŠČIH, NAMENJENIH 
ZA KOMPLEKSNO GRADNJO 

(Uradni list SRS, št. 19/76. Prenehal veljati 22. junija 1984, Uradni 
list SRS, 18/84) 

14.1. PREDMET UREJANJA: 
Zakon uveljavlja ustavno določbo 98. člena, ki ukinja zasebno 
lastnino na zemljiščih v mestih in na določenih drugih zemljiščih: 
Zakon ureja: 
- določitev mest in naselij mestnega značaja in drugih območij, 
namenjenih kompleksni gradnji; 
- način prenehanja lastninske pravice; 
- odškodnine za odvzem lastninske pravice. 

14.2. PRAVICA UPORABE: 

14.2.a) lastnik stavbe: pravica uporabe stavbišča in 
funkcionalnega zemljišča 
6. člen 
"Če je na zemljišču, ki je po določbah 3. člena tega zakona prešlo 
v družbeno lastnino, stavba, ki po zazidalnem načrtu lahko ostane 
tam, se ta ne prenese v družbeno lastnino, na zemljišču pod 
stavbo in zemljišču, kije potrebno za njeno redno rabo, pa pridobi 
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lastnik stavbe pravico uporabe, dokler stavba stoji. Pravica 
uporabe takega zemljišča se ne more samostojno prenašati na 
drugo osebo. 
Če je na zemljišču, ki je po določbah 3. člena tega zakona prešlo 
v družbeno lastnino, stavba, ki se po zazidalnem načrtu mora 
odstraniti, se za tako stavbo uvede postopek za razlastitev; v 
takem primeru se splošna korist posebej ne ugotavlja." 

14.2.b) prejšnji lastnik: pravica uporabe zemljišča: 
7. člen 
"Prejšnji lastnik zemljišča iz 3. člena tega zakona lahko uporablja 
to zemljišče na način, s katerim se ne menja njegova oblika in 
svojstvo, vse do dneva, dokler za premoženjsko pravne zadeve 
pristojni občinski upravni organ ne izda odločbe, s katero določi, 
da ga mora izročiti občini. 
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba na 
republiški upravni organ, pristojen za premoženjsko pravne 
zadeve. Zoper odločbo tega organa ni dovoljen upravni spor." 

14.2.c) prejšnji lastnik: prednostna pravica gradnje 
8. člen 
"Prejšnji lastnik zemljišča v kompleksu, ki je namenjeno za 
stanovanjsko graditev, ima prednostno pravico uporabe tolikšne 
površine zemljišča, kolikor ga potrebuje za zgraditev stanovanjske 
hiše ali poslovne stavbe, na katerih sme po zakonu imeti lastninsko 
pravico, in za nujno redno uporabo, če sme po zazidalnem načrtu 
na tistem zemljišču sezidati takšno stavbo. 
Za prejšnjega lastnika po tem zakonu se šteje tudi oseba, ki je 
najmanj eno leto pred objavo sklepa občinske skupščine o izdelavi 
zazidalnega načrta predložila pogodbo o pridobitvi tega zemljišča 
pristojni davčni upravi zaradi odmere davka na promet 
nepremičnin." 
9. člen 
"Prejšnji lastnik lahko prednostno pravico uporabe uveljavlja samo 
na eni parceli, nastali po veljavno sprejetem zazidalnem načrtu. 
To pravico lahko uveljavlja le v mejah lastninskega maksimuma 
na stavbah pod pogojem, da površina njegovega zemljišča, ki je 
prešlo v družbeno lastnino, dosega površino novo nastale parcele 
in da ta nova nastala parcela leži vsaj s površino dveh tretjin na 
tem zemljišču." 
Smiselno velja isto za solastnike. 

14.2.č) prenos pravice uporabe in prednostne pravice 
gradnje prejšnjega lastnika in imetnika pravice uporabe: 
13. člen 
"Prejšnji lastnik zemljišča, ki je po določbah tega zakona prešlo v 
družbeno zemljišče, in imetnik pravice uporabe iz 11. člena tega 
zakona more prenesti tako pravico s pravnim poslom le na 
zakonca, potomce, posvojence, starše in posvojitelje, ti pa te 
pravice lahko prenesejo samo na svojega zakonca, potomce, 
posvojence in njihove zakonce. 
Petletni rok za zgraditev stavbe do tretje gradbene faze začne 
teči tudi glede oseb iz prejšnjega odstavka od dneva, ko je -bila 
prejšnjemu lastniku vročena odločba, da mu je zemljišče dano v 
uporabo. 
Pravico iz prejšnjega odstavka tega člena lahko podedujejo zakoniti 
dediči prejšnjega lastnika oziroma imetnika pravice uporabe in 
zakoniti dediči zakonca, potomcev, posvojencev, staršev in 
posvojiteljev, na katere je prejšnji lastnik ali imetnik pravice uporabe 
prenesel to pravico." 
14. člen 
"Kdor uresniči prednostno pravico uporabe na zemljišču, sme 
prenesti s pravnim poslom nedokončano stavbo oziroma 
dokončano stavbo pred potekom petih let od dneva, ko mu je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje za stavbo, samo na osebe iz 
prejšnjega člena. 
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je nična." 

15. ZAKON O PROMETU Z NEPREMIČNINAMI 

(Uradni list SRS, št. 19/76 in 42/86) 

15.1. PREDMET UREJANJA: 
-promet z nepremičninami: "Za promet z nepremičninami po tem 
zakonu se šteje prenos pravice uporabe oziroma lastninske 
pravice s pravnimi posli med živimi." (drugi odstavek 1. člena) 

15.2. PROMET Z STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V DRUŽBENI 
LASTNINI: 
Na stavbnem zemljišču v družbeni lastnini ni mogoče pridobiti 
lastninske pravice, temveč samo pravice, ki jih določa zakon. 
Pravica uporabe se prenese tudi: 
15.2.a) s prenosom uporabe na stavbi v družbeni lastnini: 
se prenese tudi pravica uporabe na zemljišču pod stavbo in na 
zemljišču, ki je potrebno za njeno redno uporabo. 
15.2.b) s prenosom lastninske pravice na stavbi, ki stoji na 
zemljišču v družbeni lastnini: 
"(■■■) se prenese tudi pravica uporabe na zemljišču pod stavbo in 
na zemljišču, ki je potrebno za njeno redno uporabo; če je stavba 
na zemljišču, na katerem je lastninska pravica, se prenese hkrati 
s prenosom lastninske pravice na stavbi tudi lastninska pravica 
na zemljišču pod stavbo in na zemljišču, ki je potrebno za njeno 
redno uporabo." (7. člen) 

15.3. NAČIN PRIDOBITVE PRAVICE UPORABE NA STAVBNEM 
ZEMLJIŠČU V DRUŽBENI LASTNINI: 

15.3.a) odplačno: 
Občani, društva in druge civilne pravne osebe ne moreio brez 
plačila pridobiti pravice uporabe oziroma lastninske pravice na 
nepremičninah v družbeni lastnini. 
(6. člen) Družbene pravne osebe lahko prodajo stavbe in 
posamezne dele stavb občanom društvom in drugim civilnim 
pravnim osebam samo na javni dražbi. (8. člen). Izklicna cena se 
določi po prometni vrednosti stavbe oziroma posameznega dela 
stavbe ob razpisu javne dražbe. O oblikovanju prometne cene 
glej zgoraj zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini (1974) - prometna cena vsebuje 
tudi ceno zemljišča - gre torej za odplačno pridobitev pravice 
uporabe na stavbnem zemljišču. 

15.3.b) neodplačno: 
le društva in druge civilnopravne osebe v izjemnih primerih: 
"Na predlog družbeno politične organizacije lahko Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije izjemoma dovoli, da pridobi društvo in 
druga civilna pravna oseba pravico uporabe na nepremičninah v 
družbeni lastnini brez plačila, (drugi odstavek 6. člena)" 

16. ZAKON O PRAVICAH NA DELIH STAVB 

(Uradni list SRS. št. 19/76; po 159. členu stanovanjskega zakona 
so 19. oktobra 1991 prenehale veljati določbe 1. do 25. člena) 

16.1. PREDMET UREJANJA: 
-lastninska pravica, pravica uporabe in druge pravice na 
posameznih delih stavb in zemljiščih itn. 

16.2. PRIDOBIVANJE PRAVICE UPORABE NA ZEMLJIŠČIH, KI 
PRIPADAJO STAVBAM: 
pridobivajo se po predpisih o pridobivanju in prenehanju lastninske 
pravice oziroma pravice uporabe (gl. predvsem veljavni zakon o 
prometu z nepremičninami - gl. zgoraj zakon o prometu z 
nepremičninami, predpis št. 15). 
"Če stoji stavba v etažni lastnini na zemljišču v družbeni lastnini, 
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imajo etažni lastniki skupno trajno pravico uporabe na zemljišču, 
na katerem stoji stavba, in na zemljišču, ki je potrebno za njeno 
redno rabo." (prvi odstavek 6. člena) 

16.3. ZEMLJIŠKOKNJIŽNA UREDITEV: 
27. člen 
"Etažna lastnina se vpiše v posebno zemljiško knjigo, ki ima 
označbo "Etažna lastnina ("E"). 
Zemljišče in stavba v etažni lastnini se odpišeta iz zemljiško 
knjižnega vložka, v katerem je bilo vpisano zemljišče s tako 
stavbo." 
28. člen 
"Za vsako zemljišče s stavbo v etažni lastnini, ki stoji na njem, se 
ustanovi v knjigi "E" posebej zemljiško knjižni vložek. 
Zemljišče s stavbo v etažni lastnini je posebno zemljiško knjižno 
telo." 

17. ZAKON O UPRAVLJANJU IN RAZPOLAGANJU S 
STAVBNIM ZEMLJIŠČEM 

(Uradni list SRS, št. 7/77 in 8/78) - zakon prenehal veljati 22. 6. 
1984 (Uradni list SRS, št. 18/84): 

17.1. NAČIN ODDAJE STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO: 
Oddaja stavbnega zemljišča se opravi z javnim natečajem s 
pogodbo ali brez javnega natečaja neposredno s pogodbo. Brez 
javnega natečaja se odda urejeno stavbno zemljišče (34): 
- ki je potrebno za graditev komunalnih objektov in naprav, 
- graditev družbeno usmerjene stanovanjske gradnje, 
- graditev stanovanjskih hiš v okviru stanovanjske zadruge, 
- graditev objektov na zemljišču, ki je z urbanističnimi dokumenti 
določeno kot rezervat za objekte investitorja itn ... 
Način, pogoje in postopek oddaje stavbnega zemljišča predpiše 
z odlokom občinska skupščina. Če se stavbno zemljišče odda 
občanom za graditev družinske stanovanjske hiše z javnim 
natečajem, morajo ti pogoji upoštevati tudi stanovanjske, delovne 
in socialne razmere ponudnikov. 
V veliki večini primerov polna odplačnost pridobitve pravice 
uporabe na stavbnem zemljišču. 

17.2. STROŠKI UREJANJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA: 
37. člen 
"Stroški za urejanje stavbnega zemljišča, ki v skladu z načeli 
tega zakona bremenijo investitorja, se določijo s pogodbo o oddaji 
stavbnega zemljišča, ki jo skleneta uprav!jatec in investitor. 
Občinska skupščina lahko določi ugodnosti glede plačevanja 
stroškov občanom z manjšimi osebnimi dohodki, z večjim številom 
družinskih članov, borcem narodnoosvobodilne vojne, mladim 
družinam in drugim osebam, ki so pod posebnim družbenim 
varstvom, ter občanom, ki gradijo družinske hiše v okviru 
stanovanjske zadruge." 

17.3. NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA: 
za: 
- zazidano stavbno zemljišče (se določi glede na površino tlorisne 
površine stanovanj in poslovnih prostorov); 
- nezazidano stavbno zemljišče v mejah območja, zajetega z 
urbanističnim ali zazidalnim načrtom (se določi glede na površino 
zemljišča) (42); 

18. ZAKON O RAZLASTITVI IN O PRISILNEM 
PRENOSU NEPREMIČNIN V DRUŽBENI LASTNINI 

(Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89): 

18.1. PREDMET PREDPISA: 
- razlastitev nepremičnine, na kateri ima kdo lastninsko pravico; 

- prenos pravice uporabe občana, društva ali druge civilne pravne 
osebe na nepremičnini v družbeni lastnini; 
- omejitev lastninske pravice ali pravice uporabe na nepremičnini: 
1. člen 
"(1) Nepremičnina, na kateri ima kdo lastninsko pravico, se sme 
razlastiti, lastninska ali kakšna druga pravica na njej pa trajno ali 
začasno omejiti po določbah tega zakona. 
(3) Pravice, ki jih ima občan, društvo ali druga civilna pravna 
oseba na nepremičnini v družbeni lastnini, se smejo odvzeti ali 
omejiti po določbah tega zakona, če ni z drugim zakonom drugače 
določeno." 

18.2. PRAVICA UPORABE: 
7. člen 
"Z razlastitvijo nepremičnine oziroma s prisilnim prenosom 
nepremičnine iz sredstev ene v sredstva druge družbene pravne 
osebe pridobi razlastitveni upravičenec pravico uporabljati 
nepremičnino v namen, za katerega je bila razlaščena oziroma 
prisilno prenesena iz sredstev ene v sredstva druge družbene 
pravne osebe." 
9. člen 
"(1) Lastniku pripada za razlaščeno nepremičnino ali omejitev 
lastninske ali kakšne druge pravice na nepremičnini pravična 
odškodnina. 
(3) Odškodnino plača razlastitveni upravičenec." 
26. člen 
"(2) Na zahtevo prejšnjega lastnika razlaščene nepremičnine se 
pravnomočna odločba o razlastitvi odpravi, če razlastitveni 
upravičenec v dveh letih po pravnomočnosti odločbe ne izvrši 
pripravljalnih ali drugih del." 

19. ZAKON O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH 

(Uradni list SRS, št. 18/84 in 34/88): 

19.1. STAVBNA ZEMLJIŠČA 
19.1.a) glede na način nastanka (1. člen): 
-zemljišča, ki so s srednjeročnim družbenim planom namenjena 
za graditev objektov in naprav; 
-zemljišča, za katera so izdana predpisana dovoljenja za urejanje 
stavbnih zemljišč oziroma za graditev; 
-zemljišča, na katerih so zgrajeni objekti in naprave. 
Pri definiciji stavbnih zemljišč torej ni odločilna vrsta rabe, vpisana 
v zemljiški knjigi ali katastru, temveč namembnost po (dolgoročnih 
in) srednjeročnih republiških in občinskih planih. 

19.1.b) glede na zazidanost (2. člen): 
zazidana zemljišča so: 
- zemljišča, na katerem stoji objekt (stavbišče); 
- zemljišče, potrebno za njegovo redno rabo (funkcionalno 
zemljišče); 
- zemljišče, ki je urejeno kot javna površina: 
nezazidana zemljišča so: 
- zemljišča, na katerem ni zgrajen objekt ali je na njem zgrajen le 
začasen ali pomožen objekt; 
- zemljišče, na katerem še ni zgrajen objekt do tretje gradbene 
faze; 
- zemljišče, ki presega površino funkcionalnega zemljišča. 

19.1.C) glede na vrsto lastnine (5., 6. člen): 
v družbeni lastnin: 
-upravlja jih občina; 
-z njimi razpolaga občina prek sklada stavbnih zemljišč, 
v zasebni lastnini: 
-občani, društva in civilnopravne osebe (6. člen) 
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19.2. NAČINI PRIDOBIVANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V 
DRUŽBENO LASTNINO: 

19.2.1. SUBJEKT PRIDOBIVANJA: 
V družbeno lastnino jih pridobiva občina. (9. člen) 

19.2.2. NAČIN PRIDOBIVANJA: 
- z odlokom o prenehanju lastninske pravice (ex lege): (glej spodaj 
19.2.2.1.) 
- s prednostnim nakupom (predkupna pravica občine) (25. člen - 
glej spodaj 19.2.2.2.) 

19.2.2.1. z odlokom o prenehanju lastninske pravice (ex lege): 
na območju: 
- zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja 
- ter na drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko in drugačno 
kompleksno graditev (v skladu s srednjeročnim občinskim 
planom); (to ne pomeni, da so vsa zemljišča v mestih in naseljih 
mestnega značaia hkrati stavbna zemljišča v dmžbeni lastnini! - 
po 10/1 se z odlokom na podlagi srednjeročnega plana občine 
določi, katera mestna zemljišča so stavbna zemljišča v družbeni 
lastnini) 

a) Novo lastniško stanje: 
občina pridobi na teh zemljiščih pravico upravljanja (10. člen) 

b) Pravice prejšnjih lastnikov (ki jim je bila lastninska pravica 
odvzeta na podlagi odloka): 

aa) ima pravico uporabe zemljišča, dokler občina ne izda odločbe 
o izročitvi stavbnega zemljišča za potrebe PIN-a. Oblike in 
svojstva zemljišča ne sme menjati. Prejšnji lastnik lahko 
zahteva takojšen prevzem in plačilo odškodnine (13. člen). 
Prenos pravice uporabe po 13. členu: 
- s pravnim poslom: na zakonca, potomce in posvojence in 
njihove zakonce, starše in posvojence ter njihove zakonce, ti 
pa dalje le na svojega zakonca, potomce in posvojence in 
njihove zakonce. 
- z dedovanjem: zakoniti dediči + zakoniti dediči zakonca, 
potomcev, posvojencev, staršev ali posvojiteljev, na katere je 
prejšnji imetnik pravice uporabe prenesel to pravico. (22. člen) 

bb) če je to v skladu s PIN-om, ima prejšnji lastnik prednostno 
pravico uporabe za gradnjo takšne površine zemljišča, 
kakršen je določen s PIN-om (16. člen). To prednostno pravico 
lahko uveljavlja le na eni parceli (17. člen). Solastniki 18. člen. 
Stavbo mora do tretje gradbene faze zgraditi v petih letih od 
pravnomočnosti odločbe o prednostni pravici uporabe za 
gradnjo (19. člen, 20. člen). 

Prenos prednostne pravice uporabe za gradnjo: 
- s pravnim poslom: na zakonca, potomce in posvojence in 
njihove zakonce, starše in posvojence ter njihove zakonce, ti 
pa dalje le na svojega zakonca, potomce in posvojence in 
njihove zakonce. (22/1) 
- z dedovanjem: zakoniti dediči + zakoniti dediči zakonca, 
potomcev, posvojencev, staršev ali posvojiteljev, na katere je 
prejšnji imetnik pravice uporabe prenesel to pravico. (22) 

Kdor uveljavi prednostno pravico uporabe za gradnjo na zemljišču, 
sme prenesti s pravnim poslom stavbo, zgrajeno najmanj do 
tretje gradbene faze, preden preteče petletni rok od dne izdaje 
gradbenega dovoljenja le na zakonca, potomce, posvojence In 
njihove zakonce, starše, posvojitelje in njihove zakonce. (drugI 
odstavek 21. člena) 

cc)če se zemljišče odvzame za izvedbo PIN, se dodeli 
odškodnina po predpisih o razlastitvi in po predpisih o 
kmetijskih zemljiščih (12. člen) 

čč)če se mora stavba po PIN-u odstraniti, se zanjo uvede 
razlastitven postopek (ni razlaščena hkrati z zemljiščem!), 
splošni interes pa se posebej ne ugotavlja (tretji odstavek 15. 
člena) 

dd) stavba, ki bo po PIN-u lahko ostala na stavbnem zemljišču, ki 
je postalo družbena lastnina, se ne prenese v družbeno 
lastnino: lastnik stavbe ima pravico uporabe na stavbišču in 
funkcionalnem zemljišču, dokler stoii stavba. Ta pravica se 
prenaša le s stavbo. (15. člen) 

19.2.2.2. s prednostnim nakupom - predkupna pravica 
občine: 
nezazidanega stavbnega zemljišča - 25. člen; prednostno pravico 
uveljavi občina prek sklada stavbnih zemljišč. Občani, društva in 
druge civilne pravne osebe. 

19.3. SEDANJE STANJE (11.4. 1994): 
Določbe tega poglavja (9. do 28. člen - II. poglavje: "Pridobivanje 
stavbnih zemljišč v družbeno lastnino") so razveljavljene - gl. 
odločbo ustavnega sodišča R Slovenije št. U-l-05/91-18 z dne 
23. 4. 1992, Uradni list RS, št 24/92: 

19.3.a) posledice: 
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani II.Cp 2095/92 z dne 12.5.1993: 
"Po razveljavitvi 9. do 28. člena zakona o stavbnih zemljiščih ni 
več zakonskih ovir za pogodbeni prenos pravice uporabe, ki jo 
ima prejšnji lastnik po 13. in 16. členu v zvezi s 64. členom 
navedenega zakona." 
To pomeni, da je: 
- pravica uporabe iz 13. in 16. člena nezazidanega stavbnega 
zemljišča za prejšnjega lastnika prosto prenosljiva in to tudi, če 
presega obseg funkcionalnega zemljišča. Velja pa le za prejšnjega 
lastnika, in to le za pravico uporabe - promet iz nelastninske v 
lastninsko sfero pa s tem še ni postal mogoč, niti ne morejo teh 
zemljišč mimo zakona odsvajati drugi uporabniki stavbnih zemljišč. 

