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POVZETEK
Prostor je zaradi hitrega gospodarskega razvoja in naraščanja števila prebivalcev na
nekaterih območjih vse bolj omejen dejavnik pri zadovoljevanju zasebnih in javnih potreb.
Zato je treba skrbno načrtovati njegovo namensko in smotrno izrabo. Pri tem prostorski
akti predstavljajo temelj in usmeritev bodoče izrabe prostora. Navedeno še zlasti velja za
območja v prostoru, na katerih se načrtuje spremembe rabe posamezne kategorije
zemljišč. Prostorsko načrtovanje, katerega nosilci so državni organi in organi lokalnih
skupnosti, je področje, ki povezuje lastninskopravne režime različnih kategorij zemljišč:
kmetijskih, gozdnih, stavbnih in vodnih. Tem temeljnim kategorijam zemljišč lahko
dodamo še posebne pravne režime, kot so režim kulturnih spomenikov, naravnih
znamenitosti, grajenega javnega dobrega itd. Prostorski akti z načrtovanjem namenske
rabe na posameznih območjih načrtujejo tudi pravne režime te ali one kategorije zemljišč.
Pripravljavec je v veliki meri pri prostorskih odločitvah svoboden, zlasti pri načrtovanju
poselitve in razmestitve različnih dejavnosti, načrtovanju infrastrukture itd., hkrati pa je
vezan na Ustavo in zakone. V magistrski nalogi je obravnavana prostorska zakonodaja z
vidika njene organizacije, katero prvenstveno narekuje Zakon o prostorskem načrtovanju
skozi predpisan postopek priprave prostorskih aktov. Na začetku naloge sem prikazala
kronologijo predpisov, ki so urejali prostorsko zakonodajo na ozemlju Slovenije, s
poudarkom predpisov, ki so veljali v 80. letih prejšnjega stoletja in predpisi, ki so veljali od
leta 2003 pa do sprejema Zakona o prostorskem načrtovanju. Glede na ugoden vpliv
preteklih družbenih sprememb na usposobljenost občin za izvajanje nalog na področju
urejanja prostora je eno izmed osrednjih vprašanj moje magistrske naloge organizacija
prostorskega načrtovanja na občini, in sicer, ali so občine poleg vseh ostalih nalog
usposobljene izvajati tudi zahtevne naloge na tem področju oziroma ali ni organizacija
prostorskega načrtovanja takšna, da dopušča predolge in preveč zapletene postopke. S
prikazom ureditve prostorske zakonodaje v nekaterih drugih pravnih sistemih sem iskala
odgovor na vprašanje, in sicer, ali ureditve v prikazanih sistemih drugih držav omogočajo
večjo pristojnost občinam, kot nosilkam prostorskega načrtovanja, v primerjavi z našo
ureditvijo. Z analizo odločitev ustavnega sodišča s področja prostorske zakonodaje sem
iskala odgovor na eno izmed vprašanj magistrske naloge, in sicer, ali občine pri
prostorskem načrtovanju v zadostni meri upoštevajo zakonska izhodišča, ki se vsebinsko
nanašajo na organizacijo načrtovanja. Težnja moje naloge je predstaviti, kako nova
prostorska zakonodaja vpliva na funkcije občin oziroma organizacijo prostorskega
načrtovanja na občini in s tem povezanost upoštevanja predpisov.
Ključne besede: prostorsko načrtovanja, organizacija, občina, prostorski akti občine,
primerjalno pravna ureditev, ustavno sodišče.
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SUMMARY
THE ORGANIZATION OF SPATIAL PLANNING IN A MUNICIPALITY
Due to rapid economic progress and the increase in the number of inhabitants, space
itself is becoming more and more of a limited factor in satisfying personal and public
needs, and consequently it is of the utmost importance to carefully plan its intentional and
reasonable use. Spatial instruments thus represent the basis and future direction in the
use of space. All this is valid, especially for those regions where changes in the use of
individual categories of land are being planned. Spatial planning, whose main holders are
state bodies and local community bodies, is a field which connects the proprietary-legal
regimes of various land categories: agricultural, forest, building and water. Special judicial
regimes, e.g. the cultural monuments´ regime, important natural sites, built-up public
property etc., may be added to the aforementioned basic categories. The spatial
instruments also plan the judicial regimes of different land categories by planning the
intentional use in individual areas. The preparer has a lot of freedom in making the spatial
decisions, especially in settlement planning and in the arrangement of various activities, in
infrastructure planning etc., while he is also bound by the constitution and laws. My
master´s thesis deals with spatial legislation from the point of its organization, which is
primarily dictated by the law on spatial planning through the obligatory procedure of the
preparation of the spatial instruments. In the beginning, a chronology of regulations,
which dealt with the spatial legislation in Slovenia, with a special emphasis on regulations
dealing with the same subject in the 1980's of the previous century and regulations,
which were valid from 2003 until the acceptance of the Law on the Spatial Planning, is
presented. Regarding the beneficial influence of past changes in society on the
municipalities´ abilities to carry out the tasks connected with spatial planning, one of the
basic questions of my master´s thesis thus remains the organization of spatial planning in
a municipality, especially, whether the municipalities, considering the amount of all other
tasks at hand, are capable of carrying out the demanding tasks in connection with spatial
planning, or whether the organization of the spatial planning is not of the sort allowing
too lengthy and too complicated procedures. By showing the spatial legislation´s
arrangement in some other legal systems, I have tried to find an answer to the question,
whether the arrangements in the systems of other countries enable municipalities to have
a larger jurisdiction as the holder of spatial planning as compared to our arrangement. By
analysing the Supreme Court´s decisions, dealing primarily with the spatial planning´s
legislative, I have looked for the answer to one of the questions of my master´s thesis,
namely, whether the municipalities, when dealing with spatial planning, take into account
to a satisfactory degree the legal basis, which substantively refer to the organization of
planning. The purpose of my thesis is thus to present how new spatial legislation
influences the municipalities´ functions, or in other words, how it affects the organization
of spatial planning and also the connectness of the regulations´ consideration.
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Key words: spatial planning, organization, municipality, municipality´s spatial instruments,
comparative legal arrangement, Supreme court .
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UVOD

Slovenija je doživela v zadnjih desetih letih zelo intenzivno preobrazbo na različnih
področjih. Z nastankom nove države so se spremenila gospodarska, socialna in prostorska
razmerja. Prostor, njegova urejenost in naravna ohranjenost pridobivajo pomen kot
element kvalitete življenja, zato imajo posebno vlogo pri oblikovanju nacionalnih ciljev.
Čeprav imamo v slovenskem prostoru dolgoletno tradicijo na področju prostorskega
načrtovanja, sta sprememba političnega sistema ter samostojnost nove države postavili
nove zahteve po zakonskih in sistemskih reformah. Pridružili so se jim izzivi združene
Evrope, ki vplivajo na pogoje razvoja v prostoru. Prostorsko načrtovanje dobiva nov
pomen in naloge, ki so predvsem v zvezi z usklajevanjem zahtev gospodarskega,
družbenega, tehnološkega razvoja na eni strani ter danimi prostorskimi potenciali in
zahtevami za varstvo okolja na drugi.
Prostorski razvoj je v današnjem času skupaj z razvojem informacijske in komunikacijske
tehnologije pod velikim vplivom globalizacije. Procesi globalizacije so večplastni in
prinašajo tako pozitivne kot negativne razvojne vplive tudi na prostorski razvoj. Pomenijo
širjenje prostorskih okvirov medsebojne odvisnosti dogajanja pa tudi intenzivnost te
odvisnosti na podlagi komplementarnosti razlik in teritorialne delitve dela. Prinašajo
zgoščanja v prostoru in času. S povečanjem medsebojne odvisnosti v svetovnem merilu,
kar se izraža tudi v zavesti o tem, da gre za en sam svet, se vedno bolj zmanjšujejo
možnosti izdvojenih, parcialnih rešitev bodisi posameznika, lokalne skupnosti ali države.
Načelo trajnostnega razvoja, ki se je do danes uveljavilo kot planetarno razvojno vodilo, je
postalo temeljno izhodišče in vodilo številnih mednarodnih dokumentov. Z uveljavljanjem
načel trajnostnega razvoja sta se povečali pomembnost in vloga ustreznega usmerjanja
prostorskega razvoja oziroma prostorskega načrtovanja tako na lokalni, regionalni in
nacionalni kot tudi na nadnacionalni ravni.
Zapletena razmerja med gospodarskim, prostorskim in socialnim razvojem se kažejo v
številnih prostorskih razvojnih problemih, na katere nas opozarjajo nekatere nezaželene
razvojne posledice. Soočeni smo s številnimi in raznovrstnimi prostorskimi problemi,
katerih temeljne značilnosti so: kompleksnost, celovitost, konfliktnost in raznovrstnost
pojavnih oblik na različnih prostorskih ravneh. Prostorske razsežnosti teh posledic
predstavljajo dovolj trdne argumente za to, da poskušamo prostorski razvoj selektivno
usmerjati v zaželene in možne razvojne cilje. Odprta vprašanja prostorskega razvoja je
moč reševati le z oblikovanjem temeljnih načel in enotnih meril. Le na ta način lahko
prostorski razvoj optimalno prispeva k uresničevanju splošnih ciljev glede humane,
gospodarske, prostorske in okoljske kakovosti razvoja.
Načrtovanje prostorskega razvoja je eden izmed možnih odgovorov na obrambo pred
nezaželenimi posledicami razvoja, hkrati pa tudi porok za skrbno načrtovanje poselitve,
1

infrastrukture, krajine ter večje stopnje kakovosti »delovnega« okolja, tudi zaradi zahtev
in potreb sodobnega gospodarjenja na načelih trajnostnega razvoja. Pri tem igra
organizacija prostorskega načrtovanja ključno vlogo, ki jo sicer narekujeta tako
zakonodaja kot država s svojim nadzorom.
Organizacija prostorskega načrtovanja je v pristojnosti države in lokalne skupnosti.
Pristojnosti in naloge občine določa Zakon o prostorskem načrtovanju, mnogo področnih
zakonov ter Zakon o lokalni samoupravi, ki v prvi vrsti določa organizacijo in delovna
področja lokalne skupnosti. Po določilih Zakona o lokalni samoupravi občina med drugim
načrtuje prostorski razvoj na območju svojega teritorialnega ozemlja kot celote, določa
namembnost prostora in usklajuje rabo prostora s sosednjimi občinami.
Organizacija prostorskega načrtovanja se v prvi vrsti prične na državni ravni, kjer država
predpiše temeljna in osnovna izhodišča za prostorsko načrtovanje, ki so za občino
obvezujoča. Sama organizacija je med drugim prvenstveno povezana s prostorsko
zakonodajo, saj le-ta narekuje postopek prostorskega načrtovanja, ki ga mora občina
upoštevati.
Slovenski prostor je prepoznaven po raznovrstni kulturni krajini, stavbni in naselbinski
dediščini ter raznolikih in prostorsko razsežnih naravnih sistemih. Pomembni so njegova
gozdnatost, ohranjenost vodotokov ter biotska in krajinska raznovrstnost, prav tako tudi
njegovo bogastvo z vodnimi viri.
Interes posameznikov, gospodarskih družb, organizirane javnosti na eni strani ter
zakonske zahteve na drugi zahtevajo od občine kot pripravljavca prostorskih aktov, ki je
med navedenima stranema vmesni člen, v prvi vrsti dobro organizacijo, ki jo bo imela
občina pri prostorskem načrtovanju.
V nalogi sem se omejila na organizacijo prostorskega načrtovanja na občini, ki
prvenstveno izvira iz predpisane prostorske zakonodaje, torej na sam postopek, ki je
vodilo prostorskega načrtovanja, ki ga predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju,
hkrati pa sem prikazala problematiko, s katero se srečuje občina pri organizaciji
prostorskega načrtovanja, za katero vidim krivca v obstoječi prostorski zakonodaji.
Predmet raziskave je analiza Zakona o prostorskem načrtovanju, ki narekuje organizacijo
občinam pri prostorskem načrtovanju prek predpisanih postopkov. V nadaljevanju naloge
sem se dotaknila tudi prostorske zakonodaje v nekaterih državah Evropske unije, ki sem
jo primerjala z našo prostorsko zakonodajo, in sicer z organizacijskega vidika, predvsem
razmejitev pristojnosti sprejemanja prostorskih aktov. Z analizo odločitev Ustavnega
sodišča pa sem iskala odgovor na vprašanje, ali občine upoštevajo zakonska izhodišča pri
vodenju postopkov priprave prostorskih aktov.
Problem in predmet raziskave sta osnova za postavitev naslednjih hipotez:
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Hipoteza 1: Organizacijo prostorskega načrtovanja narekuje zakonodaja, ki dopušča
predolge in preveč zapletene postopke.
Hipoteza 2: Občine imajo z vidika organizacije prostorskega načrtovanja, v nekaterih
drugih pravnih sistemih, večjo pristojnost.
Hipoteza 3: Občine pri prostorskem načrtovanju prostorskih aktov v nezadostni meri
upoštevajo zakonska izhodišča, ki se vsebinsko nanašajo na organizacijo načrtovanja.
Namen magistrskega dela je prikaz organizacije prostorskega načrtovanja na občini, ki se
odraža skozi postopek sprejemanja prostorskih aktov, ki ga predpisuje Zakon o
prostorskem načrtovanju. S spremenjeno zakonodajo, ki smo ji bili priča kar trikrat v
zadnjih osmih letih, se namreč spreminjajo tako postopki prostorskega načrtovanja ter
vloga posameznih sektorjev znotraj teh postopkov kakor tudi vloga občine.
Cilj raziskave je s pomočjo prikaza in analize normativne ureditve - ustavne in zakonske
ureditve, primerjalno-pravnega dela (prikaz ureditve v drugih državah) - ter z analizo
odločb Ustavnega sodišča opredeliti kriterije oziroma pokazatelje, na podlagi teh pa
potrditi oziroma ovreči zastavljene hipoteze in hkrati prikazati slabosti oziroma prednosti
Zakona o prostorskem načrtovanju ter odgovoriti na vprašanje, kje zakon bistveno ovira
organizacijo prostorskega načrtovanja na ravni občine.
Ugotavljam, da do prijave teme magistrskega dela z naslovom Organizacija prostorskega
načrtovanja na občini ni bila raziskana in obdelana tema v takšni obliki na podlagi
vpogleda v sistem Cobiss.
Pri izdelavi magistrskega dela, preučevanju problema ter ob predstavitvi prostorskega
načrtovanja in njegove zakonodaje sem uporabila naslednje znanstveno-raziskovalne
metode:
• zgodovinsko metodo (prikaz zakonske ureditve pred veljavno prostorsko zakonodajo),
• metodo deskripcije (opis predmeta, ki ga raziskujem),
• primerjalno metodo (primerjava slovenske prostorske zakonodaje s prostorskim
načrtovanjem v Nemčiji, Avstriji, Švici, Finski in Švedski),
• analizo in sintezo (ugotovitev preteklega in sedanjega stanja).
Pri izbiri metodološkega dela sem se naslonila na strokovno literaturo tujih in domačih
avtorjev, na vire, prispevke in članke z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji s področja
prostorske zakonodaje. Vse ugotovitve in spoznanja ter lastno znanje, pridobljeno med
študijem, sem vključila v magistrsko delo.
Magistrsko delo je vsebinsko sestavljeno oziroma razdeljeno na več poglavij.
V uvodu magistrskega dela sem predstavila problem in predmet raziskovanja s
postavljenimi hipotezami, ki sem jih na koncu magistrskega dela ovrgla oziroma potrdila,
predstavljeni so tudi namen in cilji raziskovanja ter znanstvene metode raziskovanja, ki
sem jih uporabila.
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V drugem poglavju z naslovom opredelitev pojmov sem predstavila pojmovno opredelitev
obravnavanih kategorij, in sicer posegi v prostor, prostorsko načrtovanje in organizacija
prostorskega načrtovanja. Predstavljene so pojmovno ter z vidika namena njihovega
urejanja kakor tudi njihove medsebojne korelacije.
V tretjem poglavju z naslovom Zakonska ureditev prostorske zakonodaje sem najprej
predstavila predpise s področja prostorskega načrtovanja na ozemlju Slovenije do
sprejema novega Zakona o prostorskem načrtovanju. S predstavitvijo prostorske
zakonodaje v preteklosti sem se osredotočila na prostorsko zakonodajo, ki je veljala v 80.
letih preteklega stoletja. V nadaljevanju sem prikazala oceno stanja in razloge za sprejem
novega Zakona o prostorskem načrtovanju. V drugem delu tretjega poglavja pa sem
predstavila cilje, načela in poglavitne rešitve, ki jih prinaša novi Zakon o prostorskem
načrtovanju.
Vsebina četrtega poglavja je Organizacija prostorskega načrtovanja na občini. V
nadaljevanju so podrobneje prikazana zakonska določila, ki se nanašajo na postopek
prostorskega načrtovanja na ravni občine, kot pripravljavca prostorskih aktov. Drugi del
četrtega poglavja je namenjen pristojnosti prostorskega načrtovanja na občini, ki ji jo
nalaga tako Zakon o lokalni samoupravi kakor tudi Evropska listina lokalne samouprave.
Predmet petega poglavja je ureditev na področju prostorske zakonodaje v drugih pravnih
sistemih, in sicer ureditve v Nemčiji, Avstriji, Švici, Finski in Švedski. S prikazom ureditev v
nekaterih državah EU sem v zaključku petega poglavja prikazala primerjavo z našo
prostorsko zakonodajo, in sicer z organizacijskega vidika razmejitve zakonskih pristojnosti.
S prikazom odločitev ustavnega sodišča v šestem poglavju sem predstavila najpogostejše
kršitve, ki se zgodijo v postopku prostorskega načrtovanja iz naslova organizacije
prostorskega načrtovanja na občini.
V sedmem poglavju so predstavljeni doseženi rezultati raziskave.
Vsebina osmega poglavja je preveritev hipotez, zastavljenih na začetku magistrskega
dela, ki bodo na podlagi vseh zgoraj naštetih poglavij potrjene oziroma ovržene.
Deveto in deseto poglavje bosta predstavljala prispevek raziskovanja k stroki in znanosti
ter uporabnost rezultatov raziskave.
V zaključku sem strnila ugotovitve in spoznanja, do katerih sem prišla med izdelavo
magistrskega dela.
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OPREDELITEV UPORABLJENIH POJMOV

2.1 POSEG V PROSTOR
Pojem poseg v prostor je opredeljeval že Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (v nadaljevanju: ZUN), ki je določal, da je urejanje drugih posegov v prostor
urbanistično načrtovanje infrastrukturnih objektov in naprav ter drugih trajnih sprememb
prostora zunaj ureditvenih območij naselij, določanje pogojev za prenos načrtovanih
posegov v prostor ter urbanistični nadzor nad njihovim izvajanjem (ZUN, 1. člen).
Zakon o urejanju prostora iz leta 2003 (v nadaljevanju: ZUreP-1) ni opredeljeval pojma
poseg v prostor niti ga ni več vsebinsko obravnaval.
Veljavni Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) pa uporablja pojem
poseg v prostor, in sicer je to poseg v zemljišče ali nanj z namenom gradnje objekta po
predpisih o graditvi objektov in vsak drug poseg v fizične strukture na zemeljskem površju
ter pod njim (ZPNačrt, 2. člen).

2.2 PROSTORSKO NAČRTOVANJE
ZUreP-1 pojma prostorsko načrtovanje ni poznal, je pa definiral pojem urejanje prostora,
kar lahko enako vrednotimo kot pojem prostorsko načrtovanje. Urejanje prostora je tako
definiral kot opravljanje zadev prostorskega načrtovanja in uveljavljanja prostorskih
ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, zagotavljanja opremljanja zemljišč
za gradnjo ter vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov (ZUreP-1, 1. člen).
ZPNačrt pa pojem prostorsko načrtovanje definira, in sicer je interdisciplinarna dejavnost,
s katero se na podlagi razvojnih usmeritev ob upoštevanju javnih koristi varstva okolja,
ohranjanja narave, varstva živali in naravnih dobrin, varstva premoženja in varstva
kulturne dediščine načrtuje poseg v prostor in prostorske ureditve (ZPNačrt, 2. člen).

2.3 ORGANIZACIJA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
Organizacijo prostorskega načrtovanja lahko definiramo kot zakonsko postavljanje pravil
za upravljanje s prostorom, ki veljajo tako za oblastne organe kot za vsakogar, saj s
prostorom upravlja vsak, ki ga spreminja, ki vanj trajneje posega.
Načrtno urejanje prostora se zagotavlja z načrtovanjem bodočih prostorskih ureditev, zato
je glavna vsebina organizacije prostorskega načrtovanja definiranje instrumentov
prostorskega načrtovanja – prostorskih aktov ter določanje pravil za njihovo pripravo in
sprejem.
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ZAKONSKA UREDITEV PROSTORSKE ZAKONODAJE

3.1 PREDPISI O UREJANJU PROSTORA NA OZEMLJU SLOVENIJE DO
SPREJEMA ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
Pravni predpisi urejanja prostora so v svojih začetkih v 19. stoletju zajemali predvsem
področje graditve objektov ter z njim povezane zahteve v zvezi z varstvenimi in higiensko
sanitarnimi pogoji ter zahteve v zvezi z varovanjem javnih oziroma skupnih koristi, tako
glede načrtovanja in gradnje objektov kot glede njihovega razmeščanja (gradbeni redi).
Razvoj industrijske družbe in s tem povezana gradbena ekspanzija konec 19. in v prvi
polovici preteklega stoletja pa sta zahtevala kompleksnejša pravila ne le za načrtovanje in
graditev objektov, temveč tudi načrtovanje širših naselbinskih aglomeracij, to je mest in
naselij ter njihovih medsebojnih povezav. Oblikovala so se pravna določila urbanističnega
načrtovanja in kasneje prostorskega planiranja. Značilnost pravne regulative urejanja
prostora iz tega obdobja je med drugim tudi ta, da je v bistvu dojemala prostor kot
neomejeno »sredstvo« za urbano ekspanzijo, sicer s pravili njene racionalnosti in
funkcionalnosti, vendar podrejenimi t.i. urbani logiki. Razlike med mesti in podeželjem naj
bi se v funkcionalnem smislu zbrisale – pravila urejanja prostora so narekovale potrebe
industrijske družbe. Če so gradbeni redi prva faza pravnih predpisov urejanja prostora, so
predpisi o urejanju prostora iz tega obdobja njegova druga faza. Vanjo spada tudi
slovenski Zakon o urbanističnem planiranju iz leta 1967 (Vladimirov in dr., 2003, str. 27) .
V drugi polovici preteklega stoletja se je družba začela vedno bolj zavedati, da pretirana
urbana ekspanzija, neomejeno tratenje naravnih dobrin in resursov ter nekontroliran
gospodarski razvoj na račun zdravega okolja in naravnega ravnovesja lahko pripeljejo
sedanje, zlasti pa bodoče generacije do nerešljivih eksistencialnih zagat. Varovanje
človekovega okolja z vsemi njegovimi naravnimi sestavinami je postalo in ostaja vedno
bolj pomemben element pri načrtovanju družbenega razvoja, torej tudi pri prostorskem
načrtovanju. Oblikovala se je doktrina o trajnostnem, vzdržnem razvoju, ki ob varovanju
okolja, ohranjanju narave in racionalni rabi naravnih dobrin, varstvu kvalitet kulturne
dediščine ter drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja omogoča zadovoljitev potreb
sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij. Hkrati so se začeli na področju
urejanja prostora - zaradi specifike reševanja vse zahtevnejših in kompleksnejših
problemov, s katerimi se je srečevalo prostorsko načrtovanje - posamezni sklopi urejanja
prostora oziroma z njim tesneje povezana področja oblikovanja v relativno samostojne
celote in normativno posebej obravnavati. V ta sklop (sistemske) normativne ureditve so
spadali najbolj neposredno povezani z urejanjem prostora - poleg Zakona o graditvi
objektov, o urejanju prostora, o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter o
stavbnih zemljiščih - še Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine, Zakon o vodah,
Zakon o kmetijskih zemljiščih ter nekoliko kasneje sprejeta Zakon o varstvu okolja in
Zakon o ohranjanju narave, ki je vsebino varstva oziroma ohranjanja narave izvzel iz
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Zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine ter jo oblikoval v samostojnem zakonu
(Vladimirov in dr., 2003, str. 28).
Priprave, ki so pripeljale do nastanka ZUreP-11, ki je nastajal več kot desetletje, so segale
že v konec osemdesetih let. Priprave na novi prostorski zakon so se začele zato, ker je
takratna Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji dne 27. septembra 1989
sprejela Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do
LXXXIX k Ustavi Socialistične republike Slovenije2, z uveljavitvijo navedenih ustavnih
amandmajev (10. člen) pa je med drugim prenehal veljati tudi Zakon o sistemu
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije3 (v nadaljevanju: ZSDP). Ta
zakon je bil vključen tudi v takratne predpise s področja urejanja prostora in naselij, to je
Zakon o urejanju prostora4 (v nadaljevanju: ZUreP), ZUN5 in Zakon o stavbnih zemljiščih6
(v nadaljevanju: ZSZ-84). (Jeglič, 2003, str. 201).
Navedeni zakoni so sestavljali usklajeno celoto prostorske regulative in so temeljili na
takrat veljavnem sistemu samoupravnega družbenega planiranja, ki sta ga določala zlasti
zvezni Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu SFR
Jugoslavije in republiški Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR
Slovenije iz leta 1980 (Vladimirov in dr., 2003, str. 19).
Med navedenimi zakoni je še posebej ZUreP nadgrajeval sistem družbenega planiranja, in
sicer s pravili za načrtovanje razvoja dejavnosti v prostoru in za varovanje dobrin
splošnega pomena. V primerjavi z ostalima dvema zakonoma je bil ZUreP predvsem zakon
procesnega značaja. Izhajal je iz domneve t.i. celovitega načrtovanja materialne in
družbene reprodukcije, sicer z določenimi posebnostmi, vendar povsem vpetimi v pravila
dolgoročnega oziroma štiriletnega razvojnega, zlasti gospodarskega planiranja. Temeljne
odločitve v zvezi z urejanjem prostora se je sprejemalo v okviru dolgoročnih in
srednjeročnih družbenih planov kot njihove prostorske sestavine. Njegova vsebinska
vpetost v sistem družbenega planiranja pa je bila tudi razlog za normativno delitev
materije prostorskega načrtovanja na »planski« zakon – ZUreP in na »izvedbeni« zakon –
ZUN (Vladimirov in dr., 2003, str. 19).
ZUN je bil t.i. operativni zakon za izvedbo planskih odločitev. Družbeni plan, torej tudi
njegove prostorske sestavine, se je namreč izvajal prek programov, načrtov in drugih
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Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1).Ur. list RS, št. 110/02.
Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi
Socialistične republike Slovenije. Ur. list SRS, št. 32/89.
3
Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (ZSDP). Ur. list SRS,
št. 1/80 in 33/80.
4
Zakon o urejanju prostora (ZUreP). Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, 71/93.
5
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN). Ur. list SRS, št. 18/84 in spremembe.
6
Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ-84). Ur. list SRS, št. 18/84 in 33/89.
2

7

izvedbenih aktov; njegove prostorske sestavine – odločitve o rabi prostora so se
konkretizirale prek prostorskih izvedbenih aktov in na podlagi postopka dovoljevanja
posegov v prostor. Zato je ZUN določal zlasti pravila podrobnejšega prostorskega
načrtovanja s prostorskimi izvedbenimi akti, posebnosti upravnega postopka dovoljevanja
posegov v prostor ter inšpekcijsko nadzorstvo nad poseganjem v prostor (Vladimirov in
dr., 2003, str. 20).
ZSZ-84, ki je bil leta 1997 korenito prenovljen7, je v okviru bivše ustavne ureditve
(družbene) lastnine in planskega gospodarstva urejal pogoje za realizacijo načrtovanih
prostorskih ureditev na stavbnih zemljiščih. Njegova značilnost je bila urejanje odnosov
med uporabniki stavbnih zemljišč (na zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja
bivši sistem ni priznaval zasebne lastnine) in takratno družbenopolitično skupnostjo ter
oblikovanje pravil družbenega gospodarjenja s temi zemljišči. Značilnost te ureditve, ki je
bila sicer logična posledica takratnega statusa družbene in privatne lastnine ter planskega
gospodarstva, je bila izključna pristojnost države – občine za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči – ne le za načrtovanje, temveč tudi za izvedbo njihovega komunalnega in
drugačnega opremljanja. Taka ureditev je ostala tudi v ZSZ, ki je bil leta 1997 prenovljen
(Vladimirov in dr., 2003, str. 20).
Z ukinitvijo sistema družbenega planiranja konec osemdesetih let so navedeni zakoni sicer
ostali v veljavi, saj so bili, ne glede na vpetost v sistem družbenega planiranja, zasnovani
kot relativno samostojne celote, vendar pa so se morali večkrat delno spreminjati,
dopolnjevati in prilagajati novim zahtevam. Največji vpliv, zlasti na ZUreP, je imela
ukinitev takratnega sistema cikličnega srednjeročnega planiranja. Zato je bil leta 1990
sprejet Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju8 (v nadaljevanju:
ZPUP), ki naj bi do uveljavitve nove normativne ureditve tega področja premostil nastalo
pravno nekonsistentnost, tako da je procesne določbe priprave in sprejemanja prostorskih
sestavin planov (prostorskih planov) občin povzel po prostorskih izvedbenih aktih, kot je
to določal ZUN. Drugih sprememb in dopolnitev obravnavanih zakonov je bilo od
njihovega sprejema več kot deset, tako da so postali notranje nekonsistentni in težko
razumljivi, niso bili več v skladu z novo ustavno ureditvijo, predvsem pa niso sledili
potrebam sodobnega in učinkovitega ter vzdržnemu razvoju prilagojenega urejanja
prostora (Vladimirov in dr., 2003, str. 20).
3.1.1 ZAKON O UREJANJU PROSTORA
Če odmislimo procesne določbe ZUreP ter delitev prostorskih sestavin planov na
dolgoročne in srednjeročne, kar je posledica bivšega sistema družbenega planiranja, so
bile ostale določbe ZUreP še vedno dokaj aktualne in relativno sodobne. Temeljna načela
urejanja prostora iz zakona in načelo, da so prostorske sestavine dolgoročnih in
srednjeročnih družbenih planov (v nadaljevanju: prostorski plan) mesto usklajevanja
različnih interesov v prostoru, so veljala do leta 2003 z ukinitvijo zakona. Nekatere
7
8

Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ). Ur. list RS, št. 44/97.
Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (ZPUP). Ur. list RS, št. 48/90.
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zakonske rešitve pa so se v praktičnem izvajanju izkazale za neprimerne ali niso več sodile
k novim spoznanjem in potrebam, ki so nastale s spremembo družbenega sistema,
predvsem (Predlog ZUreP-1, str. 7):

1. Ni bilo jasne opredelitve v pristojnosti urejanja prostora med državo in lokalnimi
skupnostmi-občinami. Vloga občine v prejšnjem sistemu je bila bistveno drugačna od
sedanje vloge kot (temeljne) samoupravne lokalne skupnosti. Preko mehanizma prenosa
pristojnosti so bile izvajalec določenih nalog republike na svojem teritoriju. Posledica take
ureditve je bila, da je lahko republiški prostorski plan nalagal občini izvedbo nalog, ki so
bile povezane z realizacijo prostorskih ureditev iz državne pristojnosti, ali pa od občine
zahteval kar realizacijo teh ureditev. Z novim ustavnim položajem občine to ni bilo več
mogoče, saj se taka razmerja lahko vzpostavljajo le na jasnih zakonskih podlagah
(Predlog ZUreP-1, str. 7).