19.4. ODDAJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V DRUŽBENI LASTNINI 
FIZIČNIM IN CIVILNIM PRAVNIM OSEBAM: 
Stavbno zemljišče v družbeni lastnini se odda v uporabo civilnim 
pravnim osebam in fizičnim osebam za gradnjo stanovanjskih hiš 
in drugih objektov, na katerih imajo lahko lastninsko pravico. (46. 
člen) Stavbnega zemljišča v mestih ter na območjih kompleksne 
graditve ni mogoče oddati v uporabo za gradnjo, če ni urejeno po 
določbah tega zakona. 
Stavbno zemljišče se odda proti plačilu cene tega zemljišča in 
sorazmernega dela stroškov opremljanja in priprave, ki ga mora 
poravnati investitor. Cena kvadratnega metra zajema poprečne 
stroške pridobitve zemljišča na področju urejanja stavbnega 
zemljišča in povečano vrednost zaradi družbenih vlaganj, 
valoriziranih v letu oddaje (49., 50. člen). Način valorizacije predpiše 
občinska skupščina. 
Način oddaje: 
- s pogodbo na podlagi javnega razpisa najboljšemu ponudniku 
(51., 52. člen); 
- brez javnega razpisa (za komunalne objekte, graditev 
stanovanjskih hiš v stanovanjski zadrugi, družbeno usmerjeno 
stanovanjsko gradnjo, zemljiščih za prizidave ali poprave meje 
itn. (51. člen). 
Prenos pravice uporabe stavbnega zemljiča: 
Občan, društvo ali druga civilna pravna oseba ne more prenesti 
s pravnim poslom pravice uporabe stavbnega zemljišča v 
družbeni lastnini, razen če je na zemljišču zgrajena stavba najmanj 
do tretje gradbene faze in če je od dneva, ko je bilo izdano 
investitorju gradbeno dovoljenje, minilo najmanj pet let. Izjema: 
zakonec. Pravica je tudi podedljiva: zakoniti dediči (55. člen). 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 TUJCIH 

(ZTuj-A) 

- EPA - 214 - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 19. seji dne 26. junija 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O TUJCIH, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da sprejme predlog zakona o spremembah zakona 
o tujcih po skrajšanem postopku, ker gre za manjše spremembe 
zakona. Poleg tega je nujno, da je zakon sprejet čimprej, saj gre 
za enega od zakonov v okviru predpristopne strategije, 

povezane z ratifikacijo Evropskega sporazuma o pridružitvi 
Slovenije z Evropsko unijo. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve, 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve. 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Po Zakonu o tujcih vstopajo tujci v Republiko Slovenijo in prebivajo 
v njej na osnovi različih vizumov in dovoljenj. Dovoljenje za stalno 
prebivanje omogoča tujcu časovno neomejeno bivanje v Sloveniji 
in se mu lahko izda pod pogojem, da je tujec najmanj tri leta 
prebival v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. 
Ta rok je lahko izjemoma tudi krajši (drugi odstavek 16. člena). Na 
dovoljenje za stalno prebivanje se veže vrsta pravic (npr. socialnih, 
zdravstvenih ...), bodoča zakonodaja pa bo tudi pravico do nakupa 
nepremičnin tujcev vezala na to dovoljenje. Ocenjujemo, da je 
triletno obdobje bivanja v Sloveniji za pridobitev tega dovoljenja 
prekratko, saj naj bi imel to dovoljenje tisti tujec, ki se je že integriral 
v slovensko življenje, želi pa obdržati status tujca oziroma ne želi 
pridobiti slovenskega državljanstva. 

2. Cilji in načela zakona 

Cilj predlagane novele zakona je, da dovoljenje za stalno prebivanje 

lahko dobijo tisti tujci, katerih preživljanje je zagotovljeno z lastno 
pridobitno dejavnostjo, dohodki ali premoženjem, na ta način pa 
tudi omogočiti, da bo ta populacija glede pravic, čimbolj izenačena 
s slovenskimi državljani. 

3. Finančne in druge posledice 

S predlagano novelo zakona in njeno realizacijo ne bodo nastale 
nove finančne obveznosti za državni proračun. 

Število prošenj in postopkov za pridobitev dovoljenja za stalno 
prebivanje se bo zaradi zaostrenega časovnega pogoja 
zmanjšalo, na drugi strani pa se bo povečalo število postopkov 
za priznanje drugih oblik prebivanja v državi. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91) se v prvem odstavku 
16. člena beseda "tri" nadomesti z besedo "šest". 
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2. člen 3. člen 

Prošnje za dovoljenje za stalno prebivanje, ki so bile vložene Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
pred uveljavitvijo tega zakona, se rešujejo po tem zakonu. Republike Slovenije. 

Z navedeno spremembo zakona se podaljšuje čas prebivanja v 
Sloveniji, ki je tujcu potreben za izdajo dovoljenja za stalno 
prebivanje, od treh na šest let. Sedanja ureditev in praksa, po 
kateri je tujec ob izpolnjevanju ostalih pogojev po treh letih 
dovoljenega in nepretrganega bivanja v Sloveniji dobil dovoljenje 
za stalno prebivanje, sta se glede na značaj tega dovoljenja izkazali 
za neprimerni. Glede na to, da je za pridobitev državljanstva 
potrebno desetletno prebivanje v Sloveniji, od tega zadnjih pet let 
neprekinjeno, in da tuja zakonodaja predvideva časovno podobno 
dolžino prebivanja za izdajo teh dovoljenj, določa sprememba 
zakona dobo šestih let prebivanja kot pogoj za pridobitev dovoljenja 
za stalno prebivanje tujca. 

To obdobje je primerljivo tudi z večino evropskih držav in s tako 
imenovanim sistemom "časovnega stopnjevanja", kjer je 
restriktivnost kriterijev bivanja tujca premosorazmerna z nivojem 
statusa, ki ga želi pridobiti (eno leto - začasno bivanje, šest let - 
stalno bivanje in deset let - državljanstvo); tako nemška 
zakonodaja določa rok 8 let za pridobitev dovoljenja za stalno 
prebivanje, avstrijska 5 let, madžarska in hrvaška 3 leta, švicarska 
10 let, medtem ko italijanska zakonodaja pridobitev dovoljenja za 
stalno bivanje državljanom držav, ki niso članice Evropske unije, 
ne omogoča, za ostale pa je določen pogoj dveletnega bivanja 
oziroma poroka z italijanskim državljanom. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

16. člen 

Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki najmanj tri 
leta neprekinjeno prebiva na območju Republike Slovenije na 
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in izpolnjuje pogoje iz 
drugega odstavka 13. člena tega zakona, ki opravičujejo stalno 

prebivanje na območju Republike Slovenije. 

Tujcu, ki je slovenskega porekla ozirorma katerega prebivanje v 
Sloveniji je v interesu Republike Slovenije, se lahko izda dovoljenje 
za stalno prebivanje pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka. 

Vlogo za dovoljenje za stalno prebivanje vloži tujec pri pristojnem 
organu. 

poročevalec, št. 31 34 10. julij 1997 



Predlog zakona o 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 

0 OBRAMBI (ZObr-?) 

- EPA 215-11 - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je dne 4. julija 1997 predložila 
v obravnavo predlog zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o obrambi (ZObr-?) - skrajšani postopek (EPA 
215-11), ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o obrambi (ZObr-A) - prva obravnava (EPA 1423). 
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je 
predložil poslanec Ivo Hvalica še ni končan, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal 
dodelitev predloga zakona, ki ga je Državnemu zboru 
predložila v obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 3. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O OBRAMBI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku.' 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, ker gre 

za manj zahtevno spremembo in dopolnitev zakona. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Tit TURNŠEK, minister za obrambo, 
- mag. Boris ŽNIDARIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo. 

UVOD 

1. Ocena stanja 

Približevanje Evropski uniji oziroma podpis evropskega 
pridružitvenega sporazuma ter s tem povezana zahteva za 
spremembo 68. člena ustave Republike Slovenije, odpira tudi 
vprašanje ustrezne ureditve sistema varovanja državnega 
oziroma javnega interesa v zvezi z nepremičninami. Z zakonom 

o obrambi (Ur. list RS, št. 82/94) obrambni interesi države niso 
varovani tudi z vidika prometa z nepremičninami, ki se nahajajo v 
okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo. 

2. Razlogi za spremembo zakona 

Razlogi za sprejem zakona so v tem, ker sedanji zakon o obrambi 
ne ureja področja varovanja državnega interesa pri prometu z 
nepremičninami v okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo. 
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3. Cilji in načela zakona 

Cilj zakona je urediti promet z zemljišči v okoliših, posebnega 
pomena za obrambo na podlagi soglasja ministrstva za obrambo. 
Pri tem se kot okoliš posebnega pomena za obrambo lahko določi 
tudi območje, predvideno za razmestitev vojske. 

4. Ocena finančnih posledic sprememb zakona 

Uveljaviiev predloga zakona ne bo povzročila dodatnih stroškov 
za državni proračun. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) se 29. člen spremeni 
in dopolni tako, da se glasi: 

"29. člen 
(obrambni objekti in okoliši) 

(1) Vlada določi objekte in okoliše objektov, ki so posebnega 
pomena za obrambo ter predpiše ukrepe za njihovo varovanje. 

(2) Okoliš iz prejšnjega odstavka je funkcionalno, ograjeno ali 
neograjeno zemljišče vojaškega ali drugega objekta, ki je 
posebnega pomena za obrambo ter varnostni pas ali območje, ki 
je potrebno za varno uporabo takega objekta. Kot okoliš posebnega 
pomena za obrambo se lahko določi tudi območje, predvideno za 
razmestitev vojske. 

(3) Ministrstvo daje soglasje k prometu z zemljišči v okoliših iz 
tega člena, če obrambni interes ni zavarovan z drugimi predpisi 
ter soglasje za meritve, snemanje in raziskave v teh okoliših in 
objektih, posebnega pomena za obrambo.". 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S predlagano spremembo 29. člena zakona o obrambi se v prvem 
odstavku določa, da objekte in okoliše objektov, ki so posebnega 
pomena za obrambo ter ukrepe za njihovo varovanje določi vlada. 

Z drugim odstavkom je določeno, kaj se šteje za okoliše, 
posebnega pomena za obrambo, pri čemer se glede na sedanjo 
rešitev ti okoliši razširjajo še z varnostnim pasom oziroma 
območjem, ki je potrebno za varno uporabo objektov, posebnega 
pomena za obrambo. Kot okoliš, posebnega pomena za obrambo 
pa bi bilo mogoče določiti tudi območje, predvideno za razmestitev 
vojske, ki pa lahko zajema tudi celotno obmejno območje. 

V tretjem odstavku je dano pooblastilo ministrstvu, da daje soglasje 

k prometu z zemljišči v teh okoliših, če obrambni interesi niso 
zavarovani z drugimi predpisi (predvsem je mišljen zakon o 
kmetijskih zemljiščih). Dajanje soglasij za meritve, snemanja in 
raziskave v objektih in okoliših, posebnega pomena za obrambo 
pa je vseboval že sedanji zakon. 

Vlada Republike Slovenije predlaga sprejem zakona po hitrem 
postopku na podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora (Ur. 
list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96), ker gre za izredne potrebe 
države, saj se sprememba zakona nanaša na zaščito državnega 
oziroma javnega interesa v zvezi z nepremičninami in je v 
neposredni povezavi s spremembo 68. člena ustave Republike 
Slovenije. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

29. člen 
(obrambni objekti in okoliši) 

(1) Minister določi objekte in okoliše objektov, ki so posebnega 
pomena za obrambo, predpiše ukrepe za njihovo varovanje ter 

daje soglasje za meritve, snemanje in raziskave v teh objektih in 
okoliših. 

(2) Okoliš iz prejšnjega odstavka je funkcionalno, ograjeno ali 
neograjeno zemljišče vojaškega ali drugega objekta, ki je 
posebnega pomena za obrambo, in je potrebno za uporabo 
takega objekta. 
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Predlog zakona o 

STAVBNIH ZEMLJIŠČIH (ZSZ) 

- EPA 212-11 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 3. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 

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

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje in prostor, 
- Alenka DE JONG, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za okolje in prostor. 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Površje Republike Slovenije pokrivajo štirje osnovni pravni režimi, 
ki opredeljujejo kmetijska zemljišča, gozdove oziroma gozdna 
zemljišča, vodna zemljišča In stavbna zemljišča. Na te osnovne 
plasti pa je mogoče položiti druge pravne režime, ki so v odnosu 
do osnovnih pravnih režimov specialnejši in zato lahko bolj ali 
manj celovito urejajo določeno območje, ter se pri postrožitvi 
omejevanja bolj ali manj pomembno odmlkajo od splošnega 
(osnovnega) režima. Ti pogoji se lahko npr. nanašajo tako na 
promet, uporabo, upravljanje, kot tudi na razpolaganje z 
nepremičninami, ki se nahajajo na območju pod določenim 
režimom. Pogoji so sicer lahko zelo omejevalni, vendar je bistveno 
to, da smejo omejevati vse enako, brez diskriminacije. 

Od vseh nepremičnin, ki so zemljišča, pa edino stavbna zemljišča 
še niso varovana z nobenim predpisom. Kmetijska in gozdna 
zemljišča so namreč že zavarovana na zgoraj opisani način In 
sicer z določbami (novega) zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), 
sprejetega 15. 10. 1996 (Uradni list RS, št. 59/96) v povezavi z 
določbami zakona o gozdovih (ZGozd, Uradni list RS, št. 30/93). 
Te določbe vežejo veljavnost pravnega posla prenosa lastninske 
pravice na odobritev upravne enote, ter s predkupno pravico, ki 
jo lahko uveljavlja kar 7 predkupnih upravičencev, ne nazadnje 
pa tudi z določbami, ki urejajo status kmeta. ZGozd pa še posebej 
varuje splošno korist pri prometu z gozdovi s pravnim Institutom 

predkupne pravice 3 predkupnih upravičencev. Zavarovane pa 
so tudi vode ter vodna in priobalna zemljišča in sicer že po 
obstoječem zakon o vodah (ZVod). Od nepremičnin, ki so objekti, 
pa so po določbah zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) 
zavarovani infrastrukturni objekti in naprave (komunalno omrežje, 
ceste, železnice, itd.). 

Glede na navedeno so v smislu ocene stanja in razlogov za 
Izdajo zakona ključni zlasti naslednji problemski sklopi: 

(1) 
Definiranje zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč: 

Sedanja definicija stavbnega zemljišča izvira Iz skrbi za družbeno 
lastnino. Definicija, da je nezazidano stavbno zemljišče tudi 
zemljišče, na katerem objekt še nI zgrajen do tretje gradbene 
faze, je bila namreč uzakonjena zato, da osebe, katere so 
družbeno zemljišče pridobile od sklada stavbnih zemljišč in so s 
sklenitvijo pogodbe pridobile stvarno pravico na tem zemljišču - 
postali so namreč imetniki pravice uporabe, ne bi trgovale s 
takšnim zemljiščem. Pojem nezazidanega stavbnega zemljišča 
pa sedaj nima več vloge varovala družbene lastnine, temveč je 
njegovo razlikovanje pomembno samo še v vlogi kriterija za 
oblikovanje različnih (lokalnih) politik urejanja prostora. S tem je 
dana možnost, da se pravni režim na nezazidanih stavbnih 
zemljiščih razlikuje od tistega na zazidanih. 

Stavbna zemljišča, zazidana In nezazidana, sedaj ureja zakon o 
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stavbnih zemljiščih, sprejet 23. 5. 1984, torej še v obdobju, ko v 
mestih in naseljih mestnega značaja na stavbnem zemljišču ni 
bilo mogoče imeti lastninske pravice (Uradni list SRS, št. 18/84). 
Zakon je bil leta 1989 sicer dopolnjen v zvezi s komunalnim 
prispevkom, vendar za sedanje razmere nebistveno. Ker pa 
celotno njegovo II. poglavje (Pridobivanje stavbnih zemljišč v 
družbeno lastnino) ni bilo v skladu z novo ustavno ureditvijo, so 
bile določbe členov 9 - 28 z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. 
U-l-105/91 -18 z dne 23. 4. 1992 (Uradni list RS, št. 24/92) 
razveljavljene. Sicer pa so bile tudi že z ustavnim amandmajem 
XCIX (Uradni list RS, št. 7/91) razveljavljene določbe prejšnje 
Ustave SRS, ki so izključevale lastninsko pravico na stavbnih 
zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja. 

Z novo Ustavo RS je v 33. členu zagotovljena pravica do zasebne 
lastnine in dedovanja. Iz členov 67 - 71 Ustave Republike Slovenije 
tudi sicer izhaja, da se način pridobivanja, uživanja ali uporabe 
lastnine lahko omeji le z zakonom. Velja torej načelo, da je v zvezi 
z lastnino vse dovoljeno, kar ni z zakonom izrecno prepovedano. 

Ker še ni prišlo v celoti do preoblikovanja družbene lastnine v 
javno ali v zasebno in ker vsi predpisi še niso usklajeni z novo 
ustavo, so stavbna zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja 
še vedno v družbeni lastnini in imajo fizične osebe na njih pravico 
uporabe. Zaradi prej navedene odločbe US je sedaj onemogočeno 
prehajanje stavbnih zemljišč v družbeno lastnino na podlagi 
odlokov občinskih skupščin. Ker pa preostali še veljavni predpisi, 
ki obravnavajo to področje, prenos pravice uporabe sicer 
omogočajo, zakon o prometu z nepremičninami (ZPN, Uradni list 
RS, št. 19/76 in 42/86) pa ureja med drugim, prenos lastninske 
pravice na stavbi, ki stoji na zemljišču v družbeni lastnini, in prenos 
pravice uporabe na zemljišču pod stavbo in na zemljišču, ki je 
potrebno za njeno redno uporabo (hkrati se lahko preneseta le 
lastninska pravica na stavbi in pravica uporabe na funkcionalnem 
zemljišču, 7. člen), ničesar pa te določbe ne povejo o tistem 
zemljišču, ki presega obseg funkcionalnega zemljišča, bi bilo treba 
z novim zakonom nadomestiti prejšnji zakon o stavbnih zemljiščih 
in ZPN. 

(2) 
Zakonita predkupna pravica: 

V zvezi s predkupno pravico je treba razlikovati med predkupno 
pravico, ki jo zakon omogoča in obvezno predkupno pravico 
(zakonita predkupna pravica), ki jo zakon za določene primere 
posebej predpisuje. Zakonita predkupna pravica se določi v 
primerih, ko zakonodajalec presodi, da mora imeti država oziroma 
lokalna skupnost nadzor nad pravnim prometom z določeno 
stvarjo oziroma zaradi varovanja javne koristi prednost pri 
dostopu do nje. Takšni predpisi, v katerih je zakonodajalec presodil, 
da je zakonita predkupna pravica potrebna, so npr. že ZKZ, ZGozd, 
zakon o naravni in kulturni dediščini (ZNKD), zakon o arhivskem 
gradivu Slovenije (ZAGrad), pa tudi stanovanjski zakon (SZ), 
zakon o varstvu okolja (ZVO), zakon o gospodarskih družbah 
(ZGD), zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG), itd. 

Posebnost iz preteklosti so (bile) določbe o predkupni pravici po 
sedanjem zakonu o stavbnih zemljiščih, pred ustavnosodno 
razveljavitvijo. V sklop razveljavljenih določb je torej zajeta tudi 
določba 25. člena, kjer je bila določena predkupna pravica občine 
do nezazidanih stavbnih zemljišč, kar pomeni, da v Sloveniji ni 
več mogoče pridobivati zemljišč v občinsko last na podlagi zakonite 
predkupne pravice, kot manj prisilne in zato Bolj sprejemljive al- 
ternative institutu razlastitve. 

Predkupna pravica kot taka je pravica določenega subjekta 
(predkupni upravičenec), da je v primeru prodaje neke stvari 
obveščen o pogojih prodaje ter da kupi stvar pod temi pogoji. 