2. Prevelika determiniranost in togost državnih prostorskih planov, zlasti
»srednjeročnega«. Z ukinitvijo družbenega planiranja so določbe ZUreP glede
srednjeročnega prostorskega planiranja postale nelogične oziroma brezpredmetne, vendar
pa je ostala vsebina prostorskih sestavin srednjeročnih družbenih planov še naprej v
veljavi. Ta vsebina je bila za državni prostorski plan prepodrobna, saj je bil državni
prostorski plan zamišljen kot strateški dokument za urejanje prostora, ki je konkretneje
določal le izhodišča za načrtovanje državnih prostorskih ureditev ter nekatere izrecno
določene pogoje za prostorsko načrtovanje na lokalni ravni (predvsem zahteve v zvezi z
zavarovanji dobrin). V skladu s takrat veljavnim ZUreP pa sta tedanja državna prostorska
plana določala sestavine in rešitve, ki so bile obvezna izhodišča za pripravo občinskih
prostorskih planov, večino na parcelo natančno (obvezna izhodišča), kakor tudi območja
državnih prostorskih ureditev, za katera so se pripravili ustrezni izvedbeni načrti. Ob taki
natančni določenosti pa je podrobnejše načrtovanje državnih prostorskih sestavin
zahtevalo spremembe planov vseh vrst, in to skozi dolgotrajne in zamotane postopke
(Predlog ZUreP-1, str. 7).
Podobno je bilo tudi s prevelikimi podrobnostmi, ki jih je ZUreP določal za občinski
»srednjeročni« prostorski plan, saj skoraj ni bilo več primera, da ob pripravi in
sprejemanju občinskih prostorskih izvedbenih načrtov (kolikor so jih v občinah še
sprejemali) ni bilo potrebno predhodno spreminjati tudi občinskih prostorskih planov.
Vzrok za dolgotrajnost priprave njihovih sprememb pa so bila tudi nejasna in nepopolna
obvezna izhodišča posameznih sektorjev, ki niso bila sposobna občinam dajati
nedvoumnih usmeritev v zvezi s spremembami njihovih prostorskih aktov – hkrati pa je bil
tudi eden izmed vzrokov za zavlačevanje postopka ugotavljanja usklajenosti teh
sprememb z obveznimi izhodišči in tudi za njihovo uveljavljanje (Predlog ZUreP-1, str. 8).

3. Nejasnosti zaradi prepletanja usmeritvenih vsebin in konkretnih odločitev ter zahtev v
prostorskih planskih aktih. ZUreP ni postavljal jasne ločnice med strateškimi usmeritvami,
ki so bile neke vrste koncept oziroma strategija bodočega razvoja v prostoru, in med
pravnimi obvezami, ki so izhajale iz planskih odločitev. Prepletanje pravnih norm s
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strategijo prostorskega razvoja je povzročalo zmedo in negotovost pri izvajanju nalog,
določenih s prostorskim planom, pri sprejemanju in dopolnjevanju posameznih njegovih
segmentov pa ni bilo jasno, ali je šlo le za izvedbeni detajl. S pogostim spreminjanjem
tako zasnovanih planov se je lahko zgodilo - in marsikje je pripeljalo do tega -, da je
postal prostorski plan v celoti ali za določena območja oziroma v določenih sestavinah
brez jasnega koncepta prostorskega razvoja in je prišlo do prevlade posameznega
parcialnega interesa na račun usklajenega in vzdržnega razvoja v prostoru (Predlog
ZUreP-1, 2001, str. 8).
3.1.2 ZAKON O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
ZUN je obravnaval večino tvarine, ki je določala pravila za operativno načrtovanje in
dovoljevanje posegov v prostor in so jih obravnavale tudi zakonske ureditve prostorskega
načrtovanja in dovoljevanja v primerljivih, zlasti evropskih državah. V praktičnem izvajanju
zakona pa se je izkazalo, da vrsta rešitev ni bila primernih oziroma ni sledila več novim
zahtevam. Nekaterih zadev urejanja prostora, ki so bila povezana predvsem z novo ustavo
in položajem zasebne lastnine, uvedbo tržnega gospodarstva, privatno iniciativo in
občutno zoženih možnosti za državne posege v privatno lastnino, pa zakon sploh ni
obravnaval. Pomanjkljivosti ZUN so bile naslednje (Predlog ZUreP-1, str. 8):

1. Prevelika determiniranost prostorskih izvedbenih načrtov (PIN). Ta ugotovitev je
podobna kot za prostorske planske akte. PIN je imel po zakonu preveč elementov
obveznih sestavin, ki niso bili nujni oziroma so povzročali dvom, kako naj se jih izpolni.
Namen zakona je bil namreč, da se določi predvsem čemu mora odgovoriti posamezni
prostorski akt, kako to narediti, pa le v toliko, da je bila omogočena primerljivost njegovih
obveznih vsebin in kontrola njegove zakonitosti. Prevelika zakonska determiniranost
vsebin in preveliko predpisovanje metod priprave prostorskega akta lahko vodi v formalno
obsežen, vendar vsebinsko neustrezen, prazen dokument. Dokaz za to so bili PIN-i, ki so
se pripravljali za neznanega investitorja in ob podrobnem formalnem predpisovanju ter
hkratni vsebinski nedoločenosti povzročali potrebo po stalnih zakonitih ali nezakonitih
spremembah, hkrati pa so odvračali interesente za realizacijo tako določenih prostorskih
ureditev. Stanje se je občutno izboljšalo v primerih PIN za znanega investitorja, investicijo
in znano »tehnologijo«, ki je sledilo točno določenim investicijskim nameram, seveda pod
pogoji, da so bili skladni s politiko prostorskega razvoja in varovanja okolja, opredeljeno v
ustreznih prostorskih in drugih razvojnih dokumentih države in občine (Predlog ZUreP-1,
2001, str. 8).

2. Preohlapnost prostorskih ureditvenih pogojev (PUP). Sicer so bile določbe zakona, ki so
opredeljevale vsebino PUP v glavnem primerne, vendar pa je bila njihova izvedba preko
PUP, ob odsotnosti državnega prostorskega reda, ki bi določal operativna pravila
prostorskega načrtovanja, preveč prepuščena prosti interpretaciji oziroma arbitriranju o
dopustnosti ali nedopustnosti in pogojih v konkretna poseganja v prostor. ZUreP oziroma
prostorski plan namreč nista določala operativnih pravil za prostorsko načrtovanje, na
katerih bi slonela priprava prostorskih izvedbenih aktov oziroma bi jih morali vgrajevati

10

vanje, takega posebnega predpisa pa ni bilo. Zaradi prej opisanih težav so občine v praksi
pričele vedno manj urejati prostor s PIN in so ga namesto njih pričele pripravljati s PUP, in
to tudi takrat, ko bi se skladno z zakonom predvidene prostorske ureditve morale
načrtovati s PIN (Predlog ZUreP-1, 2001, str. 9).
Določbe PUP so že po zakonu določale le merila in pogoje možnim posegom v prostor. Ta
merila so se za določenega investitorja, za določeno investicijo in na določenem zemljišču
konkretizirala z lokacijsko dokumentacijo. Ob velikokrat meglenih in dvoumnih določbah
občinskih PUP se je prostor začel dejansko urejati na podlagi lokacijskih dokumentacij, kar
je postalo najbolj uporabljeno orodje prostorskega načrtovanja. Tako stanje je tudi
pojasnjevalo izjemno in na videz nelogično zavzemanje občin, da bi imele odločilen vpliv
na vsebino lokacijskih dokumentacij. Načeloma pa se je z lokacijsko dokumentacijo lahko
le konkretiziralo, ne pa spreminjalo pogojev, določenih v občinskih planskih aktih, včasih
celo na račun javnih in skupnih koristi (Predlog ZUreP-1, 2001, str. 9).

3. Prevelika togost prostorsko izvedbenih načrtov. Tako kot prevelika podrobnost v vsebini
PIN je tudi togost v njihovi pripravi vzrok za nepotrebna tveganja pri realizaciji
investicijskih namer v prostoru. V postopku načrtovanja in pripravljanja investicije, ki je
bila pogojena z dovoljenjem za poseg v prostor, je bil investitor izpostavljen velikim
tveganjem v zvezi z vprašanjem, ali se bo odločanje o posegu zaključilo pozitivno ali
negativno. V veljavnem sistemu namreč investitor po zakonu ni imel posebnega vpliva na
pripravo ustreznega prostorskega akta. Zakon ni omogočal, da bi potencialni investitor v
okviru pogojev občinskega prostorskega plana, kljub javni podpori skupnosti in boljši
alternativni rešitvi, novi predlog v razumnem roku uveljavil v prostorskem dokumentu in s
tem omogočil investicijo. Zato se je ob splošni praksi urejanja prostora preko PUP z
lokacijskimi dokumentacijami razširil deviantni pojav druge skrajnosti, in sicer, da se je z
lokacijskimi dokumentacijami oziroma posamičnimi dovoljenji pravno pokrivale izrazito
enostranske investicijske namere, ki ne le da niso sodile v konkretno okolje, temveč so
bile pogosto tudi na račun varovanja ustreznih dobrin in javnih koristi. Ker je bila
lokacijska dokumentacija le neke vrste strokovna podlaga za odločanje o posegu v prostor
v upravnem postopku in sta bili javnost ter širša stroka iz takega postopka izključeni, je
skrival tak pojav velike nevarnosti za prikrito arbitriranje, samovoljo in izigravanje
(Predlog ZUreP-1, 2001, str. 9).

4. Pomanjkanje instrumentarija za fleksibilno umeščanje investicijskih namer v prostor.
Zaradi vpetosti prostorskega načrtovanja v bivši planski sistem načrtovanja, ki ni priznaval
ustreznih tržnih principov tudi na tem področju zaradi relativno enostavne uporabe
prisilnih metod za »prenos zemljišč v družbeno lastnino«, veljavni zakon tudi ni poznal
določenih orodij za zagotovitev realizacije predvidenih prostorskih ureditev, ki so bila v
razviti Evropi že tradicionalna. Predvsem je bila s tem mišljena predkupna pravica občine
na zemljiščih poselitvenih območij, prostovoljna ali izglasovana komasacija zemljišč na
območjih predvidenih prostorskih ureditev ter urbanistična pogodba med državo oziroma
lokalno skupnostjo in potencialnim investitorjem nameravanih prostorskih ureditev. S
slednjo se je omogočala večja zasebna iniciativa za realizacijo načrtovanih prostorskih
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ureditev ob investitorjevih koristih tudi v javno korist. Zakon tudi ni poznal odškodnin
zaradi zmanjšanja vrednosti nepremičnin ob spremembah veljavnih prostorskih aktov
oziroma začasnih omejitev njihovega uporabljanja, prav tako pa tudi ni predvideval
zajemanja deleža prirasta vrednosti zemljišča v korist občine, kadar je takemu zemljišču
porasla cena zaradi uveljavitve prostorskega akta (iz nezazidljivega v zazidljivo) (Predlog
ZUreP-1, 2001, str. 10).

5. Dovoljevanje posegov v prostor9. Pretekla ureditev tega področja je predvidevala
dvostopenjski postopek dovoljevanja oziroma dve odločbi o posegu v prostor: lokacijsko in
gradbeno dovoljenje. Zadnja sprememba zakona o graditvi objektov je sicer uvedla
možnost združitve teh dveh postopkov v en postopek za izdajo enotnega dovoljenja za
gradnjo, vendar z vso vsebino in zahtevami, ki izvirajo iz omenjenih dveh postopkov.
Tedaj veljavni zakon je zahteval v primerih, ko se posamezno območje ureja s PUP, še
izdelavo lokacijske dokumentacije kot strokovne podlage za lokacijsko oziroma enotno
dovoljenje. Ker pa se je, kot že rečeno, večino dovoljenj za posege v prostor izdajalo na
podlagi PUP, je zahteva po lokacijski dokumentaciji postala pravilo, s tem pa je postopek
dovoljevanja posegov v prostor postal zamotan, razvlečen in drag. Omenjena dva
postopka za isti poseg sta še dodatno zapletala možnost razumno hitre realizacije
investicijske namere, saj sta omogočala dvakratno pritoževanje nanju – po oceni službe
MOP, ki rešuje takšne pritožbe, so se pritožniki v več kot 70 odst. primerov pritožili na
odločbo o gradbenem dovoljenju iz istega razloga, kot so se pritožili na lokacijsko
dovoljenje, pa tam niso uspeli, v več kot 90 odst. pritožb na enotno dovoljenje pa so se
stranke pritoževale na lokacijske pogoje. Sicer pa je bil tak dvojni postopek dovoljevanja
posega v prostor, kot ga je določala naša ureditev, v Evropi neobičajen (Predlog ZUreP-1,
2001, str. 10).
Izdajo dovoljenj za posege v prostor so dodatno oteževali tudi postopki pridobivanja
(pre)številnih soglasij, ki so jih posamezni zakoni predpisovali v teh postopkih. V vseh
evropskih pravnih ureditvah je bilo sicer omogočeno, da so tisti, ki jim je država poverila
skrb za določeni resurs ali ki so opravljali določene zadeve v javno korist (javne
gospodarske službe), lahko v postopku izdaje dovoljenj za posege v prostor postavljali
pogoje, ki so temeljili na njihovih zakonitih pravicah, in s tem varovali legitimne interese
javnih koristi in javno dobro, vendar ne na način odločanja o dopustnosti ali nedopustnosti
posega v prostor. O tem je moral dati nedvoumen odgovor prostorski akt, pri pripravi
prostorskega akta pa je bilo potrebno spoštovati vse zakonsko predpisane omejitve in
pogoje, ki so jih določali takratni predpisi in drugi javni dokumenti omenjenih subjektov.
Če je bila stopnja varovanja teh interesov spoznana za izredno pomembno, potem je
zaradi zaščite teh interesov v nekaterih evropskih ureditvah predvideno, da o tem izdajo
posebno odločbo v posebnem postopku, sicer pa v soglasjih oziroma mnenjih postavljajo
le pogoje za načrtovanje in izvedbo posega v prostor, ki imajo neposredno podlago v
njihovih konkretnih pravnih aktih. Potrebno pa je poudariti, da se je v praksi pojavila vrsta
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Dovoljevanje posegov v prostor je zajel Zakon o graditvi objektov; na tem mestu so navedene
pomanjkljivosti pretekle ureditve.
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soglasij k dovoljenjem za poseg v prostor, ki niso imela zakonske podlage oziroma pogoji
iz soglasij niso temeljili na konkretnem pravnem aktu. Pri tem je bil pogosto naveden le
zakon, ki je nalagal pridobitev določenega soglasja, ne pa tudi predpisa ali drugega
pravnega akta, ki bi v konkretnem primeru omogočal določanje takih pogojev. Brez
zakonske osnove se je dogajalo, da se je z občinskimi prostorskimi akti dodatno
predpisovalo razna soglasja, prav tako pa tudi, da so upravne enote ne glede na
specifičnost posega v prostor nekritično zahtevale soglasja od raznoraznih subjektov (npr.
tudi od sosedov), četudi nameravani poseg v prostor ni imel nikakršnega vpliva na njihove
zakonite pravice in pravne koristi. S tem pa se je širil prostor za uveljavljanje zlonamernih
zahtev in pogojev, ki niso imeli nobene legitimne podlage, temveč so bili le odraz
osebnega egoizma (Predlog ZUreP-1, 2001, str. 10).

4. Reguliranje opravljanja dejavnosti prostorskega načrtovanja. Sprememba Zakona o
graditvi objektov iz leta 1984 je leta 1996 prinesla organizacijo Inženirske zbornice
Slovenije. Člani te zbornice, organizirani v ustrezno sekcijo arhitektov, urbanistov in
krajinskih arhitektov, so bili pooblaščeni tudi za opravljanje dejavnosti urbanističnega
načrtovanja. To načrtovanje je bilo opredeljeno kot izdelovanje strokovnih podlag za
prostorske plane, osnutkov prostorskih izvedbenih aktov in lokacijske dokumentacije, sami
dokumenti pa v ZGO niso bili definirani, pač pa v Zakonu o urejanju prostora in Zakonu o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor. To samo po sebi ni bil problem, vendar pa
izdelovalci teh gradiv niso bili nujno inženirji, saj so pri izdelavi teh dokumentov nastopali
tudi drugi poklici (geografi, sociologi in podobno). Primerljivo v Evropi ni bilo nobene
zbornice, pač pa so bile te praviloma ločene na arhitekturno (urbanistično, krajinsko
arhitekturno) in na inženirsko. Ta dva tipa zbornic sta imela različne pravilnike, različne
aktivnosti in različen splošni profil. Vse večja razdrobljenost naših občin zahteva, da tudi
stroka nudi kvalitetno izdelane dokumente, ki imajo ustrezno tehnično pa tudi pravno
naravo. Vse prevečkrat se je namreč dogajalo, da so občinski sveti amandmajsko
sprejemali rešitve, ki niso imele tehnične konsistentnosti, in so tako prostorski akti zgrešili
cilje urejanja prostora (Predlog ZUreP-1, 2001, str. 11).
3.1.3 ZAKON O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH
Zakon o stavbnih zemljiščih je bil leta 1997 temeljito prenovljen, vendar pa je v delu, ki se
je nanašal na opremljanje stavbnih zemljišč, še vedno izhajal iz načela, da je za
financiranje opremljanja izključno odgovorna lokalna skupnost, in na tem področju ni
priznaval zasebne iniciative. Zakon ni predvideval primerov, ko je imela fizična ali pravna
oseba interes za izvedbo s prostorskim aktom predvidene prostorske ureditve, vendar
tako zemljišče še ni bilo opremljeno. Ker se je lahko gradilo le na opremljenem stavbnem
zemljišču, je moral potencialni investitor čakati, kdaj bo lokalna skupnost zemljišče
opremila. V praksi se je v teh primerih lokalna skupnost sicer na tak ali drugačen način
dogovorila z investitorjem za udeležbo pri opremljanju zemljišč, vendar to pravno enotno
ni bilo regulirano (Predlog ZUreP-1, 2001, str. 11).
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Spremembe zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1997 tudi niso bistveno posegale v
postopek razlastitve. Ker pa je bil to eden od najobčutljivejših posegov države v lastninsko
pravico, je to področje zahtevalo - ob novem ustavnem položaju privatne lastnine natančnejšo pravno regulativo ter ustreznejše mesto v sistemu zakonov (Predlog ZUreP-1,
2001, str. 11).
3.1.4 ZAKON O UREJANJU PROSTORA
V dobrih desetih letih, ko se je pripravljal novi zakon o urejanju prostora, je bila sprejeta
vrsta zakonov, ki so posredno posegali na področje urejanja prostora. Nekatere dejavnosti
so si z njimi skušale zagotoviti popolno suverenost v okviru svojega področja pri
načrtovanju razvoja, torej tudi pri načrtovanju razvoja v prostoru na območjih, ki so
zahtevala njihov interes. Tako ločeno načrtovanje, ki ni upoštevalo sinergije in posledic
posamičnih odločitev v zvezi z urejanjem prostora, je rušilo na eni strani integralnost
varovanja naravnih dobrin in kulturnih vrednost, na drugi strani pa je omogočalo prevlado
posameznih področij interesov na račun uravnoteženosti razvojnih in varstvenih potreb ter
drugih zahtev vzdržnega razvoja v prostoru. Zato je bilo treba še dosledneje slediti načelu,
da je prostorsko načrtovanje oziroma prostorski plan tisto mesto, kjer se usklajujejo
razvojne potrebe z varstvenimi zahtevami ter drugimi interesi v prostoru (Predlog ZUreP1, str. 12).
Nesistemsko ter parcialno varovanje resursov in nekritično podrejanje varovalnih zahtev
»razvojnih« interesov in obratno je tudi eden izmed vzrokov za neracionalen razvoj
poselitve. K temu so še pripomogle nedomišljene odškodnine za spremembo rabe resursa
(npr. odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča), ki ob varovalnih
namenih niso hkrati spodbujale smotrnejše urbanizacije. Ta urbanizacija se je razvila v
strukturo poselitve oziroma naselij, ki jih bo težko in drago opremljati z ekološko nujno
komunalno infrastrukturo, ki jih zahteva vrsta direktiv EU (Predlog ZUreP-1, str. 12).
Novi ZUreP-1 je dejansko pomenil preureditev in novo definiranje vsebine, kot je bila
zajeta v ZUreP, ZUN ter o ZSZ (Vladimirov in dr., 2003, str. 21).
Temeljni namen ZUreP-1 je bil v tem, da se pripravi in sprejme takšne prostorske akte, ki
bodo omogočili investitorju, da se enostavno odloči o gradnji objekta na nekem zemljišču
na podlagi nedvoumne lokacijske informacije (Vladimirov in dr., 2003, str. 21).
Namen ZUreP-1 je bil, da podrobneje pravno uredi področje, ki obsega prostorsko
načrtovanje, ukrepe za omogočanje realizacije prostorskih ureditev (prostorski ukrepi),
opremljanje zemljišč za gradnjo, urejanje dejavnosti prostorskega načrtovanja ter
vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema (Vladimirov in dr., 2003, str. 21).
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Cilji, ki jih je z novim zakonom želel doseči pripravljavec zakona, so bili zlasti (Vladimirov
in dr., 2003, str. 21):
1.
razmejiti pristojnosti za urejanje prostora med državo in lokalnimi skupnostmi skupaj
z uveljavitvijo regionalnega nivoja načrtovanja (partnerski odnos med državo in
zainteresiranimi občinami);
2.
omogočiti večjo participacijo javnosti pri urejanju prostora – transparentnost
postopkov priprave in sprejemanja prostorskih aktov;
3.
zagotoviti večjo fleksibilnost pri načrtovanju prostorskih ureditev in v vsebini
prostorskih aktov – načrtovanje kvalitetnih in v izvedljivosti realnih prostorskih
ureditev;
4.
upoštevati nov status zasebne lastnine pri prostorskem načrtovanju in uveljavljanje
zasebne iniciative pri operativnem urejanju prostora;
5.
zmanjšati tveganja pri pripravi in realizaciji investicijske namere;
6.
urediti strokovne dejavnosti prostorskega načrtovanja.

1. Pristojnost urejanja prostora. Urejanje prostora po ureditvi ZUreP-1 je bilo ena od
izvirnih pravic občine, razen če določene pristojnosti zakon ni opredelil drugače. Zato je
ZUreP-1 jasno določil, katera področja prostorskega urejanja so v pristojnosti države in
katera v pristojnosti lokalnih skupnosti. Država naj bi - ob zakonskih pravilih sodelovanja z
lokalno skupnostjo - načrtovala in izvajala prostorske ureditve državnega pomena. Lokalna
skupnost naj bi prostorsko načrtovala in izvajala druge naloge urejanja prostora v skladu s
pravili, standardi in merili, ki bi morali biti zavezujoči za celotno območje države. Državno
in občinsko prostorsko načrtovanje naj bi se srečevala na ravni regionalnega načrtovanja
(Vladimirov in dr., 2003, str. 21).

2. Postopek priprave in sprejemanja prostorskih aktov. Ureditev pred uveljavitvijo ZUreP-1
je sicer poznala več formalnih oblik sodelovanja javnosti pri oblikovanju in sprejemanju
odločitev o urejanju prostora (javne razgrnitve prostorskih aktov in njihove javne
obravnave), vendar se je ob primerjavi sistemov prostorskega urejanja v primerljivih
zahodnoevropskih državah izkazalo, da pri nas uveljavljene oblike sodelovanja javnosti že
na začetku ne omogočajo zadostnega vpliva lokalnega okolja in civilne družbe na
odločanje o bodočih prostorskih ureditvah. ZUreP-1 pa je po zgledu omenjenih držav
uvedel nove oblike tega sodelovanja (npr. prostorske konference), postopek sodelovanja
javnosti in odgovornosti pripravljavca prostorskega akta v zvezi z danimi pobudami in
predlogi pa je opredelil podrobneje in zavezujoče. Z novim ZUreP-1 se je - poleg
sodelovanja zainteresirane javnosti pri pripravi osnutkov prostorskih dokumentov, torej v
fazi že ponujenih predlogov prostorskih ureditev - omogočilo tudi sodelovanje javnosti pri
programskem oblikovanju (ob sprejetju oziroma celo pred sprejetjem programa priprave
prostorskega akta) (Vladimirov in dr., 2003, str. 21).

3. Fleksibilnost in izvedljivost prostorskih (izvedbenih) aktov. Ta zahteva je bila pogojena
zlasti s potrebami po hitrem odzivu prostorskega urejanja na interese kapitalskih vlaganj,
ob hkratnem smotrnem ravnanju z naravnimi dobrinami ter varovanjem okolja.
Uveljavljena praksa preveč podrobnih prostorskih aktov, ko so dejavnosti le načelno
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definirane, njihovi prostorski pogoji pa preveč detajlni, razen če teh podrobnosti izrecno ni
narekovala narava načrtovane prostorske ureditve oziroma okolja, v katerem se je
načrtovalo, je potencialne investitorje utesnjevala v njihovih investicijskih namerah in jih
od njih odvračala. Zato je bilo treba postaviti jasno ločnico med strateškimi prostorskimi
akti – prostorskimi plani in njihovim izvedbenim instrumentarijem. Državni oziroma
občinski strateški prostorski akti so postali t.i. strukturni, usmerjevalni dokumenti, z jasno
določenimi cilji prostorskega razvoja in nedvoumnimi zahtevami v zvezi z varovanjem
prostorskih resursov in okolja. Zasnova prostorskega razvoja občine naj bi določila tudi
območja, kamor se bo usmerjala poselitev (razvojna območja naselij), in sicer v skladu z
državnim prostorskim redom, ki naj teh pravil ne bi oblikoval le po principu sektorskega
varovanja oziroma razvoja posameznih dejavnosti (po tem principu naj bi poselitvi
dejansko pripadal le »ostanek« prostora, ki za posamezne dejavnosti, vezane zlasti na
naravne dobrine, ni zanimiv), temveč naj bi pravila upoštevala tudi zakonitosti skladnega
in racionalnega razvoja naselij oziroma poselitve (Vladimirov in dr., 2003, str. 22).
Izvedbena prostorska regulativa se je morala razdeliti na splošno (občinski prostorski red),
ki je časovno neomejena, in konkretno za določeno prostorsko ureditev (lokacijski načrt).
Konkretni prostorski akt - lokacijski načrt je bil zasnovan kot akcijski projekt z znanimi
udeleženci in s končnim rokom veljavnosti (do realizacije investicije ali do njene ukinitve,
kjer se realizacija ni začela v predvidenih rokih). Njegovo območje urejanja je bilo lahko
razširjeno tudi prek neposrednega območja investicijske namere in je lahko zajelo
prostorske ureditve, ki so bile povezane s to namero oziroma njeno realizacijo (Vladimirov
in dr., 2003, str. 22).
Tako začrtan sistem prostorskih aktov naj bi se hitreje prilagajal aktualnim potrebam, pri
čemer se je ob načrtovanju konkretnih prostorskih ureditev praviloma izognil preteklemu
dolgotrajnemu in zapletenemu postopku spreminjanja vseh v hierarhični lestvici
nadrejenih strateških prostorskih aktov. Zaradi učinkovitejše realizacije prostorskih
ureditev je bilo treba uveljaviti tudi ukrepe (instrumente), ki so spodbujali ali destimulirali
določene investicijske namere oziroma prostorske ureditve, pa tudi ukrepe, ki so
zmanjševali škodo oziroma neutemeljene dobičke lastnikov zemljišč in drugih
nepremičnin, ki so bili posledica javnih odločitev v zvezi z urejanjem prostora, in sicer
(Vladimirov in dr., 2003, str. 23):
- ukrep, kjer je imel pobudo predvsem javni sektor, ki je moral zasebno lastnino
postaviti v funkcijo skupnih in javnih koristi (razlastitev, predkupna pravica, prenova
določenih poselitvenih območij ter ukrepi začasnega zavarovanja prostora za
prostorsko načrtovanje in za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev);
- ukrepi za zagotovitev realizacije predvidenih prostorskih ureditev (komasacija zemljišč
na poselitvenih območjih, opremljanje zemljišč za gradnjo).

4. Zasebna lastnina in zasebna iniciativa pri urejanju prostora. Z uveljavitvijo zasebne
lastnine kot ene temeljnih ustavnih pravic in z njeno uveljavitvijo tudi na zemljiščih v
»mestnih naseljih in naseljih mestnega značaja« so se možnosti prisilnih ukrepov na tem
področju bistveno zmanjšale. Po ZUreP-1 so bili ti ukrepi možni le zaradi uveljavitve javne
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koristi. Nedvoumno je bilo treba določiti, kdaj je razlastitev v javno korist sploh mogoča;
hkrati pa je bilo treba tudi posodobiti in precizirati postopek razlastitve v praksi, tako da bi
bil učinkovit in pravičen (Vladimirov in dr., 2003, str. 24).
Zakon je predvideval določene oblike dogovornih in pogodbenih odnosov med državo in
lokalno skupnostjo oziroma med nosilci investicijskih namer (kapitalom) in lastniki zemljišč
pri načrtovanju in realizaciji prostorskih ureditev. Uvedel je novo obliko prostorskega akta
(pogojni načrt), za katerega pripravo je dal iniciativo njegov investitor in katerega
izvajanje je bilo vezano na izpolnitev dogovorjenih oziroma pogodbenih zahtev med
omenjenimi akterji prostorskega urejanja (urbanistična pogodba). S tem v zvezi je bilo
treba omogočiti tudi aktiviranje zasebnega kapitala pri opremljanju zemljišč, namenjenih
za gradnjo (Vladimirov in dr., 2003, str. 24).

5. Racionalizacija postopkov priprave in sprejemanja prostorskih aktov ter ugotavljanja
skladnosti občinskih prostorskih aktov z državnimi prostorskimi akti in zakonom. Po
ureditvi do leta 2003 se je glede na hierarhičnost prostorskih aktov, če se je ob pripravi
hierarhično nižjega prostorskega akta (npr. zazidalnega načrta) pokazala utemeljena
potreba po spremembi višjega prostorskega akta (npr. prostorskega plana), moral najprej
spremeniti hierarhično višji prostorski akt, in to po postopku, ki je veljal za njegovo
pripravo in sprejem, šele nato pa se je spremenil hierarhično nižji akt. Ker pa je taka toga
ureditev pomenila nepotrebno zavlačevanje sprejemanja odločitev, je novi ZUreP-1 za
take primere predvidel ustrezne poenostavitve: skrajšani postopek (opustitev nekaterih
dejanj v postopku priprave in sprejemanja prostorskega akta) in enotni postopek (hkratna
priprava in sprejemanja sprememb hierarhično višjega in sprejemanje hierarhično nižjega
prostorskega akta) (Vladimirov in dr., 2003, str. 24).

6. Zmanjšanje investicijskih tveganj. Ureditev, po kateri je potencialni investitor
prostorske ureditve sodeloval pri pripravi ustreznega izvedbenega načrta (pogojni
izvedbeni načrt, urbanistična pogodba), je bila že porok za uspešno realizacijo take
investicijske namere. Dodatno je zakon predvideval možnost izdaje informacije, s katero
so pristojni organ in nosilci javnih pooblastil navedli pogoje za poseg v prostor, ki so jih
določali veljavni prostorski akti in drugi uradni dokumenti nosilcev javnih pooblastil, kakor
tudi možnost, da si je investitor še pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja oziroma
pred izdelavo ustreznih projektov pridobil usmeritve pristojnega organa o pogojih za
nadaljnje načrtovanje in izvedbo nameravanega posega v prostor (Vladimirov in dr., 2003,
str. 25).

7. Urejanje dejavnosti prostorskega načrtovanja.
Ker je prostor omejeno dejstvo in ker imajo odločitve o prostorskih ureditvah in posegih v
prostor po svoji naravi dolgoročne posledice, je zahtevalo opravljanje dejavnosti
prostorskega načrtovanja in arhitekturnega in krajinsko-arhitekturnega projektiranja
posebno zakonsko regulativo. Odgovornost za skladnost projekta za poseg v prostor s
prostorskimi akti in s siceršnjimi pravili prostorskega načrtovanja kakor tudi za
medsebojno skladnost prostorskih aktov v večji meri določa stroka. Neskladnost projekta z
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akti je sankcionirana z disciplinsko in kazensko odgovornostjo, s čimer naj bi bili upravni
organi razbremenjeni vsebinskih pregledov popolnosti in zakonske korektnosti prostorskih
aktov in projektnih rešitev posegov v prostor (Vladimirov in dr., 2003, str. 25).
Za ilustracijo zaključka prvega dela tretjega poglavja je v prilogi 1 prikazana kartografska
vsebina, in sicer izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - s spremembami in dopolnitvami od leta
1990 do leta 2004.

3.2 ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
3.2.1 PRIPRAVE IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
ZUreP-1 je sicer stopil v veljavo šele v začetku leta 2003, vendar se je že kmalu po
začetku njegovega izvajanja v praksi pokazalo, da nekatere ureditve v zakonu - posebej
tiste, ki so se nanašale na prostorsko načrtovanje, to je na pripravo prostorskih aktov na
vseh ravneh, na njihovo vsebino, njihova medsebojna razmerja ter postopke njihove
priprave - ne sledijo v celoti sodobnim spoznanjem na tem področju, da so posamezne
predpisane rešitve nejasne in deloma celo neizvedljive ter vsebinsko in organizacijsko
vprašljive in da so zato potrebne takojšnje spremembe. Zakonodaja s področja
prostorskega načrtovanja mora namreč zagotoviti takšen pravni okvir, ki bo ob
upoštevanju varovalnih zahtev omogočal čim večjo dinamiko v prostoru, česar pa
sistemske in praktične rešitve v ZUreP-1 niso omogočale. Posledice neustreznih zakonskih
rešitev so se v praksi pokazale na eni strani v množici novih posegov v prostor, ki so ob
pritisku kapitala vznikale čez noč in so bile povsem stihijske, na drugi strani pa v velikih
težavah, s katerimi so se soočali investitorji, ko so skušali na določenem območju zgolj
pridobiti informacije, ali svojo investicijsko namero sploh lahko uresničijo (Predlog
ZPNačrt, 2006, str. 1).
Neurejeno stanje, ki se je kazalo tako pri posameznih posegih v prostor kakor tudi pri
investicijskih namerah, je bilo posledica več dejavnikov, predvsem pa neustrezne pretekle,
v veliki meri pa tudi po ZUreP-1 veljavne zakonske ureditve na področju prostorskega
načrtovanja, ki je določala (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 2) :
vsebinsko pomanjkljive prostorske akte na vseh ravneh, iz katerih ni bilo jasno
razvidno, kakšni posegi v prostor so sploh dopustni na posameznem zemljišču,
nejasna razmerja med posameznimi prostorskimi akti, kar je bil pogosto razlog za
njihovo neupoštevanje,
vrsto strokovnih podlag za prostorske akte, ki naj bi zagotavljale kvalitetne rešitve,
so pa bile velikokrat same sebi namen, zahtevale pa so veliko časa za njihovo
pripravo in so finančno izčrpavale pripravljavca prostorskih aktov,
nepregledne, neracionalne in dolgotrajne postopke priprave prostorskih aktov, ki so
bili poleg tega tudi neusklajeni z drugimi predpisi, predvsem s področja varstva
okolja in ohranjanja narave,
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-

nejasne pristojnosti nosilcev urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov na vseh
ravneh ter obveznosti glede priprave njihovih strokovnih podlag, ki so bile podlaga
za sprejemanje odločitev v prostoru, kar je pogosto vodilo v arbitrarno odločanje,
nepopolne podatke v prostoru, ki pripravljavcem prostorskih aktov velikokrat niso bili
pravočasno dostopni; posledica tega pa so bile slabe in večkrat tudi nezakonite
prostorske rešitve.

Navedeno je vodilo v nezaupanje v stroko in reduciranje prostorskega načrtovanja na
zgolj administrativno-tehnično raven (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 2).
V skladu z določbami ZUreP-1 bi morale občine do sredine leta 2007 pripraviti nove
prostorske akte. Občine, ki so po takrat veljavnem ZUreP-1 prostorske akte že
pripravljale, so se pri njihovi pripravi soočale z velikimi vsebinskimi in operativnimi
težavami, ki so izhajale iz opisanih sistemskih pomanjkljivosti. Prostorski akti, pripravljeni
po veljavnem ZUreP-1, so bili preveč abstraktni in niso zagotavljali kvalitetnih prostorskih
rešitev. Vsebine prostorskih aktov so bile na strateški ravni sicer izredno zahtevne in
obsežne, po drugi strani pa so bile na izvedbeni ravni pomanjkljive, vsebine posameznih
prostorskih aktov pa so se večkrat tudi prekrivale. Pomanjkljive strokovne rešitve so bile
pogosto tudi posledica pomanjkanja prostorskih evidenc in strokovnih podlag nosilcev
urejanja prostora kot podlage za načrtovanje (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 2).
Postopki priprave in sprejemanja prostorskih aktov so bili nerazumno dolgotrajni, saj so
bili posamezni pripravljavci teh aktov prepuščeni sami sebi pri pridobivanju podatkov,
smernic in končnih mnenj nosilcev urejanja prostora. Velika pomanjkljivost teh postopkov
je bila tudi v neusklajenosti postopkov, ki so izhajali iz različnih zakonov, zlasti Zakona o
varstvu okolja10 (v nadaljevanju: ZVO-1) in Zakona o ohranjanju narave11 (v nadaljevanju:
ZON) (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 2).
Slabosti ZUreP-1 v delu, ki se je nanašal na prostorsko načrtovanje, so se torej nanašale
na tri vsebinske sklope, in sicer na (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 2):
1.
vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in razmerje med različnimi prostorskimi akti
(sistem prostorskih aktov),
2.
na postopke njihovega sprejemanja ter vprašanje presoje njihove okoljske
ustreznosti,
3.
na evidence o stanju v prostoru.

10

Zakona o varstvu okolja (ZVO-1). Ur. list RS, št. 41/04, 20/06, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US U-I51/06-10, 33/09-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09-ZPNačrt-A, 108/09.
11
Zakona o ohranjanju narave, uradno prečiščeno besedilo (ZON-UPB2). Ur. list RS, št. 96/04.
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1. Vrste prostorskih aktov, njihova vsebina in razmerja med različnimi
prostorskimi akti (sistem prostorskih aktov)
Sistem prostorskih aktov po predpisih, ki jih je določal ZUreP-1, je določal sprejemanje in
usklajevanje prostorskih odločitev na dveh ravneh, ki mu je sledila tudi priprava
prostorskih aktov. Prostorski akti so se pripravljali in sprejemali na državni in občinski
ravni kot strategija prostorskega razvoja in prostorski red. Med obema vrstama
prostorskih aktov ni bilo pravih povezovalnih vsebin; prav tako pa tudi ti akti niso
zagotavljali priprave variantnih rešitev kot utemeljene strokovne osnove za prostorske
odločitve (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 2).
Podrobnejše odločitve glede načrtovanja prostorskih ureditev so se tako na državni kot na
lokalni ravni sprejemale kot lokacijski načrti, ki pa so bili izredno podrobni. Rešitve v teh
načrtih so bile določene tako natančno, da velikokrat brez njihove spremembe niso bila
mogoča niti najmanjša odstopanja od teh rešitev niti prilagoditve potrebam končnih
uporabnikov, tudi takrat ne, ko bi bile rešitve lahko kvalitetnejše in bolj racionalne. Po
mnenju predlagatelja Zakona o prostorskem načrtovanju12 (v nadaljevanju: ZPNačrt) je
bila za nekatere prostorske ureditve, predvsem na državni ravni, takšna determiniranost
končnih rešitev lahko preveč omejujoča in ni omogočala potrebnega prilagajanja
razvojnim potrebam (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 3).
Na državni ravni je ZUreP-1 določal pripravo strategije prostorskega razvoja države, ki jo
je opredeljeval kot strateški prostorski akt. Ta je bila po mnenju predlagatelja zakona
preveč abstraktna in ni izpolnjevala temeljne funkcije strateškega prostorskega akta, to je
določitve zasnove državnih prostorskih ureditev na posameznih območjih (Predlog
ZPNačrt, 2006, str. 3).
Prostorski red Slovenije, ki ga je enako kot strategijo prostorskega razvoja države ZUreP-1
opredeljeval kot strateški prostorski akt, pa glede na predpisano vsebino sploh ni imel
narave prostorskega akta, temveč je bil le zbir posameznih prostorskih pravil, ki so jih
morali pri prostorskem načrtovanju upoštevati pripravljavci teh aktov, in je pravzaprav
predstavljal le neke vrste »priročnik« prostorskega načrtovanja za vse ravni in ga zato
tudi ni bilo mogoče uvrstiti v hierarhični sistem prostorskih aktov (Predlog ZPNačrt, 2006,
str. 3).
Na državni ravni je bil edini izvedbeni prostorski akt državni lokacijski načrt, ki je bil po
vsebini tako podroben, da je imel dejansko že naravo projekta posameznega posega v
prostor. Vsebinski prepad med abstraktno vsebino strategije prostorskega razvoja države,
ki je določala poleg strateških prostorskih ciljev države v glavnem le grobe usmeritve za
razvoj prostorskih sistemov ter podrobno vsebino posameznih državnih lokacijskih
načrtov, ki največkrat niso obravnavali niti posameznih prostorskih ureditev v celoti, je bil
12

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09,
80/10-ZUPUDPP.
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tako velik, da ni omogočal resnega konceptualnega razmisleka o načrtnih prostorskih
ureditvah. Zato se je sama po sebi porajala potreba po takšnem državnem prostorskem
aktu, ki bi določal načrtovanje vseh pomembnejših prostorskih ureditev na določenem
območju državnega teritorija hkrati in bi tako zagotavljal tudi njihovo medsebojno
usklajenost in s tem tudi racionalno rabo prostora v državi. Zaradi neobstoja takšnega
prostorskega akta v takrat veljavnem sistemu smo bili priča parcialnim prostorskim
rešitvam v posameznem državnem lokacijskem načrtu, ki so velikokrat pogojevale
strokovno neracionalne končne prostorske odločitve (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 3).
Na občinski ravni je bila v ZUreP-1 določena priprava strategije prostorskega razvoja
občine, ki je bila opredeljena kot strateški prostorski akt. Vsebina občinske strategije je
bila preveč obsežna, predpisane vsebine so presegale potrebe in razmere v večini
slovenskih občin, zahtevale pa so veliko strokovnega dela, sredstev in časa, vendar brez
uporabnih rezultatov, ki bi se odražali na izvedbeni ravni načrtovanja (Predlog ZPNačrt,
2006, str. 3).
Po drugi strani pa je bil občinski prostorski red kot temeljni prostorski izvedbeni akt
občine, ki je bil za večino posegov v prostor v občini tudi podlaga za pripravo projektov za
pridobitev gradbenih dovoljenj, vsebinsko pomanjkljiv, predvsem v delu, ki se je nanašal
na urejanje urbanega prostora. Urbani prostor je prostorski red obravnaval z enakimi
metodami in orodji kot ostali odprti prostor, kjer ni bil predviden večji prostorski razvoj,
kar ni omogočalo celovitega načrtovanja prostorskega razvoja naselij in njihovega
delovanja. Posledica tega je bilo neupoštevanje temeljnih struktur naselja, njihove
medsebojne povezanosti in odvisnosti, ki se je v praksi kazala kot neskladje v oblikovanju,
legi, namembnosti, dimenzijah in zmogljivostih posameznih posegov v prostor, prometne
in komunalne neurejenosti ipd (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 3).
Odsotnost urbanistične stroke se je kazala na eni strani v ekstenzivnosti rabe odprtega
prostora zaradi nenadzorovane širitve naselij navzven namesto notranjega razvoja naselja
z zgoščevanjem in graditvijo na prostih in degradiranih površinah v naselju, pri čemer je
imela posebno mesto celovita prenova, in to ne samo naselbinskih jeder, temveč tudi
stanovanjskih sosesk - s ciljem izboljševanja bivalnih in delovnih pogojev (Predlog
ZPNačrt, 2006, str. 4).
Prostorsko načrtovanje na vmesni regionalni ravni z regionalnimi zasnovami prostorskega
razvoja je bilo nepopolno in nedorečeno, saj je bila njegova končna uporabnost
nedefinirana. Po ZUreP-1 so bile prostorske ureditve regionalnega pomena ureditve
državnega pomena in prostorske ureditve, ki so zajemale objekte in omrežja komunalne
infrastrukture ter druge prostorske ureditve, ki so bile skupnega pomena za državo in
občine (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 4).
Na osnovi celovite analize začetih regionalnih zasnov prostorskega razvoja, ki so se
pripravljale za območja južne Primorske, Koroške, Savinjske in jugovzhodne Slovenije in ki
so bile sofinancirane tudi s strani države, je bilo ugotovljeno, da so le-te sprejemljive in
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uporabne kot analiza prostora in strokovne podlage, ne pa tudi kot prostorske odločitve,
saj do odločitev v postopkih v času veljavnosti ZUreP-1 sploh ni prišlo. Pri pripravi zasnov
predvidenih konkretnih prostorskih ureditev, predvsem pa pri odločanju o njihovi umestitvi
v prostor namreč o tem ni bilo mogoče doseči skupnega dogovora med vsemi številnimi
udeleženci v postopkih. Zato je za načrtovanje prostorskih ureditev na regionalni ravni
nujni predpogoj institucionalna ureditev, ki bo določala tudi organe odločanja na tej ravni
(Predlog ZPNačrt, 2006, str. 4).
ZUreP-1 je dopuščal možnost, da se občine dogovorijo in pripravijo regionalno zasnovo
prostorskega razvoja, tako da z njo nadomestijo občinske strategije v posameznih delih.
Ocena predlagatelja ZPNačrt-a je bila, da možnost nadomeščanja posameznih delov
občinske prostorske strategije ni opravičevala obstoja regionalne zasnove kot
samostojnega prostorskega akta (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 4).
Dosedanja praksa je pokazala, da je eden od ključnih razlogov, zaradi katerih so se občine
sploh odločale za pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja, ta, da so lahko v
okviru njihovih priprav vplivale tudi na obseg in potek državne infrastrukture, ki se sicer
načrtuje z državnimi prostorskimi akti. Z vplivanjem na načrtovanje teh prostorskih
ureditev pa so posledično vplivale tudi na načrtovanje in razporeditev finančnih sredstev
in državnega proračuna. V nasprotju z občinami posamezni državni resorji niso bili
zainteresirani za tak način sodelovanja z občinami, saj so jim le-te pogosto postavljale
dodatne pogoje in zahteve in s tem zavlačevale postopke. Posamezni državni resorji so
lahko glede na preteklo veljavno pravno ureditev (ZUreP-1) najučinkoviteje realizirali svoje
investicijske namere z državnimi lokacijskimi načrti, zato se v pripravo regionalnih zasnov,
ki so bile neobvezen partnerski prostorski akt, praviloma niso vključevali (Predlog ZPNačrt,
2006, str. 4).
Velika pomanjkljivost do sedaj pripravljenih regionalnih zasnov je, da v nobeni od njih
niso ustrezno vključene prostorske ureditve občinskega pomena, ki so pomembne za širše
območje več občin in za državo v smislu spoštovanja evropske zakonodaje, zlasti s
področja varstva okolja. Ugotovljeno je bilo, da se občine praviloma niso uspele dogovoriti
o razmestitvi skupnih objektov okoljske infrastrukture, čeprav je šlo za vsebino, ki bi se jo
praviloma moralo urejati na regionalni ravni. Objekti okoljske infrastrukture se lahko
sofinancirajo s sredstvi evropskih skladov, vendar so bila le-ta v preteklosti premalo
izkoriščena. V Sloveniji je namreč lokalna raven zelo razdrobljena, saj imamo veliko število
zelo majhnih občin, ki zato tudi za reševanje okoljskih problemov ne dosegajo potrebnega
finančnega minimuma za izkoriščanje sredstev iz kohezijskega sklada. V povezavi z
evropskimi okoljskimi predpisi, ki nalagajo sanacijo komunalno neopremljenih območij v
naslednjem obdobju, in ob upoštevanju dejstva, da niti občine niti država nimata sredstev
za takšno sanacijo, je nujno, da izkoristimo razpoložljiva sredstva evropskih skladov
(Predlog ZPNačrt, 2006, str. 4).
Zato je bil eden od glavnih ciljev predlagatelja ZPNačrt-a umestiti vmesno (regionalno)
raven načrtovanja s končnim ciljem, da se pridobi projekte za prostorske ureditve, ki bodo
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segali na območje več občin oziroma bodo vplivali na več občin in s katerimi bo mogoče
kandidirati za evropska sredstva, zlasti s področja okoljske infrastrukture (Predlog
ZPNačrt, 2006, str. 5).
Ker je vzpostavitev učinkovite regionalne ravni načrtovanja neposredno povezana s
prenosom pristojnosti iz občin oziroma države na pokrajine z ustreznim zakonom, kar je
presegalo okvirje zakonskega besedila ZUreP-1, je bila v vmesnem obdobju mogoča
ureditev prostorskega načrtovanja le v okviru medobčinskega sodelovanja. Predlagana
ureditev tako tudi v ničemer ni prejudicirala sistema pristojnosti in ureditve sistema
prostorskih aktov ter postopkov njihove priprave sprejemanja na pokrajinski ravni, ki je
bila predvidena z vzpostavitvijo ustreznega zakona na podlagi zadnjih sprememb ustave.
Odločitev, da se v ZPNačrt-u ne uredi ravni pokrajinskega načrtovanja že v luči
prihajajočih pokrajin in da se njegovo izvajanje v tem delu ne odloči z ustrezno prehodno
določbo, je tako predvsem posledica zavedanja, da je tovrstno prejudiciranje lahko
nedonosno. Zakonodajalec se je tako z ravnijo regionalnega načrtovanja lotil predvsem
aktualne problematike črpanja evropskih sredstev oziroma izvedbe regionalnih razvojnih
programov (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 5).
2. Postopki njihovega sprejemanja ter vprašanje presoje njihove okoljske
ustreznosti
Pripravljavec ZPNačrt-a je ocenil, da je bila tudi ureditev postopka priprave in sprejemanja
prostorskih aktov v ZUreP-1 pomanjkljiva. Pri prostorskem načrtovanju gre za
usklajevanje različnih, pogosto nasprotujočih si interesov. Zato bi moral ZPNačrt natančno
urediti postopek sprejemanja prostorskih aktov. V praksi se je pokazalo, da je bil postopek
sprejemanja prostorskih aktov, zlasti občinskih (strategije prostorskega razvoja občine,
prostorskega reda in lokacijskega načrta), težko izvedljiv. Pri tem se je kot eno osrednjih
vprašanj pokazalo vprašanje uskladitve omenjenih prostorskih aktov občine s smernicami
nosilcev urejanja prostora, to je različnih ministrstev, nosilcev javnih pooblastil in
izvajalcev javnih služb. Po oceni zakonodajalca to vprašanje v ZUreP-1 ni bilo zadovoljivo
urejeno. Poglavitna pomanjkljivost je bila tudi ne dovolj pregledna in natančna ter tudi ne
dovolj racionalna ureditev postopka usklajevanja, ki je povzročala neupravičeno
dolgotrajnost postopkov priprave in sprejemanja prostorskih aktov (Predlog ZPNačrt,
2006, str. 5).
Poleg tega je bil glede na predpise ZUreP-1 tudi nejasen status smernic nosilcev urejanja
prostora. Te so v praksi po eni strani predstavljale strokovne podlage nosilcev urejanja
prostora, ki so bile po svojem značaju obvezni vhodni podatek za prostorsko načrtovanje,
po drugi strani pa so predstavljale konkretizacijo določb predpisov in drugih pravnih aktov
iz delovnega področja posameznega nosilca urejanja prostora v obliki pogojev in zahtev,
ki jih je potrebno upoštevati pri prostorskem načrtovanju (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 5).
Po ZPNačrt-u je bilo zato potrebno jasno definirati pravni status smernic ter določiti
podatke, ki so jih dolžni pripraviti nosilci urejanja prostora in morajo biti tudi javno
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dostopni, od zahtev, ki jih mora upoštevati pripravljavec prostorskega akta glede
konkretnih prostorskih rešitev (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 5).
Razlog za nujne spremembe zakonskih ureditev glede postopkov priprave in sprejemanja
prostorskih aktov je bil tudi v neusklajenosti postopkov s postopki celovite presoje vplivov
prostorskih aktov države oziroma občine na okolje. Po uveljavitvi ZUreP-1, ZVO-1 ter ZON
se je izkazalo, da je ureditev celovite presoje na okolje v ZVO-1 presplošna in da jo je
treba v delu, ki se nanaša na presojo vplivov prostorskih aktov na okolje, dopolniti
oziroma spremeniti, predvsem pa vsebinsko in časovno uskladiti s postopki priprave
prostorskih aktov (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 6).
3. Evidence o stanju v prostoru
Priprava prostorskih aktov mora temeljiti na celovitih podatkih o stanju v prostoru, ki
morajo biti na enoten način in pravočasno zagotovljeni vsem pripravljavcem prostorskih
aktov. Takšne enotne, ažurne in popolne podatke - glede obstoječega stanja v prostoru,
preteklih stanj, pravnega stanja in nameravanih prostorskih odločitev - ter enoten pristop
do njih je v današnjem času elektronskih komunikacij mogoče zagotoviti le z
vzpostavitvijo ustreznega prostorskega informacijskega sistema, ki je nujen pogoj za
(Predlog ZPNačrt, 2006, str. 6):
kvalitetno pripravo strokovnih podlag oziroma boljše vključevanje strokovnega dela
in strokovnjakov različnih strok v celoten proces priprave, sprejemanja in
spreminjanja sprejetih prostorskih odločitev;
uporabo objektivnejših metod merjenja vplivov, učinkov in posledic na področju
urejanja prostora in varstva okolja, predvsem pri vrednotenju različnih variantnih
rešitev;
vključevanje, sodelovanje in obveščanje javnosti pri pripravi in sprejemanju
prostorskih odločitev;
prostorske ureditve v razmerju med občinami, občinami in državo ter med
ministrstvi.
ZureP-1 je sicer urejal vzpostavitev posameznih zbirk prostorskih podatkov, ki so se na
njegovi podlagi že vzpostavljali v praksi, vendar pa podatki v teh zbirkah med seboj niso
bili medresorsko usklajeni ter niti vsebinsko niti v načinu njihovih prikazov prilagojeni
potrebam prostorskega načrtovanja. Te podatke, ki so javni, je zato potrebno zbrati na
enem mestu, jih medsebojno uskladiti in omogočiti vsem nosilcem urejanja prostora in
pripravljavcem prostorskih aktov enoten in brezplačen dostop do njih. Občine, ki
pripravljajo prostorske akte, imajo s pridobivanjem prostorskih podatkov po posameznih
resorjih zelo slabe izkušnje, saj to največkrat zahteva veliko časa, včasih pa celo tudi
precejšnja finančna sredstva (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 6).
V Sloveniji na lokalni ravni še vedno prevladujejo prostorski akti, ki so izjemno vsebinsko
pomanjkljivi, saj so bili pripravljeni na podlagi predpisov, ki že nekaj časa ne veljajo več.
Današnji čas zahteva drugačen sistem prostorskih aktov, ki mora temeljiti na sodobnih
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spoznanjih o prostoru oziroma okolju ter o tem, kako načrtovati posege v ta prostor
oziroma okolje. Eno od ključnih spoznanj je, da morajo biti prostorski akti jasni in
razumljivi ter morajo pravno pregledno določati možne posege na zemljiščih. Pri tem je
eno ključnih izhodišč primerno uravnoteženje na eni strani varstva zasebne lastnine kot
temeljne človekove pravice in na drugi zagotavljanje gospodarskega razvoja in svobodne
gospodarske pobude ter pravice do zdravega življenjskega okolja. Tega omenjeni
prostorski akti ne morejo zagotoviti. Zaradi omenjenih slabosti tudi sistem prostorskih
aktov, kot ga je urejal ZUreP-1, ni mogel zagotoviti uresničevanja omenjenih ciljev
(Predlog ZPNačrt, 2006, str. 6).
3.2.2 KRATEK PREGLED POMEMBNEJŠIH NOVOSTI ZAKONA O PROSTORSKEM
NAČRTOVANJU
Temeljni cilj ZPNačrt-a je bil jasno urediti sistem prostorskih aktov države in občine in
razmerje med njimi ter v tem okviru natančno opredeliti tudi njihovo vsebino, postopek
njihovega sprejemanja ter v tem okviru tudi postopek celovite presoje njihovih vplivov na
okolje (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 7).
Temeljno načelo, ki ga je predlagatelj upošteval pri pripravi zakona, je načelo pravne
jasnosti in z njim povezano načelo pravne varnosti in predvidljivosti ter načelo zaupanja v
pravo. Prostorski akti, s katerimi pristojni organi države in občin odločajo o načinu
uživanja lastninske pravice na posameznih parcelah. Neposredna podlaga za takšno
zakonsko ureditev je v določbi 67. člena Ustave, ki zakonodajalcu nalaga, da z zakonom
določi način uživanja lastnine zaradi zagotavljanja njene socialne, gospodarske in ekološke
funkcije (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 7).
Zato je za lastnike in druge zainteresirane ključnega pomena, da zakon jasno uredi vsa
materialna in procesna vprašanja, povezana s pripravo in sprejemom prostorskih aktov.
Le tako je namreč mogoče zagotoviti tudi učinkovito implementacijo zakona ter s tem tudi
uresničiti omenjena načela (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 7).
Da ne bi prišlo do dvomljive interpretacije zakona, je zakonodajalec posebej opredelil
pomen ključnih pojmov, ki so uporabljeni v zakonu, pri oblikovanju posameznih rešitev pa
je bil ves čas pozoren na uporabo jasnega in razumljivega jezika (Predlog ZPNačrt, 2006,
str. 7).
Veljavni ZPNačrt temelji na sklopu temeljnih načel, ki so pomembna pri razlagi zakona.
Kažejo namreč temeljne usmeritve, ki so vodile zakonodajalca pri pripravi zakona. Ta
načela so načelo trajnostnega prostorskega razvoja, načelo javnosti, načelo usmerjanja
prostorskega razvoja naselij, načelo prevlade javnega interesa, načelo ohranjanja
prepoznavnih značilnosti prostora, načelo vključevanja varstva kulturne dediščine in
načelo strokovnosti (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 7).
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Zakon ureja tudi tri temeljne vsebinske sklope, in sicer sistem prostorskih aktov države in
občin, postopke njihovega sprejemanja, vključno s postopki celovite presoje njihovih
vplivov na okolje ter prostorski informacijski sistem (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 8).
Zakon o prostorskem načrtovanju pa je že leta 2009 doživel spremembe, ki so prešle v
veljavo januarja 2010.
Eden izmed poglavitnih razlogov, ki je pripeljal do sprememb in dopolnitev, ki je bil
sprejet 30. 3. 2007, je, da je osnovni zakon določal, da morajo občine v roku, ki se izteče
14.11.2009, sprejeti svoje nove temeljne prostorske akte, občinske prostorske načrte (v
nadaljnjem besedilu: OPN) (Predlog sprememb in dopolnitev ZPNačrt, 2009, str. 4).
ZPNačrt je za pripravo OPN določil razmeroma kratek rok, ki je izhajal na eni strani iz
potreb občin po čim hitrejši pripravi novih prostorskih aktov, ki bi jim omogočali nemoten
razvoj, na drugi strani pa iz predpostavke, da naj bi večina občin pričela pripravo novih
temeljnih prostorskih aktov že na podlagi konec leta 2002 sprejetega ZUreP-1, jo na
podlagi prehodnih določb ZPNačrt nadaljevala in v predpisanem roku tudi zaključila.
Zakonsko izhodišče je torej bilo, da naj bi bile občine dejansko na nove prostorske akte že
dobro pripravljene in da naj bi že izvedle vsaj glavna pripravljalna dela, torej izbrale
ustrezne strokovne izvajalce, zbrale potrebne podatke in razvojne potrebe, izdelale
najnujnejše strokovne podlage ipd. V praksi pa se je izkazalo, da je bila na pripravo OPN
večina občin povsem nepripravljenih, saj mnogo, zlasti manjših občin za pripravo OPN še
sedaj ne more zagotoviti zadostnih finančnih sredstev v svojih proračunih, niti za to nima
zagotovljenih ustreznih kadrov. Na pripravo OPN pa niso bili ustrezno pripravljeni niti
nekateri državni nosilci urejanja prostora, ki morajo za pripravo teh aktov že v začetni fazi
zagotavljati potrebne strokovne podlage ter podatke, ki so bistveni za prikaz stanja
prostora, torej za podatke, iz katerih izhajajo določene omejitve v prostoru, ki jih morajo
prostorski načrtovalci pri načrtovanju upoštevati. Z zamudo so bili izdani tudi nekateri za
pripravo OPN pomembni izvršilni predpisi (Predlog sprememb in dopolnitev ZPNačrt, 2009,
str. 4).
Navedene težave so mnoge občine vodile v odločitev, da so raje, kot da bi začele
pripravo OPN, izkoristile cenejšo, strokovno manj zahtevno in časovno ustreznejšo
možnost, ki jo je ponovno omogočil ZPNačrt, in pričele parcialno spreminjati in
dopolnjevati veljavne prostorske sestavine njihovih planskih aktov. S tem so si, ali pa si to
še nameravajo, vsaj za nekaj časa zagotovile prostorske podlage za njihove trenutne
razvojne potrebe, so pa zato vsaj za nekaj časa opustile pripravo novih OPN. Rezultat
vseh teh dejavnikov je relativno majhno število občin, ki so v postopkih priprave OPN že
dosegle vsaj fazo javne razgrnitve in priprave predloga OPN (Predlog sprememb in
dopolnitev ZPNačrt, 2009, str. 4).
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Tako je le 26 občin, od skupno 211, sprejelo OPN. 52 občin v Sloveniji sploh še ni pričelo
postopka priprave OPN, 108 občin je v fazi osnutka, 25 občin pa je v fazi predloga.13
Navedeno je prikazano tudi v prilogi 3, iz katere izhaja prikaz občinskih prostorskih aktov
po občinah v Sloveniji, kakor tudi v spodnjem grafu.
Graf 1: Faze postopka sprejemanja občinskih prostorskih načrtov po občinah v
Sloveniji
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Vir: Ministrstvo za okolje in prostor (april, 2011)
Za postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov (v nadaljevanju:
SDPSPA) se je odločilo 58 občin v Sloveniji, od tega je 27 občin že sprejelo prostorski akt,
nekatere od njih pa že vodijo drug postopek sprememb in dopolnitev prostorskih aktov
(14 občin).14 To je nazorno prikazano v prilogi 2, kjer so prikazane spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov po občinah v Sloveniji, kakor tudi v
spodnjem grafu.