Pogodbena predkupna pravica se ustanovi s pravnim poslom 
med lastnikom in upravičencem. Praviloma je časovno omejena 
in ima samo relativne učinke. Zakon o obligacijskih razmerjih 
(ZOR) sicer prizna predkupnemu upravičencu tudi pri pogodbeni 
predkupni pravici možnost izpodbijati pogodbo, s katero je njegova 
predkupna pravica kršena, če je tretji za njen obstoj vedel ali bi 
moral vedeti. Pri zakoniti predkupni pravici pa predkupnega 
upravičenca določa zakon, njeno trajanje ni omejeno in v primeru 
kršitve lahko upravičenec takšno pogodbo izpodbija (predkupna 
pravica torej učinkuje erga omnes, neodvisno od morebitne dobre 
vere tretje osebe, ki lahko proti prodajalcu v primeru odvzema 
stvari uveljavlja le odškodninske zahtevke). Pri predkupni pravici, 
zlasti še, če gre za zakonito predkupno pravico, se prepletajo 
civilnopravni in javnopravni elementi in se zato lahko govori o 
obligacijski pravici z absolutnimi elementi. Zakonita predkupna 
pravica mora biti zato določena v posebnem zakonu. Navedeno 
pomeni, da se določbe zakona o obligacijskih razmerjih o 
pogodbeni predkupni pravici uporabljajo lahko le subsidiarno ter 
po izrecni zakonski določbi tudi smiselno za zakonito predkupno 
pravico, ki pa jo (za posamezne vrste nepremičnin) morajo določiti 
področni zakoni. Predkupno pravico za stavbna zemljišča mora 
torej urediti novi zakon o stavbnih zemljiščih. 

Ureditev zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 je pred njegovo 
ustavnosodno razveljavitvijo predvidevala možnost, ko je imela 
občina pravico odkupiti prav vsako stavbno zemljišče, saj je 
prejšnji ustavni sistem določal, da nihče ne more imeti lastninske 
pravice na zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja. Kljub 
tako širokim možnostim uveljavljanja predkupnega upravičenja, 
pa se je tudi v preteklosti večina prometa z najpomembnejšimi 
zemljišči odvijala mimo občine. Posledica takšne inercije je tudi 
današnja neurejena situacija v zvezi s funkcionalnimi zemljišči. 
Na podlagi 5. člena zakona o določanju stavbnega zemljišča v 
mestih in naseljih mestnega značaja (1968), kot tudi 41. člena 
republiškega zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice 
uporabe (1972) je bil namreč promet s pravico uporabe na 
stavbnem zemljišču omejen na ožji krog oseb - zakonca, potomce, 
posvojence, starše in posvojitelje, ki svoje pravice niso mogli 
prenesti s pravnim poslom na drugega, dedovanje "pravice 
uporabe" in "prednostne pravice gradnje" pa je bilo urejeno tako, 
da je pravico uporabe lahko dedoval zakoniti dedič prejšnjega 
lastnika kot tudi zakoniti dedič zakonca, potomcev, posvojencev, 
staršev in posvojiteljev, na katere je prejšnji lastnik prenesel to 
pravico. Uporabniki mestnih zemljišč, ki so za zemljiško politiko 
najpomembnejši, so torej mimo občine sklepali "domače pogodbe", 
družbena podjetja pa družbenih zemljišč niso vračala skladom 
stavbnih zemljišč, ki bi jih razporejal med nove uporabnike, temveč 
so samostojno sklepala razne samoupravne sporazume in 
družbene dogovore ter na takih pretvezah z zemljišči (bolj ali 
manj prikrito) trgovala. 

V takih pogojih povsem neučinkovitega instrumenta, v sedanji 
ureditvi v Sloveniji občina in država nimata možnosti, da bi razen 
na prostem trgu pridobili zemljišča za graditev objektov, ki pod 
enakimi pogoji služijo vsem. Izjema so tisti infrastrukturni objekti, 
za katere je dopustna razlastitev nepremičnin, ki pa je neprimerno 
strožji instrument od uveljavljanja predkupne pravice. Spričo 
navedenega so možnosti za aktivno politiko prostorskega razvoja 
zlasti v občini skrajno omejene, končna posledica pa je med 
drugim tudi to, da se graditev številnih objektov n.pr. šolstva, 
zdravstva, socialnega varstva, kulture, znanosti, športa in drugih 
umika s težko pridobitnih zemljišč v strnjenih območjih naselij na 
njihovo obrobje, kjer so na eni strani slabše dostopni in nevključeni 
v enakomerno grajeno strukturo naselja, na drugi strani pa potratno 
zasedajo nepozidan prostor, praviloma na škodo kmetijskih 
zemljišč. 

Uveljavljanje predkupne pravice za določen namen bo seveda 
mogoče pod predpostavko obstoja prostega trga z zemljišči ter 
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ob transparentnosti dogajanj, ki se zagotavlja s kontrolo nad 
zemljiškimi transakcijami in ažurnimi evidencami o gibanju ponudbe 
in povpraševanja ter o cenah zemljišč in drugih nepremičnin. 
Zlasti zaradi navedenega pa je potrebno čimprej pripraviti in sprejeti 
tudi poseben zakon o evidentiranju nepremičnin (zemljišč in stavb 
oziroma drugih objektov, naprav ali drugih posegov v prostor), ki 
naj bi nadomestil zakon o katastru zemljišč (ZKatZ). 

(3) 
Omejitev ali odvzem lastninske ali druge stvarne pravice na 
nepremičnini: 

Po 69. členu Ustave RS se lahko lastninska pravica na nepre- 
mičnini v javno korist odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi 
ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon. 67. člen ustave 
določa, da zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine 
tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka 
funkcija (prvi odstavek 67. člena). Ker je v Republiki Sloveniji 
edini, še veljavni predpis, ki ureja (prisilno) omejitev in odvzem 
lastninskih (in drugih stvarnih) pravic, zakon o razlastitvi in 
prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (ZRPN, Uradni 
list SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89), Ustavno sodišče RS pa je v 
obrazložitvi odločbe, št. U-l-98/95 z dne 11.6. 1996 (Uradni list 
RS, št. 44/96), s katero je razveljavilo nekaj določb zakona o 
prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali 
organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) in zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji) 
napovedalo, da bo slej ko prej presojalo skladnost določb ZRPN 
z Ustavo RS, je treba v novem ZSZ urediti tudi področje 
omejevanja in kot končna možnost, tudi odvzema lastninske 
pravice na nepremičninah (razlastitev). 

Pri tem pa se bo moralo nasloniti seveda na teorijo in prakso 
razvitih družb, ki danes obravnavajo lastninsko pravico na dveh 
ravneh: kot temeljno človekovo pravico v povezavi z drugimi 
človekovimi pravicami, in kot premoženjsko pravico med 
pravicami, ki urejajo gospodarska, socialna in ekološka razmerja. 
Kot temeljna človekova pravica seveda lastninska pravica zahteva 
absolutno varstvo, ki je omejeno le s posegom v pravice drugega. 
Kot premoženjska pravica pa uživa varstvo, ki je omejeno zaradi 
njene gospodarske, socialne in ekološke funkcije. Le takšne 
omejitve (zaradi prej navedenih funkcij) je mogoče na splošno 
imenovati "v javnem interesu" oziroma zaradi javne koristi. Povsod, 
in tudi v Evropi, že dolgo časa poteka iskanje ravnotežja med 
interesom posameznega lastnika in javnim interesom. Mogoče je 
celo reči, da je to danes ena najpomembnejših nalog politike in 
prava, saj obenem pomeni (novo) določitev vsebine lastninske 
pravice. Pojem "javnega interesa" oziroma "v javno korist" se 
namreč spreminja v času in prostoru. Praviloma pa pomeni interes 
pomembne večine skupnosti (družbe) pred interesom posamez- 
nika. 

V tej zvezi se je potrebno zavedati dejstva, da je ustrezna ureditev 
omejevanja lastninske pravice še posebej pomembna za države 
v tranziciji, torej tudi za Republiko Slovenijo. Pri tem velja poudariti, 
da tudi pomembni (slovenski) pravni analitiki in drugi pravni 
strokovnjaki s področja pravnoekonomskih in z njimi povezanih 
pravnolastniških razmerij ugotavljajo, da želja, da bi se čimprej 
preseglo (prejšnjo) družbenolastninsko ureditev, pogosto vodi v 
preveliko poveličevanje absolutnosti lastninske pravice in s tem 
odpor do vsakršnih posegov vanjo. Država pa se v takšnih 
primerih lahko brani le s podržavljanjem zanjo vitalnih dobrin, kot 
je bilo to že v primeru sprejetja zakona o Skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93 in 1/96) ali 
kot se to dogaja sedaj z zakonom o zaključku lastninjenja (ZZL, 
EPA 114-11, hitri postopek). Zavedati se je namreč treba, da sedaj 
še potekajoča privatizacija, zlasti zaradi izjemne zahtevnosti že 
na zakonodajni ravni, ni povsem uravnotežena (denacionalizacija, 

privatizacija stanovanj, lastninsko preoblikovanje podjetij). Tako 
velike spremembe bi tudi sicer v vsaki drugi državi, ki pj.,v tranziciji, 
povzročale prerazporeditve (ne le ekonomskih) moči. V Sloveniji 
pa vse to ustvarja posebno ranljivost družbe kot celote. 

Glede na to, da tudi v razvitem svetu (še vedno) poteka iskanje 
ravnovesja med javnim in zasebnim interesom, kar je mogoče 
utemeljiti tako s Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin iz leta 1950 (KVČTS, Uradni list RS, št. 33/94 - 
Mednarodne pogodbe, št. 7/94), ki v Sloveniji velja od 28. 6.1994, 
kot tudi obema paktoma OZN iz leta 1966 o civilnih in političnih 
pravicah ter o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (Uradni 
list SFRJ - MP, št. 7/71, in Uradni list RS, št. 35/92 - MP št. 9/92 in 
28/93 ter MP št. 9/93) nimajo določb o lastninski pravici je še kako 
nujno, da te omejitve zakonsko uredimo tudi v Sloveniji, 

Znano je namreč, da se ob sprejemu KVČTS tedanje članice 
Sveta Evrope niso mogle sporazumeti glede vsebine varstva te 
edine ekonomske pravice med temeljnimi človekovimi pravicami. 
Kot izhod v sili so tedanje članice Sveta Evrope v letu 1952 sprejele 
Protokol št. 1 k KVČTS, ki pa omogoča državam članicam 
ratifikacijo KVČTS brez njega. V Republiki Sloveniji pa je navedeni 
protokol začel veljati hkrati z KVČTS (28.6.1994), in se na podlagi 
8. člena Ustave RS tudi neposredno uporablja. Določbe, ki naj bi 
uredile takšno omejevanje, pa morajo seveda na eni strani izhajati 
iz 69. člena Ustave RS, na drugi strani pa iz določb Protokola 
št. 1 k KVČTS. Ker pa obravnavani protokol, med drugim, nejasno 
določa, da ima vsaka fizična ali pravna oseba pravico do 
spoštovanja svojega premoženja in da nikomur ne sme biti lastnina 
vzeta, razen če je to v javnem interesu v skladu s pogoji, ki jih 
določa zakon, in ob spoštovanju splošnih načel mednarodnega 
prava, da pa prej navedeno nikakor ne omejuje držav, da uveljavijo 
zakone, za katere menijo, da so potrebni za nadzor nad uporabo 
premoženja v skladu s splošnim interesom ali za zagotovitev 
plačila davkov, drugih prispevkov ali denarnih kazni, navedene 
določbe v praksi dolgo časa niso zaživele. 

Glede na to, da se je tudi v Evropi največ težav pri omejevanju 
lastninske pravice pokazalo pri presoji, kako obravnavati pravni 
režim javnega dobra (stvari v splošni rabi, stvari torej, ki jih pod 
enakimi pogoji, določenimi z zakonom, lahko uporablja vsak), je 
mogoče z veliko stopnjo zanesljivosti ugotoviti, da je navedeno 
zadnja meja, ko je omejitev lastninske pravice že tako obsežna, 
da o njej, lastninski pravici namreč, ni mogoče več govoriti. Dokler 
pa omejitev lastninske pravice še ni tako obsežna, kot je to npr. v 
primerih položitve in rednega vzdrževanja (nadzemnih ali 
podzemnih) komunalnih, energetskih in drugih podobnih objektov 
in naprav (javna infrastruktura), pa bi bilo lahko omogočena samo 
ustanovitev služnosti. Služnost je tudi sicer manj prisilna in zato 
bolj sprejemljiva alternativa institutu razlastitve. 

Služnost za potrebe javne infrastrukture, kolikor je ni mogoče 
ustanoviti na podlagi splošnega stvarnopravnega režima, je zato 
predvidena tudi v vseh evropskih predpisih o razlastitvi (delna ali 
nepopolna razlastitev). Na podlagi stvarnega prava je mogoče 
ustanoviti služnost s pravnim poslom (soglasje volj državnega 
organa oziroma organa lokalne skupnosti ter lastnika služne 
stvari) ali z odločbo državnega organa. V tej zvezi pa je potrebno 
pripomniti, da je po odločbi Vrhovnega sodišča RS VSS, št. U 
552/87-9 z dne 14. 1. 1988 to lahko le sodišče, ki lahko stvarno 
služnost ustanovi, če lastnik gospodujoče stvari sploh ne more 
ali delno ne more uporabljati stvari brez ustrezne uporabe služne 
stvari, kot tudi v drugih z zakonom določenih primerih - npr. nova 
razdelitev zemljišč iz komasacijske mase, služnost (do)odvajanja 
vode čez druga zemljišča na melioracijskem področju ipd. Služnost 
pa se lahko ustanovi tudi s priposestvovanjem - stvarna služnost 
se pridobi na ta način, če je lastnik gospodujoče stvari služnost 
dejansko izvrševal dvajset let in če lastnik služne stvari temu ni 
nasprotoval niti ni prišlo do izvrševanja služnosti z zlorabo 
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zaupanja lastnika ali posestnika gospodujoče stvari. Značilnosti 
pridobitve služnosti na avtoritaren način so torej primeri, ko je 
ustanovitev služnosti za določen namen predvidena z zakonom, 
ko je izdana konstitutivna odločba postala pravnomočna in pod 
pogojem plačila nadomestila, ki pa se določi, če tako zahteva 
lastnik služne stvari. 

Služnost prehoda, prevoza, zajemanja vode, polaganja 
vodovodnih cevi, plinovodov, toplovodov, naftovodov, kanalizacije, 
telefonskih vodov objektov za prenos in razdelitev električne 
energije In druge, kot je tudi sedaj določena v ZRPN, se od splošne 
ureditve služnosti razlikuje po tem, da je na podlagi tega zakona, 
za izpolnjevanje zakonskih pogojev za dovolitev služnosti, 
postavljen pogoj obstoja javnega interesa (javna korist). Gre torej 
za lex specialis, ki razširja situacije, ko je možna prisilna 
ustanovitev stvarne služnosti. Z vidika prej omenjene odločbe 
Vrhovnega sodišča RS pa postaja vprašljiva uporabnost te 
specialne ureditve, saj razlastitveni zakon predvideva kot pristojen 
organ upravni organ, ki služnost ustanovi po upravnem postopku. 
S tega vidika bi bilo torej vsekakor potrebno obstoječe 
razlastitvene predpise prilagoditi strožjim zahtevam sedanje 
družbene ureditve. 

Glede na navedeno bi bilo smiselno urediti postopek (prisilne) 
vzpostavitve in rednega vzdrževanja infrastrukturnih objektov in 
naprav v okviru novega ZSZ, ki bo uredil možnosti razlastitev. V 
zvezi s prej navedeno odločbo Ustavnega sodišča št. U-l-98/95 
z dne 11. 7.1996 (Uradni list RS, št. 44/96), ko je mogoče ugotoviti, 
da bo obstoječi ZRPPN slej ko prej na ustavno-sodnem preverjanju 
(XI. točka 21. odstavka obrazložitve) in da je treba razlastitvene 
predpise prilagoditi strožjim zahtevam sedanje družbene ureditve, 
pa se postavi logična rešitev, ki bila v tem, da o vseh omejevanjih 
lastninskih pravic v javno korist, torej tudi razlastitvah, odloča le 
sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče tudi po sedanjih 
predpisih o razlastitvah odloča o odškodninah, če predhodno v 
postopku, ki ga vodi upravni organ, ni bil dosežen sporazum. 

Razlastitev naj bi se torej uporabljala le v primeru, če bi bila prej 
izkazana javna korist. Če bi šlo za gradnjo objektov gospodarske 
javne infrastrukture in za potrebe obrambe, po zakonu (ex lege), 
za druge primere pa šele po pravnomočnosti odločbe o ugotovitvi 
javne koristi. V posameznem primeru naj bi bila dopustna le, če bi 
bil izkazan razlastitveni namen, ki ga ne bi bilo mogoče doseči na 
drug način, ki bi manj prizadel lastnika oziroma imetnika pravice 
na stavbnem zemljišču, oziroma lastnika stavbe ali drugega objekta 
oziroma naprave. 

(4) 
Grajeno javno dobro: 

V družbeni lastnini je še vedno del nepremičnin, ki so bile v 
preteklosti opredeljene kot "dobrine v splošni rabi", med drugim 
tudi tiste, ki so po določbah zakona o graditvi objektov (ZGO) 
objekti (grajeno javno dobro). Zato bi bilo potrebno v novem zakonu 
tudi določiti, katera stavbna zemljišča so javno dobro in režim na 
njih. Urediti pa je potrebno tudi vsa stavbna zemljišča, na katerih 
so obstoječe in na katerih se gradijo nove avtoceste oziroma 
druge javne ceste, železnice oziroma drugi infrastrukturni objekti 
in naprave, nacionalnega in lokalnega pomena, pa tudi druga 
zemljišča (vodna, itd.). Prej navedenim dobrinam je tjil tudi v prejšnji 
ustavi SRS iz leta 1974 priznan poseben pomen in je zanje veljala 
absolutna prepoved odtujitve iz družbene lastnine. Katere so te 
dobrine (vode, naravna bogastva, kulturni spomeniki, ceste, javne 
površine...) in pravni režimi za posamezno dobrino je (bilo) oziroma 
bi moralo biti določeno v področnih zakonih. Kljub spremembi 
ustavnega sistema razlogi za posebno ureditev in varstvo takih 
dobrin še vedno obstajajo. 

Javno dobro kot tako, torej tudi grajeno javno dobro, so namreč 
stvari, ki so primarno namenjene splošni in enakopravni rabi 
vsakogar pod pogoji, ki so opredeljeni z zakonom in odvisni od 
namena posamezne vrste stvari. Tudi v starojugoslovanskem in 
nekaj let po II. vojni tudi v novojugoslovanskem pravu so bile 
dobrine v splošni rabi primeroma naštete, npr. v 15. členu 
splošnega zakona o ljudskih odborih - ceste, reke, kanali, 
železnice, parki itd. Primeroma jih je našteval tudi zakon o prometu 
z nepremičninami iz leta 1954, z njegovo novelo iz leta 1965, pa 
je naštevanje izpadlo. Odtlej jih ni noben splošen predpis niti 
primeroma naštel. Primerjalnopravni pristopi k urejanju režima 
stvari v splošni rabi pa so različni, konceptualno sta si npr. najdlje 
nemška in francoska ureditev javnega dobra, kar je posledica 
tradicionalno različnega razumevanja lastnine. Vsem ureditvam 
pa so skupna temeljna načela urejanja javnega dobra in sicer 
svoboda in enakost ter začasnost in anonimnost rabe. 

Temeljni opredelilni znak javnega dobra, ki ga izloča iz širše 
kategorije javnih stvari, je splošna raba. Splošna raba pomeni, da 
je določena stvar dostopna vsakomur. Vsakdo ima pravico, da 
stvar uporablja v skladu z določenim namenom ali na običajen 
način. Bistvena elementa splošne rabe sta raba stvari in način 
rabe, ki tvorita vsebinsko celoto. Splošne rabe ni mogoče 
izenačevati z rabo kot enim od elementov lastninske pravice, za 
katerega ne velja funkcionalna omejitev. Zato je splošna raba 
bistveno ožji pojem. Način rabe je za vsako dobrino v splošni rabi 
določen posebej. Predvsem gre za rabo, ki najmanj obremenjuje 
substanco stvari in zagotavlja njeno dostopnost vsem subjektom, 
ki imajo za to interes. 