13
14

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, april 2011
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, september 2010
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Graf 2: Faze sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
po občinah v Sloveniji
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Vir: Ministrstvo za okolje in prostor (september, 2010)
Po dveh letih in pol izvajanja ZPNačrt-a je bilo mogoče ugotoviti, da je priprava OPN
potekala izredno počasi in z veliko težavami. Zato so na Ministrstvo za okolje in prostor že
nekaj časa prihajale zahteve, tako s strani občin kot tudi ostalih subjektov, ki sodelujejo v
postopkih priprave OPN, da naj se zakonski rok, do katerega naj bi občine sprejele svoje
temeljne prostorske akte, ustrezno podaljša (Predlog sprememb in dopolnitev ZPNačrt,
2009, str. 4).
Tako je 24 občin v Republiki Sloveniji, ki ne vodi ne postopka SDPSPA ne postopka OPN,
28 občin vodi postopek SDPSPA, 129 občin vodi postopek OPN, 30 občin pa vodi tako
postopek SDPSPA kakor tudi postopek OPN, kar je prikazano tudi v grafu 3.
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Graf 3: Stanje prostorskih aktov občin v Republiki Sloveniji
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Vir: Ministrstvo za okolje in prostor (april, 2011)
Ker ZPNačrt za primer, če občine v zakonsko določenem roku ne bi sprejele svojih OPN, ni
predvideval nobenih neposrednih pravnih sankcij, podaljšanje roka za pripravo OPN
dejansko ni bilo potrebno. Tudi po izteku tega roka bi se namreč lahko še naprej
uporabljalo vse trenutno veljavne prostorske akte občin kot podlago za izvajanje upravnih
postopkov v zvezi s poseganjem v prostor. Večji problem za občine pa je predstavljalo to,
da je na navedeni rok vezana tudi možnost spreminjanja in dopolnjevanja še veljavnih
prostorskih sestavin planskih aktov. Zakon po preteku tega roka sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov ni več dopuščal, kar je pomenilo, da po 14.11.2009
občine ne bi mogle več niti zaključiti postopkov, ki so v teku. Ker bi to za nekatere občine
pomenilo nepopravljivo škodo, je bilo nujno, da se jim je omogočilo dokončanje že začetih
postopkov, v katere so vložile veliko dela in finančnih sredstev in jih nujno potrebujejo za
svoj gospodarski in prostorski razvoj (Predlog sprememb in dopolnitev ZPNačrt, 2009, str.
4).
Vlada Republike Slovenije se je s poročilom ministrstva za okolje in prostor o problematiki
priprave občinskih prostorskih načrtov s predlogi ukrepov, v katerem je bila navedena
problematika podrobno opisana in v katerem je bila predlagana vrsta ukrepov za
razreševanje nastalih problemov, seznanila na svoji 39. seji dne 30.7.2009 in sprejela v
poročilu predlagane ukrepe, ki so se nanašali na delovanje državnih organov in drugih
državnih institucij, ki sodelujejo pri pripravi OPN in so posledica predvsem neustreznega
izvajanja zakonodaje, tako s področja prostorskega načrtovanja kot tudi z drugih področij,
ki se nanašajo na prostor. Ker pa so nekateri problemi izhajali tudi iz neustreznih določb
ZPNačrt-a, ki so se nanašali na postopek priprave OPN in še posebej na dokaj zapleteni
postopek potrjevanja OPN pred sprejemanjem na občinskih svetih ter na možnost - pod
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določenimi pogoji na podoben način, kot je to urejeno pri občinskih prostorskih načrtih omogočiti izvedbo skrajšanega postopka priprave tudi v primeru sprememb in dopolnitev
občinskih podrobnih prostorskih načrtov, je ministrstvo za okolje in prostor pripravilo
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Predlog
sprememb in dopolnitev ZPNačrt, 2009, str. 5).
Osnovni cilj Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju je
bil odprava problemov, ki so se zaradi nekaterih neustreznih določb veljavnega zakona v
praksi pojavljali v postopkih priprave OPN s ciljem, da se omogoči njihovo čim hitrejšo
pripravo ter dokončanje že začetih postopkov priprave sprememb in dopolnitev veljavnih
prostorskih sestavin njihovih planskih aktov (Predlog sprememb in dopolnitev ZPNačrt,
2009, str. 4).
Spremembe in dopolnitve zakona so bile v dopolnitvah, s katerimi so se dopolnjevale
oziroma spreminjale veljavne ureditve. Temeljile so na drugačnem pristopu, ki je bil v
odnosu do osnovnega zakona mehkejši in je temeljil tudi na načelih zaupanja, sodelovanja
in usmerjanja med državo in občinami kot dvema ravnema oblasti v RS na področju
urejanja prostora, ki so bila v osnovnem zakonu pravzaprav nepriznana, saj je osnovni
sistem temeljil na oblastnem odločanju države v zadevah iz pristojnosti lokalne
samouprave (Predlog sprememb in dopolnitev ZPNačrt, 2009, str. 5).
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju je tako (Predlog
sprememb in dopolnitev ZPNačrt, 2009, str. 5):
določil naloge oziroma vlogo nosilcev urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov
in določil, da ministrstvo, pristojno za urejanje prostora, vodi seznam z državnimi
predpisi določenih nosilcev urejanja prostora in ga objavlja na svojih spletnih
staneh;
omogočil nosilcem urejanja prostora, ki niso podali smernic za načrtovanje oziroma
teh niso podali v predpisanem roku, da sodelujejo pri pripravi prostorskih aktov,
dokler ta ni zaključena;
Ministrstvo za okolje in prostor je razbremenil obsežnega administrativnega dela v
zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, ki jih po
spremembah in dopolnitvah zakona, enako kot pri drugih prostorskih aktih,
pridobivajo pripravljavci OPN, s čimer je občinam omogočil lažje uveljavljanje
njihovih razvojnih interesov v postopku usklajevanja z nosilci urejanja prostora;
ministrstvo, pristojno za prostor, je s spremembami in dopolnitvami zakona postalo
nosilec urejanja prostora za področje razvoja poselitve;
zaradi lažjega poslovanja ter različne in pogosto pomanjkljive tehnične opremljenosti
je s spremembami zakona ministrstvu naloženo, da le-to zagotavlja objavo vseh
gradiv, ki so podlaga za izdajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, na
svetovnem spletu;
povečal je vlogo Ministrstva za okolje in prostor pri pripravi OPN na način, da se to
že v začetni fazi v postopek vključuje s svojimi ugotovitvami glede pravno-formalne
in vsebinske ustreznosti osnutka OPN ter usmeritvami za nadaljnje načrtovanje;
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-

-

iz postopka potrjevanja OPN je izločil pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
k predlogu OPN, ki jih pridobivajo občine same;
nosilcem urejanja prostora nalaga dolžnost preveritve občinskih prostorskih načrtov
po njihovi uveljavitvi, na podlagi česar nato pristojna ministrstva izvedejo postopek
nadzora njihove zakonitosti skladno z določili Zakona o državni upravi;
pod določenimi pogoji na podoben način, kot je to urejeno pri občinskih prostorskih
načrtih, omogoča izvedbo skrajšanega postopka priprave tudi v primeru sprememb
in dopolnitev občinskih podrobnih prostorskih načrtov;
podaljšuje rok za izvedbo postopkov priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin še veljavnih planskih aktov občin do začetka leta 2011.

Omeniti pa še velja, da je oktobra 2010 pričel veljati Zakon o umeščanju prostorskih
ureditev državnega pomena v prostor (v nadaljevanju: ZUPUDPP).15 Zakon določa
prostorske ureditve državnega pomena, ureja vsebino in postopek priprave državnega
prostorskega načrta (v nadaljevanju: DPN) ter določa način, kako se ta postopek vodi
skupaj s postopkom celovite presoje vplivov na okolje in postopkom presoje vplivov na
okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ter postopkom presoje sprejemljivosti
v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. V nadaljevanju zakon ureja tudi
dovoljenje za umestitev v prostor ter določena vprašanja glede začasnih ukrepov za
zavarovanje urejanja prostora v območju DPN, urejanja mej in parcelacij zemljišč v
območju DPN ter pridobivanja nepremičnin in pravic na njih za izvedbo prostorskih
ureditev, načrtovanih z načrti. Zakon tudi ureja način ocenjevanja vrednosti nepremičnin
in pravic na njih ter nadomestil za škodo in drugih stroškov v zvezi s pridobivanjem
nepremičnin ter pravic na njih za izvedbo prostorskih ureditev, načrtovanih z DPN.16

15

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena (ZUPUDPP). Ur. list RS, št. 80/10,
106/10).
16
1. člen ZUPUDPP.
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4.1 SISTEM PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
Sistem prostorskega načrtovanja je namenjen usklajevanju različnih človekovih interesov
glede »uporabe« zemljišč za gradnjo objektov. Ti interesi so povezani z opravljanjem
gospodarskih dejavnosti (industrijski objekti, ceste, telekomunikacijska omrežja) in z
bivanjem (stanovanjski objekti, rekreacijske površine in ustrezna infrastruktura). Pravna
pravila prostorskega prava vsebinsko in postopkovno urejajo načrtovanje poseganja v
prostor oziroma načrtovanje uporabe zemljišč za gradnjo objektov. Pravo torej ne
dopušča, da gradnje (posegi v prostor) potekajo povsem stihijsko, temveč zahteva, da se
jih vnaprej načrtuje. Pristojnost za načrtovanje posegov v prostor si delita država in
občine (država je pristojna za načrtovanje na najbolj abstraktni ravni, na najbolj konkretni
ravni pa za načrtovanje večjih posegov, ki so pomembni za celotno državo, npr. gradnja
državnih cest). Po Zakonu o prostorskem načrtovanju se posege v prostor na občinski
ravni načrtuje z naslednjimi (pravnimi) akti (Pličanič in dr., 2006, str. 913):
občinskim strateškim prostorskim načrtom,
občinskim prostorskim načrtom,
občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
V prej veljavnih predpisih so bili prostorski akti poimenovani drugače, nekoliko drugače je
bila določena tudi njihova vsebina, vendar ostaja osnovna ideja načrtovanja enaka.
Načrtovanje poseganja v prostor poteka na več ravneh (od povsem abstraktne, nekoliko
bolj konkretizirane do povsem konkretne), ki morajo biti medsebojno usklajene. Najbolj
konkreten akt na ravni občine je občinski podrobni prostorski načrt, ki pomeni konkretno
odločitev o ureditvi gradnje na določenem območju, torej konkretno določitev pogojev za
gradnjo (Pličanič in dr., 2006, str. 914).
Pravo opredeljuje postopek sprejemanja prostorskih aktov od oblikovanja osnutka do
sprejema akta. V tem postopku ima v modernih ureditvah poleg dajalcev soglasij
(državnih organov oziroma nosilcev javnih pooblastil, zadolženih za določena področja,
npr. za področje varstva naravnih vrednot, gozdov itd.) pomembno vlogo tudi (širša)
javnost. Javnost lahko poda na dopolnjene osnutke prostorskih aktov pripombe, do
katerih se je občina dolžna opredeliti, ni pa jih dolžna upoštevati. Sodelovanje javnosti je
namenjeno zagotovitvi čim širšega polja informacij organu, ki se odloča o sprejemu
prostorskega akta. Javnost lahko v teh okvirih opozori tudi na pomembne vidike
ohranjanja nežive in žive narave (Pličanič in dr., 2006, str. 914).
Ker poteka večina obremenjevanja okolja iz objektov in naprav, je očitno, da ima
umeščanje objektov v prostor izreden vpliv na ohranjanje naravnega ravnovesja. V
preteklosti so pravna pravila interes ohranjanja narave uvrščala v »isti koš« kot vse druge
interese uporabe zemljišč in zato je ta interes v boju z drugimi interesi nemalokrat ostal
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poražen, saj pravo ni zagotavljalo instrumentov, ki bi onemogočali prevlado drugih
interesov nad interesom ohranjanja narave. Značilnost tako imenovanega ekološkega
prava pa je, da je interes ohranjanja naravnega ravnovesja vgrajen v pravni okvir, ki
določa možne oziroma dopustne posege v prostor. Slovensko pravo predvideva kot
»okoljski okvir« načrtovanja posegov v prostor, ki je namenjen varovanju interesa
ohranjanja narave, okoljska izhodišča. Ko občina načrtuje vrsto gradenj in določa pogoje
zanje, naj bi izhajala iz okvirja, ki ga določajo okoljska izhodišča (Pličanič in dr., 2006, str.
914).
Slovensko pravo zahteva, da so v osnutku prostorskega akta načrtovani prostorski posegi
predhodno (pred sprejemom končne verzije prostorskega akta) ocenijo z vidika
sprejemljivosti potencialnih vplivov na okolje. ZPNačrt predpisuje dolžnost pridobitve
odločitve ministrstva, pristojnega za okolje, ali je glede na občinski prostorski akt
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Obveznost izvedbe presoje vplivov na
okolje je podrobneje opredeljena s podzakonskim predpisom, to je z Uredbo o vrstah
posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje17. V postopku ocene
sprejemljivosti osnutka akta glede na predvidene oziroma možne posledice za okolje
oblastni organ na podlagi predhodno izdelanega poročila o vplivih na okolje odloča o
njegovi ekološki sprejemljivosti in izda soglasje k prostorskemu aktu le, če oceni, da je
ekološko sprejemljiv. Ne smemo pa pozabiti, da sta za učinkovitost načrtovanja
ohranjanja naravnega ravnovesja izrednega pomena ustrezno spremljanje okolja
(monitoring) in ustreznost znanstvenih spoznanj o mejah naravnega ravnovesja. Šele na
njuni podlagi je mogoče človekovemu poseganju v prostor postaviti okvir (omejitve), ki
resnično omogoča trajnostni prostorski razvoj (Pličanič in dr., 2006, str. 915).

4.2 PRISTOJNOSTI
NAČRTOVANJA

OBČINE

NA

PODROČJU

PROSTORSKEGA

Z Ustavo Republike Slovenije konec leta 1991 je bila prebivalcem Slovenije zagotovljena
pravica do lokalne samouprave, s tem pa tudi pravica sodelovati pri opravljanju javnih
zadev, ki je skupna vsem državam članicam Sveta Evrope. Ta pravica se lahko najbolj
neposredno uresničuje prav na lokalni ravni.
Lokalna samouprava pomeni samostojno upravljanje lastnih lokalnih zadev, tj. urejanje in
reševanje življenjskih potreb prebivalcev na organiziran in neoblasten način. Lokalna
samouprava označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in
upravljajo bistveni del javnih zadev v lastni pristojnosti in v korist lokalnega prebivalstva.
Ustava določa, da prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in
drugih lokalnih skupnostih. Področje lokalne samouprave ureja več zakonov, med katerimi

17

Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Ur. list RS,
št. 78/06, 72/07, 32/09.
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je najpomembnejši Zakon o lokalni samoupravi18 (v nadaljevanju: ZLS), ki je bil sprejet
leta 1993 in kasneje večkrat spremenjen in dopolnjen (Cijan in dr., 2006, str. 323).
ZLS določa, da med izvirne naloge občine, ki so določene z zakonom, med drugim sodi
tudi načrtovanje njenega prostorskega razvoja (ZLS, 21. člen).
Področje prostorskega načrtovanja in priprave prostorskih aktov ureja ZPNačrt. Tako
zakon določa, da je občina pristojna za določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja
občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in
načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena (ZPNačrt, 11. člen).
Glede pristojnosti občin pa je potrebno poudariti tudi še veljavna določila ZUreP-1, in sicer
v delu, ki ureja pristojnost občin na področju urejanja prostora. Med pristojnosti občin
spada izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov, vodenje
in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč, vodenje zbirk
prostorskih podatkov iz njene pristojnosti ter spremljanje stanja na področju urejanja
prostora in skrb za zakonitost in red v prostoru. V nadaljevanju ZUreP-1 določa, da z
aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge nepremičnine, na njih
uveljavlja predkupno pravico, vodi prenovo ter uveljavlja in izvaja druge ukrepe iz svoje
pristojnosti v javno korist. V ta namen lahko ustanovi sklad, javno agencijo ali druge
institucije. Pri izvajanju navedenih aktivnosti lahko država sodeluje s finančnimi in drugimi
ukrepi (ZUreP-1, 12. člen).
Pravica do lokalne samouprave je tudi v skladu z Evropsko listino lokalne samouprave
(MELLS), ki jo je naša država podpisala 11. oktobra 1994 v Strasbourgu, ratificirala pa jo
je 1. oktobra 1996.19 MELSS je v Sloveniji zavezujoč pravni akt, nadrejen zakonom
(Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Ribičiča, U-I-252/03, 2004).
Temeljna načela MELSS so demokratizacija, decentralizacija, subsidiarnost in avtonomnost
lokalnih skupnosti. S tem daje lokalni samoupravi in lokalnim skupnostim poseben,
samostojen položaj (Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Ribičiča, U-I-252/03, 2004).
Zlasti načelo subsidiarnosti kot "temeljno filozofsko načelo sodobne lokalne samouprave"
je posebnega pomena, kot načelo, ki daje prednost odločanju na lokalnih, ožjih ravneh
pred odločanjem na širših ter na nacionalni in nadnacionalni ravni. V skladu s tem
načelom je mogoče višjim ravnem prepustiti le tiste naloge, ki jih lahko uspešneje rešujejo
kot nižje. S tega vidika je Evropska listina lokalne samouprave dokument, ki varuje
"lokalne svoboščine": lokalno samoupravo obravnava kot glavno oporo demokracije in
določa skupne minimalne standarde glede položaja lokalne samouprave za vso Evropo
(Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Ribičiča, U-I-252/03, 2004).
18

Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2). Ur. list RS, št. 94/07,
76/08, 79/09, 51/10.
19
Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave. Ur. list RS, št. 57/96.
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4.3 PROSTORSKI AKTI OBČINE
Pri prostorskem načrtovanju se odločitve sprejemajo in usklajujejo na več stopnjah. Temu
morajo slediti tudi sistem prostorskih aktov in razmerja med njimi. Na prvi stopnji se
določijo cilji prostorskega razvoja ter zasnove prostorskih ureditev na določenem
območju, ki se nato na naslednjih stopnjah umestijo v prostor tako natančno, da je
mogoče za vsako parcelo ugotoviti njen status in v primeru zazidljivosti tudi prostorske
izvedbene pogoje za vsak poseg v prostor (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 8).
Sistem prostorskih aktov v ZPNačrt-u sledi opisani logiki. Prostorski akti občine so splošni
pravni akti, s katerimi občina določa možne prostorske ureditve na svojem območju.
Zakon ureja tudi tako imenovane regionalne prostorske akte, ki pa so, glede na to, da jih
sprejemajo občine, v bistvu posebna vrsta medobčinskih prostorskih aktov (Predlog
ZPNačrt, 2006, str. 8).
Prvi pravni akt v procesu prostorskega načrtovanja, s katerim občina določi cilje
prostorskega razvoja, usmeritve za načrtovanje prostorskih ureditev ter njihove zasnove,
je OPN. OPN je torej akt, s katerim se določa t.i. »policy« v zvezi s posegi v prostor
(Predlog ZPNačrt, 2006, str. 9).
OPN vsebuje strateški in izvedbeni del. Strateški del občinskega prostorskega načrta
določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine; usmeritve za razvoj
poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe
zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture
lokalnega pomena; območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi
prostorsko povezana; območja razpršene poselitve20(Predlog ZPNačrt, 2006, str. 8-10).
V primerjavi s strategijo prostorskega razvoja občine, kot jo je predpisoval ZUreP-1,
ZPNačrt temu strateškemu prostorskemu aktu daje nekoliko manjšo težo, saj je
zakonodajalec ocenil, da so bile z ZUreP-1 predpisane vsebine za občinsko strategijo
preveč obsežne glede na dejansko stanje predvidenega prostorskega razvoja v občinah,
predvsem pa glede na njeno uporabnost pri pripravi hierarhično nižjih prostorskih aktov.
Občinski strateški prostorski akt v zakonu iz opisanih razlogov tudi ne vsebuje več
sestavin, ki jih je za tak akt predpisoval ZUreP-1, to je posebnih krajinskih in urbanističnih
zasnov (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 9).
Glede na pomen in vsebino občinskih strateških prostorskih aktov ZPNačrt določa, da se
občinski strateški prostorski načrt praviloma pripravlja in sprejme kot del oziroma obvezna
sestavina OPN, lahko pa se pripravlja in sprejme tudi kot samostojni prostorski akt, če se
posamezna občina tako odloči. V primeru, da občina sprejme strateški del prostorskega
načrta kot samostojen prostorski akt, se za postopek priprave in sprejemanja občinskega
strateškega prostorskega načrta smiselno uporablja določbe zakona, ki veljajo za pripravo
20

2. odstavek 39. člena ZPNačrt.
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in sprejetje OPN, razen določb, ki določajo ugotavljanje usklajenosti predloga OPN
(ZPNačrt, 51. a člen) (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 10). Primer strateškega dela OPN
Mestne občine Novo mesto je prikazan v prilogi 4.
Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora določa območja namenske
rabe prostora, prostorske izvedbene pogoje, območja, za katera se pripravi občinski
podrobni prostorski načrt21 (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 10). Izvedbeni del OPN je podlaga
za izdajo gradbenega dovoljenja. Primer izvedbenega dela OPN Mestne občine Novo
mesto je prikazan v prilogi 5.
OPN v sistemu, ki ga je določal ZUreP-1, nadomešča prostorski red občine oziroma
prostorski red in strategijo prostorskega razvoja občine (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 10).
Ko gre za prostorske ureditve lokalnega pomena, so usmeritve za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) določene že v OPN. Glede na
zakonska določila oziroma Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: Pravilnik OPPN)22 se OPPN izdela za
prostorske ureditve na območjih sanacije razpršene gradnje, in sicer za območje
razpršene gradnje, ki se vključi v območje naselij, za območje razpršene gradnje, ki se
opredeli kot območje novega naselja, in za območje razpršene gradnje, ki se opredeli kot
posebno zaključeno območje celovite oziroma delne prenove naselja, razvoj naselja kot
širitev na nove površine, pomembnejše gospodarske javne infrastrukture, prostorskih
ureditev lokalnega pomena zaradi sanacije posledic naravnih in drugih nesreč, izkoriščanja
mineralnih surovin in rud ter njihove sanacije in kjer se zaradi obsega ali vplivov
predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop, prav tako tudi na večjih območjih v
naselju, ki so namenjena zgoščanju pozidave23(Predlog ZPNačrt, 2006, str. 11).
OPPN je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. V sistemu prostorskih aktov, kot ga
določa ZPNačrt, je nadomestil nekdanji občinski lokacijski načrt (Predlog ZPNačrt, 2006,
str. 11).
Veljavni ZPNačrt ureja tudi t.i. regionalne (medobčinske) prostorske akte, in sicer
regionalne prostorske načrte. V tem primeru gre za posebno ureditev, ki jo je
zakonodajalec pripravil zaradi lažje implementacije regionalnega razvojnega programa, ki
ga določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja24. Prostorske ureditve
regionalnega pomena so tiste prostorske ureditve lokalnega pomena, ki segajo na
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3. odstavek 39. člena ZPNačrt.
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Ur. list
RS, št. 99/07.
23
1. odstavek 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta.
24
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, uradno prečiščeno besedilo (ZSRR-UPB1).
Ur. list RS, št. 83/03.
22
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območje več občin ali njihov vpliv sega na območje več občin in gre za prostorske
ureditve gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena ali prostorske ureditve,
neposredno namenjene opravljanju lokalnih negospodarskih javnih služb in ki so potrebne
za uresničevanje regionalnega razvojnega programa po predpisih o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja25. Čeprav je predlagatelj regionalnega razvojnega
programa skladno z omenjenim zakonom poseben skupni organ občin (ki ga sestavljajo
župani udeleženih občin), je jasno, da ne moremo govoriti o razvojnem programu regije
kot posebne enote (druge stopnje) lokalne samouprave. Podobno je tudi v primeru
regionalnega prostorskega načrta. Ta je »regionalni« le po imenu, saj ga morajo v
enakem besedilu z odlokom sprejeti vse udeležene občine, sicer ne more pričeti veljati
(Predlog ZPNačrt, 2006, str. 11).
Regionalni prostorski načrt je neposredna podlaga za izdajanje dovoljenj po predpisih o
graditvi objektov (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 12).
ZPNačrt tudi jasno določa razmerja med omenjenimi tremi vrstami prostorskih aktov
(Predlog ZPNačrt, 2006, str. 12).
Glede na opisano logiko postopnosti prostorskega načrtovanja zakon določa, da mora biti
OPN v skladu z državnim strateškim prostorskim načrtom, OPPN pa mora biti v skladu z
OPN. V primeru načrtovanja prostorskih ureditev z državnim prostorskim načrtom, ki so
skladno s predpisi potrebne zaradi sanacije posledic naravnih in drugih nesreč, zakon
zaradi nenapovedljivosti in interventnosti tovrstnih ureditev odstopa od načela usklajenosti
z nadrejenim strateškim državnim prostorskim načrtom (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 12).
ZPNačrt ureja tudi razmerja med državnimi in občinskimi ter regionalnimi prostorskimi
akti. Eno od temeljnih izhodišč zakona je, da država in občina, vsaka v okviru svojih
pristojnosti, samostojno načrtujeta prostorske ureditve z omenjenimi prostorskimi akti.
Vendar pa ZPNačrt deloma odstopa od tega načela, saj določa, da občinski prostorski akti
ne smejo biti v nasprotju z državnimi prostorskimi akti. Razlog za takšno ureditev je v
potrebi po zagotavljanju enakih splošnih usmeritev prostorskega razvoja na celotnem
območju države (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 12).
Zakon določa, da regionalni prostorski načrt ne sme biti v nasprotju z državnimi
prostorskimi akti, občinski prostorski akti ne smejo biti v nasprotju z državnimi
prostorskimi akti in regionalnim prostorskim načrtom, OPPN mora biti skladen z OPN,
OPN pa ne sme biti v nasprotju z občinskim strateškim prostorskim načrtom26.

25
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2. odstavek 12. člena ZPNnačrt.
15. člen ZPNačrt.
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4.4 POSTOPEK PRIPRAVE PROSTORSKIH AKTOV OBČINE
4.4.1 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT
Postopek priprave občinskega prostorskega načrta je urejen v četrtem poglavju ZPNačrt.
4.4.1.1 Sklep občine o pripravi občinskega prostorskega načrta in njegov
osnutek
Občina pripravi osnutek prostorskega načrta na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev
iz državnega strateškega prostorskega načrta, usmeritev iz občinskega strateškega
prostorskega načrta, če je bil sprejet kot samostojen akt razvojnega programa, če je bil
izdelan za območje, ki ga obravnava prostorski akt, lastnih razvojnih potreb in izraženih
razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter drugih oseb. Te potrebe morajo biti
obrazložene in dokumentirane27.
V prvi fazi torej občina pripravi osnutek prostorskega načrta tako, da uskladi razvojne
potrebe z razvojnimi potrebami drugih pravnih ali fizičnih oseb. Druge pravne ali fizične
osebe lahko svoje interese, povezane z gradnjo, izrazijo na podlagi javnega poziva občine.
Ko je osnutek prostorskega načrta pripravljen, ga mora občina poslati ministrstvu.
4.4.1.2 Smernice za načrtovane prostorske ureditve
Ministrstvo najpozneje v sedmih dneh preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način
in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi smernic, in zagotovi, da je gradivo
za nosilce urejanja prostora dostopno na svetovnem spletu, in o tem obvesti občino. Po
objavi gradiva na svetovnem spletu občina pozove nosilce urejanja prostora, da ji v 30
dneh od poziva predložijo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove
pristojnosti. V smernicah nosilci urejanja prostora opozorijo tudi na morebitne
pomanjkljivosti podatkov v prikazu stanja prostora z njihovega delovnega področja.28
Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice ministrstvu in občini. Če nosilci urejanja
prostora v 30 dneh ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora
pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
določajo veljavni predpisi.29
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, v roku
30 dni pisno sporoči občini, ali je za občinski prostorski načrt treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje30.
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V fazi priprave osnutka OPN, in sicer v delu, ki se nanaša na pridobivanje smernic, so
spremembe in dopolnitve zakona prinesle novosti. Ureditev, ki jo je imel osnovni zakon,
po kateri je ministrstvo, pristojno za urejanje prostora, namesto občine, ki je po zakonu
odgovorna za pripravo občinskega prostorskega načrta, pridobivalo smernice nosilcev
urejanja prostora. Ureditev osnovnega zakona je bila z vidika razmejitve pristojnosti med
državo in občino neustrezna, zato je v zakon v spremembah pridobivanje smernic nosilcev
urejanja prostora - enako kot pri drugih prostorskih aktih - naložil pripravljavcu
občinskega prostorskega načrta, torej občinam. Ministrstvo pri tem občinam zaradi
njihove različne in pogosto pomanjkljive tehnične opremljenosti nudi svojo pomoč tako,
da namesto njih zagotovi objavo gradiva, osnutka občinskega prostorskega načrta, ki je
podlaga za izdajo smernic, na svetovnem spletu, kjer je na enem mestu dostopno vsem
nosilcem urejanja prostora. Ministrstvo pred objavo gradivo pregleda z vidika njegove
formalno-tehnične in vsebinske ustreznosti. Z navedeno spremembo se je občinam
omogočilo lažje uveljavljanje njihovih razvojnih interesov v postopku usklajevanja z nosilci
urejanja prostora, ministrstvo pa se je razbremenilo obsežnega administrativnega dela, ki
ga je imelo s pridobivanjem smernic nosilcem urejanja prostora. V drugi fazi občina
pripravi dopolnjeni osnutek prostorskega načrta (Predlog sprememb in dopolnitev
ZPNačrt, 2009, str. 21).
4.4.1.3 Dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta
Ključen element v postopku priprave dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega
načrta je uskladitev njenega osnutka s smernicami nosilcev urejanja prostora. Smernice
so dokument, v katerem nosilci urejanja prostora konkretizirajo določbe predpisov s
svojega delovnega področja na območje, ki je predmet načrtovanja, in na načrtovane
posege v prostor ali prostorske ureditve.
Če občina zaradi smernic ne more uskladiti osnutka prostorskega načrta, o tem obvesti
ministrstvo, ki najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila zagotovi usklajevanje med
občino in nosilci urejanja prostora, katerih smernic občina ni mogla uskladiti z osnutkom
občinskega prostorskega načrta.31
4.4.1.4 Sodelovanje javnosti v postopku občinskega prostorskega načrta
Občina dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta javno razgrne za najmanj 30
dni in v tem času zagotovi tudi njegovo javno obravnavo. Postopek sodelovanja javnosti
je urejen tako, da občina z javnim naznanilom po svetovnem spletu in na krajevno
običajni način seznani javnost s tem, da mora javno naznanilo vsebovati tudi navedbo
zemljiških parcel, katerih namenska raba se spreminja, razen pri pripravi prvega
občinskega prostorskega načrta.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni
osnutek občinskega prostorskega načrta. Po končani javni razgrnitvi občina preuči
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49. člen ZPNačrt.
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pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno
običajen način in na svetovnem spletu, s tem da morajo biti lastniki zemljišč pisno
seznanjeni s sprejetimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih lastniki izrazili v okviru
javne razgrnitve (ZPNačrt, 50. člen).
4.4.1.5 Predlog občinskega prostorskega načrta
Večje spremembe zakona so se zgodile s spremembo zakona v delu, ki se nanaša na
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (ZPNačrt, 51. člen). V fazi predloga
občinskega prostorskega načrta, kot je bil določen v osnovnem zakonu, je moralo
ministrstvo k predlogu občinskega prostorskega načrta pridobiti mnenja vseh nosilcev
urejanja prostora in pripraviti tudi svoje mnenje, v tem času pa je morala biti tudi v
postopku celovite presoje vplivov na okolje sprejeta odločitev, iz katere je izhajalo, da so
vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi, če je bilo zanj potrebno izvesti postopek
celovite presoje vplivov na okolje. Osnovni zakon je za celoten postopek določal 75-dnevni
rok, po preteku tega roka pa je nastala domneva, da je bil predlog občinskega
prostorskega načrta s strani države potrjen. Zato je lahko imela vsaka zamuda pri izvedbi
posameznih dejanj znotraj postopka potrjevanja občinskega prostorskega načrta
(pridobivanje mnenj, izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje) nepopravljive
posledice (Predlog sprememb in dopolnitev ZPNačrt, 2009, str. 21).
S spremembami zakona so zato kot samostojna faza v postopku določeni priprava
predloga občinskega prostorskega načrta in pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
k temu predlogu ter njihova opredelitev do sprejemljivosti vplivov tega akta na okolje.
Mnenja nosilcev urejanja prostora pridobiva občina sama, ministrstvo pa občini pri tem
nudi tehnično pomoč, tako da zagotovi objavo predloga občinskega prostorskega načrta
na svetovnem spletu, kjer je dostopno vsem nosilcem urejanja prostora.
4.4.1.6 Potrditev predloga občinskega prostorskega načrta
S spremembami zakona je bilo dodano tudi ugotavljanje usklajenosti predloga OPN
(ZPNačrt, 51. a člen), in sicer ugotavljanje usklajenosti predloga občinskega prostorskega
načrta. Ko ministrstvo prejme predlog občinskega prostorskega načrta s strani občine, ki
mora biti pripravljen ob upoštevanju vseh mnenj nosilcev urejanja prostora, skupaj z
obrazložitvijo in utemeljitvijo prostorskega akta, minister v 30 dneh od prejema predloga s
sklepom ugotovi usklajenost predloga občinskega prostorskega načrta. Če iz mnenj
nosilcev urejanja prostora izhaja, da v predlogu občinskega prostorskega načrta njihove
smernice niso bile upoštevane oziroma da predpisi z njihovih delovnih področij niso bili
ustrezno upoštevani, ministrstvo v sedmih dneh po izteku 30-dnevnega roka vladi
predlaga, da se odloči o usklajenosti predloga občinskega prostorskega načrta. Vlada
odloči o usklajenosti s sklepom v roku 45 dni. V primeru, da ministrstvo v 30 dnevnem
roku ali vlada v 45-dnevnem roku ne izdata sklepa o ugotovitvi usklajenosti, se šteje, da
je predlog občinskega prostorskega načrta usklajen, razen v primeru, če je ministrstvo,
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pristojno za varstvo okolja, zavrnilo izdajo potrdila, da so vplivi izrabe predloga
občinskega prostorskega načrta na okolje sprejemljivi32.
4.4.1.7 Sprejem občinskega prostorskega načrta
Zadnjo fazo postopka priprave občinskega prostorskega načrta pa določa zakon v delu za
sprejem občinskega prostorskega načrta (ZPNačrt, 52. člen). Občinski prostorski načrt
sprejme občinski svet z odlokom, potem ko od ministrstva ali vlade prejme sklep o
ugotovitvi usklajenosti ali potem ko v rokih (ministrstvo v 30-dnevnem roku ali vlada v 45dnevnem roku) odločitve pristojnega organa ne prejme. Občina objavi občinski prostorski
načrt skupaj z navedbo datuma in številke sklepa ministra ali sklepa vlade v uradnem
glasilu. V primeru, da občina ali sklepa ministra ali sklepa vlade ne prejme, občina objavi
odlok brez datuma in številke sklepa.
4.4.1.8 Nadzor zakonitosti
Spremembe in dopolnitve zakona pa so prinesle novo ureditev v zakonu, in sicer izvajanje
nadzora zakonitosti (ZPNačrt, 52. a člen). Po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta
so nosilci urejanja prostora dolžni preveriti upoštevanje svojih mnenj, ki so jih dali k
predlogu občinskega prostorskega načrta. Če ugotovijo, da občina mnenj ni upoštevala,
morajo pristojna ministrstva skladno z zakonom, ki ureja državno upravo, vsako na
svojem področju izvesti nadzor nad zakonitostjo občinskega prostorskega načrta. Nadalje
je določeno, da kadar pristojno ministrstvo izvede nadzor v roku šestih mesecev po
uveljavitvi občinskega prostorskega načrta, mu ne glede na določbe zakona, ki ureja
državno upravo, ni treba predlagati rešitev in določiti roka za uskladitev spornih občinskih
prostorskih načrtov, temveč lahko vladi takoj predlaga, da pred ustavnim sodiščem
zahteva začetek postopka za oceno njegove skladnosti z ustavo oziroma zakonom
(Predlog sprememb in dopolnitev ZPNačrt, 2009, str. 22).
V ta namen pa slovenski pravni red že dolgo pozna instrument naknadnega nadzora
občinskih aktov s strani ministrstev oziroma vlade (Zakon o državni upravi; v nadaljnjem
besedilu: ZDU-1, 64. člen)33. S tega vidika kakršnekoli posebne določbe na to temo niti
niso nujne, vendar pa je predlagatelj sprememb ocenil, da je ureditev vprašanja izvajanja
zakonitosti vseeno potrebna. Za razliko od določb ZDU-1, ki izvajanje nadzora zgolj
omogoča oziroma ga ministrstvom nalaga abstraktno, ureditev izvajanja nadzora
zakonitosti v ZPNačrt-u ministrstvom nedvoumno odreja dolžnost izvajanja tega nadzora,
obenem pa jim v ta namen daje glede na ZDU-1 še posebno procesno olajšavo. Nosilci
urejanja prostora (torej tudi ministrstva) bodo po predlagani ureditvi morali obvezno
preveriti, ali je sprejeti akt z njihovega vidika ustrezen, v odvisnosti od tega bodo morala
ministrstva tudi ukrepati, tako kot jim to nalaga ZDU-1. Razlika pa je v tem, da jim glede
na ureditev po ZDU-1 v roku prvih šestih mesecev po objavi občinskega prostorskega
načrta občine ni treba najprej opozarjati na nepravilnosti in ji odrejati roka, v katerem naj
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51. a člen ZPNačrt.
Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB-4). Ur list RS, št. 113/05.
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jih odpravi, temveč bodo lahko vladi takoj predlagala vložitev zahteve za oceno ustavnosti
in zakonitosti občinskega prostorskega načrta pred ustavnim sodiščem (Predlog
sprememb in dopolnitev ZPNačrt, 2009, str. 23).
Rok šestih mesecev, v katerem imajo ministrstva na voljo opisano postopkovno olajšavo,
je določen po eni strani zato, da se ministrstva stimulira k izvajanju nadzora, po drugi
strani pa zato, ker v tem roku po sprejemu občinskega prostorskega načrta še ni mogoče
pričakovati velike investicijske aktivnosti na njegovi podlagi, zato ustavno-sodna odprava
ali pa razveljavitev takega občinskega prostorskega načrta ne bi prizadela večjega števila
investitorjev, obenem pa bi še relativno pravočasno preprečila izvajanje nezakonitega
akta. Po preteku tega roka pa te olajšave ni več in je potrebno nadzor voditi v celoti
skladno z ZDU-1, enako pa velja tudi za primere, kjer bi posamezno ministrstvo vodilo
nadzor zaradi nepravilnosti, ki bi bile ugotovljene naknadno, torej ne v poročilu o
usklajenosti, zato ni možno šteti, da je bila občina glede teh nepravilnosti že opozorjena.
Ministrstva so namreč odgovorna za nadzor zakonitosti občinskih aktov iz njihove
pristojnosti ves čas veljavnosti teh aktov in morajo to nalogo tudi aktivno izvrševati, kar je
še posebej pomembno po uzakonitvi zadnje novele Zakona o ustavnem sodišču, ki je
bistveno omejila dostop do tovrstnega varstva zasebnikom in jih s tem napotila, da iščejo
ukrepanje preko ministrstev oziroma vlade (Predlog sprememb in dopolnitev ZPNačrt,
2009, str. 23). 34
Ministrstva morajo pripravljati svoja mnenja zavedajoč se, da se v primeru, da jih občina
ne upošteva, od njih pričakuje, da jih bodo lahko uspešno zagovarjali v postopku nadzora
oziroma ustavno-sodne kontrole, občine pa se morajo zavedati, da jim omenjeno
zaupanje, ki se ga izkazuje z ukinitvijo obveznega potrjevanja njihovih aktov s strani
države, ne daje prostih rok pri sprejemanju občinskih prostorskih načrtov, temveč da jih v
primeru neupoštevanja države skoraj zagotovo čaka ustavno-sodna kontrola njihovih
aktov (Predlog sprememb in dopolnitev ZPNačrt, 2009, str. 23).
4.4.1.9

Skrajšani postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta

ZPNačrt pozna tudi skrajšani postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta. Kadar se spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta nanašajo samo
na prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora, se
v postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta rok za
predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša tudi trajanje javne
razgrnitve (ZPNačrt, 53. člen).
Zaradi večje preglednosti postopka priprave OPN je v prilogi 6 nazorno prikazan
postopek tudi s časovnim vidikom priprave.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču. Ur. list RS, št. 51/07.
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4.4.2 OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
V četrtem delu drugega poglavja zakona je določen postopek sprejemanja občinskega
podrobnega prostorskega načrta.
OPPN je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih,
za katera se pripravi OPPN, lahko pa tudi na drugih območjih, če se za to izkaže potreba
po tem, ko je bil sprejet OPN. OPPN se izdela tudi za prostorske ureditve lokalnega
pomena zaradi posledic naravnih ali drugih nesreč, ki niso določene v OPN. OPPN je
podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (ZPNačrt, 55. člen).
Postopek sprejemanja OPPN je podoben opisanemu postopku sprejemanja OPN, s to
razliko, da pred sprejemom OPPN ni potreben sklep o ugotovitvi usklajenosti ministrstva
oziroma vlade, pridobivanje smernic in mnenj pa ne poteka preko ministrstva, pristojnega
za prostor, ampak to izvaja občina sama.
4.4.2.1 Sklep občine o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta in
njegov osnutek
Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta občine se začne s
sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v uradnem glasilu in na svetovnem spletu
(ZPNačrt, 1. odstavek 57. člena). S spremembami in dopolnitvami v tem delu zakona se je
črtalo nepotrebno določbo iz veljavnega zakona, po kateri je morala občina sklep o
pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta poslati ministrstvu.
Občina pripravi osnutek podrobnega prostorskega načrta na podlagi prikaza stanja
prostora, OPN in izraženih investicijskih namer občine ter drugih oseb (ZPNačrt, 1.
odstavek 58. člena).
4.4.2.2 Smernice za načrtovane prostorske ureditve
Občina pošlje osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta nosilcem urejanja
prostora ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice. Če nosilci
urejanja prostora v roku 30 dni ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa
mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve določajo veljavni predpisi. Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v 30-dnevnem
roku tudi pisno sporoči občini, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na
okolje (ZPNačrt, 58. člen).
4.4.2.3 Dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta in
sodelovanje javnosti
Ob upoštevanju smernic, podanih s strani nosilcev urejanja prostora, občina dopolni
osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta. Za posamezne prostorske ureditve
se lahko pripravi variantne rešitve. Variantne rešitve se ovrednoti in medsebojno primerja
s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Kadar je za občinski
podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, občina za
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dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta zagotovi okoljsko poročilo
in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom občinskega podrobnega prostorskega načrta pošlje
ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (ZPNačrt, 59. člen).
Občina mora v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta omogočiti
sodelovanje javnosti, ob smiselni uporabi že opisanega sodelovanja javnosti, v postopku
priprave OPN (ZPNačrt, 60. člen).
4.4.2.4 Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegov sprejem
na občinskem svetu
Občina pripravi predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta na podlagi sprejetih
stališč do pripomb in predlogov javnosti ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da ji v
roku 30 dni predložijo mnenja k njenemu predlogu. Če jih ne predložijo, občina nadaljuje
pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Če je za občinski podrobni
prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v
mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov občinskega podrobnega prostorskega
načrta na okolje s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za
varstvo okolja. Na podlagi mnenj ministrstev ministrstvo, pristojno za varstvo okolja,
odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe občinskega podrobnega prostorskega načrta
skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja (ZPNačrt, 61. člen).
Občina predloži občinskemu svetu usklajeni predlog občinskega podrobnega prostorskega
načrta v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu
občinskega podrobnega prostorskega načrta smernice upoštevane, in če je ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da
so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi. Občinski podrobni prostorski načrt
sprejme občinski svet z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu (ZPNačrt, 61. člen).
4.4.2.5 Skrajšani postopek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega
prostorskega načrta
V zakonu je s spremembami in dopolnitvami urejen tudi skrajšani postopek sprememb in
dopolnitev OPPN. Tako zakon določa, da kadar se spremembe in dopolnitve OPPN
nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih
prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se v postopku priprave
sprememb in dopolnitev tega načrta rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15
dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve (ZPNačrt, 61. a člen).
Zaradi večje preglednosti postopka priprave OPPN je v prilogi 7 nazorno prikazan
postopek tudi s časovnim vidikom priprave.
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4.4.3 MEDOBČINSKI PROSTORSKI AKTI
4.4.3.1 Regionalni prostorski načrt
Prostorske ureditve regionalnega pomena so tiste prostorske ureditve lokalnega pomena
(12. člen ZPNačrt):
1.
ki segajo na območje več občin ali njihov vpliv sega na območje več občin,
2.
pri katerih gre za prostorske ureditve gospodarske javne infrastrukture lokalnega
pomena ali prostorske ureditve, ki so neposredno namenjene opravljanju lokalnih
negospodarskih javnih služb,
3.
ki so potrebne za uresničevanje regionalnega razvojnega programa po predpisih o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
V petem delu drugega poglavja ZPNačrt-a so urejena določila postopka priprave
regionalnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: RPN).
RPN je medobčinski prostorski akt, s katerim se načrtuje prostorske ureditve regionalnega
pomena.
Za izvedbo regionalnega razvojnega programa po predpisih o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja, ki zahtevajo načrtovanje prostorskih ureditev regionalnega pomena,
udeležene občine pripravijo regionalni prostorski načrt. Udeležene občine ali zveza občin
sklenejo dogovor o pripravi regionalnega prostorskega načrta, v katerem določijo tudi
pripravljavca načrta. Regionalni prostorski načrt je podlaga za pripravo projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov (ZPNačrt, 62. člen).
Ker je regionalni prostorski načrt namenjen uresničevanju regionalnega razvojnega
programa, morata biti oba dokumenta med seboj usklajena.35
Vsebina regionalnega prostorskega načrta in postopki njihovega sprejemanja so urejeni
podobno kot v primeru občinskega prostorskega načrta. Z regionalnim prostorskim
načrtom se na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega
prostorskega načrta in ob upoštevanju državnega prostorskega načrta in regionalnega
razvojnega programa načrtuje prostorske ureditve regionalnega pomena. Regionalni
prostorski načrt določa namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje za
načrtovanje prostorskih ureditev tako natančno, da je na njegovi podlagi mogoče
pripraviti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
Regionalni prostorski načrt nadomesti občinski prostorski načrt v delu, ki se nanaša na
načrtovane prostorske ureditve.36
Postopek priprave regionalnega prostorskega načrta se začne s sklepom, ki ga sprejmejo
župani udeleženih občin (ZPNačrt, 66. člen).
35
36

64. člen ZPNačrt.
65. člen ZPNačrt.
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Regionalne prostorske načrte se pripravlja in sprejema po enakem postopku kot občinski
prostorski načrt. Občinski sveti udeleženih občin morajo potrditi tudi osnutek regionalnega
prostorskega načrta.37
Ko bodo v Sloveniji ustanovljene regije oziroma pokrajine, bo razmerje seveda moralo biti
drugačno. Ker pa je sedanji regionalni prostorski načrt medobčinski prostorski akt, zakon
določa, da velja le, če ga sprejmejo občinski sveti vseh udeleženih občin z odlokom, v
kolikor je bil pred tem potrjen predlog regionalnega prostorskega načrta s sklepom vlade
oziroma ministrstva o potrditvi predloga regionalnega prostorskega načrta.
Bistvene novosti so spremembe in dopolnitve prinesle tudi prehodnim in končnim
določbam osnovnega zakona. Določeno je dokončanje postopkov priprave občinskih in
regionalnih prostorskih načrtov. Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona se
postopki nadaljujejo in dokončujejo na način, kot ga določa zakon, s tem da pa se bodo
posamezna dejanja v postopku, kot je pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora ter
postopek potrditve občinskega in regionalnega prostorskega načrta, ki bodo ob uveljavitvi
zakona že začeta (12.1.2010), dokončala po sedaj veljavnem zakonu. Na enak način je
določeno tudi dokončanje postopkov priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin še veljavnih planskih aktov občin, s tem da morajo biti zaključeni do 1. januarja
2011. Šteje se, da so postopki priprave in sprejetja prostorskih sestavin zaključeni do tega
roka, če je bila do takrat opravljena njihova javna razgrnitev.

37

67. člen ZPNačrt.
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5

PRIKAZ UREDITVE PROSTORSKE ZAKONODAJE V DRUGIH
PRAVNIH SISTEMIH

Leta 1999 je sprejel Svet ministrov, odgovornih za regionalno planiranje držav članic EU
»Evropske prostorske razvojne perspektive (EPRP)«, kot prvi skupni dokument bodoče
skupne prostorske politike, ki od 1. maja 2004 zavezuje tudi Slovenijo. Ta dokument
predstavlja razvojne smernice za nacionalne prostorske usmeritve in njihove sektorske
politike, njegovo temeljno načelo se glasi: »Prostor je treba obravnavati kot vir, ki je
omejen in s katerim je treba ravnati trajnostno«. Trajnostni razvoj ne vključuje le okoljsko
smotrnega gospodarskega razvoja, ki naj ohranja naravne vire za prihodnje generacije,
temveč tudi uravnotežen prostorski razvoj. Le-ta se izkaže s tremi prostorsko razvojnimi
cilji: policentričnim prostorskim razvojem in novim odnosom med mestnimi in kmetijskimi
območji, zagotavljanjem enakovrednega dostopa do infrastrukture in znanja, preudarnim
upravljanjem ter varovanjem naravne in kulturne dediščine (Naprudnik, 2005, str. 29) .
V letu 2000 so sledila »Vodilna načela za trajnostni razvoj evropske celine» (Hannover,
september 2000), ki jih je sprejela Evropska konferenca ministrov, odgovornih za
regionalno planiranje (CEMAT) (Naprudnik, 2005, str. 29).
Namen »Vodilnih načel« je uskladiti ekonomske in družbene potrebe območij z ekološkimi
in kulturnimi funkcijami ter tako omogočiti uravnotežen prostorski razvoj na vseh ravneh.
V letu 2003 pa smo dobili še »Ljubljansko deklaracijo o prostorski razsežnosti vzdržnega
razvoja« (Ljubljana, september 2003, 13. CEMAT), ki poudarja, da je prostor nosilna
podlaga in okvir človekovega bivanja in dejavnosti ter zato osnova vzdržnega razvoja, ki
ga tvorijo gospodarska, okoljska in družbena vzdržnost. Da bi dosegli te cilje, je treba
izboljšati prostorske razvojne politike, in to predvsem z uravnoteženim policentričnem
razvojem evropske celine in nastajanjem funkcionalnih urbanih regij, s povečanjem
učinkovitosti prometnih in energetskih omrežij, revitalizacijo naselij in izboljšanjem
razvrednotenega okolja (Naprudnik, 2005, str. 29).
V okviru primerjalnih ureditev sem v nadaljevanju prikazala ureditev prostorskega
načrtovanja v Nemčiji, Avstriji, v Švici, na Finskem in na Švedskem.