Posebna raba dobrine v splošni rabi pa je poseben institut, ki se 
kvantitativno in kvalitativno razlikuje od splošne rabe. Gre za 
način rabe, ki na nek način prerašča vsakomur zagotovljeno 
pravico do splošne rabe stvari. Upravičencu so na dobrini 
zagotovljena določena ekskluzivna upravičenja. Oblike posebne 
rabe so po svoji vsebini različne. Včasih gre za vsebinsko podobno 
upravičenje kot pri splošni rabi, vendar s posebnim sredstvom ali 
na poseben način (prevoz super težkega tovora po cesti), včasih 
pa različnega (npr. postavitev prodajnega kioska na pločnik). 
Bistveno je, da gre za rabo, ki odstopa od rabe, ki je določena s 
konstitutivnim aktom, ki določa način splošne rabe stvari. 
Upravičenec do posebne rabe je le tisti, ki za posebno rabo 
pridobi pravni temelj. To pa je lahko odločba upravnega organa ali 
pravni posel (najemna oziroma zakupna pogodba). V nobenem 
primeru pa pravica do posebne rabe ne sme poseči v pravico 
splošne rabe na način, ki bi pomenil njeno omejevanje ali 
izključevanje. Zaradi nedorečenosti predpisov pa je pri nas sporno, 
ali se v zvezi s pravico posebne rabe uporabljajo civilni ali upravni 
predpisi. Večinsko in v praksi potrjeno stališče zagovarja sicer 
obe možnosti, pri čemer je bistvena tudi narava spora. Če je 
nosilec posebne rabe moten pri njenem izvrševanju, ni nobenih 
ovir, da svojih pravic ne bi uveljavljal po pravilih motenja posesti. 
Spor z upravičencem do splošne rabe pa po svoji naravi gravitira 
v sfero upravnega spora. Ne glede na navedeno pa se ti problemi 
ne nanašajo na materijo, ki naj bi jo uredil novi ZSZ. 

V obstoječih predpisih s področja urejanja prostora in graditve, in 
tudi v obstoječem zakonu o stavbnih zemljiščih ni ustrezne 
definicije, kaj je to gospodarska javna infrastruktura. Ker je 
opredelitev tega pojma bistvena, zlasti v posledicah na področju 
omejevanja lastninskih pravic na zemljiščih, kadar jo je potrebno 
zgraditi, saj so objekti gospodarske javne infrastrukture in 
zemljišča, na katerih so zgrajeni, glede na svoj namen grajeno 
javno dobro, javno dobro kot tako pa tudi v drugih predpisih, 
kamor bi takšna ureditev bolj sodila, tudi ni urejeno, je potrebno v 
novem ZSZ, med drugim tudi določiti, da so gospodarska javna 
infrastruktura objekti in omrežja, ki so (neposredno) namenjena 
izvajanju gospodarskih javnih služb na področju komunalnega in 
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vodnega gospodarstva, ravnanja z odpadki, varstva okolja, 
energetike ter prometa in zvez. Kot javna infrastruktura naj bi bili 
torej zlasti opredeljeni komurlalrii in drugi objekti in naprave, katerih 
uporaba je namenjena vsem pod enakimi pogoji, kot npr. ulice, 
tržnice, igrišča, parkirišča, parki, zelenice, rekreacijske površine 
in podobno, ter seveda vsa "klasična" komunalna infrastruktura. 

Samo objekti javne infrastrukture in zemljišča, na katerih so 
zgrajeni, se torej lahko štejejo za grajeno javno dobro. Objekti 
javne infrastrukture in zemljišča, na katerih so, naj bi torej morale 
biti z novim ZSZ opredeljene kot stvari v splošni rabi. Ker vsi 
pravni sistemi težijo glede te kategorije stvari k istemu cilju: 
vzpostaviti takšen pravni režim, ki bo zagotovil varstvo javnega 
namena stvari, je treba tudi z ZSZ to materijo urediti na enakih 
načelih. Ker pa so pravni mehanizmi, ki vodijo do tega cilja, različni 
in se primerjalne pravne rešitve glede posameznih elementov 
pravnega režima javnega dobra razlikujejo med seboj (v svetu 
sta se oblikovala dva temeljna modela pravne ureditve javnega 
dobra - francoski in nemški), pa je potrebno tudi poudariti, da 
lastninsko vprašanje - čeprav je verjetno najpomembnejše - ni 
edino vprašanje, povezano s pravnim režimom (tudi grajenega) 
javnega dobra. 

(5) 
Opremljanje stavbnih zemljišč: 

V sedanjem sistemu urejanja prostora ni toliko sistemskih napak, 
kot bi bilo na to mogoče sklepati glede na to, kako slabo dejansko 
deluje. Če primerjamo ureditve drugih evropskih držav, ugotovimo, 
da ne razpolagajo z nikakršnimi drugimi, bistveno drugačnimi 
možnostmi pridobivanja nepremičnin za namene graditve in za 
pridobivanje nepremičnin v javno last za javne potrebe, kakršni 
niso znani oziroma bi ne mogli biti uporabljeni tudi v naši ureditvi 
urejanja prostora. Bistvena razlika je torej le v razdelanosti 
posameznih instrumentov in v uigranosti posameznih civilno- 
pravnih (predkupna pravica), upravnopravnih (razlastitev), 
planskih (rezervacije) in ekonomskih instrumentov (davki in 
takse), ki kot celota posredno vplivajo na večjo ali manjšo ponudho 
zemljišč, na oblikovanje cen nepremičnin ter na posledično lažjo 
dostopnost zemljišč tudi za investitorje posegov javnega pomena, 
zlasti občin. Od vseh takšnih instrumentov pa je obstoječi ZSZ, 
poleg prej navedene kompleksne razlastitve in "kompleksne" 
predkupne pravice, kar pa je sedaj z odločbo US iz leta 1992 
razveljavljeno, uredil samo vprašanje obveznega opremljanja 
stavbnih zemljišč ter določil obveznost plačevanja nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča, kot neke vrste podmene za 
prejšnja vlaganja v komunalno infrastrukturo. 

V zvezi z navedenim je zato nujno na novo urediti način, pravila in 
pogoje urejanja prostora ter nadomestiti predpise o urejanju 
prostora in naselij iz leta 1984, seveda tudi z drugimi zakoni, 
zlasti z novim zakonom o urejanju prostora in zakonom o davku 
na nepremičnine. Novi "prostorski" zakon bo moral sistemsko 
urediti cilje in načela urejanja prostora ter njihovo uresničevanje, 
prostorsko planiranje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, 
vključno z organizacijo nosilcev urejanja prostora in sredstev 
prostorskega planiranja. Uvesti bo moral instrumente planiranja 
in urbanističnega načrtovanja prostora, ter določiti pogoje za 
zavarovanje ciljev in načel urejanja prostora. Sistemsko bo moral 
tudi posodobiti dovoljevanje posegov v prostor in izvajanje nadzora 
nad njimi ter seveda tudi izvršiti prevezavo obstoječega stanja na 
novo ureditev. Novi zakon o davku na nepremičnine pa naj bi 
uredil obdavčevanje zemljišč in zgradb v lasti fizičnih in pravnih 
oseb. Z davkom na nepremičnine naj bi se torej zajela obdavčitev 
objektov in zemljišč kot del premoženja fizičnih in pravnih oseb. 
Ker pa naj bi bil davek na nepremičnine v celoti vir za lokalne 
proračune, naj bi z uveljavitvijo tega predpisa prenehali sedanji 
občinski odloki o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. 

Davek na nepremičnine bi moral torej nadomestiti sedanji davek 
na premoženje (davek na posest stavb), določen v zakonu o 
davkih občanov, in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
ki je določeno v obstoječem zakonu o stavbnih zemljiščih iz leta 
1984. 

Novi ZSZ bo namreč lahko uredil le nujne ukrepe. Na nezazidanih 
stavbnih zemljiščih bo zaradi gradnje v javno korist uvedena 
predkupna pravica občine in države. Neupoštevanje predkupne 
pravice bo moralo biti sankcionirano z ničnostjo sklenjenega 
pravnega posla. Promet z zemljišči bo mogoč le ob predhodni 
pridobitvi potrdila o tem, da na zemljišču, ki je predmet prodaje, 
predkupna pravica ne obstaja. Potrdila bo moral izdajati upravni 
organ ministrstva pristojnega za prostor. Pogodba bo morala biti 
sklenjena v obliki notarskega zapisa, sicer ne bo vknjižljiva. O 
obstoju potrdila se bo moral notar, preden bo notarski zapis 
sestavil, prepričati. Določbe o prometu pa bodo veljale tudi za 
stavbna zemljišča, na katerih bo obstajala predkupna pravica na 
podlagi zakona o varstvu okolja ter predpisov o naravni in kulturni 
dediščini. Uveljavljanje javne koristi pa naj bi bilo seveda omogočeno 
tudi z novo ureditvijo razlastitve in ustanovitve služnosti. 

Razmisliti pa bilo treba tudi o t. i. prostorskih rezervacijah, kjer 
pristojni organi poskušajo preprečiti nadaljnjo nadgradnjo že tako 
zapletenih lastniških in posestnih situacij, kot tudi umetno 
povečevanje vrednosti in pomena posamezne nepremičnine za 
njihovega lastnika, saj vsaka dodatna zemljiška transakcija 
predstavlja pri kasnejši realizaciji planske odločitve dodatno 
časovno in finančno oviro za investitorja. Navedeno pa seveda 
ne bo mogoče urediti v obravnavanem zakonu, ampak šele v 
novem zakonu o urejanju prostora, ki je tudi uvrščen v seznam 
zakonskih projektov, ki jih je potrebno sprejeti in uveljaviti še pred 
uveljavitvijo evropskega pridružitvenega sporazuma. 

Z institutom prostorskih rezervacij v Sloveniji nimamo izkušenj, 
saj za takšne ukrepe sedaj ne obstoji več zakonska podlaga, v 
preteklem obdobju pa določba 49. člena Zakona o urejanju naselij 
in drugih posegov v prostor iz leta 1984 (ZUN), ki je bila naslonjena 
na sočasnost sprejemanja srednjeročnih družbenih planov 
(splošna prepoved delitve obstoječih parcel, prepoved graditve 
in prepoved spremembe kulture zemljišča na posameznih 
območjih, za katera se predvideva izdelava prostorskega 
izvedbena načrta), ni nikoli "zaživela". To pa ne pomeni, da se v 
praksi ni poskušalo na bolj ali manj radikalne načine dosegati 
podobnih učinkov, kot jih je imela uporaba tega instituta v državah, 
kjer je njegova uporaba zakonsko predvidena. Tako so občinski 
upravni organi za varstvo okolja in urejanje prostora izdajali sklepe 
priporočilne narave, s katerimi se je lastnike zemljišč in objektov 
obveščalo o občinskih namerah za celovito ureditev določenega 
območja in jim priporočalo, da sklenejo organizacijsko obliko 
(dogovor s podjetji za svetovalni ali izvedbeni inženiring ali konzorcij 
lastnikov), s pomočjo katere bi se realizirali ustrezni programi. V 
takih primerih niso bili redki primeri težav pri pridobivanju potrebnih 
dovoljenj posameznih lastnikov, ki so se odločali za individualne 
akcije na svojem zemljišču. 

(6) 
Oddajanje stavbnih zemljišč za gradnjo: 

Po sedanjem zakonu o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 občina 
oziroma v njenem imenu sklad stavbnih zemljišč oddaja za gradnjo 
stavbna zemljišča v družbeni lastnini. Če pa naj bi se zemljišče 
prodalo za gradnjo, kar pa bo potrebno po dokončanju lastninjenja 
stavbnih zemljišč, pa je po Zakonu o lokalni samoupravi (ZLS) 
potrebno soglasje občinskega sveta. Po četrtem odstavku 51. 
člena ZLS je odsvojitev nepremičnine možna le, kadar se zanjo 
opredeli dve tretjini članov sveta. Ker pa bi to pomenilo, da občina 
praktično ne bi mogla več oddajati zemljišč za gradnjo, bo potrebno 
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čimprej sprejeti novi zakon o lastninskih in drugih stvarnih 
pravicah, ki ureja tudi stavbno pravico (kot stvarno pravico). 
Predlog zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah - EPA 
1132, pripravljen za drugo obravnavo, predvideva uvedbo stavbne 
pravice. Stavbna pravica je stvarna, podedljiva in prenosljiva 
oziroma odsvojljiva pravica graditi stavbo na tujem zemljišču in 
pod njim, jo uporabljati ter jo imeti v lasti. 

Gospodarski pomen stavbne pravice je še posebej pomemben v 
naših razmerah, saj je zaradi omejenosti stavbnih zemljišč, njihove 
visoke cene in nepripravljenosti lastnikov, da bi jih prodajali, 
onemogočena smotrna izraba prostora. Stavbna pravica pa 
omogoča lastniku ohranitev lastninske pravice na zemljišču in 
določene trajne prihodke od zemljišča, graditelju pa večjo pravno 
varnost, ki jo z uvrstitvijo stavbne pravice med stvarne pravice 
nudi njihovo posebno stvarnopravno varstvo. 

Rešitve v predlaganem zakonu pa bo treba nasloniti tudi na že 
pripravljeni zakon o lastninjenju stavbnih zemljišč v družbeni 
lastnini, ki so ga že leta 1993 v obravnavo vložili trije poslanci 
Državnega zbora RS (EPA 273) in o katerem je že bila opravljena 
prva obravnava. Ta novi zakon bo preoblikoval obstoječe pravice 
na družbeni lastnini (uporaba, razpolaganje, upravljanje) v 
lastninsko pravico in določil pravila za vpis v zemljiško knjigo. 
Zakon naj bi vzpostavil lastninsko pravico na vseh nepremičninah 
v družbeni lastnini, ki se ne lastninijo po drugih zakonih, razen na 
vodnih zemljiščih in nepremičninah, na katerih imajo pravico 
uporabe in razpolaganja tuje osebe. To lastninjenje bo treba urediti 
s posebnim zakonom. 

(7) 
Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči: 

Iz prej navedenega izhaja, da bo moral novi ZSZ na novo urediti 
tudi pojem gospodarjenja s stavbnimi zemljišči (v javno korist). To 
naj bi obsegalo pridobivanje, menjavo in oddajanje (odtujevanje) 
stavbnih zemljišč za gradnjo, graditev gospodarske javne 
infrastrukture, s katero se bo šele lahko zagotovila uporabnost 
stavbnih zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih 
zemljišč) ter seveda upravljanje z javno gospodarsko 
infrastrukturo. S stavbnimi zemljišči pa naj bi seveda gospodarila 
občina. Zato je potrebno z zakonom določiti, da občina za 
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ustanovi gospodarsko javno 
službo. Več občin, vendar najmanj z eno mestno občino, pa naj bi 
lahko ustanovilo skupno gospodarsko javno službo. 

V tej zvezi pa je potrebno razrešiti tudi problem sedanjih občinskih 
skladov stavbnih zemljišč. Za razumevanje statusa "starih" 
skladov stavbnih zemljišč je potrebno tudi sicer izhajati iz razlogov, 
zaradi katerih so bili ti skladi sploh ustanovljeni z zakonom o 
stavbnih zemljišč iz leta 1984 in ki so prisilno (zakonsko postavljen 
rok: najpozneje do konca 1985) nadomestili prejšnje enote 
komunalne skupnosti za urejanje stavbnih zemljišč oziroma 
stavbne zemljiške skupnosti ter prevzeli njihova sredstva, pravice 
in obveznosti. Ker je tedanja federacija omejevala kvote v 
proračunih družbenopolitičnih skupnosti (prejšnjih občin) z raznimi 
interventnimi (finančnimi) zakoni, je bilo ob pripravi obravnavanega 
zakona sklenjeno, da se za sredstva, ki so se nabirala iz 
zakonskih virov za takratno usmerjeno stanovanjsko gradnjo, 
ustanovijo posebni skladi, in sicer kot oblika, v kateri se ta sredstva 
lahko izognejo državnim (SFRJ) omejitvenim posegom v sferi 
javne porabe. Takrat pa je bilo seveda tudi dogovorjeno, da skladi 
ne bi smeli biti preveč avtonomni, ker je šlo pri stanovanjski gradnji 
dejansko za občinsko pristojnost. Zato so bili v zakonu iz leta 
1984 skladi stavbnih zemljišč sicer pravno oblikovani kot pravne 
osebe z lastnim žiro računom, sicer pa so bili vezani neposredno 
na skupščino občine In njeno politiko. Imenovanje predsednika in 
članov upravnega odbora sklada je bila namreč mogoča le izmed 

delegatov skupščine občine. Skladi so torej morali funkcionirati 
kot integralni del prejšnje občine. Pozneje so se v nekaterih 
občinah bolj ali manj osamosvojili, vendar je njihov pravni položaj 
in njihova ureditev ostala nespremenjena vse doslej. 

Ker torej tudi iz navedenega izhaja, da so razlogi, zaradi katerih 
so bili ustanovljeni (nepravi) skladi stavbnih zemljišč, odpadli, 
stanovanjska (iz)gradnja pa je tudi po novi ureditvi lokalne 
samouprave nedvomno v občinski pristojnosti, bi bilo treba takšne 
(ne)sklade odpraviti, seveda z zakonom. Tudi 38. člen zakona o 
financiranju občin (ZFO), ki določa, da so od 1. 1. 1995 prihodki 
od nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, prihodki proračuna 
novih občin, napotuje na isti zaključek, saj ji je na ta način z 
zakonom odvzeta finančna osnova. Ker pa je v preteklosti prejšnja 
občina razpolagala seveda le z zemljišči v družbeni lastnini, z 
njimi pa je upravljal sklad, takšna "družbena" zemljišča pa seveda 
obstajajo še sedaj, bo potrebno novi zakon o stavbnih zemljiščih 
tudi ustrezno povezati z zakonom, ki mora urediti lastninjenje 
zemljišč oziroma nepremičnin, ki niso predmet lastninjenja po 
drugih zakonih. Do dokončanja lastninjenja vseh družbenih 
stavbnih zemljišč je torej potrebno, da začasno ti skladi še obstajajo. 
Ker pa tudi sicer ni verjetno, da bi nova občina lahko razpolagala 
z družbenimi stavbnimi zemljišči z območja druge občine, pa naj 
bi se z novim zakonom uredilo tudi to vprašanje. 

Ker so torej z novo državo odpadli razlogi, zaradi katerih so bili 
ustanovljeni skladi stavbnih zemljišč kot funkcionalni del tedanje 
občine, bi jih bilo potrebno odpraviti, seveda v okviru ustreznega 
prehodnega obdobja, v katerem bi občine ustanovile ustrezno 
gospodarsko javno službo za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. 
Več občin skupaj bi seveda lahko ustanovilo skupno gospodarsko 
javno službo. Stari skladi naj bi se torej ukinjali na podlagi zakona, 
ki bo njihovo ukinitev predvidel, z občinskimi odloki. Zakon pa bo 
moral urediti tudi vprašanje, kako se bodo ukinili skladi, ki upravljajo 
z zemljišči, ki sodijo v območje večih novih občin. 

Pri gospodarjenju s stavbnimi zemljišči pa je opozoriti še na 
dodatno oviro, ki jo predstavljajo nerazumljivo rigorozne določbe 
zakona o lokalni samoupravi (ZLS), po katerih o pridobitvi in 
odtujitvi premičnin in nepremičnin odloča občinski svet (29. člen), 
ob dodatni zaostritvi iz četrtega odstavka 51. člena, po katerem 
je za odsvojitev nepremičnin potrebna dvotretjinska večina vseh 
članov občinskega sveta (kvalificirana absolutna večina). Zlasti 
zaradi navedenega je potrebno pospešiti s sprejemanjem zakona 
o lastninski in drugih stvarnih pravicah - EPA 1132, ko predvideva 
uvedbo stavbne pravice ter s tem omogoča oddajanje stavbnih 
pravic za gradnjo. 

(8) 
Sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči: 

Slovenija se je znašla v razmerah tržnega gospodarstva na 
področju nepremičninskega trga, torej tudi stavbnih zemljišč, 
nepripravljena. Do sprejema sistemskih rešitev bi zato vsekakor 
kazalo razmisliti o uvedbi preizkušenih mehanizmov, ki bi omilili 
negativne posledice obstoječih pravnih praznin. Ti instrumenti 
zemljiške politike so pomembno sredstvo državnega intervenci- 
onizma v razmerah tržnega gospodarstva s tem, da so njihovi 
potencialni pozitivni učinki v obstoječi finančni zakonodaji 
razmeroma slabo izkoriščeni, saj je prejšnji sistem temeljil na 
izhodišču, da bo z upravnimi mehanizmi mogoče vnaprej predvideti 
najugodnejše razplete in preprečiti morebitne konflikte med 
zasebnimi in javnimi interesi. Praksa je pokazala, da idealno 
zamišljeni sistem ni sledil dejanskim potrebam potencialnih 
graditeljev, kar je vodilo v množičen pojav nedovoljenih posegov 
v prostor na Slovenskem -1, i. črnih gradenj. Ker pa se bodo lahko 
ti instrumenti celovito uredili šele v novem zakonu o urejanju 
prostora, je potrebno z novim ZSZ urediti vsaj to, da bo graditev 
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objektov dovoljena samo na opremljenih stavbnih zemljiščih. 