5.1 NEMČIJA
Prostorsko načrtovanje v Nemčiji urejata Baugesetzbuch (BauGB) iz leta 2004 in
Raumordnunggesetz (ROG), nazadnje noveliran leta 2004 (Predlog ZPNačrt, 2006, str.
16).
V nemškem pravu se prostorsko načrtovanje deli na t.i. Fachplanung, kar pomeni
sektorsko oziroma področno planiranje, in pa na splošno prostorsko planiranje, ki ni
omejeno na posamezno stroko oziroma na posamezen predmet urejanja. Sektorsko
planiranje se deli na planiranje v okviru varstva okolja (varstvo voda, varstvo zraka,
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komunalne deponije, odlagališča radioaktivnih odpadkov ipd.) in na drugo sektorsko
planiranje (gradnja avtocest, železnic, infrastrukture za obrambo države ipd.) Posamezni
sektorski plani so urejeni v področni zakonodaji (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 17).
Splošno planiranje (Gesamtplanung) teorija deli na prostorsko planiranje (Raumordnung)
in na urbanistično planiranje (Bauleitplanung). Prostorsko planiranje ureja Zvezni zakon o
urejanju prostora (Raumordnunggesetz - ROG), ki opredeljuje predvsem glavne cilje in
naloge prostorskega načrtovanja in urejanja ter postavlja razmejitev med zveznimi
pristojnostmi in pristojnostmi dežel in občinam. Država določa le okvire prostorskega
planiranja deželam in občinam. Prostorsko planiranje je v pristojnosti dežel (Landes und
Regional planung) in občin (Bauleitplanung). Tega ureja Zakon o graditvi objektov
(Baugesetzbuch – BauGB). BauGB ureja pristojnosti in naloge občin pri urejanju prostora,
vsebino občinskega prostorskega planiranja, vrsto planov, postopke sprejemanja ipd.
(Predlog ZPNačrt, 2006, str. 17).
Razmejitev med državo, deželo in lokalno samoupravo je urejena preko t.i. normativnih
okvirjev. Zvezni zakon ureja okvir za oblikovanje in normativno ureditev deželnih
prostorskih planskih aktov, ki hkrati predstavljajo okvir za oblikovanje občinskih
prostorskih aktov. Vendar, če je deželni prostorski red takšen, da ga kot okvir ni mogoče
udejanjiti z občinskimi prostorskimi akti, je tak prostorski red protipraven. Če se
spremenijo predpisani cilji prostorskih redov, so občine dolžne spremeniti svoje prostorske
plane (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 17).
BauGB je torej občinam dal relativno veliko avtonomnost pri sprejemanju občinskih
prostorskih aktov, saj dežele nimajo normativne pristojnosti, da bi vplivale na prostorsko
planiranje na občinski ravni, z izjemo okvirjev, ki so postavljeni na deželnih in regionalnih
planih (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 17).
5.1.1 PROSTORSKO NAČRTOVANJE NA RAVNI DEŽELE
Prostorskega planiranja na ravni države Nemčija ne pozna. Kot že omenjeno, je na zvezni
ravni sprejet Zvezni zakon o urejanju prostora (Raumordnunggesetz - ROG). ROG določa
naloge dežel pri prostorskem planiranju, cilje, ki jih morajo dežele zasledovati pri
prostorskem planiranju, obveznost dežel, da oblikujejo posebna normativna pravila za
oblikovanje prostorskih planov, okviren postopek sprejemanja planov in naloge zvezne
države na področju prostorskega planiranja (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 17).
Poleg ciljev, ki izhajajo iz načela trajnostnega razvoja, ROG določa še številne druge cilje
in zaveze, ki jih morajo dežele upoštevati pri prostorskem planiranju oziroma morajo biti
vedno sestavni del tehtanja pri sprejemanju prostorskih aktov. Ta načela so: načelo
nasprotnega toka (t.i. »gegenstromprinzip«), načelo enakomernega prostorskega razvoja
v vseh predelih države ter načelo varstva okolja (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 17).
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ROG zavezuje dežele tudi k sodelovanju javnosti pri sprejemanju prostorskih aktov.
Javnost naj ima dovolj časa, da lahko poda svoje videnje in pripombe na predlog
prostorskega plana. Zakon prav tako predvideva presojo vplivov na okolje v skladu z
Evropsko direktivo 2001/42/EG (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 18).
Vsak prostorski akt mora imeti obrazložitev, ki mora vsebovati predvsem presojo vplivov
na okolje, aktivnosti za upoštevanje varstva okolja in obrazložitev, zakaj so določeni cilji
prevladali nad drugimi pri sprejemanju plana (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 18).
Zakon v okviru dežel predvideva dve vrsti planov (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 17):
deželne in regionalne. Deželni in regionalni prostorski red vsebujeta zavezujoče cilje za
razvoj, ureditev in varovanje prostora. Deželni plani morajo biti oblikovani v vsaki deželi,
regionalni pa tam, kjer je več večjih regionalnih središč. Praksa je pokazala, da imajo vse
dežele (z izjemo ene) sprejete tudi regionalne plane. Kot že omenjeno, morajo biti vsi
plani v skladu z okvirji zveznega zakona, hkrati pa morajo upoštevati potrebe, cilje in
dejansko stanje na lokalni ravni (t.i. gegenstromprinzip). Regionalni plani pa se morajo
razviti iz deželnega plana. Pogosto jih sprejmejo skupnosti občin oziroma občinske zveze.
ROG pa dopušča tudi možnost, da v primeru, da regionalni plan sprejema skupnost občin
in če gre za področje, ki je gosto naseljeno, lahko kot regionalni plan šteje kar t.i.
regionalni Flaechennutznungs plan oziroma regionalni občinski prostorski red (Predlog
ZPNačrt, 2006, str. 18).
ROG določa, da mora vsaka dežela za svoje ozemlje oblikovati deželni prostorski red, če
pa je v deželi več centralnih urbanih naselij, je potrebno oblikovati tudi regionalne
prostorske rede (v praksi imajo regionalne prostorske rede vse dežele, razen ene). ROG
nalaga deželam, da morajo sprejeti svojo normativno ureditev za oblikovanje prostorskih
aktov, in določa minimalno (okvirno) vsebino deželnega prostorskega reda (Predlog
ZPNačrt, 2006, str. 18.
Pravne posledice deželnih prostorskih redov izhajajo iz zgoraj navedenih značilnosti
ureditve in predpisane vsebine (Predlog ZPNačrt, str. 18):
1.
Deželni prostorski red predstavlja normativni okvir za oblikovanje lokalnih
prostorskih aktov in oblikovanje regionalnih prostorskih redov, ki pa ne sme toliko
natančno oziroma določno urediti prostora, da bi s tem dejansko izničil možnost
samoupravnega urejanja občinskega prostora, saj po mnenju pravne teorije spada
možnost samostojnega prostorskega razvoja občine med temeljne lokalne
samouprave.
2.
Normativni okvir je namenjen t.i. »gegenstrom« principom, ki pravi, da morajo
lokalni prostorski akti slediti ciljem in določbam regionalnih in deželnih prostorskih
aktov, da pa morajo na drugi strani oblikovalci deželnih in regionalnih planov pri
planiranju upoštevati potrebe, možnosti, zahteve in cilje lokalnih skupnosti pri
svojem planiranju.
3.
Na ta normativni okvir so vezani tako zvezna država, dežela kot tudi lokalne
skupnosti.
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5.1.2 PROSTORSKO NAČRTOVANJE NA RAVNI LOKALNE SAMOUPRAVE
Prostorsko načrtovanje na ravni lokalne samouprave je sistemsko urejeno v Zakonu o
graditvi objektov (Baugesetzbuch - BauGB). Zakon o graditvi objektov se vsebinsko deli
na dva velika dela: prostorsko planiranje na ravni občin (Bauplanungsrecht) in
pridobivanje gradbenih dovoljenj in drugih dovoljenj za gradbene posege v prostor
(Bauordnungsrecht). Podlago za zvezno zakonsko urejanje tega področja najdemo že v
ustavi (Grundgesetz). Urbanistično pravo (Staedbau) spada namreč pod t.i. konkurenčno
zakonodajo, kar pomeni, da ima zakonodajalec na izbiro, da bodisi sam uredi področje ali
pa ureditev prepusti deželam (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 19).
Pristojnost lokalne samouprave pri prostorskem planiranju je omejena z zakonskimi
omejitvami, ki jih je postavil zakonodajalec. Tako je lokalna samouprava omejena s cilji in
izhodišči širšega prostorskega urejanja (Landes und Regional planen), z varstvom okolja
in z drugimi z zakonom urejenimi sektorskimi posegi v okolje. Fachplanung imajo prednost
pred občinskim planiranjem, če so širšega pomena, ki presega občinski teritorij, in če so v
postopku sprejemanja sektorskega plana sodelovale občine s svojimi pripombami. Izjema
pa obstaja. Če so nosilci sektorskega planiranja sodelovali pri nastajanju občinskega
prostorskega reda – Rlaechennutzungsplan in če pri tem takrat niso nasprotovali
predlaganemu prostorskemu redu, če seveda niso nastale potrebe šele kasneje zaradi
spremenjenih dejanskih ali pravnih razmer. Vsi ti plani pa ne smejo biti toliko natančni
oziroma ne smejo tako določno urediti prostora, da bi s tem dejansko izničili možnost
samoupravnega urejanja občinskega prostora, saj po mnenju pravne teorije spada
možnost samostojnega prostorskega razvoja občine med temelje lokalne samouprave.
Dodatno pa je lokalna samouprava okrepljena s t.i. »gegenstromprinzip«-om oziroma
načelom nasprotnega toka, kar pomeni, da morajo lokalni prostorski akti slediti ciljem in
določbam regionalnih in deželnih prostorskih aktov, na drugi strani pa morajo oblikovalci
deželnih in regionalnih planov pri planiranju upoštevati potrebe, možnosti, zahteve in cilje
lokalnih skupnosti pri svojem planiranju (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 19).
Nemška ureditev pozna dva tipa občinskih prostorskih aktov, in sicer (vir):
Flaechennutzungsplan – občinski prostorski red (po BauGB) – pripravljalni akt) ter
Bebaungsplan – zazidalni načrt (po BauGB – zavezujoči prostorski akt). Občinski
prostorski red predstavlja celovito strategijo prostorskega razvoja posamezne lokalne
skupnosti. Določa cilje in ukrepe rabe prostora ter njegovo namembnost, kar je vse
predstavljeno tako grafično kot tekstualno. Pri tem pa se ureditev in kartografija ne
ukvarjata z dejansko parcelacijo prostora. Izkušnje v Nemčiji kažejo, da občine
sprejemajo prostorski red za zelo dolgo obdobja in da se postavljeni prostorski red le
težko spremeni. Zazidalni načrt občine pa ureja posamezne dele občine ali celo eno samo
parcelno zemljišče. Načrt pravno zavezujoče določa rabo posamezne parcele na
ureditvenem območju. Ureditev je predstavljena grafično in tekstualno in mora biti
nedvoumno jasno predstavljena in prepoznavna. Zazidalni načrt mora biti v skladu z
občinskim prostorskim redom oziroma predstavlja nadaljevanje in konkretizacijo
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prostorskega reda. Zazidalni načrt pa je hkrati tudi osnovni pogoj za pridobitev dovoljenj
za konkretno rabo (gradbeno dovoljenje) prostora (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 19).
Namen postopka sprejemanja prostorskih aktov je v tem, da se skozi posamezne pravno
urejene faze zagotovi čim bolj kakovostna in obsežna razprava o prostorskem razvoju
posamezne lokalne skupnosti. Na tak način pridobi občinski svet potrebne podatke, ki jih
skupaj z drugimi omejitvami (deželni red, sektorski plani, cilji zakona) upošteva pri
tehtanju med posameznimi rešitvami in alternativami (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 19).
Sprejemanje obeh prostorskih aktov poteka skozi več faz. V prvi fazi občina sprejme
odločitev o sprejemu plana in to odločitev objavi. V nadaljevanju povabi k sodelovanju pri
pripravi plana sosednje občine in nosilce javnega interesa, ki imajo svoje pristojnosti na
območju občine. Med nosilce javnega interesa spadajo: državni organi, deželni organi,
izvajalci javnih služb. Občina jih pozove, da podajo svoje mnenje na predlagani prostorski
plan, nosilci javnega interesa pa morajo podati svoje mnenje v roku enega meseca, ta tok
pa lahko občina podaljša. Če nosilci javnega interesa zamudijo ta postavljeni rok, so
njihove pripombe prekludirane (se ne upoštevajo), razen če so občini bile znane oziroma
bi ji morale biti znane ali če so za pravilno tehtanje pripomb velikega pomena. Cilj
sodelovanja nosilcev javnega interesa je, da lokalna samouprava pridobi informacije o
potrebah posameznih področij javnega pomena. Skupaj s podatki oziroma pripombami, ki
jih občina pridobi od svojih občanov, dobimo skupek informacij, ki predstavljajo seštevek
interesov in potreb občanov ter organizacij, ki jih mora občina upoštevati in med njimi
tehtati, ko odloča o končni podobi prostorskega plana (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 20).
Svoje mnenje o predlagani prostorski ureditvi lahko poda tudi javnost. Občina lahko omeji
krog fizičnih in pravnih oseb, ki lahko sodelujejo. Obveza občine, ki se nanaša na
sodelovanje javnosti, pa je razdeljena na dve podfazi, in sicer: zgodnja faza in faza
razgrnitve načrta. V zgodnji fazi je občina dolžna informirati svoje občane o pričetku
postopka priprave prostorskega plana, o splošnih ciljih in namenu ureditve ter o
posledicah ureditve in morebitnih alternativah. Pomembno pa je, da prostorski akt še ne
sme biti popolnoma izdelan oziroma dorečen, saj bi s tem bilo dejansko onemogočeno
učinkovito sodelovanje javnosti v postopku in bi šlo zgolj za formalizem (Predlog ZPNačrt,
2006, str. 20).
V fazi razgrnitve načrta pa ima vsak občan možnost podati svoje mnenje in pripombe na
predlog ureditve, ki mora biti tudi ustrezno obrazložena in pojasnjena. Občina mora na
vsako takšno mnenje in pripombo argumentirano odgovoriti. Če vsaj 50 ljudi poda
enakovrstno pripombo, ki pri končni ureditvi ni upoštevana, mora občina za veljavnost
prostorskega plana le-tega poslati še v potrditev nadrejenemu upravnemu organu
(Predlog ZPNačrt, 2006, str. 20).
Prostorski plan sprejme občinski svet. K sprejetemu prostorskemu planu mora občina
pridobiti soglasje višjega upravnega organa, kadar je to potrebno. Potrditev je vedno
potrebna pri sprejemanju prostorskega reda, pri zazidalnem načrtu pa samo, kadar le-ta
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ni bil sprejet na podlagi prostorskega reda. Pri potrditvi gre za nadzor pravne pravilnosti
ureditve (postopek, vsebinske omejitve), ne pa za smiselnost oziroma dejansko kvaliteto
ureditve, saj je le-ta v izključni pristojnosti lokalne samouprave. Če upravni organ v roku
treh mesecev ne poda soglasja, nastopi fikcija, da je prostorski plan potrdil (Predlog
ZPNačrt, 2006, str. 20).

5.2 AVSTRIJA
Avstrija je zvezna dežela, ki je sestavljena iz devetih dežel. Dežele imajo relativno veliko
avtonomijo, saj zvezna ustava izrecno določa pristojnost zveze. Vsa ostala področja
urejajo dežele same. Zvezna ustava ne omenja prostorskega planiranja v izključno
pristojnost posamezne dežele, razen če gre za sektorske pristojnosti, kot so npr.
prometne povezave, vodno pravo, urejanje gozdov ipd. (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 20).
Država v sistem prostorskega planiranja, ki je v pristojnosti dežel, posega le preko t.i.
sektorskega planiranja. Vsaka dežela ima izvirno pristojnost za normiranje pravil urejanja
prostora na svojem ozemlju. Posledica te pristojnosti je kopica različnih ureditev in
različnih sistemov. Prav tako je nemogoče govoriti o enotnem sistemu na občinski ravni,
saj različni deželni modeli pomenijo tudi različnost pri pristojnih oblikah prostorskega
urejanja na ravni občine. Zaradi kompleksnega sistema pristojnosti in velike
razdrobljenosti pravne ureditve je država ustanovila Avstrijsko konferenco za prostorsko
planiranje (Oesterreichische Raumordnungkonferenz, krajše OREK). Poglavitna naloga
OREK-a je izdelava in posodobljenje avstrijskega koncepta prostorskega planiranja, ki naj
bi vseboval okvir in temeljna načela ter cilje prostorskega planiranja. Iz ustavnih razlogov
ima omenjeni koncept samo svetovalno vlogo in za dežele ni obvezujoč (Predlog ZPNačrt,
2006, str. 21).
5.2.1 PROSTORSKO NAČRTOVANJE NA RAVNI DEŽELE
Štajerska38 je sprejela svoj Zakon o urejanju prostora (Steiermaerkisches
Raumordunggesetz-ROG) leta 1974. Zakon je bil nazadnje spremenjen leta 2005.
Spremembe zakona v preteklih letih so šle predvsem v smeri večanja pomena vprašanja
varstva okolja (uvedba presoje vplivov na okolje) in pa možnosti sodelovanja javnosti pri
planiranju, ki pa še vedno zaostaja za modernimi ureditvami, saj zakon sodelovanje v
postopku omogoča le osebam, ki izkažejo pravni interes. Kot temeljni cilj urejanja
prostora zakon določa trajnostni razvoj. Prostorsko planiranje naj omogoči - ob
upoštevanju zahtev oziroma potreb varstva okolja - enakomeren gospodarski, kulturni in
socialni razvoj dežele. ROG določa obveznost celovite presoje vplivov na okolje pri
prostorskem načrtovanju. Pri tem natančno določa vsebino celovite presoje in pa primere,
ko presoja ni potrebna (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 21).

38

Prikazana je ureditev v Deželi Štajerski.
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Urejanje prostora se na Štajerskem deli na deželno (Ueberoertlich) in lokalno raven
(Oertlich). Na deželni ravni poznamo deželni in regionalni razvojni program
(entwicklungprogram) ter kataster prostorskega planiranja (Raumordnungskataster). Na
lokalni oziroma občinski ravni pa t.i. koncept prostorskega razvoja (Entwicklungskonzept),
načrt namembnosti zemljišč (Flaechenwidmungsplan) in zazidalni načrt (Bebaungsplan)
(Predlog ZPNačrt, 2006, str. 21).
Kataster prostorskega planiranja vsebuje za prostor pomembne informacije in podatke o
ukrepih ter posegih v prostor, ki so pomembni za prostorsko planiranje. Cilj katastra je, da
so na enem mestu zbrani vsi podatki, ki so pomembni za prostorsko planiranje (Predlog
ZPNačrt, 2006, str. 21).
Razvojni program je strateški prostorski akt, s katerim se tekstualno in grafično prikaže
cilje prostorskega planiranja in ukrepe ter naloge za dosego teh ciljev. Ureditev pozna
deželni program, regionalne in sektorske razvojne programe. V deželnem razvojnem
programu je poudarek na socialnih, gospodarskih in kulturnih razvojnih potrebah dežele.
V njem se prikaže strukturo prostora, opredeli se regionalne prostorske enote, ukrepe za
izboljšanje strukture prostora, temeljna določila za regionalno planiranje (cilje, načela,
ukrepe) in temeljna določila za občinsko planiranje, ki je nadobčinskega pomena. Deželni
program je omejen z določili sektorskega planiranja države (Predlog ZPNačrt, 2006, str.
22).
Regionalni razvojni program je regionalni prostorski akt, ki mora temeljiti na deželnem in
sektorskih razvojnih programih. Ureja okoljske, socialne, gospodarske in kulturne potrebe
regije ter postavlja cilje in ukrepe za razvoj. Regionalni program je bolj specifičen kot
deželni, saj mora vsebovati cilje in ukrepe za številna področja, ki jih zakon primeroma
navaja (varstvo okolja, poselitvena struktura, določitev regionalnih poselitvenih centrov,
opis vrste in strukture poselitve, opis gospodarske strukture po sektorjih, potrebe
izobraževanja, sociale, zdravstva, energije, prometa, skrb za komunalne odpadke in
odpadne vode, civilno zaščito ipd.). Program mora določiti ukrepe za dosego ciljev na
posameznih področjih. Razvojne programe sprejema deželna vlada v obliki uredbe
(Verordnung) (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 22).
Zakon pozna samo redni postopek sprejemanja. Deželna vlada mora svojo namero, da
oblikuje razvojni program oziroma da ga spremeni, javiti vsem nosilcem javne oblasti, za
katere meni, da bi razvojni program lahko posegel v njihov interes. Zakon tako našteva
zvezna ministrstva, deželna ministrstva drugih dežel, občine v deželi, različne zbornice,
verske skupnosti ipd., da podajo svoj predlog k razvojnemu programu. Osnutek programa
mora prav tako posredovati zgoraj naštetim in ga tudi javno objaviti. Vsakdo, ki lahko
izkaže pravni interes, lahko poda svoje mnenje k programu. Po poteku roka deželna vlada
sprejme razvojni program. Zakon ne omenja pravnih sredstev v primeru neupoštevanja
mnenj in ne zahteva obrazložitve neupoštevanja mnenj (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 22).
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Zakon
ureja
ustanovitev
posebnega
Sosveta
za
prostorsko
planiranje
(Raumordnungbeirat), ki ga ustanovi deželna vlada za svetovanje pri prostorskem
planiranju. Ima 24 članov in predsednika, ki je deželni glavar (9 članov je politikov, 2 iz
kmetijstva in gozdarstva, 2 imenuje zveza občin, po eden pa prihaja z univerze, verskih
skupnosti, z deželne uprave, oddelka za delo, župana mesta Gradec, preostale pa
imenujejo posamezni sektorji iz gospodarstva) (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 22).
Glavne naloge so: priprava osnutkov razvojnih programov, priprava osnutkov za občinske
razvojne koncepte, sodelovanje v postopkih sprejemanja aktov ipd. Zakon prav tako
določa oblikovanje regionalnih sosvetov za oblikovanje regionalnih razvojnih programov,
vendar normativno ureditev prepušča deželni vladi (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 22).
5.2.2 PROSTORSKO NAČRTOVANJE NA LOKALNI RAVNI
Občinski razvojni koncept (Entwicklungskonzept) je strateški občinskih prostorski akt, ki
ga sprejemajo občine za obdobje najmanj 15 let. Razvojni koncept predstavlja osnovo
občinskega prostorskega razvoja in nadaljnjega planiranja. V njem so predstavljeni
razvojni cilji in časovni plan za uresničitev teh ciljev. Pri oblikovanju koncepta mora občina
upoštevati državne in deželne pravno zavezujoče akte in prostorske plane. Jedro
razvojnega koncepta je ocena potreb občine na stanovanjskem, gospodarskem, kulturnem
in socialnem razvoju občine (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 22).
Postopek sprejemanja je sledeč. Občina objavi predlog razvojnega koncepta, ki ga lahko
vsakdo (ni potrebe po pravnem interesu) komentira in poda pripombe in mnenje. Sprejme
se v obliki občinskega odloka, ki ga občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino. Razvojni
koncept mora pred veljavnostjo potrditi še deželna vlada, ki lahko potrditev odkloni samo
iz zakonsko navedenih razlogov (glej postopek pri načrtu namembnosti zemljišč) (Predlog
ZPNačrt, 2006, str. 23).
Načrt namembnosti zemljišč (Flaechenwidmungsplan) obsega celovito prostorsko
planiranje na ravni občine, ki natančno določa namembnost posameznih zemljišč.
Zemljišča se delijo v tri kategorije: zazidljivo zemljišče, zemljišče, namenjeno prometu, in
nezazidljiva območja. Poleg tega morajo biti v načrtu vidne površine, katerih uporaba je iz
različnih razlogov vezana na državno ali deželno planiranje. Prav tako morajo biti
označene površine, ki so namenjene gospodarski, socialni, kulturni ali verski rabi (šole,
domovi za ostarele, komunalne deponije ipd). Zakon opredeljuje zazidljiva in nezazidljiva
območja ter zemljišča, namenjena za promet. Prav tako zakon postavlja omejitve
posameznim kategorijam (npr.: kje se lahko gradi trgovske centre, toplotne centrale,
omejitve industrije, turizma ipd.). Načrt namembnosti zemljišč mora biti v skladu z
občinskim razvojnim konceptom in seveda z vsemi višjimi pravno zavezujočimi pravnimi
akti (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 23).
Postopek sprejemanja. Občinski svet sprejme sklep o začetku postopka priprave načrta.
Sklep se objavi v Uradnem listu dežele in na drug krajevno primeren način. Vsakdo, ki
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izkaže pravni interes, lahko poda svoje mnenje in predloge pred oblikovanjem načrta.
Občina pa ima tudi obveznost, da obvesti v zakonu posebej naštete organe in zbornice. Po
poteku zakonskega roka občinski svet sprejme sklep o predlogu načrta, ki se zopet objavi,
in iste osebe lahko ponovno podajo svoje pripombe. Občinski svet mora pripombe oseb s
pravnim interesom vključiti v razpravo in jih oceniti. Če posamezne pripombe ne sprejme,
mora o tem pisno obvestiti osebo, ki je pripombo pripravila, in obrazložiti, zakaj njene
pripombe niso bile upoštevane (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 23).
Po sprejemu v občinskem svetu, ga le-ta pošlje še k deželni vladi v potrditev. Deželna
vlada lahko zavrne odobritev, če načrt oziroma postopek nasprotuje zakonu oziroma
temeljnim ciljem višjih prostorskih aktov, če bi uresničitev načrtov zahtevala ogromna
ekonomska sredstva, kar bi lahko ogrozilo opravljanje drugih občinskih obveznosti, če ni
bila opravljena celovita presoja vplivov na okolje, pa bi morala biti, in čer je celovita
presoja pokazala, da predstavlja načrt preveliko obremenitev na okolje (Predlog ZPNačrt,
2006, str. 23).
Po sprejemu načrta namembnosti zemljišč mora občina sprejeti še zazidalne načrte
(Bebaungsplan) za posamezna območja občine in za posamezne kategorije zazidljivih
zemljišč. Z zazidalnim načrtom se določi vrsto in način gradnje ter dovoljeno velikost
objekta, določi se dovozna mesta, javne površine ipd. (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 23).
Postopek sprejemanja. Občinski svet sprejeme zazidalne načrte z dvotretjinsko večino.
Pred sprejetjem zazidalnega načrta se mora posvetovati z lastniki zemljišč iz območja
načrta, z lastniki njim sosednjih zemljišč in z uradom deželne vlade, odgovornim za
prostorsko planiranje (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 24).
Vse tri omenjene občinske prostorske akte je potrebno preverjati vsakih pet let, ko mora
po zakonu župan pozvati občane in pravne osebe, da podajo mnenja in pripombe na
prostorske plane. Na podlagi mnenj in pripomb lahko občinski svet prične postopek za
spreminjanje prostorskega akta. Mora pa pričeti tak postopek tudi, če je to potrebno
zaradi prilagoditve aktov z zakonodajo, z višjimi prostorskimi akti ali zaradi bistveno
spremenjenih razmer v občini (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 24).

5.3 ŠVICA
Švica je konfederacija 23 kantonov, ki pa na podlagi ustave dejansko funkcionira kot
federacija. Švica je sprejela popolnoma novo ustavo leta 1999 in ima uzakonjen model
skupščinske republike, ki ne pozna delitve oblasti. Švicarska ustava določa domnevo
zakonodajne pristojnosti v korist kantonov ter na drugi strani prednost zvezne zakonodaje
nad kantonalno. (Kantoni so namreč suvereni, če ni njihova suverenost omejena z zvezno
ustavo). Ustava določa državno organizacijo na treh nivojih: zveza, kantoni in občine.
Položaj občin urejajo kantonalne ustave, vendar zvezna ustava varuje občinsko
avtonomijo. Že po ustavi so zveza in kantoni dolžni med seboj sodelovati in drug drugega
podpirati pri izvajanju nalog. Drugi člen ustave med temeljne cilje Švicarske zveze uvršča
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zagotavljanje trajnostnega razvoja. Nova švicarska ustava vsebuje kar nekaj členov, ki so
povezani s prostorskim urejanjem in varovanjem okolja. 73. člen ustave tako določa
načelo trajnostnega razvoja, h kateremu morajo težiti tako zvezna država kot kantoni, 74.
člen določa, da mora zvezna država izdati zakone, ki bodo ščitili človeka in njegovo okolje
pred škodljivimi vplivi, 75. člen razmejuje pristojnosti pri prostorskem planiranju med
državo in kantoni. Država je tista, ki postavi temeljna pravila prostorskega planiranja, na
katera so kantoni vezani. Cilj prostorskega planiranja je smotrna in gospodarna raba
prostora. Država prav tako skrbi za izvajanje in medsebojno koordiniranje prostorske
politike kantonov. Ustava vsebuje tudi določbo, s katero zavezuje tako državo kot kantone
k upoštevanju zahtev prostorskega planiranja pri izvajanju vseh svojih nalog in
pristojnosti. Nadalje ustava v členih od 76 do 80 ureja področja varstva voda, gozdov,
ribištvo in lovstvo ter zaščito živali (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 24).
Prostorsko planiranje v Švici je porazdeljeno med vse tri ravni države. Na federalni ravni
imamo švicarsko ustavo ter zakon o prostorskem planiranju, ki postavljata temeljna
načela in pravila prostorskega planiranja v Švici. Poleg tega je federacija pristojna še za
t.i. sektorsko planiranje. Posebej pa ustava tudi določa, da je zvezna oblast pristojna za
določanje zazidljivih in nezazidljivih območij. Kantoni in lokalne skupnosti so nekako
osrednja točka prostorskega planiranja, saj se na ravni kantonov pojavijo prvi prostorski
akti, kantoni pa večino svojih pristojnosti prenašajo na lokalne skupnosti, kjer najdemo
najkonkretnejše prostorske plane (načrt rabe prostora – Nutzungsplanung in še bolj
detajlno planiranje v obliki Babaungsplan – zazidalni načrt) (Predlog ZPNačrt, 2006, str.
24).
Zvezni zakon se mora omejiti na temeljna načela in pravila prostorskega planiranja, kot to
predvideva že ustava, s čimer se večino normativnega urejanja prepusti kantonom. Zvezni
zakon tako določa predvsem cilje in temeljna načela prostorskega planiranja, ki morajo
biti upoštevana pri vseh ravneh prostorskega planiranja, instrumente za prostorsko
planiranje in postopkovna pravila, posamezna vprašanja planiranja, ki so osrednja za
celotno prostorsko planiranje, kot npr. obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja,
določitev velikosti področja zazidave ipd. (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 25).
Država je prav tako pristojna za koordinacijo med državo in kantoni. Pomembna je
predvsem koordinacija med sektorskimi plani države in prostorskimi akti kantonov, ki
morajo biti med seboj usklajeni. Država zato podaja soglasje oz. dovoljenje h
kantonalnemu prostorskemu redu (Richtplan) (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 25).
5.3.1 PROSTORSKO PLANIRANJE NA RAVNI DRŽAVE
Na ravni države pozna Švica, kot je že omenjeno, samo sektorske prostorske akte. Za
prostorsko planiranje pa je ključnega pomena na državni ravni Zakon o urejanju prostora
(Raumplanungsgesetz; nadalje RPG oz. zakon) iz leta 1979, ki je bil nazadnje spremenjen
maja 2003 (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 25).
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Zakon v prvem poglavju določa temeljna načela prostorskega planiranja, določa cilje,
obveznosti koordinacije med različnimi ravnmi planiranja ter zagotavlja javnosti pravico do
informiranosti in sodelovanja v postopkih oblikovanja prostorskih aktov. Temeljni cilji so
klasični (varovanje okolja, socialne in gospodarske strukture, zagotavljanje stanovanj
ipd.), poudarek je na smotrni in gospodarni rabi prostora in načelu trajnostnega razvoja,
ki je v Švici zelo dobro razvito. Tudi osnovna načela so oblikovana klasično in primerljivo z
ostalimi ureditvami. Zakon jih deli v tri točke, in sicer: varovanje krajine, oblikovanje
poselitve v skladu s potrebami prebivalstva, vendar ob omejitvi širitve naselij, ter
zagotovitev prostora za javno infrastrukturo in infrastrukturo v javnem interesu (Predlog
ZPNačrt, 2006, str. 25).
V nadaljevanju ureja zakon dve vrsti prostorskih aktov: prostorski red in načrt rabe
prostora (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 25).
Na državni ravni torej Švica ne pozna prostorskih aktov, ki bi jih zvezna vlada ali
parlament sprejel za področje celotne države. Kot posledico uvrstitve načela trajnostnega
razvoja v švicarsko ustavo je švicarski parlament leta 2002 sprejel »Strategijo
trajnostnega razvoja 2002«, ki je postala pomemben faktor v prostorskem planiranju
(Predlog ZPNačrt, 2006, str. 26).
Strategija trajnostnega razvoja Švice je bila sprejeta leta 2002 ob deseti obletnici
konference v Riu de Jeneiru. Strategija se opira na novo ustavo iz leta 1999, v kateri je v
nekaj členih (preambula, 2. člen, 54. člen, 73. člen) omenjen trajnostni razvoj kot načelo,
h kateremu teži celotna švicarska družba. Temeljna ideja strategije je, da bi se načelo
trajnostnega razvoja integriralo v čim več političnih odločitev in področji. Poleg temeljnih
načel in usmeritev določa strategija 22 različni ukrepov na 10 področjih. Švica je leta 2000
ustanovila tudi poseben organ (Bundesamt fur Raumentwicklung-ARE;), ki je skrbel za
oblikovanje, sedaj pa skrbi za izvajanje strategija trajnostnega razvoja (Predlog ZPNačrt,
2006, str. 25).
5.3.2 PROSTORSKO PLANIRANJE NA RAVNI KANTONOV
Osnova za prostorsko planiranje na ravni kantonov je, kot je že opisano, RPG. Zakon
ureja samo osnovna načela in cilje, zato je veliko pomembnih vprašanj za oblikovanje
prostorskih aktov in njihove vsebine v rokah posameznih kantonov. Kantoni sami
natančneje urejajo vprašanja postopka sprejemanja prostorskih aktov. Poleg tega urejajo
kantoni tudi vprašanja o gradnji objektov (predpostavke za gradnjo, kvalifikacijo objektov,
zahteve glede velikosti, videza, tehnične opremljenosti gradnje ipd., če ta niso urejena že
na državni ravni. Kantonalne ureditve se pojmovno in po obsegu normativnega urejanja
relativno zelo razlikujejo. RPG določa kot osnovni prostorski akt kantona »prostorski red
kantona« (Richtplan). V prostorskem redu se v skladu z zakonom določijo osnovne
značilnosti razvoja prostora posameznega kantona. Red določi, katera območja bodo
namenjena kmetijstvu, območja posebnega naravnega pomena (bodisi kot habitat, kot
prostor za rekreacijo ali zaradi svoje izjemne lepote) ter ogrožena območja zaradi
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naravnih dejavnikov ali škodljivih vplivov človeka. Red poda tudi informacije o stanju
poselitve, prometnih povezavah ter drugi infrastrukturi javnega pomena. Kantoni morajo
pri oblikovanju prostorskega reda sodelovati z državnimi organi, lokalnimi skupnostmi in
sosednjimi kantoni. Prostorski red mora upoštevati koncepte in sektorske načrte države,
prostorske rede sosednjih kantonov ter regionalne razvojne koncepte in plane. RPG
nadalje določa, da je minimalna vsebina prostorskega reda odgovor na vprašanje, kako
medsebojno uskladiti številne za prostor pomembne dejavnosti države, kantonov in občin,
ter določitev instrumentov in časovnega razporeda uresničitve za prostor pomembnih
javnih nalog (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 26).
Prostorski red je treba razumeti kot načrt postopka uresničitve prostorskega razvoja, in ne
kot določitev želenega stanja (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 26).
Prostorski red vsebuje grafični in tekstualni del ter se predvidoma oblikuje za obdobje
desetih let. Prostorski red je zavezujoč pravni akt, ki mora biti po sprejemu na kantonalni
ravni potrjen v švicarskem državnem svetu (Bundesrat). Postopek oblikovanja
prostorskega reda in pristojnosti pri oblikovanju ureja vsak kanton posebej. Iz bežnega
pregledovanja nekaterih kantonalnih ureditev je razvidno, da večina kantonov določa
polno sodelovanje javnosti v postopkih sprejemanja prostorskega reda. Vsak prebivalec
kantona ima možnost, da si ogleda zasnovo reda, da poda svoj komentar in pripombe. Že
po RPG-ju pa mora imeti tudi možnost pritožbe zoper končni prostorski red. Prostorski red
sprejemajo najvišji organi kantonov (ni delitve oblasti) (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 26).
5.3.3 PROSTORSKO PLANIRANJE NA RAVNI LOKALNE SAMOUPRAVE
Notranja ureditev večine kantonov pozna močne pristojnosti lokalnih skupnosti, zato je
slika pri prostorskem planiranju lokalnih skupnosti pri večini kantonov sledeča: na
kantonalni ravni se oblikuje že opisani prostorski red, medtem ko je lokalnim skupnostim
prepuščena pristojnost oblikovanja drugih, bolj podrobnih prostorskih aktov. Že RPG
zahteva od kantonov oblikovanje načrta rabe prostora. Pristojnost za oblikovanje tega
načrta so kantoni v večini prenesli na lokalne skupnosti (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 26).
Osnovna naloga načrta rabe prostora je, da določi dovoljeno rabo posameznih zemljišč.
Ker načrte oblikujejo lokalne skupnosti, se posamezni načrt sprejme za območje
posamezne lokalne skupnosti. RPG določa, da so osnovne prostorske kategorije (RPG
dovoljuje kantonom, da določijo še druge kategorije zemljišč) zazidalne zemljišča,
kmetijska zemljišča in zaščitena zemljišča. Zazidalne zemljišča so zemljišča, ki so že
pozidana, ali zemljišča, na katerih se planira pozidava v naslednjih 15 letih. Pri določitvi
zazidljivih zemljišč je potrebno upoštevati zakonodajo varstva okolja, ki postavlja
nadaljnje omejitve. RPG še določa, da morajo biti zemljišča, ki so namenjena pozidavi,
komunalno opremljena. Zaščitena zemljišča so: vodna zemljišča in obrežja, območja
posebnega naravnega pomena, naravni in kulturni spomeniki ter stara mestna jedra in
habitati ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Načrt rabe prostora je pravno zavezujoč.
Gradbeno dovoljenje je lahko izdano samo na območju, določenem za pozidavo, pod
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pogojem, da je zemljišče komunalno urejeno, vendar z določenimi izjemami. Določitev
postopka sprejemanja načrta rabe prostora in pristojnosti pri sprejemanju je v pristojnosti
posameznega kantona. Vsak načrt rabe prostora, ki ga sprejme lokalna skupnost, se mora
potrditi na kantonalni ravni (pravilnost postopka, skladnost s prostorskim redom ipd.).
Načrt je potrebno javno objaviti in mora biti vedno na pogled. Kanton mora določiti tudi
pravna sredstva za izpodbijanje načrta rabe prostora. Poleg načrtov namembnosti
prostora pozna švicarska ureditev tudi podrobnejše prostorske akte, ki se jih sprejema na
ravni občin, to so zazidalni načrti (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 27).

5.4 FINSKA
Na Finskem ureja prostorsko planiranje Zakon o rabi zemljišč za gradnjo objektov in o
gradnji (Land Use and Building Act) iz leta 1999. Gre za enega najbolj sodobnih
»prostorskih« zakonov na območju EU, ki v celoti izhaja iz načela trajnostnega razvoja.
Omenjeni zakon ureja planiranje in načrtovanje gradnje objektov na različnih zemljiščih,
ureja pa tudi gradnjo objektov ter nekatera druga vprašanja, povezana z gradnjo (na
primer razlastitev) (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 27).
5.4.1 PROSTORSKO NAČRTOVANJE NA DRŽAVNI IN REGIONALNI RAVNI
Na državni ravni pozna finska ureditev nacionalni program rabe prostora, ki predstavlja
temeljne rešitve za vprašanja, ki imajo internacionalni ali nadregionalni pomen za rabo
prostora, odločilni pomen oziroma vpliv na državno kulturno in naravno dediščino ter za
trajnostni razvoj in ekonomsko prihodnost države (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 27).
Nacionalni program predstavlja osnovo za celotno prostorsko planiranje na Finskem.
Predstavlja osnovna načela in cilje planiranja. Poleg pravno zavezujočega nacionalnega
programa pa ministrstvo za okolje pripravlja številne programe, strategije in priporočila, ki
pa niso pravno zavezujoča, vendar so v praksi regionalnih centrov za varstvo okolja
pomembna (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 27).
Centralna vlada je sestavljena iz državnega sveta,kabineta in 12 ministrstev.
Prvi strateški pravni akt se pojavi na ravni regije39. Regionalni sveti (19), ki so sestavljeni
iz združenja občin, pripravljajo regionalne načrte rabe zemljišč. Finska ima 452 občin
(Compendium of spatial planning sistems in the Baltic sea Region, 2010).
Zakon o rabi zemljišč in gradnji objektov (nadalje: LUaBA) določa, da morajo regionalni
sveti (sestavljeni so iz predstavnikov lokalnih skupnosti, ki jih je na Finskem malo več kot
400 in so zelo različne po velikosti, npr. Helsinki z več kot pol milijona ljudi, občine s 1000
prebivalci) oblikovati regionalni plan rabe prostora. Regionalni plan svojo pozornost
posveča predvsem naslednjim vsebinam: primerna regionalna in naselitvena struktura
regije, ekološko sprejemljiva raba prostora, okoljsko in ekonomsko sprejemljiva ureditev
39

Finska ima 19 regij, ki so oblikovane in imajo veljavo samo za potrebe prostorskega planiranja.
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transportnih povezav, raba vode in naravnih dobrin, ustvarjanje pogojev za regionalni
razvoj gospodarstva, zaščita naravnega okolja, naravne vrednote, kulturna dediščina ter
omogočanje zadovoljivih možnosti za uporabo površin v rekreacijske namene. Načrtovalci
morajo v plan implementirati nacionalni program rabe prostora, upoštevati regionalno
planiranje sosednjih regij, spoštovati mnenje lokalnih skupnosti in upoštevati regionalne in
lokalne posebnosti prostora. LUaBA tudi posebej določa, da se morajo načrtovalci plana
izogibati nepotrebnemu oškodovanju lastnikov zemlje ter spoštovati ekonomske
zakonitosti rabe prostora(Predlog ZPNačrt, 2006, str. 27).
Pravne posledice regionalnega plana rabe prostora so (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 28):
1.
Regionalni plan mora služiti lokalnim skupnostim kot vodilo pri oblikovanju glavnega
prostorskega plana občine in podrobnejšega prostorskega načrta občine. LUaBA pa
pozna izjemo od tega pravila, saj pravi, da lokalnim skupnostim ni potrebno
upoštevati regionalnega plana, če že imajo oblikovane svoje prostorske akte za to
območje. Izjema je omiljena s tem, da LUaBA zavezuje občine, da morajo redno
modernizirati svoje prostorske akte. Smisel izjeme je v tem, da lahko občina kljub
spremembam na regionalni ravni še nekaj časa uporablja svoje lokalne prostorske
akte in s tem ni v časovnem pritisku stalnega spreminjanja.
2.
Vsakršno prostorsko planiranje ali pa poseganje v prostor mora upoštevati regionalni
plan in ni mogoče posegati v prostor, če to nasprotuje regionalnemu planu rabe
prostora.
3.
Namen regionalnih planov je tudi, da se načrtuje vse posege v prostor, ki so širšega
pomena (načrtovanje gradnje cest, železnic in druge infrastrukture, oskrba z vodo,
naravni parki, večja trgovska središča).
4.
Regionalni plan lahko zaščiti posamezna območja, na katerih popolnoma prepove
gradnjo oziroma druge posege v prostor, če je to potrebno za zaščito naravnega
okolja, ali omeji določene tipe gradenj oziroma posege v prostor, kadar je to
pomembno za uresničevanje regionalnega prostorskega razvoja.
5.4.2 PROSTORSKO NAČRTOVANJE NA LOKALNI RAVNI
Lokalne skupnosti odločajo o rabi zemljišč za gradnjo s sprejemanjem dveh vrst planskih
aktov, in sicer glavnega prostorskega plana občine (Local Master Plan) in podrobnejšega
prostorskega načrta občine (Local Detailed Plan). Z glavnim prostorskim planom občine se
opredeli temeljne usmeritve prostorskega razvoja občine ter določi območja, za katera se
bo izdelalo podrobnejši načrt občine. S podrobnejšim načrtom občina določi pogoje za
gradnjo različnih vrst objektov. Ta načrt predstavlja podlago za izdajo gradbenega
dovoljenja (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 28).
Postopek sprejemanja obeh vrst planskih aktov poteka tako, da občina najprej objavi
svojo namero, da bo pričela postopek sprejemanja planskega akta. Objava je pomembna
zlasti zato, da lahko zainteresirane pravne ali fizične osebe podajo svoje interese, pa tudi
zaradi zagotovitve ustreznega sodelovanja javnosti. Pomembna faza v postopku
sprejemanja je uskladitev prostorskega akta občine z navodili oziroma izhodišči državnih
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organov. Ko je prostorski akt dokončno usklajen, ga občinski svet sprejme in objavi v
ustreznem glasilu (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 28).
Pomemben del postopka sprejemanja prostorskih aktov je celovita presoja vplivov teh
aktov na okolje. Na Finskem to urejata poseben Zakon o presoji vplivov na okolje (Act on
Environmental Impact Assesment Procedure) iz leta 1994 in 1999 ter Uredba o rabi
zemljišč za gradnjo in o gradnji objektov iz leta 1999 (Land Use and Building Decree), ki
oba urejata tako presojo prostorskih (in drugih) planov kot tudi presojo projektov za
konkretne posege v okolje (vključno z gradnjo objektov) (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 28).

5.5 ŠVEDSKA
Švedska je ustavna monarhija s parlamentarno obliko vladanja. Sistem Švedske vlade je
razdeljena na tri upravne ravni: osrednjo (državno), regionalno in na lokalne občine. Vse
tri stopnje vsebujejo neposredno izvoljene svete in upravne enote države. Na Švedskem
je močno decentralizirana politika z regionalnimi in lokalnimi organi (Compendium of
spatial planning sistems in the Baltic sea Region, 2010).
Pravni okvir švedskega sistema urejanja prostora predstavljata Okoljski zakonik
(Environmental Code) iz leta 1999 in Zakon o planiranju in gradnji (Planning and Buliding
Act) iz leta 1987, z zadnjimi spremembami v letu 2003 (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 29).
5.5.1 PROSTORSKO NAČRTOVANJE NA DRŽAVNI RAVNI
Zakon o planiranju in gradnji v drugem oddelku prvega poglavja sicer določa, da je
prostorsko načrtovanje v pristojnosti lokalnih skupnosti, vendar pa ima Švedska na ravni
države pomembna določila, ki imajo neposredne (pravne) posledice tako za nosilce javne
oblasti kot tudi za posamezne nosilce nameravanega posega v okolje (Predlog ZPNačrt,
2006, str. 29).
Švedski okoljski cilji, katerih glavno izhodišče in končni cilj je trajnostni razvoj (sustainable
development), so sestavljeni iz 15 okoljskih ciljev, med katerimi najdemo tudi cilj dobro
grajenega prostora (A Good Build Environment). Za dosego teh ciljev naj bi se sprejemalo
ukrepe na vseh ravneh načrtovanja in v vseh fazah odločanja. Določbe okoljskega
zakonika, ki so pravno zavezujoče na področju prostorskega planiranja in gradnje, so
zajete v prvem poglavju, ki ureja cilje okoljskega prava, v tretjem in četrtem poglavju, ki
predpisujeta splošne in posebne ukrepe rabe prostora in urejanje voda ter predstavljata
nacionalne interese, v petem poglavju, ki obravnava okoljske standarde, in v šestem
poglavju, ki vsebuje določbe o vplivih na okolje v okviru prostorskega planiranja (Predlog
ZPNačrt, 2006, str. 29).
5.5.2 PROSTORSKO NAČRTOVANJE NA LOKALNI RAVNI
Podobno kot v finski ureditvi lokalne skupnosti odločajo o rabi zemljišč za gradnjo s
sprejemanjem dveh vrst planskih aktov, in sicer celovitega prostorskega plana občine
(Comprehensive Plan) in podrobnejšega razvojnega načrta občine (Detailed Development
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Plan). Celoviti prostorski plan pokriva celotno območje občine. Z njim občine opredelijo le
temeljne usmeritve prostorskega razvoja občine in ni obvezen, prostorsko planiranje s
pravnimi posledicami pa je predmet podrobnejšega razvojnega načrta. S tem prostorskim
aktom občine določijo vrste objektov in območja, na katerih jih je mogoče graditi, ter
določijo tudi pogoje za njihovo gradnjo. Ta načrt predstavlja podlago za izdajo
gradbenega dovoljenja (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 29).
Tudi v švedskem pravu postopek sprejemanja obeh vrst planskih aktov poteka tako, da
občina najprej objavi svojo namero, da bo pričela postopek sprejemanja planskega akta.
V okviru švedskega prava je posebnega pomena možnost sodelovanja zainteresiranih
pravnih ali fizičnih oseb pri sprejemanju podrobnejšega razvojnega načrta. Sodelovanje
javnosti je pomembno zlasti, ko gre za sprejemanje podrobnejšega razvojnega načrta. Ta
je namreč tisti, ki ima neposredni pravni učinek. Tudi v okviru švedskega prava je
pomembna faza v postopku sprejemanja uskladitev prostorskega akta občine z izhodišči
oziroma navodili, ki jih, izhajajoč iz predpisov, oblikujejo državni organi (Predlog ZPNačrt,
2006, str. 29).
Postopek celovite presoje vpliva prostorskih aktov na Švedskem ureja zlasti Okoljski
zakonik, pa tudi Zakon o planiranju in gradnji, ki določata skladno z Direktivo 2001/42/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov
in programov na okolje (Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the
Council of June 2001 on the assessment of the effects of certainn plans and programmes
on the environment) obveznost celovite presoje za prostorske akte občin. Temeljna
načela, na katera morajo biti občine pozorne pri planiranju, določa Okoljski zakonik.
Zakonik določa splošne in specialne omejitve, ki jih morajo spoštovati občine pri
planiranju. Splošne omejitve se nanašajo na posamezna sektorska področja (npr.
kmetijstvo, energija, industrija, transport, oskrba z vodo ipd.), specialne omejitve pa se
nanašajo na določene turistične predele oziroma natančno določena posamezna področja
države, pri katerih veljajo posebna pravila. Švedska se ni odločila, da bi celotno prostorsko
planiranje umestila v Okoljski zakonik, je pa z omenjenimi določili zelo omejila občine, ki
so sicer poglavitni akter v izdelavi planov. Tako mora pri izdelavi t.i. comprehensive plana
občina sodelovati s t.i. okrožnim upravnim odborom (Conty Administrative Bord), ki je del
upravnega aparata države. Okrožni upravni odbor je vezan na navodila Nacionalnega
odbora za gradnjo in planiranje. Nacionalni odbor pa si mora skladno z Zakonom o
planiranju in gradnji pridobiti načrte oziroma mnenja posameznih ministrstev, ki so
stvarno pristojna za posamezna vsebinska področja, ki jih kot omejitve opredeljuje
Okoljski zakonik. Na ta način je opredeljeno svojevrstno sodelovanje države z občinami pri
prostorskem planiranju. Država namreč preko navodil Nacionalnega odbora, ki si mora
priskrbeti sektorske načrte ministrstev, omejuje svobodo občinskega planiranja. Omejitve
Nacionalni odbor opredeljuje na podlagi nacionalnih interesov, in ne na podlagi
regionalnih ali celo ožjih interesov. Okrožni odbor lahko oziroma mora razveljaviti
prostorske plane občine, ki ne upoštevajo nacionalnih interesov posamičnih področij,
naštetih v zakonu, kot so npr.: reja jelenov, ribolov, varstvo naravnih dobrin, prostor
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posebnega kulturnega in naravnega pomena, industrija, energija, transport, komunikacije,
oskrba z vodo itd. (Predlog ZPNačrt, 2006, str. 30).
Regionalni interesi so varovani le, če obstajajo posebna regionalna telesa za oblikovanje
prostorskih aktov, kar na Švedskem ni obveza, in v praksi imamo samo eno regionalno
telo znotraj stockholmske regije. Regionalno telo naj bi v skladu z zakonom skrbelo
predvsem za koordinacijo posameznih občinskih interesov. Poseben pomen naj bi bil tam,
kjer je tako sodelovanje nujno za kvalitetno načrtovanje. Regionalna telesa naj bi tudi
sodelovala pri postopku sprejemanja posameznih prostorskih aktov občine (Predlog
ZPNačrt, 2006, str. 30).