Ker ekonomski in zlasti davčni mehanizmi vplivajo na oblikovanje 
cene zemljišč glede na njihovo predvideno namembnost ter lahko 
preusmerijo interes "developerjev" od gradnje za profitne namene 
na neprofitno gradnjo, na sanacijo ekološko razvrednotenih okolij 
ali na drugo gradnjo v javnem interesu, je vsekakor potrebno 
podpreti že pripravljani zakon o davku na (vse) nepremičnine, 
torej tudi stavbnih zemljišč in objektov na njih, ki ga pripravlja 
Ministrstvo za finance, Sektor za davčni in carinski sistem. S 
tem, in seveda še z drugimi predpisi, ki so na tem področju potrebni, 
bi se posredno vzpodbujal razvoj določenih dejavnosti na 
območjih, ki za zasebni sektor sicer ne bi bila zanimiva. Najbrž je 
pomembna tudi primerna gradacija oziroma stopnjevitost 
obdavčenja nepremičnin s tem, da bi bilo potrebno pri določanju 
teh davkov predvideti pomembno razliko pri takih zemljiščih, kjer 
je s planskimi dokumenti predvidena ali že spremenjena njihova 
namembnosti v stavbna zemljišča. Pomemben vir financiranja 
občin so namreč tudi davki na premoženje, ki bi jih bilo morebiti 
primerno diferencirati. Davčna osnova naj bi se ugotavljala glede 
na opremljenost, smotrnost uporabe in funkcionalno ugodnost 
stavbnega zemljišča. Opremljenost stavbnega zemljišča naj bi 
se izražalo glede na njegovo stopnjo opremljenosti z objekti javne 
infrastrukture; smotrnost uporabe stavbnega zemljišča naj bi se 
izražalo glede na njegovo skladnost z namensko rabo, določeno 
s prostorskim planom; funkcionalna ugodnost stavbnega 
zemljišča pa naj bi se izražala glede na njegovo oddaljenost od 
mestnega centra oziroma drugega oskrbnega središča ter glede 
na ugodnosti lokacije pri opravljanju dejavnosti, ki v zvezi z 
možnostjo intenzivnejše rabe objektov javne infrastrukture lahko 
znižujejo stroške proizvodov oziroma storitev, ali ki v primeru 
bivanja lahko zvišujejo tehnične, higienske, ekološke, komunalne 
in bivalne standarde stanovanj, stanovanjskih hiš in sosedstev. 

Na našem območju so bili v preteklosti že uveljavljeni načini, ki so 
na administrativni ravni vplivali na določanje cen in drugih pogojev 
nakupa in prodaje, najema in zakupa ter podobnih pravnih poslov 
v odvisnosti od pomena lege posameznega zemljišča v naselju. 
Tudi pri določanju višine najemnin predvideni administrativno 
določeni maksimalni zneski še dopustnih - sicer prosto oblikovanih 
najemnin, ki bi se določali v odvisnosti od oddaljenosti zemljišča 
oziroma objekta od centra mesta, bi bilo mogoče uporabiti v okviru 
določanja prostorske rente, posredno pa preko obveznosti 
sorazmernega dela stroškov v zvezi z opremljanjem stavbnega 
zemljišča z javno infrastrukturo, npr. na podlagi krožnih meja, ki 
se koncentrično razširjajo od središča naselja. Podobne ukrepe 
za razne namene so v Evropi tudi sicer že uvedli pred dolgo 
časa. V tej zvezi pa se je potrebno tudi vzgledovati po drugih 
tovrstnih možnostih, ki jih v Evropi poznajo tudi že zelo dolgo 
časa; po komasaciji stavbnih zemljišč in ureditvah parcelnih meja 
(gradbenih parcel in območja grajenega javnega dobra). Ker pa je 
navedeno v neposredni povezavi z izdelovanjem prostorskih 
planov oziroma prostorskih izvedbenih načrtov, bodo takšni 
instrumenti urejeni v novem zakonu o urejanju prostora. 

Glede na navedeno bi torej morali ostati prihodki, zbrani iz 
sorazmernega dela stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča 
(ki jih mora plačati investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, 
prizidati ali nadzidati obstoječ objekt, ali spremeniti namembnost 
obstoječega objekta oziroma rekonstruirati obstoječ objekt, če je 
za to treba povečati priključke na javno infrastrukturo oziroma 
njene zmogljivosti), v celoti vir občinskih proračunov. Prav tako 
pa bodo morali prihodki od davka na nepremičnine ostati (tako 
kot do sedaj) vir občinskih proračunov, saj se bo s tem davkom 
financirala posamezna občina, kjer se nahaja nepremičnina. 
Lokalna skupnost pa naj bi imela tudi možnost povečati davek na 
stavbe in stavbna zemljišča do petkrat višje, kot bi to bilo določeno 
s samim zakonom. 

2. Cilji in načela zakona "HI i>l f 

(A) 
Cilji predlaganega zakona so zlasti: 

1. v povezavi s predpisi o kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih 
definirati pojem stavbnega zemljišča ter odpraviti sedanje 
nejasnosti v zvezi z definicijo zazidanega in nezazidanega 
stavbnega zemljišča; 
2. v povezavi s predpisi o gospodarskih javnih službah in varstvu 
okolja definirati objekte in omrežja, ki so gospodarska javna 
infrastruktura, te objekte pa skupaj z zemljišči, na katerih so 
zgrajeni, opredeliti za grajeno javno dobro; 
3. definirati pojem javne koristi; 
4. urediti pravila za nastanek in prenehanje grajenega javnega 
dobra ter v povezavi s predpisi o lastninski in drugih stvarnih 
pravicah določneje urediti, da na grajenem javnem dobru 
lastninske pravice ni mogoče priposestvovati; 
5. definirati pojem gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, urediti 
načine in pogoje gospodarjenja z njimi ter opredeliti, da je to 
gospodarjenje obvezna lokalna gospodarska javna služba; 
6. urediti pravila za promet s stavbnimi zemljišči; 
7. urediti pridobivanje stavbnih zemljišč v javno korist na način 
zakonite predkupne pravice, pa tudi z razlastitvijo in ustanovitvijo 
služnosti ter s tem v zvezi določiti poseben postopek uveljavljanja 
predkupne pravice, odločanje o razlastitvi ter omejevanja 
lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičninah pa prenesti 
na sodišče; 
8. v povezavi s predpisanimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za 
uveljavljanje predkupne pravice ter pred pričetkom omejevanja 
ali odvzema lastninske pravice na nepremičninah, pospešiti s 
pripravo in sprejemanjem strokovno korektnih prostorskih 
izvedbenih načrtov ter v povezavi s predpisi o evidentiranju 
nepremičnin pričeti z vzpostavljanjem ustreznih evidenc o stavbnih 
zemljiščih; 
9. definirati pojem opremljanja stavbnih zemljišč, urediti obveznost 
opremljanja stavbnih zemljišč z javno gospodarsko infrastrukturo, 
določiti da je graditev objektov dovoljena le na opremljenih stavbnih 
zemljiščih, urediti kaj se šteje za opremljeno stavbno zemljišče 
ter predpisati s tem povezane finančne in druge obveznosti 
lastnikov in uporabnikov zemljišč; 
10. v povezavi z določbo, da je graditev objektov dovoljena le na 
opremljenih stavbnih zemljišč, ter glede na obveznost obličnosti 
pogodbe, s katero lastnik zemljišče odda za gradnjo (notarski 
zapis), izboljšati negativne vplive na okolje, zlasti na podtalnico 
ter sanirati sedanje neurejeno stanje komunalne opremljenosti, 
zlasti odvajanja in čiščenja komunalnih odplak; 
11. v povezavi s predpisi o lastninski in drugih stvarnih pravicah 
(stavbna pravica) urediti pravila za oddajanje stavbnih zemljišč 
za gradnjo; 
12. v povezavi s predpisi o davku na nepremičnine urediti 
zagotavljanje sredstev za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči; 
13. zagotoviti pravno podlago za dograjevanje sistema 
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, zlasti z izvršilnimi predpisi s 
področja določanja tehničnih pogojev za opremljanje stavbnih 
zemljišč; 
14. prevezati sedanje stanje na novi sistem ter s tem v zvezi 
zagotoviti ustrezno prehodno obdobje. 

(B) 
Temeljna načela, vgrajena v predlagani zakon, so: 

1. na nezazidanih stavbnih zemljiščih bo zaradi gradnje v javno 
korist uvedena predkupna pravica občine in države; 
2. za gradnjo v javno korist se bo štela le gradnja objektov javne 
gospodarske infrastrukture, za potrebe obrambe, za potrebe 
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zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa 
ter gradnja socialnih in neprofitnih stanovanj, kadar bo takšna 
gradnja določena s prostorskim izvedbenim načrtom; 
3. za gospodarsko javno infrastrukturo se bodo šteli objekti in 
omrežja, ki so neposredno namenjeni izvajanju gospodarskih 
javnih služb na področju komunalnega in vodnega gospodarstva, 
ravnanja z odpadki, varstva okolja, energetike ter prometa in 
zvez, ter tudi drugi komunalni objekti, katerih uporaba je namenjena 
vsem pod enakimi pogoji (ulice, tržnice, igrišča, parkirišča, 
pokopališča, urejeni parki oziroma zelene in rekreacijske površine 
in podobno); 
4. konkretni objekt javne infrastrukture in zemljišče, na katerem 
je oziroma bo zgrajen, se bosta štela za grajeno javno dobro, 
takšna nepremičnina pa bo lahko pridobila status grajenega 
javnega dobra (lokalnega ali državnega pomena) z odločbo, ki jo 
bo na zahtevo lastnika izdal pristojni upravni organ, kolikor bo 
objekt javne infrastrukture imel uporabno dovoljenje; nepremičnini 
se bo status grajenega javnega dobra lahko tudi odvzel in sicer 
tudi z odločbo, če bo predhodno sprejet ustrezen sklep občinskega 
sveta oziroma Vlade Republike Slovenije; grajeno javno dobro se 
bo lahko v zemljiško knjigo vpisalo ali izbrisalo le na podlagi 
odločbe; 
5. s stavbnimi zemljišči v javno korist bo gospodarila občina, 
gospodarjenje z njimi pa se bo štelo za obvezno gospodarsko 
javno službo lokalnega pomena; gospodarjenje s stavbnimi 
zemljišči bo obsegalo pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje 
zemljišč za gradnjo ter graditev javne infrastrukture, s katero se 
bo zagotavljala uporabnost zemljišč glede na njihov namen 
(opremljanje stavbnih zemljišč); 
6. promet s stavbnimi zemljišči bo prost pod pogoji, ki jih določa 
zakon; nepremičnine, ki so oziroma bodo grajeno javno dobro, pa 
ne bodo v pravnem prometu, niti ne bo mogoče na njih priposes- 
tvovati pravice; 
7. pri prodajah nezazidanega stavbnega zemljišča bo predpisana 
obličnost kupoprodajne pogodbe; notarski zapis bo moral 
vsebovati ugotovitev notarja, da na zemljišču, ki bo predmet 
prodaje, predkupna pravica občine in države ne obstaja; 
8. občina in država bosta imeli predkupno pravico na nezazidanem 
stavbnem zemljišču, na katerem bo s prostorskim izvedbenim 
načrtom predvidena gradnja v javno korist, zaznamba predkupne 
pravice pa se bo v zemljiški knjigi opravila na predlog predkupnega 
upravičenca, v primeru spremembe prostorskega izvedbenega 
načrta pa bo izbris zaznambe lahko predlagal tudi lastnik obremen- 
jenega zemljišča; 
9. lastnik zemljišča, na katerem bo obstajala predkupna pravica, 
bo moral o nameravani prodaji in pogojih prodaje pisno obvestiti 
predkupnega upravičenca, predkupni upravičenec pa se bo moral 
o ponudbi izjaviti v določenem roku; če bo lastnik zemljišče, na 
katerem je v zemljiški knjigi zaznamovana predkupni pravica, 
prodal v nasprotju s prej navedenim, bo posel ničen; 
10. lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičnini se bo 
lahko odvzela ali omejila le, če bo to v javno korist ter proti 
nadomestilu v naravi ali proti plačilu odškodnine, razlastitev, ki bo 
dovoljena le v korist občine ali države, pa bo dopustna le, če 
namena javne koristi ne bi bilo mogoče doseči na drugačen način; 
11.o razlastitvi bo odločalo sodišče v nepravdnem postopku; če 
bo sodišče predlogu za razlastitev ugodilo, bo moralo tudi odločiti 
o nadomestni nepremičnini ali o odškodnini, ki pripada razlaščencu 
In o obveznostih ostalih udeležencev postopka; o začetku 
razlastitvenega postopka bo sodišče moralo izdati pisni sklep, v 
postopku za razlastitev bo sodišče tudi opravilo narok, zoper 
odločbo sodišča druge stopnje pa bo tudi dovoljena revizija; 
12. kadar bi se odvzela lastninska pravica na nepremičnini, ki 
neposredno služi kmetijski dejavnosti in bi razlastitveni upravi- 
čenec ponudil v last enakovredno in primerno nadomestno 
nepremičnino, razlaščenec namesto nadomestila v naravi ne bo 
mogel zahtevati odškodnine, razen nadomestila za stroške v 
zvezi z razlastitvijo; 
13. kadar bi se odvzelo stanovanje, ki ga razlaščenec uporablja 

za zadovoljevanje svojih stanovanjskih potreb, bo moral 
razlastitveni upravičenec razlaščencu zagotoviti enakovredno 
nadomestno stanovanje, razen če bo namesto nadomestila v 
naravi, zahteval odškodnino; kadar pa bi se odvzelo neprofitno 
stanovanje in bi razlaščenec namesto nadomestila v naravi 
zahteval odškodnino, pa bo moral razlastitveni upravičenec 
najemnikom stanovanj zagotoviti drugo neprofitno stanovanje; 
14. v javno korist se bo lahko lastninska ali druga stvarna pravica 
omejila z ustanovitvijo služnosti prehoda, prevoza ali gradnje 
objektov in omrežij javne gospodarske infrastrukture; začasna 
omejitev bo tudi mogoča, če bo to potrebno zaradi vzdrževanja 
navedenih objektov; zaradi omejitve lastninske pravice bo 
odškodnina obsegala lahko le izgubo ali zmanjšanje dohodka od 
nepremičnine in druge stroške, povezane, z omejitvijo; 
15. če razlastitveni upravičenec v 1 letu po dokončnosti gradbe- 
nega dovoljenja ne bi začel z gradnjo, zaradi katere je bila nepre- 
mičnina odvzeta ali lastninska pravica omejena, se bo na predlog 
tistega razlaščenca, ki za razlaščeno nepremičnino ni prejel 
nadomestno nepremičnino, odločba o razlastitvi razveljavila; 
16. gradnja objektov bo dovoljena le na opremljenih stavbnih 
zemljiščih, za opremljeno stavbno zemljišče pa se bo štelo le 
zemljišče, za katerega bodo v času izdaje predpisanih dovoljenj 
zagotovljeni priključki na javno vodovodno omrežje, na javno 
kanalizacijsko omrežje (kolikor ne bi bila dovoljena gradnja 
greznic), na javno elektroenergetsko omrežje in dovoz na javno 
cesto; občina bo lahko predpisala še druge komunalne priključke, 
ki bodo morali biti zagotovljeni, da se bo stavbno zemljišče štelo 
za opremljeno; 
17. občina bo lahko prodajala, menjala ali oddajala zemljišče za 
gradnjo le na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, 
brez javnega razpisa pa le v posebej določenih primerih; 
18. sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v javno korist 
se bodo zagotavljala v občinskem proračunu; 
19. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka bo investitor, ki 
bo nameraval zgraditi nov objekt, prizidati ali nadzidati obstoječi 
objekt ali ki bo nameraval spremeniti namembnost obstoječega 
objekta, če bo za to treba povečati priključke na javno 
infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti in za to še ni bil plačan 
komunalni prispevek; odločbo o odmeri bo na investitorjevo 
zahtevo izdala občinska uprava; 
20. do uveljavitve zakonodaje s področja varstva narave in 
naravnih vrednot se bodo za promet z zemljišči na območjih, na 
katerih po zakonu o naravni in kulturni dediščini obstaja zakonita 
predkupna pravica države ali občine, za njuno uveljavljanje 
predkupne pravice uporabljale določbe predloženega zakona; 
21. če se bodo zemljišča, ki bodo na dan uveljavitve predloženega 
zakona pozidana, nahajala izven ureditvenih območij naselij, bodo 
takšna zemljišča lahko pridobila status zazidanega stavbnega 
zemljišča šele s pravnomočnostjo odločbe o parcelaciji; 
22. do ureditve s posebnim zakonom se bo zemljišče, na katerem 
je zgrajen vodnogospodarski ali melioracijski objekt, štelo kot 
vodno zemljišče, vodna zemljišča in zemljišča nad gozdno mejo 
pa ne bodo mogla biti v pravnem prometu. 

3. Pravno primerjalni pregled 

Ker je v luči vključevanja Slovenije v evropske integracijske tokove 
zlasti pomemben proces prilagajanja oziroma harmonizacije 
državnih predpisov s pravom mednarodnih organizacij in 
skupnosti, pravo Evropske unije na področju gospodarjenja s 
prostorom In prava nepremičnin držav članic in držav pridruženih 
članic pa nI določno in prepušča nacionalnim zakonodajam, da 
urejajo to področje s svojo notranjo zakonodajo - seveda ob 
upoštevanju temeljnih načel Evropske unije, v tej zvezi pa zlasti 
načela svobodnega gibanja oseb in prostega pretoka kapitala ter 
načela nediskriminacije, se je smiselno v tem pregledu omejiti le 
na primerjavo, kako je v nekaterih evropskih državah urejena 
predkupna pravica, omejevanje lastninskih In drugih stvarnih 
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pravic ter seveda tudi obveznosti v zvezi z opremljanjem zemljišč. 
Prej navedeno je utemeljeno tudi z dejstvom, da na obravnavanem 
področju Bela knjiga posveča pozornost le problemom 
prostorskega planiranja v mestih ter pri tem uvaja le t. i. "mehke" 
standarde za npr. stanovanjska območja, območja namenjena 
kulturi in rekreaciji in (infrastrukturni) opremljenosti zemljišč. Za 
promet z nepremičninami pa je pomembna zlasti primerjava 
napotkov Bele knjige - torej predpristopne strategije za vse države 
pridružene članice srednje in vzhodne Evrope z zahtevami t. i. 
španske pobude. 

Rešitve iz predloga zakona o stavbnih zemljiščih se naslanjajo 
na srednjeevropsko tradicijo javnopravnega urejanja pogojev za 
razvoj naselij in graditev objektov. Skupno bistvo teh rešitev je v 
tem, da občina gospodari s stavbnimi zemljišči v javno korist, 
tako, da pridobiva in oddaja stavbna zemljišča (tudi prednostno in 
prisilno) za graditev javnega dobra oziroma komunalne 
infrastrukture, objektov za lastne potrebe ter deloma tudi za 
zasebni sektor, hkrati pa zagotavlja opremljanje stavbnih zemljišč, 
tako, da omogoča priključevanje stavbnih zemljišč na komunalno 
infrastrukturo. 

V slovensko prostorsko in gradbeno zakonodajo drugega 
povojnega časa, ko so sicer zaradi družbene lastnine dobile 
nekatere posebnosti, prihajajo navedene rešitve neposredno iz 
izrazito modernega gradbenega zakona nekdanje kraljevine 
Jugoslavije, sprejetega leta 1931. Njegov 122. člen je določal, da 
ulice, pločnike, ulično kanalizacijo ter vodovode in priključke nanje 
zagotavlja edino občina, ki tudi odobrava načrte vodovoda in 
kanalizacije za zasebna zemljišča. Za izgradnjo pločnikov so 
lastniki zemljišč morali občini plačati polno ceno, za ulice in trge 
prispevek, za uporabo kanalizacije, na katero so se morali - tudi 
pod prisilo - obvezno priključiti, pa so plačevali ustrezen prispevek. 
Občina je za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči imela poseben, 
t. i. regulacijski sklad z zakonsko določenimi lastnimi prihodki. 

Skoraj povsem enake določbe so vsebovali že avstroogrski 
deželni stavbni redi, npr. Stavbinski red za občinsko ozemlje 
deželnega stolnega mesta Ljubljane (členi 6-8). 

V javnem gradbenem oziroma prostorskem pravu držav članic 
Evropske zveze je opremljenost gradbene parcele (local infra- 
structure, Erschliessung), predpogoj za dovolitev gradnje. 

Po nemškem gradbenem pravu (Baugesetzbuch i.dr.) ustreza 
našemu razumevanju opremljanja stavbnih zemljišč pojem 
Erschliessung. Ta dobesedno pomeni odpiranje in v izvirnem 
pomenu obsega odpiranje dostopnih poti oziroma javnih cest do 
gradbenih parcel, ki se ne nahajajo neposredno ob ulici oziroma 
cesti (anbaufreie Strasse). Pojem opremljanje stavbnih zemljišč 
(Grundstueckerschliessung) poleg izvirnega pomena obsega še 
izvedbo (Herstellung) in obračun komunalnih naprav. 

Predpogoj za dopustnost graditve objekta je zagotovljena 
opremljenost. Za opremljeno velja stavbno zemljišče, če samo 
meji na javno cesto oziroma ima z nje dostop (za pismonoše) in 
dovoz (za odvoz smeti in gasilce). Nemško pravo jamči vsaki 
gradbeni parceli tudi služnost nujne poti in nujnih napeljav (npr. 
kanalizacije). 

Po nemškem pravu v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč 
(Erschliessungrecht - Baugesetzbuch 9, §§ 123-135) je breme 
opremljanja stavbnih zemljišč na občinah, ki zagotavljajo 
komunalne naprave na podlagi zazidalnih načrtov (Bebaung- 
spanen) in v skladu z njimi. Stroškiopremljanja se delijo na lastnike 
zemljišč, sama občina pa mora prispevati najmanj 10 %. 

Komunalne naprave po nemških predpisih so: 
1. javne ceste, poti in trgi; 

2. javne, za motorna vozila nepovozne prometne naprave znotraj 
gradbenih območij (npr. pešpoti); 
3. zbirne ceste znotraj gradbenih območij; 
4. parkovne površine in zelenice, razen otroških igrišč, če,-so 
sestavni del prometnih površin ali pa potrebne zaradi urbanističnih 
predpisov; 
5. naprave za varstvo gradbenih območij pred škodljivimi vplivi 
na okolje v smislu zveznega zakona o varstvu pred imisijami, tudi 
če niso sestavni del komunalnih naprav. 

Stroški komunalnega opremljanja obsegajo stroške za: 
1. pridobitev površin in pravic za komunalne objekte in naprave; 
2. stroške njihove izgradnje, vključno s stroški za odvodnjavanje 
in razsvetljavo površin; 
3. prevzem teh objektov in naprav v svojstvu občinskih komunalnih 
naprav. 

Navedeni stroški ne obsegajo stroškov za mostove, predore in 
nadvoze s pripadajočimi klančinami ter vozišč zveznih in deželnih 
cest v naseljih, če niso širše kot njihove trase izven naselij. 
Ureditvena območja, na katerih se obračunava komunalni 
prispevek, določi občina po poljubnih mejah, velja pa pravilo, čim 
večje je območje, tem bolj pravično in natančno se razdelijo stroški 
na zavezance. 

Zelo podobne so tudi rešitve npr. v italijanski deželni prostorski in 
gradbeni zakonodaji. Zakon št. 231/1990 Avtonomne dežele 
Furlanije Julijske krajine to ureja v poglavju III. Glede urejanja 
stavbnih zemljišč Komisija Evropskih skupnosti ni izdala še 
nobene direktive, ki bi zavezovala k harmoniziranju zakonodaje. 

Primerljive evropske države torej vse poznajo breme opremljanja 
zemljišč (s komunalno infrastrukturo), med drugim to ureja šesti 
del zveznega nemškega gradbenega zakonika (Baugesetzbuch, 
členi 123 - 135), ki v prvem oddelku ureja splošne določbe 
(obličnost pogodbe, vezanost na prostorski izvedbeni načrt in 
dolžnosti lastnika), v drugem oddelku pa podrobno ureja postopek 
odmere in pobiranja prispevka za opremljanje zemljišč. 

Iz uvodoma navedene obrazložitve, ko se ob sprejemu Konvencije 
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (KVČTS) iz 
leta 1950 tedanje članice Sveta Evrope niso mogle sporazumeti 
glede vsebine varstva te edine ekonomske pravice med temeljnimi 
človekovimi pravicami in so kot izhod v sili v letu 1952 sprejele 
Protokol št. 1 k KVČTS, pa tudi iz sodne prakse Evropskega 
sodišča izhaja, da se problemi v zvezi s posegom v lastninsko 
pravico pojavljajo tudi v državah s tradicionalno demokratično 
ureditvijo. Problem v določenih evropskih državah pa je postal 
celo tako aktualen, da je, npr. tudi v Švici, že prišlo do prizadevanj 
za spremembo obstoječe ustave in zakonodaje, ali vsaj do 
"novega branja" veljavnih ustav in zakonov. Švica je za nas 
zanimiva predvsem zato, ker je tudi majhna in se na svoj način 
brani pred "velikimi". Švica tudi še ni vstopila v Evropsko unijo, pa 
tudi Protokola št. 1 k KVČTS še ni ratificirala, čeprav je samo 
konvencijo ratificirala že leta 1974. 

Kot znano, v Švici že nekaj let poteka postopek reforme njene 
ustave, s katero želi država odpraviti nepreglednost sedanjega 
teksta zaradi številnih amandmajev. Od sprejema ustave leta 
1874 jih je bilo že 136. Tudi člen, ki zagotavlja lastninsko pravico, 
je bil sprejet šele z amandmajem v letu 1969. Prvotni 22. člen je 
urejal le pravico države do pridobitve nepremičnin v vojaške 
namene proti pravični odškodnini. S številnimi amandmaji k 22., 
23. in 24. členu pa je nato Švica uredila vrsto posegov v lastninsko 
pravico, zlasti zaradi prostorskega urejanja, preskrbe z energijo 
ter varstva naravnih in kulturnih vrednot. Najnovejši osnutek nove 
švicarske ustave (iz leta 1996) v 22. členu določa le to, da je 
lastnina zagotovljena in da sta odvzem ali odvzemu enakovredna 
omejitev dopustna le proti polni odškodnini. Ker pa je ta določba 
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uvrščena med temeljne človekove pravice (Grundrechte), je 
dopustnost posega v lastninsko pravico treba presojati po 32. 
členu, ki ureja omejitve temeljnih pravic. V tem členu pa je določeno, 
da morajo omejitve temeljnih pravic imeti zakonsko podlago; da 
so omejitve dopustne le v javnem interesu ali zaradi varstva 
temeljnih pravic drugih; da morajo biti omejitve sorazmerne; da 
pomembne (schwerwiegend) omejitve lahko določi le zakon sam 
in da izjema velja le, če gre za resno, neposredno in neodvrnljivo 
nevarnost; da je bistvo temeljne pravice nedotakljivo. Pomembnost 
temeljnih človekovih pravic pa poudarja tudi 31. člen švicarske 
ustave, ki posebej določa, da se morajo temeljne pravice odražati 
v celotnem pravnem redu. 

Pomembno za nas pa ostaja načelo, kot jo ureja med drugim tudi 
švicarsko pravo, to je da omejitve lastninske pravice, če ne gre 
za poseg, enakovreden odvzemu, ne daje pravice do odškodnine. 
To pomeni, da je le od definicije javnega interesa (javne koristi) 
odvisno, koliko omejitev mora lastnik trpeti. To pa pomeni, da bo 
morala tudi pri nas sodna praksa šele izoblikovati merila, po katerih 
bo ugotavljala, kdaj gre za poseg, ki pomeni dejanski odvzem 
lastnine. 

Primer zakonske ureditve omejevanja lastnine z rezervacijami, 
zaradi planskih oziroma gradbenih namenov, predvideva tudi 
danska zakonodaja. Gre za uvedbo moratorija na posege v 
prostor za določen čas enega leta, kadar se pripravlja sprejem 
plana, ki bo predvidel drugačno namensko rabo prostora, kot je v 
obstoječem in veljavnem prostorskem planu. Če v tem času 
spremembe plana niso bile sprejete, so investitorji pridobili pravico 
zahtevati izdajo gradbenega dovoljenja na podlagi obstoječega 
plana. 

V Franciji se lahko na podlagi lokalnega plana za namene javnih 
služb in izgradnje infrastrukture določijo zemljiške parcele, na 
katerih se prepove vsakršen razvoj do nadaljnje odločitve lokalne 
oblasti. Lokalnemu planu je tako v obliki aneksa priložen seznam 
vseh zemljiških parcel, ki vsebuje tudi določilo o njihovi bodoči 
rabi in o pristojnem organu za njihovo pridobitev. Na podlagi 
sprejetega plana in tako določenih zemljiških parcel ima njihov 
lastnik pravico "formalno pozvati" pristojni organ, da sklene kupčijo 
v roku dveh let. V primeru, da se postopek v skladu s sprejetim 
planom ne začne, ima lastnik zemljišča pravico zahtevati prodajo 
oziroma nakup zemljišča ali pa vložiti zahtevo po ukinitvi statusa 
rezerviranega območja, kar je mogoče doseči skozi spremembo 
plana. 

Podobno je v Franciji občina dolžna na podlagi predkupne pravice 
pridobljeno zemljišče uporabiti skladno z namenom, sicer je po 
poteku petih do desetih let dolžna tako zemljišče vrniti prvotnemu 
lastniku in mu plačati morebitno odškodnino. Taka določba 
preprečuje neracionalnost pri pridobivanju zemljišč in pri porabi 
razpoložljivih sredstev ter sili občine k realiziranju zastavljenih 
ciljev. V Franciji tudi razlikujejo različne vrste predkupne pravice 
glede na način nastanka: na območjih, namenjenih za dolgoročni 
urbanistični razvoj in na naravovarstvenih območjih, nastane 
predkupna pravica s samo razglasitvijo območja s takim statusom; 
drugod pa predkupna pravica sledi prostorskim aktom ter se 
uveljavi oziroma ukine avtomatično z njihovim sprejemom oziroma 
ukinitvijo. Na Nizozemskem in v Nemčiji se predkupna pravica 
določi tudi z načrtom prenove, ki vsebuje natančno določene 
primere za njeno uporabo ter pogoje, pod katerimi se lahko uveljavi. 
Na Švedskem obstoji predkupna pravica na vsakem zemljišču, 
ki presega 3000 m2. Posreden, a ključen namen uvedbe tega 
instituta pa je nadzor nad prometom z nepremičninami. V Švici 
imajo v nekaterih kantonih predkupno pravico za vsako zemljišče 
v vaseh lokalni prebivalci oziroma prebivalci, ki so v njih živeli. 
Namen te ureditve je ohranjanje avtohtonega prebivalstva in 
nadzorovati priseljevanje tujcev. V Nemčiji je pomembna določba, 
po kateri ima civilna oseba prednost pri uveljavljanju predkupne 

pravice pred občino, če kupuje zemljišče z istim namenom kot 
občina. 

Stavbna pravica je v primerljivih evropskih državah povsod 
stvarna, podedljiva in prenosljiva oziroma odsvojljiva pravica graditi 
stavbo na tujem zemljišču in pod njim, jo uporabljati ter jo imeti v 
lasti. Stavbna pravica obsega torej tudi zemljišče, ki je potrebno 
za njeno redno rabo. V tem primeru gre torej za pomemben odmik 
od načela superficies solo cedit, saj je v primeru ustanovitve 
stavbne pravice lastnina na zemljišču in na stavbi gospodarsko 
in pravno ločena. Tako nemško pravo opredeljuje stavbo kot 
bistveno sestavino, avstrijsko pravo pa kot pritiklino stavbne 
pravice in ne torej kot sestavino oziroma pritiklino zemljišča. 
Švicarska pravna teorija pa jo opredeljuje kot služnost. Tako npr. 
Švicarski civilni zakonik v svojem 655. členu pojasnjuje pojem 
zemljišča kot nepremičnine (Liegenschaft), v zemljiško knjigo 
vpisane samostojne in trajajoče pravice. Z izrazom nepremičnina 
se razumejo zemljiške parcele. Samostojni in trajajoči pravici, ki 
sta izenačeni z zemljiščem, sta stavbna pravica (Baurecht - členi 
779 do 779 ZGB) in pravica do vodnega vira (Oellenrecht - 780. 
člen ZGB). Obe pravici se vpišeta v zemljiško knjigo kot zemljišče 
in imata v pravnem prometu naravo zemljišča. To pomeni, da so 
tudi sestavine in pritikline "prilepljene" na pravico enako kot na 
zemljišče. 

4. Ocena potrebnih finančnih sredstev 

Predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic za Republiko 
Slovenijo. Uveljavitev predlaganega zakona ne bo povzročila 
dodatnih proračunskih obremenitev, saj se predvidena ureditev 
oziroma predvideni postopki v celoti vključujejo v obstoječo 
ureditev in postopke opremljanja in oddajanja stavbnih zemljišč, 
ter jih celo racionalizirajo s tem, ko postane občinska uprava 
pristojna za odmero komunalnega prispevka. Proračunska 
sredstva, ki so bila po sedanjem zakonu o razlastitvi namenjena 
državnim upravnim organom, pa se bodo lahko preusmerila v 
proračun sodišč, saj se upravne enote ne bodo več ukvarjale s 
temi postopki. 

Predvidena ureditev financiranja gospodarjenja s stavbnimi 
zemljišči se naslanja na tudi že pripravljeni zakon o davku na 
nepremičnine. Spremembe ekonomskega sistema v zadnjih letih 
ter spremembe na področju lastniških odnosov se namreč med 
drugim odražajo tudi v različni ekonomski moči in davčni 
sposobnosti posameznih slojev prebivalstva. Tako kot tudi v 
razvitih tržnih družbah s poudarjeno socialno-ekonomsko 
komponento, se ekonomska moč in davčna sposobnost 
določenega sloja prebivalstva kaže, med drugim, tudi v 
posedovanju nepremičnega premoženja. Uvedba davka na 
nepremičnine predstavlja zato enega od bistvenih načinov, kako 
tudi po premoženjskem kriteriju zagotovite prihodke občinskim 
proračunom. Že po sedanji ureditvi iz zakona o dohodnini je davek 
na dobiček od prometa nepremičnin dejansko davek na zemljiško 
rento, ki kot pomemben finančni vir za gospodarjenje s stavbnimi 
zemljišči nima samo fiskalne, temveč tudi veliko prostorsko 
razvojno funkcijo, zaradi katere je prav tako nelogično omejevanje 
njegovega odmerjanja na omejeno časovno obdobje. V tem 
pogledu so še posebej indikativni primeri, ki v zadnjih letih niso 
redki, ko zemljišče, ki je bilo sicer pridobljeno zdavnaj, samo 
zaradi z novim prostorskim planom in prostorskim izvedbenim 
aktom predvidene spremembe iz kmetijskega v stavbno 
dobesedno "čez noč" podeseteri sVojo vrednost in ob prodaji 
prejšnjemu lastniku prinese enormen neobdavčen dobiček, ki 
nima nobene osnove v njegovih lastnih vlaganjih. Kupec takega 
zemljišča pa je na drugi strani poleg plačila tržne cene še zavezan 
za plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega 
zemljišča, katere destinacija je enako kot pri dohodnini integralni 
državni proračun. 
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V tej zvezi se iz istih razlogov odpira tudi vprašanje primernosti 
znižane davčne stopnje na dobiček od prometa nepremičnin. Ta 
stopnja znaša 30 % in je daleč nižja od adekvatnih najvišjih 
dohodninskih stopenj, pri čemer med drugim seveda ni 
upoštevano, da je v prej opisanem primeru s prodajo samo ene 
1000 m2 velike parcele mogoče ustvariti dobiček, ki pogosto 
lahko preseže sto povprečnih mesečnih čistih plač zaposlenih v 
Sloveniji. 

Zato bo treba neodvisno od zakona o stavbnih zemljiščih, pa 
čeprav ravno zaradi predlagane reforme sistema gospodarjenja 
z njimi, v kratkem ponovno pretresti tudi ustreznost obstoječih 
rešitev v zvezi z navedenimi vprašanji, istočasno pa tudi sistem- 
sko ustreznost instituta odškodnine za spremembo namembnosti 
kmetijskega zemljišča v povezavi z morebitno reformo 
dohodninske ureditve glede dobička od prometa z nepremičninami 
in ob upoštevanju načela integralnosti proračuna. Posledično 
vsemu navedenemu in rešitvam iz predlaganega zakona pa se 
ne bo mogoče izogniti tudi ponovni razpravi o razmerjih pri delitvi 
navedenih fiskalnih virov med državo in lokalno skupnost. 

Predlagana ureditev gospodarjenja s stavbnimi zemljišči z 
ustanovitvijo obvezne gospodarske javne službe pa je tudi sicer 
racionalna in bo prispevala k boljšemu gospodarjenju s stavbnimi 
zemljišči. Predlagana ureditev je utemeljena zlasti s tem, da: 
1. je gospodarjenje s stavbnimi zemljišči pogoj za urejanje zadev, 
ki se tičejo razvoja mest in drugih naselij in zato središčna funkcija 
lokalne samouprave; 
2. je od stalnega in smotrnega urejanja stavbnih zemljišč bistveno 
odvisno tudi to, ali je povsod na slovenskem ozemlju zagotovljeno 
uživanje lastnine tako, da so zagotovljene njene ustavne funkcije 
in ali je zagotovljeno varstvo zemljišč, zdravo življenjsko okolje, 
varstvo pravic glede posegov v prostor, graditve in stanovanja, 
ne glede na to, v kateri občini kdo prebiva in kako ta občina 
uresničuje naloge lokalne samouprave. 
3. obstaja 5 različnih zakonskih možnosti za ustanovitev gos- 
podarske javne službe, ki so med režijskim obratom in koncesijo 
in omogočajo izbiro take organizacijske oblike, ki je najbolj primerna 
in ekonomična glede na dejansko velikost in potrebe občine 
(režijski obrat npr. je lahko organiziran v obliki nalog posameznega 
uslužbenca občinske uprave); 
4. je s predlogom zakona predvidena možnost, da gospodarsko 
javno službo ustanovi več občin skupaj z najmanj eno mestno 
občino, kar pomeni možnost za še nadaljnje pocenitve 
organizacije; 
5. predlagana ureditev dejansko pomeni deregulacijo glede na 
sedanje stanje, v katerem je bila rigidno zapovedana ena sama 
organizacijska oblika za gospodarjenje s stavbnimi zemljišče, tj. 
občinski sklad; 
6. imajo stare občine že sedaj gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 
ustrezno urejeno, ne glede na to, ali so nove občine, ustanovljene 
na njenem območju, ohranile do sedaj z zakonom predpisane 
sklade stavbnih zemljišč ali ne, in da torej določeno število delavcev 
ta dela že opravlja, vendar zaradi drobitve občin niso ustrezno 
zasedeni. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa stavbna zemljišča, javno gospodarsko 
infrastrukturo (v nadaljevanju: javna Infrastruktura) in grajeno javno 
dobro ter pogoje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. 

2. člen 
:_<a<20(j teon«;« ■■ 

(1) Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na 
območju, ki je s prostorskim planom namenjeno za graditev 
objektov. 
(2) Zazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na območju 
iz prejšnjega odstavka, na kateri je zgrajen objekt. 

3. člen 

(1) Javna infrastruktura so objekti in omrežja, ki so neposredno 
namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb na področju 
komunalnega in vodnega gospodarstva, varstva okolja, 
energetike, prometa in zvez ter drugi objekti, če je tako določeno 
z zakonom. 
(2) Javna infrastruktura so tudi komunalni objekti, katerih uporaba 
je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ulice, tržnice, 
igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske 
površine ter podobno. 

4. člen 

(1) Objekti javne infrastrukture in zemljišča, na katerih so zgrajeni, 
so grajeno javno dobro. 
(2) Na grajenem javnem dobru lastninske pravice ni mogoče 
priposestvovati. 

5. člen 

(1) Nepremičnina iz prejšnjega člena pridobi status grajenega 
javnega dobra lokalnega ali državnega pomena z odločbo, ki jo 
na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa ali sklepa vlade 
izda občinska uprava ali pristojno ministrstvo. 
(2) Podelitev statusa iz prejšnjega odstavka ni dopustna, če objekt 
ali omrežje nima uporabnega dovoljenja. 
(3) Nepremičnini se status javnega dobra odvzame z odločbo, ki 
jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa ali sklepa 
Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) izda 
upravni organ, ki je status podelil. 
(4) Grajeno javno dobro se v zemljiški knjigi vpiše ali izbriše na 
podlagi odločbe. 

6. člen 

(1) Lastninska in druge pravice na stavbnih zemljiščih se izvršujejo 
v skladu z njihovim namenom, določenim s prostorskim planom 
ter v skladu z zakonom in predpisi, izdanimi na podlagi zakona. 
(2) Občina gospodari s stavbnimi zemljišči v javno korist. 
(3) Sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v javno korist 
se zagotavljajo v občinskem proračunu. 

7. člen 

Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči iz prejšnjega člena obsega: 
- pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo; 
- graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost 
zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč). 

8. člen 

(1) Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je obvezna gospodarska 
javna služba. 
(2) Več občin lahko za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 
ustanovi skupno gospodarsko javno službo. 
(3) Občine, ki mejijo z mestno občino, lahko v primeru iz prejšnjega 
odstavka ustanovijo gospodarsko javno službo le skupaj z mestno 
občino. 
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9. člen 

Zadeve, o katerih odločajo po tem zakonu pristojni občinski organi, 
so zadeve iz izvirne pristojnosti občine. 

II. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI 

1. Promet s stavbnimi zemljišči 

10. člen 

(1) Promet s stavbnimi zemljišči je prost pod pogoji, ki jih določa 
zakon. 
(2) Nepremičnine, ki so grajeno javno dobro, niso v pravnem 
prometu. 

11. člen 

(1) V primeru prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča morata 
pogodbeni stranki pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti 
potrdilo o tem, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, predkupna 
pravica po tem zakonu ne obstaja. 
(2) Potrdilo na zahtevo prodajalca ali kupca zemljišča izda upravna 
enota. 
(3) Če upravna enota ugotovi, da na zemljišču, ki je predmet 
pogodbe, predkupna pravica obstaja, zahtevo za izdajo potrdila 
z odločbo zavrne. 
(4) Če v 30 dneh od pravilno vložene zahteve organ potrdila 
oziroma odločbe iz prejšnjega odstavka ne izda, se šteje, da na 
zemljišču, ki je predmet pogodbe, predkupna pravica ne obstaja. 

12. člen 

(1) Pogodba o prodaji nezazidanega stavbnega zemljišča mora 
biti sklenjena v obliki notarskega zapisa. 
(2) Notarski zapis mora poleg vsebin določenih z zakonom o 
notariatu, vsebovati številko in datum potrdila iz prejšnjega člena 
ter ime organa, ki je potrdilo izdal. 
(3) V primeru iz četrtega odstavka prejšnjega člena mora notarski 
zapis vsebovati ugotovitev notarja, da na zemljišču, ki je predmet 
prodaje, predkupna pravica ne obstaja. 

13. člen 

Sodišče predlog za vknjižbo lastninske pravice zavrne, če je 
notarski zapis sestavljen v nasprotju z določbami prejšnjega člena. 

2. Predkupna pravica 

14. člen 

Občina ali država (v nadaljnjem besedilu: predkupni upravičenec) 
ima predkupno pravico na nezazidanem stavbnem zemljišču, na 
katerem je s prostorskim izvedbenim načrtom predvidena gradnja: 
- objektov javne infrastrukture; 
- objektov za potrebe obrambe; 
- objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, 
znanosti, kulture, športa in javne uprave; 
- socialnih in neprofitnih stanovanj. 

15. člen 

(1) Lastnik zemljišča, na katerem obstaja predkupna pravica iz 
prejšnjega člena, mora o nameravani prodaji takega zemljišča in 
pogojih prodaje pisno obvestiti predkupnega upravičenca. 
(2) Predkupni upravičenec se mora o ponudbi izjaviti v 30 dneh 
po prejemu obvestila. 

(3) Izjavo o uveljavitvi predkupne pravice občine da pristojni 
občinski organ. 
(4) Izjavo o uveljavitvi predkupne pravice države da vlada. 

16. člen 
onvf. 

(1) Zaznamba predkupne pravice se v zemljiški knjigi opravi na 
predlog predkupnega upravičenca. 
(2) V primeru spremembe prostorskega izvedbenega načrta 
lahko izbris zaznambe poleg predkupnega upravičenca predlaga 
tudi lastnik obremenjenega zemljišča. 

17. člen 

Če lastnik zemljišče, na katerem je v zemljiški knjigi zaznamovana 
predkupna pravica, proda v nasprotju z določbami 15. člena tega 
zakona, je posel ničen. 

3. Razlastitev 

18. člen 

(1) Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičnini se v 
javno korist lahko odvzame ali omeji po določbah tega zakona. 
(2) Lastninska pravica se lahko odvzame ali omeji proti 
nadomestilu v naravi ali proti plačilu odškodnine. 

19. člen 

Razlastitev je dopustna, če namena določenega z zakonom, ni 
mogoče doseči na drugačen način. 

20. člen 

Razlastitev je dovoljena v korist občine ali države (v nadaljnjem 
besedilu: razlastitveni upravičenec). 

21. člen 

O razlastitvi odloča sodišče v nepravdnem postopku. 

22. člen 

(1) Javna korist je izkazana, če je razlastitev predvidena za 
namen, ki je določen z zakonom. 
(2) Javna korist je izkazana, če je razlastitev nepremičnine 
potrebna zaradi gradnje objektov javne infrastrukture ali objektov 
za potrebe obrambe, kadar tako gradnjo določa prostorski 
izvedbeni načrt. 

23. člen 

(1) Razlastitev v korist občine ali države je dovoljena tudi zaradi 
gradnje za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, 
znanosti, kulture, športa in javne uprave ter socialnih in neprofitnih 
stanovanj, kadar tako gradnjo določa prostorski izvedbeni načrt 
in če pristojni občinski organ ali vlada posebej ugotovi, da je 
gradnja predvidenega v javno korist. 
(2) Odločba o ugotovitvi javne koristi se vroči imetnikom zemljiško 
knjižnih pravic. 
(3) Odločbo je dovoljeno izpodbijati s tožbo v upravnem sporu. 

24. člen 

(1) Za odvzeto nepremičnino mora razlastitveni upravičenec 
lastniku zagotoviti drugo enakovredno nepremičnino ali plačati 
odškodnino. 
(2) Razlaščenec, kateremu se zaradi odvzema dela njegovih 
nepremičnin položaj bistveno poslabša, lahko predlaga odvzem 
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ostalih nepremičnin, ki jih ima na območju, kjer razlastitev poteka. 

25. člen 

(1) Kadar se odvzame lastninska pravica na nepremičnini, ki 
neposredno služi kmetijski dejavnosti in razlastitveni upravičenec 
ponudi v last enakovredno in primerno nadomestno nepremičnino, 
razlaščenec namesto nadomestila v naravi ne more zahtevati 
odškodnine, razen nadomestila za stroške v zvezi z razlastitvijo. 
(2) Če razlaščenec iz prejšnjega odstavka na trgu sam najde 
enakovredno nadomestno nepremičnino, jo mora razlastitveni 
upravičenec za razlaščenca odkupiti. 
(3) Kadar se odvzame stanovanje, ki ga razlaščenec uporablja 
za zadovoljevanje svojih stanovanjskih potreb, mora razlastitveni 
upravičenec razlaščencu zagotoviti enakovredno nadomestno 
stanovanje, razen če ta namesto nadomestila v naravi, zahteva 
odškodnino. 
(4) Kadar se odvzame neprofitno stanovanje in razlaščenec 
namesto nadomestila v naravi zahteva odškodnino, mora 
razlastitveni upravičenec najemnikom stanovanj zagotoviti drugo 
neprofitno stanovanje. 

26. člen 

(1) Odškodnina za odvzeto nepremičnino obsega vrednost 
nepremičnine in stroške povezane z razlastitvijo. 
(2) Višina odškodnine za odvzeto nepremičnino se določi po 
vrednosti, ki jo ima nepremičnina v času izdaje sklepa iz 33. člena 
tega zakona. 

27. člen 

Če je predmet razlastitve objekt, ki je bil zgrajen brez dovoljenja, 
in postopek za njegovo legalizacijo ob izdaji sklepa iz 33. člena 
tega zakona ni uveden, lastniku zaradi razlastitve objekta ne 
pripada odškodnina. 

28. člen 

(1) Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičnini se lahko 
v javno korist omeji z ustanovitvijo služnosti prehoda, prevoza ali 
gradnje objektov in omrežij javne infrastrukture. 
(2) Lastninska ali druga pravica na nepremičnini se lahko začasno 
omeji, če je to potrebno zaradi vzdrževanja objektov javne 
infrastrukture ali za izvedbo gradnje v javno korist. 
(3) V primeru iz prejšnjih odstavkov se ustanovitev služnosti ali 
začasna omejitev lahko dovoli tudi v korist javne gospodarske 
službe državnega ali lokalnega pomena. 
(4) Odškodnina zaradi omejitve lastninske pravice obsega izgubo 
ali zmanjšanje dohodka od nepremičnine in druge stroške, 
povezane z omejitvijo. 

29. člen 

Če sodišče predlogu za razlastitev ugodi, mora odločiti tudi o 
nadomestni nepremičnini ali o odškodnini, ki pripada razlaščencu, 
o drugih obveznostih razlastitvenega upravičenca in razlaščenca 
ter o pravicah in obveznostih ostalih udeležencev postopka. 

30. člen 

Razlaščenec mora odvzeto nepremičnino izročiti v posest 
razlastitvenega upravičenca v 30 dneh po plačilu odškodnine 
oziroma po prevzemu nadomestne nepremičnine. 

31. člen 

Razlastitveni upravičenec mora najmanj 30 dni pred vložitvijo 
predloga za razlastitev, lastniku poslati pisno ponudbo za odkup 

nepremičnine ali za sporazumno omejitev lastninske ali druge 
stvarne pravice oziroma ga mora seznaniti s podatki o 
nepremičnini, ki jo ponuja v zamenjavo. .ets^ o 

32. člen 

(1) Postopek za razlastitev se začne na predlog razlastitvenega 
upravičenca. 
(2) Predlog mora obsegati naslednje listine o nepremičnini, za 
katero se predlaga razlastitev: 
1. izris iz katastrskega načrta (mapna kopija); 
2. izpisek iz zemljiške knjige; 
3. prostorski izvedbeni načrt iz 22. ali 23. člena tega zakona; 
4. v primeru iz 23. člena, pravnomočno odločbo o ugotovitvi javne 
koristi; 
5. cenitev; 
6. ponudbo iz prejšnjega člena. 
(3) V postopku za razlastitev se lahko uporabi samo cenitev, ki jo 
je izdelal sodni cenilec, ki ima visokošolsko izobrazbo. 

33. člen 

(1) O začetku razlastitvenega postopka sodišče izda pisni sklep. 
(2) Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
(3) Začetek razlastitvenega postopka se zaznamuje v zemljiški 
knjigi. 

34. člen 

Po izdaji sklepa iz prejšnjega člena lastnik z nepremičnino ne 
sme razpolagati in je ne sme bistveno spremeniti. Na nepremičnini 
je dopustno izvajati le redna vzdrževalna dela. 

35. člen 

V postopku za razlastitev sodišče opravi narok. 

36. člen 

Zoper odločbo sodišča druge stopnje je dovoljena revizija. 

37. člen 

(1) Če bi lahko nastala večja materialna škoda ali če je zaradi 
koristi večjega števila prebivalcev na določenem območju 
neizogibno potrebno, lahko sodišče še pred pravnomočnostjo 
sklepa o odvzemu ali omejitvi lastninske pravice po določbah 28. 
člena tega zakona odloči, da razlaščenec nepremičnino izroči v 
posest razlastitvenega upravičenca ali javne gospodarske službe. 
(2) Sodišče odloči o predhodni izročitvi nepremičnine v posest, 
na zahtevo in pod pogojem, da razlastitveni upravičenec 
razlaščencu plača akontacijo odškodnine, ki znaša najmanj 75% 
vrednosti nepremičnine, ugotovljene s cenitvijo iz 32. člena tega 
zakona. 
(3) Pritožba zoper sklep, s katerim je predhodna izročitev v posest 
dovoljena, ne zadrži izvršbe. 
(4) Predhodna izročitev v posest ni dovoljena v primerih iz 25. 
člena tega zakona. 

38. člen 

(1) Če razlastitveni upravičenec v enem letu po dokončnosti 
gradbenega dovoljenja ni začel z gradnjo, zaradi katere je bila 
nepremičnina razlaščena, se na predlog razlaščenca sklep o 
razlastitvi razveljavi. 
(2) Predlog se vloži pri sodišču, ki je na prvi stopnji odločilo o 
razlastitvi. 
(3) Razlaščenec razveljavitve sklepa ne more predlagati, če je 
za razlaščeno nepremičnino prejel nadomestno nepremičnino. 
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4. Opremljanje in oddajanje stavbnih zemljišč 

39. člen 

(1) Gradnja objektov je dovoljena samo na opremljenih stavbnih 
zemljiščih. 
(2) Ne glede ria prejšnji odstavek je gradnja objektov dovoljena 
na zemljišču, ki ni opremljeno, če je tako določeno s predpisom ali 
kadar posamezni priključki glede na naravo objekta niso potrebni. 
(3) Opremljanje stavbnih zemljišč zagotavlja občina. 
(4) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi programa 
opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga za eno ali več let sprejme 
pristojni občinski organ. 

40. člen 

(1) Opremljeno stavono zemljišče je zemljišče, za katerega so 
zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo: 
- javno vodovodno omrežje; 
- javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja gre- 
znic; 
- javno elektroenergetsko omrežje; 
- dovoz na javno cesto. 
(2) Občina lahko predpiše še druge komunalne priključke, ki 
morajo biti zagotovljeni, da se stavbno zemljišče šteje za 
opremljeno. 

41. člen 

Minister, pristojen za prostor, predpiše vsebino programa iz 39. 
člena tega zakona in tehnične pogoje za opremljanje stavbnih 
zemljišč. 

42. člen 

(1) Komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela stroškov 
opremljanja stavbnega zemljišča in pripada občini, kjer se zemljišče 
nahaja 
(2) Komunalni prispevek se določi glede na višino vseh stroškov 
opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, upoštevaje 
površino stavbnega zemljišča, mogoče priključke na javno 
infrastrukturo ter njene zmogljivosti. 
(3) Minister, pristojen za prostor, izda navodilo za izračun 
komunalnega prispevka. 
(4) Občina v skladu z navodilom iz prejšnjega odstavka s 
predpisom določi podrobnejša merila za odmero komunalnega 
prispevka. 

43. člen 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki 
namerava: 
- zgraditi nov objekt; 
- prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, ali spremeniti namembnost 
obstoječega objekta oziroma rekonstruirati obstoječi objekt, če je 
za to treba povečati priključke na javno infrastrukturo oziroma 
njene zmogljivosti. 

44. člen 

(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo 
investitorja izda občinska uprava. 
(2) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo 
gradbenega dovoljenja. 

45. člen 

(1) Komunalni prispevek se ne plača za giadnjo javne infra- 
strukture ter za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj. 
(2) Občina lahko s predpisom iz 42. člena tega zakona določi še 

druge oprostitve ali znižanja plačila komunalnega prispevka. 

46. člen 

Pogodba, s katero lastnik zemljišče odda za gradnjo, mora biti 
sklenjena v obliki notarskega zapisa. 

47. člen 

(1) Občina proda ali odda zemljišče za gradnjo na podlagi 
predhodno izvedenega javnega razpisa. 
(2) Udeleženec javnega razpisa sme odločitve, s katerimi so 
kršene njegove pravice in pravne koristi, izpodbijati pred 
sodiščem. 
(3) Način, pogoje in postopek prodaje ali oddaje zemljišča predpiše 
občina. 

48. člen 

(1) Občina lahko proda ali odda zemljišče brez javnega razpisa: 
- za gradnjo objektov za potrebe obrambe; 
- za gradnjo objektov javne infrastrukture; 
- za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, 
šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave; 
- za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih stanovanj in 
stanovanjskih hiš; 
(2) Občina lahko zamenja nepremičnino za drugo enakovredno 
nepremičnino brez javnega razpisa. 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

49. člen 

(1) Zemljišča, ki so na dan uveljavitve tega zakona pozidana in 
se nahajajo izven ureditvenih območij naselij, pridobijo status 
zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočnostjo odločbe o 
parcelaciji. 
(2) Parcelacija zemljišča se izvede na predlog lastnika takšnega 
zemljišča. 
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo prepovedi 
iz 4. in 6. alinee prvega odstavka 76.c člena zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/ 
85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93). 
(4) Minister, pristojen za prostor s soglasjem ministra, pristojnega 
za kmetijstvo in gozdarstvo določi način parcelacije. 

50. člen 

(1) Do ureditve s posebnim zakonom, se zemljišče na katerem je 
zgrajen vodnogospodarski ali melioracijski objekt, šteje kot vodno 
zemljišče. 
(2) Do ureditve s posebnim zakonom, vodna zemljišča in zemljišča 
nad gozdno mejo niso v pravnem prometu. 

51. člen 

Zemljišča, na katerih so ob uveljavitvi zakona objekti iz 3. člena 
tega zakona že zgrajeni in v zemljiški knjigi niso vpisana kot 
javno dobro, se na predlog lastnika in na podlagi uporabnega 
dovoljenja vpišejo kot javno dobro. 

52. člen 

Do uveljavitve zakonodaje s področja varstva narave in naravnih 
vrednot se za promet z zemljišči, na katerih obstaja predkupna 
pravica občine ali države na podlagi določb zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in zakona o naravni in 
kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81 in 42/86 ter Uradni list 
RS, št. 26/92) in za uveljavljanje predkupne pravice uporabljajo 
določbe tega zakona. 

poročevalec, št. 31 50 10. julij 1997 



53. člen 

(1) Začeti razlastitveni postopki, ki do uveljavitve tega zakona 
niso pravnomočno končani, se končajo po dosedanjih predpisih. 
(2) Začeti postopki za določitev odškodnine po določbah zakona 
o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini 
(Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87, 20/89), se končajo po dosedanjih 
predpisih. 

54. člen 

(1) Skladi stavbnih zemljišč, ki so bili ustanovljeni po določbah 
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 
prenehajo z delom najkasneje 18 mesecev po uveljavitvi tega 
zakona. 
(2) V primeru da občine, ki so bile ustanovljene na območju prejšnje 
občine, z dnem uveljavitve tega zakona še nimajo urejenih 
premoženjsko pravnih razmerij po 100. členu zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), lahko sklad stavbnih 
zemljišč preneha z delom šele po ureditvi teh razmerij. 
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se skladi izbrišejo iz 
sodnega registra po uradni dolžnosti 24 mesecev po uveljavitvi 
tega zakona, v primeru iz drugega odstavka pa 24 mesecev po 
ureditvi premoženjsko pravnih razmerij. 
(4) Premoženje, obveznosti in sredstva skladov, vključno z evi- 
dencami in drugimi podatkovnimi bazami prevzamejo občine, za 
katere so skladi opravljali svojo dejavnost. 

55. člen 

(1) Za prostorski plan po tem zakonu se štejejo prostorske 
sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 
1986 do leta 2000 in občinskega srednjeročnega družbenega 
plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990. 
(2) Za prostorski izvedbeni načrt po tem zakonu se štejejo: 
- prostorski izvedbeni načrti iz tretjega odstavka 41. člena zakona 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 
18/84), 
- lokacijski načrti iz 1. člena zakona o dopolnitvah zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 71/93), 
- prostorski izvedbeni načrti iz 2. alinee 21. člena oziroma 27. do 
32. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 18/84), 

- prostorski ureditveni pogoji iz 16. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list RS, št. 18/93). 

56. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
- zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter 
Uradni list RS, št. 24/92), razen določb prve in tretje alinee 41. 
člena ter določb VI. poglavja o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča; 
- zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni 
lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87, 20/89 ter Uradni list RS, 
št. 44/90); 
- zakon o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS, št. 19/76 in 
42/86). 
- peta točka prvega odstavka 3. člena in tretji odstavek 3. člena 
zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) v 
delu, ki se nanaša na urejanje ulic, trgov in cest. 

57. člen 

(1) Do uveljavitve predpisov iz 42. člena, vendar najdlje 18 
mesecev po uveljavitvi tega zakona, se komunalni prispevek 
odmerja po dosedanjih predpisih. 
(2) Že začeti postopki za odmero komunalnega prispevka se 
končajo po dosedanjih predpisih. 

58. člen 

Do izdaje predpisa iz 41. člena tega zakona se smiselno uporablja: 
- navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in 
magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav 
(Uradni list SRS, št. 27/85); 
- navodilo o enotni metodologiji za pripravo investicijskega pro- 
grama urejanja stavbnih zemljišč (Uradni list SRS, št. 33/85, Uradni 
list RS, št. 22/90). 

59. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predloženi zakon ima 59 členov, ki so glede na materijo, ki jo 
urejajo, porazdeljeni v tri poglavja, in sicer: 

I. SPLOŠNE DOLOČBE (1. - 9. člen): 

S predlogom zakona se določa stavbna zemljišča, javno gos- 
podarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro ter pogoje za 
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (1. člen). 

Predlog zakona loči zazidano in nezazidano stavbno zemljišče. 
Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na območju, 
ki je s prostorskim planom namenjeno za graditev objektov. 
Zazidano stavbno zemljišče je tudi zemljiška parcela na območju, 
ki je s prostorskim planom namenjeno za graditev objektov, na 
kateri pa je zgrajen objekt (2. člen). 

Predlog zakona definira tudi javno gospodarsko infrastrukturo. 
Javna gospodarska infrastruktura so objekti in omrežja, ki so 
neposredno namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb na 
področju komunalnega in vodnega gospodarstva, ravnanja z 
odpadki, varstva okolja, energetike ter prometa in zvez, kakor 
tudi komunalni objekti, katerih uporaba je pod enakimi pogoji 
namenjena vsem, kot so ulice, tržnice, igrišča, parkirišča, 
pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine ter podobno 
(3. člen). 

Objekti javne gospodarske infrastrukture in zemljišča, na katerih 
so zgrajeni, so po predlogu zakona grajeno javno dobro. Na njem 
lastninske pravice ni mogoče priposestvovati. Objekti javne 
gospodarske infrastrukture in zemljišča, na katerih so, pridobijo 
status grajenega javnega dobra (lokalnega ali državnega pomena) 
z razglasitvenim aktom (odločbo). Podelitev statusa pa se zavrne, 
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če objekt nima uporabnega dovoljenja. Grajeno javno dobro mora 
namreč izpolnjevati bistvene zahteve po določbah predpisov o 
graditvi objektov. Status grajenega javnega dobra pa se lahko 
tudi odvzame. Grajeno javno dobro se v zemljiški knjigi vpiše ali 
izbriše na podlagi akta o razglasitvi - odločbe (4. in 5. člen). 

Po predlogu zakona se lastninska in druge pravice na stavbnih 
zemljiščih izvršujejo v skladu z njihovim namenom, določenim s 
prostorskim planom ter v skladu z zakonom in predpisi, izdanimi 
na podlagi zakona. S stavbnimi zemljišči v javno korist gospodari 
občina. Sredstva za to se zagotavljajo v občinskem proračunu 
(6. člen). 

Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v javno korist obsega 
pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo, 
graditev javne gospodarske infrastrukture, s katero se zagotavlja 
uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih 
zemljišč) ter upravljanje z javno infrastrukturo. Gospodarjenje s 
stavbnimi zemljišči je po predlogu zakona obvezna (lokalna) 
gospodarska javna služba. Več občin lahko ustanovi skupno 
gospodarsko javno službo, občine, ki pa mejijo z mestno občino, 
pa lahko ustanovijo skupno gospodarsko javno službo le skupaj 
z mestno občino (7. in 8. člen). 

Ker predlagani zakon vsebuje vrsto določb o občinskih 
pristojnostih, je tudi določeno, da so zadeve, o katerih po 
predlaganem zakonu odločajo pristojni občinski organi, zadeve 
iz izvirne pristojnosti občine (9. člen). 

II. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI 
(10. - 48. člen): 

Drugo poglavje je glede na vsebino, ki jo ureja, porazdeljeno v 
štiri podpoglavja, in sicer: 

1. Promet s stavbnimi zemljišči (10. - 13. člen): 

Po predlogu zakona je promet s stavbnimi zemljišči prost pod 
pogoji, ki jih določa zakon. Nepremičnine, ki so grajeno javno 
dobro, pa niso v pravnem prometu (10. člen). 

V primeru prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča morata 
pogodbeni stranki pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti 
potrdilo o tem, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, predkupna 
pravica po tem zakonu ne obstaja. Takšno potrdilo na zahtevo 
prodajalca ali kupca zemljišča izda upravna enota. Če upravna 
enota ugotovi, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, predkupna 
pravica obstaja, zahtevo za izdajo potrdila z odločbo zavrne. Če 
pa v 30 dneh od pravilno vložene zahteve organ potrdila oziroma 
odločbe ne izda, se po predlaganem zakonu šteje, da na zemljišču, 
ki je predmet pogodbe, predkupna pravica ne obstaja (11. člen). 

Pogodba o prodaji nezazidanega stavbnega zemljišča mora biti 
oblična, sklenjena mora biti v obliki notarskega zapisa. Notarski 
zapis mora poleg vsebin določenih z zakonom o notariatu 
vsebovati številko in datum potrdila ter ime organa, ki je potrdilo 
izdal. Zemljiška knjiga predlog za vknjižbo lastninske pravice 
zavrne, če je notarski zapis sestavljen v nasprotju z določbami 
tega poglavja (12. in 13. člen). 

2. Predkupna pravica (14. - 17. člen): 

Po predlogu zakona sta le občina in država predkupni upravičenec. 
Glede na namen imata predkupno pravico na nezazidanem 
stavbnem zemljišču, na katerem je s prostorskim izvedbenim 
načrtom predvidena gradnja javne objektov gospodarske 
infrastrukture in objektov za potrebe zdravstva, socialnega 
varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa, država pa še posebej, 

kadar gre za objekte za potrebe obrambe, občina pa kadar gre 
za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj (14. člen). 

Lastnik zemljišča, na katerem obstaja predkupna pravica, mora 
o nameravani prodaji takega zemljišča in pogojih prodaje pisno 
obvestiti predkupnega upravičenca. Zaznamba predkupne 
pravice se v zemljiški knjigi opravi na predlog predkupnega 
upravičenca (v primeru spremembe prostorskega izvedbenega 
načrta lahko izbris zaznambe poleg predkupnega upravičenca 
predlaga tudi lastnik obremenjenega zemljišča). Predkupni 
upravičenec se mora o ponudbi izjaviti v 30 dneh po prejemu 
obvestila. Glede na namen izjavo o uveljavitvi predkupne pravice 
občine da pristojni občinski organ, države pa vlada. Če lastnik 
zemljišče, na katerem je v zemljiški knjigi zaznamovana predkupna 
pravica, proda v nasprotju z določbami tega poglavja, je posel 
ničen (15., 16. in 17. člen). 

3. Razlastitev (18. - 38. člen): 

Po predlogu zakona se lastninska ali druga stvarna pravica na 
nepremičnini v javno korist lahko odvzame ali omeji (po določbah 
tega zakona), in sicer proti nadomestilu v naravi ali proti plačilu 
odškodnine. Javna korist je izkazana, če je razlastitev predvidena 
za namen, ki je določen z zakonom. Razlastitev je dopustna, če 
namena, določenega z zakonom, ni mogoče doseči na drugačen 
način. Razlastitev je dovoljena le v korist občine ali države. Javna 
korist je izkazana, če je razlastitev nepremičnine potrebna zaradi 
objektov gradnje gospodarske infrastrukture ali objektov za 
potrebe obrambe in je gradnja za te namene predvidena v 
prostorskem izvedbenem načrtu (javna korist - ex lege). 
Razlastitev v korist občine ali države je dovoljena tudi zaradi 
gradnje objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, 
šolstva, kulture, znanosti in športa ter socialnih in neprofitnih 
stanovanj, kadar tako gradnjo določa prostorski izvedbeni načrt 
in če pristojni občinski organ ali vlada posebej ugotovi, da je 
graditev predvidenega v javno korist (javna korist ■ ugotovitvena 
odločba. Odločbo o ugotovitvi javne koristi, ki se mora vročiti 
imetnikom zemljiško knjižnih pravic, je dovoljeno izpodbijati s 
tožbo v upravnem sporu (18., 19., 20., 21., 22. in 23. člen). 

Po predlogu zakona mora za odvzeto nepremičnino razlastitveni 
upravičenec lastniku zagotoviti drugo enakovredno nepremičnino 
ali plačati odškodnino. Razlaščenec, kateremu bi se zaradi 
odvzema dela njegovih nepremičnin položaj bistveno poslabšal, 
lahko predlaga odvzem ostalih nepremičnin, ki jih ima na območju, 
kjer razlastitev poteka (24. člen). Odškodnina za odvzeto 
nepremičnino po predlogu zakona obsega vrednost nepremičnine 
in stroške povezane z razlastitvijo, višina odškodnine za odvzeto 
nepremičnino pa se določi po vrednosti, ki jo ima nepremičnina v 
času izdaje sklepa pristojnega sodišča, o začetku razlastitvenega 
postopka (26. člen). Če bo predmet razlastitve objekt, ki je bil 
zgrajen brez dovoljenja, in postopek za njegovo legalizacijo ob 
izdaji prej navedenega sklepa sodišča ne bi bil uveden, lastniku 
zaradi razlastitve objekta ne bo pripadala odškodnina (27. člen). 
Če bo sodišče predlogu za razlastitev ugodilo, bo moralo odločiti 
tudi o nadomestni nepremičnini ali o odškodnini, ki pripada 
razlaščencu, o drugih obveznostih razlastitvenega upravičenca 
in razlaščenca ter o pravicah in obveznostih ostalih udeležencev 
postopka (29. člen). 

Po predlaganem zakonu bo moral razlastitveni upravičenec 
najmanj 30 dni pred vložitvijo predloga za razlastitev (pri pristojnem 
sodišču), lastniku poslati pisno ponudbo za odkup nepremičnine 
ali za sporazumno omejitev lastninske ali druge stvarne pravice 
oziroma ga bo moral seznaniti s podatki o nepremičnini, ki jo 
ponuja v zamenjavo (31. člen). 

Postopek za razlastitev se po predlaganem zakonu začne na 
predlog razlastitvenega upravičenca. Predlog bo moral obsegati 
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ustrezne listine o nepremičnini, za katero se predlaga razlastitev, 
in sicer izris iz katastrskega načrta (mapna kopija), izpisek iz 
zemljiške knjige, prostorski izvedbeni načrt, cenitev in prej 
navedeno ponudbo. V postopku za razlastitev se bodo lahko 
uporabljale samo cenitve, ki jih bodo izdelali sodni cenilci z 
visokošolsko izobrazbo (32. člen). O začetku razlastitvenega 
postopka bo sodišče izdalo pisni sklep, zoper katerega pa pritožba 
ne bo dovoljena. Začetek razlastitvenega postopka se bo tudi 
zaznamovalo v zemljiški knjigi. Po izdaji sklepa sodišča lastnik z 
nepremičnino ne bo smel razpolagati in je ne bo smel bistveno 
spremeniti. Na nepremičnini bo dopustno izvajati le redna 
vzdrževalna dela (33. in 34. člen). 

Kadar bi se odvzela lastninska pravica na nepremičnini, ki 
neposredno služi kmetijski dejavnosti in razlastitveni upravičenec 
ponudi v last enakovredno in primerno nadomestno nepremičnino, 
razlaščenec namesto nadomestila v naravi ne bo mogel zahtevati 
odškodnine, razen nadomestila za stroške v zvezi z razlastitvijo. 
Če pa bi takšen razlaščenec na trgu sam našel enakovredno 
nadomestno nepremičnino, jo bo moral razlastitveni upravičenec 
zanj odkupiti (prvi in drugi odstavek 25. člena). 

Kadar bi se odvzelo stanovanje, ki ga razlaščenec uporablja za 
zadovoljevanje svojih stanovanjskih potreb, bo moral razlastitveni 
upravičenec razlaščencu zagotoviti enakovredno nadomestno 
stanovanje, razen če bi ta namesto nadomestila v naravi, zahteval 
odškodnino. Kadar pa bi se odvzelo neprofitno stanovanje in bi 
razlaščenec, namesto nadomestila v naravi zahteval odškodnino, 
pa bo moral razlastitveni upravičenec najemnikom stanovanj 
zagotoviti drugo neprofitno stanovanje (tretji in četrti odstavek 25. 
člena). 

V postopku za razlastitev bo sodišče opravilo tudi narok. Zoper 
odločbo sodišča druge stopnje bo tudi dovoljena revizija (35. in 
36. člen). 

Po predlaganem zakonu se bo lastninska ali druga stvarna pravica 
na nepremičnini v javno korist lahko omejila z ustanovitvijo služnosti 
prehoda, prevoza ali gradnje objektov in omrežij javne 
gospodarske infrastrukture, začasna omejitev pa bo mogoča, če 
bo to potrebno zaradi vzdrževanja objektov javne gospodarske 
infrastrukture ali za izvedbo gradnje v javno korist. Ustanovitev 
služnosti naj bi se po predlogu zakona dovolila tudi v korist javne 
gospodarske službe državnega ali lokalnega pomena. Odškodnina 
zaradi omejitve lastninske pravice po predlaganem zakonu 
obsega izgubo ali zmanjšanje dohodka od nepremičnine in druge 
stroške, povezane z omejitvijo (28. člen). 

Razlaščenec bo moral odvzeto nepremičnino izročiti v posest 
razlastitvenega upravičenca v 30 dneh po plačilu odškodnine 
oziroma po prevzemu nadomestne nepremičnine (29. člen). Po 
predlaganem zakonu pa bo sodišče še pred pravnomočnostjo 
sklepa o odvzemu ali omejitvi lastninske pravice lahko odločilo, 
da razlaščenec nepremičnino izroči v posest razlastitvenega 
upravičenca, če bi lahko nastala večja materialna škoda ali če je 
zaradi koristi večjega števila prebivalcev na določenem območju 
neizogibno potrebno. Sodišče pa bo o o predhodni izročitvi 
nepremičnine v posest odločilo le na zahtevo in pod pogojem, da 
razlastitveni upravičenec razlaščencu plača akontacijo 
odškodnine, ki znaša najmanj 75% vrednosti nepremičnine, 
ugotovljene s cenitvijo. Pritožba zoper sklep, s katerim bo pred- 
hodna izročitev v posest dovoljena, ne bo mogla zadržati izvršbe. 
Predhodna izročitev v posest pa ne bo dovoljena v primerih, ko 
se mora dati odškodnina v naravi (37. člen). 

Predlog zakona ureja tudi razveljavitev pravnomočne odločbe, 
če razlastitveni upravičenec v enem letu po dokončnosti 
gradbenega dovoljenja ne bi začel z gradnjo, zaradi katere je bila 

nepremičnina razlaščena. V takšnem primeru se na predlog 
razlaščenca sklep o razlastitvi razveljavi. Predlog se vloži pri 
sodišču, ki je na prvi stopnji odločilo o razlastitvi. Razlaščenec 
razveljavitve pa sklepa za razveljavitev ne bo mogel predlagati, 
če je za razlaščeno nepremičnino prejel nadomestno nepremičnino 
(38. člen). 

4. Opremljanje in oddajanje stavbnih zemljišč (39. - 48. člen): 

Po predlogu zakona bo gradnja objektov dovoljena samo na 
opremljenih stavbnih zemljiščih; ne glede na to pa bo gradnja 
objektov tudi dovoljena na zemljišču, ki ni opremljeno, če bo tako 
določeno s predpisom ali kadar posamezni priključki glede na 
naravo objekta ne bodo potrebni (prvi in drugi odstavek 39. člena). 
Opremljeno stavbno zemljišče bo po predlaganem zakonu 
zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na javno 
vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni 
dovoljena gradnja greznic, javno elektroenergetsko omrežje ter 
dovoz na javno cesto. Občina bo lahko predpisala še druge 
komunalne priključke, ki bodo morali biti zagotovljeni, da se bo 
stavbno zemljišče lahko štelo za opremljeno (40. člen). 

Po predlogu zakona opremljanje stavbnih zemljišč zagotavlja 
občina. To opremljanje se izvaja na podlagi programa opremljanja 
stavbnih zemljišč, ki ga za eno ali več let sprejme pristojni občinski 
organ (tretji in četrti odstavek 39. člena). Pristojni minister bo 
predpisal vsebino programa in tehnične pogoje za opremljanje 
stavbnih zemljišč (41. člen). 

Predlagani zakon ureja tudi komunalni prispevek. Komunalni 
prispevek je plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja 
stavbnega zemljišča in pripada občini, kjer se zemljišče nahaja. 
Komunalni prispevek se določi glede na višino vseh stroškov 
opremljanja stavbnega zemljišča z javno gospodarsko 
infrastrukturo, upoštevaje površino stavbnega zemljišča, mogoče 
priključke na javno infrastrukturo ter njene zmogljivosti. Pristojni 
minister, bo izdal navodilo za izračun komunalnega prispevka, 
občina pa bo v skladu s tem navodilom z odlokom določila še 
podrobnejša merila za njegovo odmero (42. člen). 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka bo po predlaganem 
zakonu investitor, ki bo nameraval zgraditi nov objekt, ter prizidati 
ali nadzidati obstoječi objekt, ali spremeniti namembnost 
obstoječega objekta oziroma rekonstruirati obstoječi objekt, če 
bo za to treba povečati priključke na javno infrastrukturo oziroma 
njene zmogljivosti (43. člen). Odločbo o odmeri komunalnega 
prispevka bo na zahtevo investitorja izdala občinska uprava, 
investitor pa bo dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo 
gradbenega dovoljenja (44. člen). 

Predlagani zakon ureja tudi oprostitve komunalnega prispevka. 
Komunalni prispevek se ne bo plačal za gradnjo javne 
gospodarske infrastrukture ter za gradnjo socialnih in neprofitnih 
stanovanj (oprostitev - ex lege), občina pa bo lahko s predpisom 
določila še druge oprostitve ali znižanja plačila (45. člen). 

Pogodba, s katero bo lastnik zemljišče oddal za gradnjo, bo morala 
biti sklenjena v obliki notarskega zapisa. Občina pa bo lahko 
prodala ali oddala zemljišče za gradnjo na podlagi predhodno 
izvedenega javnega razpisa. Način, pogoje in postopek prodaje 
ali oddaje zemljišča bo predpisala občina sama. Občina bo lahko 
prodala ali oddala zemljišče brez javnega razpisa le za gradnjo 
objektov za potrebe obrambe, za gradnjo objektov za potrebe 
zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa, 
za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih stanovanj in 
stanovanjskih hiš. Občina pa bo lahko brez javnega razpisa 
nepremičnino zamenjala za drugo enakovredno nepremičnino 
(46., 47. in 48. člen). 
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III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (49. - 59. člen) 

Zemljišča, ki bodo na dan uveljavitve tega zakona pozidana in se 
nahajala izven ureditvenih območij naselij, bodo lahko pridobila 
status zazidanega stavbnega zemljišča šele s pravnomočnostjo 
odločbe o parcelaciji. Takšna parcelacija zemljišča se bo izvedla 
na predlog lastnika takšnega zemljišča, pri tem pa se tudi ne 
bodo uporabljale prepovedi iz 4. in 6. alinee prvega odstavka 76. c 
člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ki to 
onemogočajo. Minister, pristojen za prostor bo s soglasjem 
ministra, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo določil način 
parcelacije (49. člen). 

Zemljišče, na katerem je zgrajen vodnogospodarski ali 
melioracijski objekt, se bo do ureditve s posebnim zakonom štelo 
kot vodno zemljišče, vodna zemljišča in zemljišča nad gozdno 
mejo pa ne bodo v pravnem prometu (50. člen). 

Zemljišča, na katerih bodo ob uveljavitvi predlaganega zakona 
objekti, ki so po predlaganem zakonu grajeno javno dobro, že 
zgrajeni in v zemljiški knjigi še ne bodo vpisana kot javno dobro, 
se bodo na predlog lastnika in na podlagi uporabnega dovoljenja 
vpisala lahko kot javno dobro (51. člen). 

Do uveljavitve zakonodaje s področja varstva narave in naravnih 
vrednot se bodo za promet z zemljišči, na katerih obstaja 
predkupna pravica občine ali države na podlagi določb zakona o 

varstvu okolja (ZVO) in zakona o naravni in kulturni dediščini 
(ZNKD) in za uveljavljanje predkupne pravice, uporabljale določbe 
predlaganega zakona (52. člen). 

Začeti razlastitveni postopki, kakor tudi začeti postopki za določitev 
odškodnine po določbah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu 
nepremičnin v družbeni lastnini, ki do uveljavitve tega zakona ne 
bodo pravnomočno končani, se bodo končali po dosedanjih 
predpisih (53. člen). 

Skladi stavbnih zemljišč, ki so bili ustanovljeni po določbah zakona 
o stavbnih zemljiščih (ZSZ) iz leta 1984, bodo prenehali z delom 
najkasneje 18 mesecev po uveljavitvi predlaganega zakona. V 
primeru pa, da občine, ki so bile ustanovljene na območju prejšnje 
občine, z dnem uveljavitve tega zakona še ne bodo imele urejenih 
premoženjsko pravnih razmerij po 100. členu zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS), bo lahko sklad stavbnih zemljišč prenehal z 
delom šele po ureditvi teh razmerij. Predlog zakona ureja tudi 
izbrise iz sodnega registra in druga vprašanja, ki so v zvezi s 
prenehanjem prejšnjih skladov stavbnih zemljišč (54. člen). 

Predlog zakona v prehodnih določbah tudi uredi, kaj se šteje za 
prostorski plan in prostorske izvedbene načrte (55. člen), kateri 
predpisi bodo z dnem njegove uveljavitve prenehali veljati (56. 
člen), kateri podzakonski predpisi bodo do uveljavitve novih še 
veljali in kako se zaključijo že začeti postopki za odmero komu- 
nalnega prispevka (57. in 58. člen) ter vacatio legis (59. člen). 

Opomba uredništva 
V 29. številki Poročevalca, z dne 4. julija 1997 je bil objavljen 
Sklep Državnega zbora ob obravnavi predloga za 
začetek postopka za spremembo 68. člena Ustave 
Republike Slovenije. Sklep je bil sprejet na 7. izredni seji, 
in ne na 7. seji, kot je bilo pomotoma navedeno. 
Za napako se opravičujemo. 

Uredništvo 
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