5.6 PRIMERJAVA PRIKAZANIH UREDITEV S SLOVENSKO PROSTORSKO
ZAKONODAJO NA RAVNI OBČINE
Po nemški pravni ureditvi se pristojnosti prostorskega načrtovanja delijo na tri ravni, in
sicer državno in deželno raven ter lokalno samoupravo. Nemčija ima v veliki meri podoben
sistem urejanja prostorskega načrtovanja, kot je v Sloveniji, le da sta v Sloveniji država
oziroma Ministrstvo za okolje in prostor ena raven, v Nemčiji pa sta dve ravni, država in
dežele. Hkrati pa je potrebno poudariti, da spada možnost samostojnega prostorskega
razvoja občine med temelje lokalne samouprave v obeh pravnih ureditvah, tako nemški
kot slovenski. Nemška ureditev pozna dva tipa občinskih prostorskih aktov, in sicer
občinski prostorski red in zazidalni načrt. Občinski prostorski red predstavlja celovito
strategijo prostorskega razvoja posamezne lokalne skupnosti. V Nemčiji se - po izkušnjah
- prostorske rede sprejema za zelo dolga obdobja. Zazidalni načrt občine pa ureja
posamezne dele občine ali celo samo parcelno zemljišče. Zazidalni načrt predstavlja
nadaljevanje in konkretizacijo prostorskega reda in je hkrati osnova za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Kar pa zadeva organizacijo prostorskega načrtovanja na lokalni
ravni, je nemški sistem zelo soroden slovenskemu. Ravno tako kot po naši ureditvi občina
najprej sprejme odločitev o sprejemu plana. V nadaljevanju k sodelovanju pri pripravi
plana povabi sosednje občine in nosilce javnega interesa. Nemška ureditev pozna dve fazi
sodelovanja javnosti, in sicer zgodnjo fazo in fazo razgrnitve načrta. Z zgodnjo fazo je
občina po nemški ureditvi dolžna informirati svoje občane o pričetku postopka in o ciljih
ter namenu ureditev. To fazo bi lahko enačila s prostorsko konferenco, ki jo je poznal
ZUreP-1, z razliko, da se je prostorska konferenca organizirala pred sprejemom programa
priprave, ki je pomenil začetek postopka, in pred javno razgrnitvijo. Faza javne razgrnitve
je po nemški ureditvi enaka slovenski. Ravno tako je postopek sprejema prostorskega
akta enak slovenski ureditvi. Po obeh ureditvah prostorski plan sprejme občinski svet.
Ravno tako mora biti pri sprejemanju prostorskega reda pridobljeno soglasje višjega
upravnega organa, kot je po ureditvi, ki jo določa ZPNačrt, potrebno pred sprejemom OPN
pridobiti sklep ministra o ugotovitvi usklajenosti. Za zazidalni načrt po nemški ureditvi ni
potrebna potrditev, ravno tako kot ni po slovenski ureditvi potrebno pridobiti sklepa
ministra za OPPN.
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Pristojnosti prostorskega načrtovanja po avstrijski ureditvi se delijo na državno, deželno in
lokalno raven. V začetku bi najprej poudarila veliko slabost avstrijske ureditve, in sicer, da
ima po avstrijski pravni ureditvi vsaka dežela svojo izvirno pristojnost za normiranje pravil
urejanja prostora na svojem ozemlju, kar pomeni kopico različnih ureditev in sistemov,
tudi na občinski ravni prostorskega urejanja.
Občinski razvojni koncept40 je strateški občinski prostorski akt, ki ga sprejmejo občine za
obdobje najmanj 15 let. Tu bi lahko našla podobnost s slovensko pravno ureditvijo v
strateškem občinskem prostorskem načrtu, ki je kot samostojen akt ali pa kot del OPN.
Vendar glede na to, da ZPNačrt velja le štiri leta, njegove spremembe pa le eno leto,
lahko rečem, da gre za razmeroma mlade dokumente v slovenskem prostoru, zato bi bila
ocena realnejša čez nekaj let. Postopek sprejemanja občinskega razvojnega koncepta je
zelo podoben slovenski ureditvi, saj po avstrijski ureditvi lahko po objavi predloga
razvojnega koncepta nanj poda vsakdo pripombe in mnenja. Ravno tako kot po slovenski
ureditvi se tudi po avstrijski ureditvi strateški občinski prostorski akt sprejme v obliki
občinskega odloka, ki ga sprejme občinski svet. Pred veljavnostjo ga mora potrditi še
deželna vlada (skladnost z zakonom). V tej določbi ravno tako najdem podobnost s
slovensko ureditvijo, saj mora strateški občinski prostorski načrt s sklepom o ugotovitvi
usklajenosti potrditi ministrstvo, pristojno za urejanje prostora.
Avstrijska ureditev ravno tako pozna načrt namembnosti zemljišč, kar lahko enačim z OPN
iz slovenske ureditve. Sama organizacija pa je zelo različna v primerjavi s slovensko
zakonodajo. Po avstrijski ureditvi občinski svet najprej sprejme sklep o začetku postopka
priprave načrta, katerega objavi v uradnem listu dežele in na drug krajevno primeren
način. Po slovenski ureditvi sklep o pripravi OPN sprejme župan, ki ga objavi v uradnem
listu, na svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu. Po avstrijski ureditvi mora vsakdo, ki
želi podati mnenje in predlog pred oblikovanjem načrta, izkazati pravni interes. Obveznost
izkazovanja pravnega interesa za podajo mnenja in predloga pred oblikovanjem načrta
slovenska ureditev ne pozna. Občina ima tudi obveznost, da obvesti v zakonu posebej
naštete organe in zbornice. Po slovenski ureditvi bi to fazo lahko primerjala s fazo
pridobivanja smernic nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice na izdelani osnutek
OPN. Naslednji korak avstrijske ureditve je, da po preteku zakonskega roka občinski svet
sprejme sklep o predlogu načrta, ki se ga ravno tako objavi. Iste osebe lahko ponovno
podajo svoje pripombe. Pripombe, ki jih podajo osebe s pravnim interesom, mora občinski
svet vključiti v razpravo in jih oceniti. Če posamezne pripombe ne sprejme, mora o tem
pisno obvestiti osebo, ki je pripombo pripravila, in obrazložiti, zakaj njene pripombe niso
bile upoštevane. Opisano fazo lahko primerjam z fazo javne razgrnitve po ZPNačt-u.
Slovenska zakonodaja ne zahteva, da mora dajalec pripomb izkazati pravni interes. Po
ZPNačt ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek občinskega
prostorskega načrta. Kar zadeva obveščanje oseb po avstrijski ureditvi, pa najdem
podobnost s slovensko, in sicer je potrebno po ZPNačrt-u lastnike zemljišč, katerih
namembnost se spreminja, ki so podali pripombe in predloge v času javne razgrnitve,
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pisno seznaniti s sprejetimi stališči občine. Naslednja faza je faza sprejema na občinskem
svetu. Po avstrijski ureditvi načrt namembnosti najprej sprejme občinski svet, nato pa ga
le-ta pošlje še k deželni vladi v potrditev. Slovenska ureditev pozna ravno obraten
postopek. OPN mora najprej potrditi minister s sklepom, šele nato ga lahko sprejme
občinski svet posamezne občine.
Avstrijska ureditev pozna še zazidalne načrte, ki jih mora občina sprejeti po načrtu
namembnosti zemljišč, in sicer za posamezna območja občine in za posamezne kategorije
zazidljivih zemljišč. Vsebina zazidalnega načrta je takšna, da se z njim določi vrsto in način
gradnje ter dovoljeno velikost objekta ipd. Zazidalni načrt bi lahko po ZPNačrt-u enačila z
izvedbenim delom OPN in OPPN. Zazidalni načrt ravno tako kot po slovenski zakonodaji
sprejme občinski svet. Vendar se mora po avstrijski ureditvi pred sprejetjem posvetovati z
lastniki zemljišč z območja načrta, z lastniki njim sosednjih zemljišč in z uradom deželne
vlade, odgovornim za prostorsko planiranje. Opisane »posvetovalne« faze slovenska
zakonodaja ne pozna.
Švica pozna državno organizacijo na treh nivojih, in sicer zvezo, kantone in občine. Na
državni ravni Švica ne pozna prostorskih aktov, ki bi jih zvezna vlada ali parlament sprejel
za področje celotne države.
Osnova za prostorsko planiranje na ravni kantonov je zakon, sprejet na državni ravni.
Kantoni sami natančneje urejajo postopek sprejemanja prostorskih aktov. Na ravni
kantonov je po švicarski ureditvi prostorski red, ki se sprejme za obdobje desetih let.
Sama organizacija prostorskega načrtovanja na ravni lokalne samouprave pa je sledeča.
Notranja ureditev večine kantonov pozna močne pristojnosti lokalnih skupnosti. Na
kantonalni ravni se oblikuje prostorski red. Zakon določa tudi oblikovanje načrta rabe
prostora, ki pa so ga kantoni v večini prenesli na lokalne skupnosti. Osnovna naloga
načrta rabe prostora je, da določi dovoljeno rabo posameznih zemljišč. Tu bi omenila
slabost. Pristojnost vsakega kantona posebej je, da določi postopek sprejemanja načrta
rabe prostora in pristojnosti pri sprejemanju. Enako kot pri slovenski ureditvi je to, da je
potrebno po švicarski ureditvi vsak načrt rabe prostora, ki ga sprejme lokalna skupnost,
potrditi na kantonalni ravni (pravilnost postopka, skladnost s prostorskim redom ipd.)
Švica pa poleg načrta rabe prostora pozna še zazidalne načrte. Tu bi omenila še sistem
prostorskih aktov, ki je podoben slovenskemu. Načrt rabe prostora lahko enačim z OPN,
saj se lahko na podlagi načrta rabe prostora izda gradbeno dovoljenje, tako kot na podlagi
OPN. Zazidalne načrte po švicarski ureditvi pa lahko enačim z OPPN.
Po finski ureditvi se prostorsko načrtovanje prične na državni ravni, in sicer z nacionalnim
programom rabe prostora. Nacionalni program rabe prostora predstavlja osnovo za
celotno prostorsko planiranje na Finskem. Predstavlja osnovna načela in cilje planiranja.
To bi lahko enačila s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije41.
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Prvi strateški pravni akt se pojavi na ravni regije, in sicer regionalni plan rabe prostora, ki
ga oblikujejo regionalni sveti. V regionalni plan rabe prostora morajo načrtovalci
implementirati nacionalni program rabe prostora, upoštevati regionalno planiranje
sosednjih regij, spoštovati mnenje lokalnih skupnosti in upoštevati regionalne in lokalne
posebnosti prostora. Regionalni plan mora služiti lokalnim skupnostim kot vodilo pri
oblikovanju prostorskega plana občine in podrobnejšega prostorskega načrta občine.
Zakon po finski pravni ureditvi pozna tudi izjemo, in sicer pravi, da lokalnim skupnostim ni
potrebno upoštevati regionalnega plana, če že imajo oblikovane svoje prostorske akte za
to območje. Regionalni plan rabe prostora lahko enačim s prostorskim redom Slovenije42.
Na lokalni ravni pa po finski ureditvi poznamo dve vrsti planskih aktov, in sicer prostorski
plan občine in podrobni prostorski načrt občine. Po vsebini občinskih planskih aktov lahko
finsko ureditev enačim z nemško. S prostorskim planom občine se opredeli temeljne
usmeritve prostorskega razvoja občine ter določi območja, za katera se bo izdelalo
podrobnejši načrt občine. Podrobni načrt občine predstavlja podlago za izdajo gradbenega
dovoljenja. Poudarila pa bi še podobnost s slovensko ureditvijo, in sicer lahko rečem, da
je prostorski plan občine strateški del OPN po ZPNačrt-u, podrobni načrt občine pa lahko
enačim z izvedbenim delom OPN po ZPNačrt-u.
Postopek sprejemanja obeh vrst planskih aktov je podoben slovenski ureditvi. Ravno tako
kot po slovenski ureditvi občina po finski ureditvi najprej objavi namero o pričetku
postopka sprejemanja planskega akta. Objava je po finski ureditvi pomembna zato, da
lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo svoje interese, in zaradi zagotovitve
sodelovanja javnosti. Ravno tako kot po slovenski ureditvi je faza v postopku sprejemanja
uskladitev prostorskega akta občine z navodili oziroma izhodišči državnih organov, kar
lahko po slovenski ureditvi enačimo s smernicami in mnenji ministrstva, pristojnega za
urejanje prostora. Tudi pri sprejemanju prostorskega akta lahko finsko ureditev primerjam
s slovensko, lahko bi govorila celo o identični fazi OPN po ZPNačrt-u. Ko je po finski
ureditvi prostorski akt dokončno usklajen, ga občinski svet sprejme in objavi v ustreznem
glasilu.
Tu bi še poudarila podobnost finske in slovenske ureditve pri postopku sprejemanja
prostorskih aktov, in sicer fazo celovite presoje vplivov na okolje. Ravno tako kot je to
zahteva slovenske ureditve, je potreben postopek celovite presoje vplivov prostorskih
planov na okolje kakor tudi presoje projektov za konkretne posege v okolje, kar lahko
enačimo s slovensko ureditvijo s postopkom presoje vplivov na okolje v fazi projektiranja
oziroma pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Švedska ureditev je v veliki meri podobna slovenski ureditvi prostorske zakonodaje. Po
švedski ureditvi je prostorsko načrtovanje v pristojnosti lokalnih skupnosti. Na ravni
države ima Švedska pomembna določila, ki imajo pravne posledice tako za nosilce javne
oblasti kot tudi za posamezne nosilce nameravanega posega v okolje.
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Na lokalni ravni sta po švedski ureditvi dve vrsti planskih aktov, in sicer celovit prostorski
plan občine in podrobnejši razvojni načrt občine. S celovitim prostorskim planom se
opredeli temeljne usmeritve prostorskega razvoja občine, a ni obvezen. Obvezen
prostorski akt s pravnimi posledicami je podrobnejši razvojni načrt, s katerim občine
določijo vrste objektov in območja, na katerih jih je mogoče graditi, ter pogoje gradenj.
Ta načrt predstavlja podlago za izdajo gradbenega dovoljenja. Podrobnejši razvojni načrt
občine lahko enačim z OPN po ZPNačrt.
Švedska ureditev je podobna slovenski ureditvi tudi v delu, ki se nanaša na postopek
sprejemanja planskih aktov. Ravno tako kot po slovenski ureditvi občina najprej objavi
svojo namero, da bo pričela postopek sprejemanja planskega akta. S tem dejanjem ima
javnost možnost vključitve v postopek. Ravno tako kot pozna slovenska zakonodaja,
pozna tudi švedska zakonodaja fazo uskladitve prostorskega akta občine z izhodišči
oziroma navodili, ki jih, izhajajoč iz predpisov, oblikujejo organi. To fazo bi lahko enačila s
fazo pridobivanja smernic in mnenj po ZPNačrt-u in fazo pridobitve sklepa ministra,
pristojnega za urejanja prostora, o ugotovitvi usklajenosti predloga OPN.
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6

ODLOČITVE
USTAVNEGA
PROSTORSKE ZAKONODAJE

SODIŠČA

S

PODROČJA

6.1 PREDSTAVITEV USTAVNEGA SODIŠČA
Cilj vsake demokratične ureditve je vzpostaviti ustrezno ravnovesje med različnimi interesi
in ustavno varovanimi dobrinami. Tudi v demokratični družbi nobena človekova pravica ne
more veljati absolutno, saj že iz vsebine posameznih človekovih pravic izhaja, da pravica
enega omejuje pravico drugega. Zato se vse sodne institucije, ki se ukvarjajo z varstvom
človekovih pravic, srečujejo s problemom, kako daleč je dopustno zavarovati eno pravico,
ne da bi se s tem nedopustno omejilo drugo pravico. Z vidika sodišč, ki izvajajo ustavnosodno jurisdikcijo, pa je pomembno vprašanje, kako daleč in pod kakšnimi pogoji sme
zakonodajalec posameznika omejiti pri izvrševanju njegovih pravic (Cerar in dr., 2009, str.
186).
Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Njegove odločitve so obvezne (Ogorelec, 1997,
str. 9).
Med pristojnostmi sodišča sta tudi dve, ki se neposredno nanašata na občine, in sicer, da
odloča (Ogorelec, 1997, str. 9):
o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni ter
o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, pa tudi med samimi
lokalnimi skupnostmi.
Podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo in zakoni (Ustava
RS, 153. člen). Pri odločanju o skladnosti občinskih predpisov z ustavo in zakoni odloča
ustavno sodišče tudi o ustavnosti in zakonitosti postopkov, po katerih so bili ti akti
sprejeti. To pomeni, da je občinski prostorski akt, ki ni bil sprejet po postopku, kot ga
določa zakon, nezakonit, čeprav je bila njegova vsebina skladna z zakonom (Ogorelec,
1997, str. 9).
Zakon določa, da ustavno sodišče odloča o skladnosti občinskih predpisov z ustavo in
zakonom, ne presoja pa skladnosti občinskih predpisov z republiškimi (državnimi)
podzakonskimi akti (uredbami, navodili) in tudi ne z drugimi občinskimi predpisi (npr.
statutom, odloki). Prostorski dokumenti pa so izjema. Ustavno sodišče namreč presoja
tudi skladnost občinskih prostorskih načrtov in občinskih podrobnih prostorskih načrtov z
državnim strateškim in državnim prostorskim aktom ter občinskih podrobnih prostorskih
načrtov z občinskim prostorskim načrtom (Ogorelec, 1997, str. 9).
6.1.1 ZAHTEVA IN POBUDA ZA ZAČETEK POSTOPKA
Razlikujemo dve vrsti pobudnikov: so tisti, ki vlagajo zahteve (predlagatelji), in so tisti, ki
dajejo pobude (pobudniki) (Ogorelec, 1997, str. 9).
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Zahteve lahko vlagajo vlada, državni zbor in državni svet, varuh človekovih pravic idr.
(Ogorelec, 1997, str. 9).
Do leta 1984 so zahteve lahko vlagala tudi ministrstva. Odkar pa je bil sprejet zakon o
ustavnem sodišču in nato še zakon o upravi, ministrstva ne morejo več neposredno
vlagati pobud za oceno ustavnosti na ustavno sodišče, temveč morajo predlagati vladi, naj
vloži zahtevo (Ogorelec, 1997, str. 9).
Če so ogrožene pravice občine, lahko zahtevo vloži občinski svet. Ta je namreč
predstavniški organ lokalne skupnosti (ZUstS, 23. a člen ) (Ogorelec, 1997, str. 9).
Pisno pobudo za začetek postopka da lahko vsakdo, če izkaže svoj pravni interes. Ta je
izkazan, če predpis, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove
pravice, pravne interese oziroma pravni položaj (Ogorelec, 1997, str. 10).
Če je bila dana pobuda, jo ustavno sodišče najprej preizkusi: to pomeni, da jo sprejme ali
zavrne. Sodišče pobudo zavrne, če je očitno neutemeljena ali če od odločitve ni
pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja (Ogorelec, 1997, str. 10).
Na kratko povedano: če je predlagatelj vlada, varuh človekovih pravic, občinski svet itd.,
se bo postopek ocene začel, če pa je pobudnik posameznik, podjetje, društvo ipd., se bo
ustavno sodišče najprej odločilo, ali bo postopek sploh začelo (Ogorelec, 1997, str. 10).
Že medtem ko sodišče preizkuša pobudo, ali pa najkasneje takrat, ko se začne postopek,
pošlje ustavno sodišče občinskemu svetu, ki je predpis sprejel, v informacijo zahtevo
oziroma pobudo. Občina je tako informirana o tem, da nekdo njen predpis ocenjuje za
nezakonit oziroma neustaven. Če pa je na primer državni prostorski načrt sprejela vlada,
pošlje ustavno sodišče pobudo njej (Ogorelec, 1997, str. 10).
Sodišče občini določi tudi primeren rok za odgovor. Ta je običajno 30 dni. Če je sodišče
občino zaprosilo za odgovor takrat, ko se je šele odločalo, ali bo pobudo sprejelo (torej v
postopku preizkusa pobude), in če se nato odloči, da bo začelo postopek, bo občino
pozvalo, naj dopolni odgovor. Občina ima torej vsaj enkrat, pogosto pa kar dvakrat,
možnost, da predstavi svoje argumente. Enako velja seveda za vlado, če gre za državni
prostorski akt(Ogorelec, 1997, str. 9).
Pri odločanju sodišče lahko oceni tudi ustavnost in zakonitost drugih določb istega ali
drugega predpisa, če so te določbe v medsebojni zvezi ali če je to nujno za rešitev zadeve
(Ogorelec, 1997, str. 11).
Vzemimo primer: zahteva za oceno zakonitosti se nanaša le na občinski podrobni
prostorski načrt, ustavno sodišče pa obravnavo razširi tudi na občinski prostorski načrt
(Ogorelec, 1997, str. 11).
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Če bi zaradi izvajanja občinskega odloka lahko nastale težko popravljive škodljive
posledice, sme ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati njegovo
izvršitev (Ogorelec, 1997, str. 11).
Primer: Pobudnik je nasprotoval občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu, ki je na
bregu reke, zaščitene kot naravna dediščina, predvidel kamp in več drugih objektov. Ker
bi izvajanje predpisa lahko povzročilo težko popravljive posledice v zelo občutljivem
naravnem prostoru, je pobudnik predlagal začasno zadržanje njegovega izvajanja. Sodišče
je to pobudo sprejelo in izvajanje odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu je
bilo začasno zadržano (Ogorelec, 1997, str. 9).
Kaj to pomeni v praksi? Če bi bilo zadržano izvajanje na primer občinskega podrobnega
prostorskega načrta, ni mogoče izdajati gradbenih dovoljenj do dokončne odločitve
ustavnega sodišča (Ogorelec, 1997, str. 9).
6.1.2 ODLOČITEV USTAVNEGA SODIŠČA
Ustavno sodišče odloči z odločbo ali sklepom, ki morata biti obrazložena (Ogorelec, 1997,
str. 11).
Protiustavne ali nezakonite občinske predpise sodišče odpravi ali razveljavi. Razveljavitev
učinkuje za naprej, in sicer od naslednjega dne po objavi odločbe oziroma po preteku
roka, ki ga določi ustavno sodišče. To na primer pomeni, da na podlagi razveljavljenega
občinskega podrobnega prostorskega načrta ni več mogoče izdajati gradbenih dovoljenj,
ostanejo pa veljavna dovoljenja, ki so postala pravnomočna pred njegovo razveljavitvijo
(Ogorelec, 1997, str. 11).
Kadar je treba odpraviti škodljive posledice, ki so nastale zaradi protiustavnosti ali
nezakonitosti predpisa, sodišče predpise odpravi. Odprava učinkuje za nazaj. To na primer
pomeni, da se lahko v zvezi s škodljivimi posledicami zaradi gradbenega dovoljenja,
izdanega na podlagi nezakonitega občinskega podrobnega prostorskega načrta, zahteva
spremembo ali odpravo takega gradbenega dovoljenja. Če posledic ni mogoče tako
odpraviti, lahko upravičena oseba zahteva odškodnino pred sodiščem – na primer, če je
objekt na podlagi gradbenega dovoljenja že zgrajen in je upravičena oseba prizadeta
zaradi škodljivih posledic, lahko ta zahteva odškodnino (Ogorelec, 1997, str. 11).
Koga ustavno sodišče obvesti o svoji odločitvi in kako? Odločbe objavi v Uradnem listu RS
ali v uradnem glasilu, v katerem je bil objavljen občinski predpis. Ustavno sodišče v
Uradnem listu RS objavi tudi sklepe o začasnem zadržanju izvajanja. O svojih odločitvah
pa pisno - po pošti - obvesti tudi pobudnika in organ, ki je odlok sprejel (npr. občinski
svet, vlado). Občasno sodišče skliče tudi tiskovno konferenco, vendar le v zvezi z
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odločitvami, ki imajo v javnosti velik odmev – mednje pa prostorski dokumenti praviloma
ne spadajo43 (Prostorski dokumenti pred ustavnim sodiščem, Ogorelec, str. 11).

6.2 PRIKAZ ODLOČITEV USTAVNEGA SODIŠČA V OBDOBJU SEDMIH LET
V nadaljevanju poglavja so predstavljene ugotovitve, ki se nanašajo na sodno prakso
ustavnega sodišča v zvezi s prostorskimi dokumenti v obdobju od januarja 2004 do
vključno decembra 2010. V tem času je ustavno sodišče obravnavalo in odločalo v 23
primerih oziroma pobudah. V prikazanih odločitvah sem analizirala vse odločbe v sedmih
letih. Pri tem bi rada poudarila, da sem iz analize izvzela vse izdane sklepe ustavnega
sodišča, ki se nanašajo na pobude o presoji prostorskih aktov in dele odločitev iz odločb,
ki se nanašajo na predloge za ustavno presojo določenih členov prostorske zakonodaje.
Graf 4: Število odločb Ustavnega sodišča v letih od 2004 do 2010
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Od skupno 23 analiziranih oziroma izdanih odločb je bila v petih primerih predlagateljica
Vlada RS, v 18-ih primerih pa posamezniki oziroma pobudniki, ki so bili najpogosteje
prizadeti v ožji ali širši okolici, lastniki nepremičnin v območju načrtovanih posegov.
Od analiziranih 23 odločb je Ustavno sodišče sprejelo 28 odločitev. Od tega je ustavno
sodišče sprejelo 24 odločitev, ki se nanašajo na postopek, štiri odločitve pa se nanašajo
na vsebinske kršitve.
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Izrazi v besedilu so prilagojeni veljavni prostorski zakonodaji, tako ZPNačrt-u kot ZGO.
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Graf 5: Delež odločitev Ustavnega sodišča
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Ločnica med obema skupinama je bila potegnjena morda nekoliko nasilno, saj je včasih
težko določiti mejo med napačnim postopkom in napačno vsebino (Ogorelec, 1997, str.
14).
6.2.1 ODLOČITVE, KI SE NANAŠAJO NA POSTOPEK
Zaradi napak v postopku je ustavno sodišče izdalo 20 odločb44, z njimi pa sprejelo 24
odločitev. Ustavno sodišče je v treh primerih sprejelo odločitev, in sicer je presojani
postopek vrnilo v stanje pred spremembami in dopolnitvami, ki so prinesle razveljavitev
oziroma odpravo. Enkrat je ustavno sodišče naložilo občini, da odpravi neskladnost v roku
enega leta. Zaradi napak v postopku je ustavno sodišče trikrat odpravilo prostorski akt,
sedemnajstkrat pa prostorski akt razveljavilo.
Vzroki, da je bil nezakonito izpeljan postopek priprave in sprejema prostorskega
dokumenta, so:
1.

Prostorski akt je bil sprejet, ne da bi bil sprejet tudi program priprave, ni
bila organizirana javna razgrnitev niti ni bilo javne obravnave

1. Pobuda45(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-313/07-17 z dne 9.7.2004)
Pobudniki so izpodbijali spremembo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri (v nadaljevanju:
PUP), ker ni bila sprejeta po postopku, določenem v ZUN. Pobudniki so navajali, da ni bil
44

Ustavno sodišče je v enem primeru odločilo z odločbo, katere del se nanaša na postopek, drugi
del pa na vsebinsko kršitev, zato je odločba obravnavana in šteta v tem delu poglavja (odločitve
glede postopka) kakor tudi v drugem delu (odločitve glede vsebine).
45
Ur. list RS, št. 83/04.
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sprejet program priprave, osnutek odloka ni bil javno razgrnjen, javna obravnava ni bila
organizirana. Z izpodbijanim PUP naj bi občina spremenila namensko rabo zemljišča iz
rekreacijskega v stanovanjsko območje, kar naj bi bilo v neskladju ZUreP in z ZPUP.
Pobudniki so obširno navajali, da je izpodbijani odlok tudi v neskladju z ZVO ter ustavo, in
sicer v delu, ki ureja lastnino (Ustava, 67. člen), in v delu, ki ureja varstvo zemljišč
(Ustava, 71. člen). V letu 2000 naj bi sicer občina pričela postopek uskladitve planskega
akta, zato naj bi izvedla njegovo razgrnitev, vendar naj bi bila na javni obravnavi
zavrnjena predvidena gradnja novega stanovanjskega naselja. Po navedbah pobudnikov
naj bi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorsko planiranje (v
nadaljevanju: Urad) izdalo negativno mnenje k osnutku planskega akta, ker naj bi bila ta
sprememba namembnosti v neskladju z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin
državnega plana (odločba US, št. U-I-313/07-17 (9.7.2004)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
PUP se lahko spremeni ali dopolni po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem (ZUN,
43. člen). Iz navedb v odgovoru in iz spisne dokumentacije je izhajalo, da postopek
priprave in sprejemanja izpodbijanega PUP ni potekal v skladu s pravili, ki so bila določena
v ZUN, ker ni bil sprejet program priprave, ni bila organizirana javna razgrnitev, niti ni bilo
javne obravnave. Območje, ki je bilo obravnavano s PUP, je bilo po planskem aktu
rekreacijska površina, zato ni bilo pravne podlage za sprejem izpodbijanega PUP, ki bi
urejal stanovanjsko gradnjo (odločba US, št. U-I-313/07-17 (9.7.2004)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Z izvedbenimi prostorskimi akti se torej urbanistično načrtuje gradnje, z njimi se ne ureja
namenske rabe zemljišč, kot je v obravnavanem primeru. Ker je Ustavno sodišče Odlok o
PUP razveljavilo iz razloga neskladnosti z ZUN, se ni spuščalo še v presojo drugih očitkov
pobudnikov (odločba US, št. U-I-313/07-17 (9.7.2004)).

2. Pobuda46(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-330/04-14)
Pobudniki so izpodbijali Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, dopolnjenega aprila 2004, za območje
občine Vrhnika (v nadaljevanju: odlok). Navajali so, da izpodbijani akt v njihovi
neposredni bližini načrtuje novo obsežno območje stavbnih zemljišč, namenjenih
stanovanjski gradnji. V postopku priprave in sprejemanja prostorskega plana, ki je bil
sprejet pred odlokom, naj bi sicer predlagali takšno rešitev, vendar je bila takrat ta
zavrnjena s strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Navedeno ministrstvo naj bi v
postopku sprejemanja odloka svoje stališče spremenilo, vendar v tem postopku
načrtovana sprememba namembnosti zemljišč ni bila javno razgrnjena in javno
obravnavana, zato naj bi bil odlok v neskladju z določbami ZUreP-1 ter ustavo, in sicer v
delu, ki ureja sodelovanje pri upravljanju javnih zadev (Ustava, 44. člen). Pri tem naj bi
bilo sporno območje na severnem robu vplivnega območja načrtovanega krajinskega
46
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parka Ljubljansko barje, ki je zaledje pitne vode in na katerem so nujne geološke
preiskave, saj sprememba namembnosti zemljišč in morebitne gradnje na tem območju
lahko povzročijo drsenje tal. Odlok naj ne bi upošteval strokovnih podlag za njegovo
pripravo, zato so pobudniki navajali, da je v neskladju z določili ZUreP-1 ter zato v
neskladju tudi z ustavo v delu, ki ureja zdravo življenjsko okolje (Ustava, 72. člen)
(odločba US, št. U-I-330/04-14 (21.4.2005)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Zahteva, ki je izhajala iz določb ZUreP-1, ki je pod naslovom »Skupne določbe o pripravi
in sprejemu prostorskih aktov«, je urejala postopke priprave in sprejemanja prostorskih
aktov oziroma njihovih sprememb in dopolnitev. V obravnavanem primeru je občina
zmotno menila, da je lahko sprejela odlok po postopku, ki je pomenil nadaljevanje
postopka predhodno že sprejetih sprememb in dopolnitev planskega akta. Ta postopek je
bil namreč s sprejemom tega akta končan. Pobudniki so očitali, da v postopku priprave in
sprejemanja odloka z njim načrtovane spremembe namembnosti zemljišč niso bile javno
razgrnjene in javno obravnavane, zato je bil odlok v neskladju z določbami ZUreP-1 ter
ustavo v delu, ki se nanaša na sodelovanje pri upravljanju javnih zadev (Ustava, 44. člen)
(odločba US, št. U-I-330/04-14 (21.4.2005)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Iz vsebine odloka je izhajalo, da bi bilo treba v obravnavanem primeru predlog odloka
pred sprejetjem javno razgrniti in javno obravnavati na način, ki ga je urejal ZUreP-1.
Vendar predlog odloka v postopku njegove priprave sploh ni bil javno razgrnjen in javno
obravnavan, zato je bil odlok v neskladju z določili ZUreP-1 in tudi z ustavo. Ustavno
sodišče ga je zato razveljavilo. Ustavno sodišče ga je razveljavilo, in ne odpravilo, ker
zaradi začasnega zadržanja izvajanja njegovih določb niso nastale škodljive posledice, ki
bi jih bilo treba odpraviti. Ker je Ustavno sodišče odlok razveljavilo že zaradi navedenih
razlogov, ni presojalo še drugih očitkov pobudnikov (odločba US, št. U-I-330/04-14
(21.4.2005)).

3. Pobuda47(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-49/04-36)
Pobudniki in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, območna enota Koper (v
nadaljevanju: Zbornica) so izpodbijali odlok o spremembi odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Piran v letu
2003 za golf igrišče v Sečovljah (v nadaljevanju: prostorski plan), ki naj bi namenil
najboljša kmetijska zemljišča za šport in rekreacijo. Z izpodbijanim prostorskim planom
naj bi bila spremenjena namembnost kmetijskih zemljišč v površini 66 ha v Sečovljah.
Najboljših kmetijskih zemljišč naj bi bilo 61 ha. Prostorski plan naj ne bi bil sprejet po
postopku, določenem z ZUreP-1, ker naj variantna lokacija na Krogu ne bi bila javno
razgrnjena in javno obravnavana, niti naj je ne bi obravnaval občinski svet. Pobudniki so
menili, da je tudi sklep Vlade Republike Slovenije o ugotovitvi usklajenosti predloga
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prostorskega plana neveljaven, ker ga je sprejela medresorska komisija, v kateri naj ne bi
bilo nobenega člana vlade (odločba US, št. U-I-49/04-36 (15.12.2005)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Občina je s prostorskim planom uredila dopolnitev namenske rabe na območju dela
kmetijskih zemljišč pri Sečovljah za šport in rekreacijo na površini 66 ha, spremenila je del
najboljših kmetijskih zemljišč v druga kmetijska zemljišča v velikosti 61 ha ter spremenila
del najboljših kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča za gradnjo spremljajočih objektov in
ureditev igrišča za golf (klubski prostori, parkirišča, komunikacije in druge funkcionalne
ureditve) v velikosti 5 ha. S prostorskim planom je določila, da se za igrišče za golf
predvidi 66 ha, od tega je 5 ha stavbnih zemljišč za spremljajoče objekte in ureditve, 61
ha pa obsega območje igralnih polj. Nadalje je bilo s prostorskim planom določeno, da se
igralna polja uredijo na 2. območju kmetijskih zemljišč (druga kmetijska zemljišča), na
katerem imajo kmetijske površine zaradi interesa turizma in rekreacije dvojno rabo
prostora (kmetijsko in rekreacijsko). Razmejitev rabe na igralna polja in zemljišča za
kmetijsko obdelavo se določi na podlagi idejnega projekta igrišča za golf. Variantni
predlog spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč na lokaciji Krog ni bil poslan
ministrstvu. Ministrstvo je izdalo mnenji k izpodbijanemu aktu dne 14. 10. 2002 in 16. 6.
2003, ki se je prav tako nanašalo na lokacijo Sečovlje, ne da bi bilo seznanjeno z
variantno lokacijo na Krogu (odločba US, št. U-I-49/04-36 (15.12.2005)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Prostorski plan je bil sprejet po uveljavitvi ZUreP-1. Ta je določal, da se postopki o
pripravi in sprejemu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov, začeti pred
uveljavitvijo tega zakona, nadaljujejo in končajo po določbah ZUreP-1, pri čemer se ne
uporablja določb o prostorski konferenci (ZUreP-1, 171. člen). To je pomenilo, da bi
morala občina, kljub temu da je bila javna razgrnitev že opravljena, upoštevati določbe
ZUreP-1, po katerih je sprememba namembnosti najboljših kmetijskih zemljišč (v
obravnavanem primeru za gradnjo golf igrišča) dopustna le, če ni mogoče uporabiti
zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo. Občina je sicer razpolagala s
primerjalno študijo gradnje golf igrišča v Sečovljah in na Krogu, vendar variantna lokacija
na Krogu ni bila predstavljena javnosti. Občina bi morala, ko je bila izdelana variantna
rešitev, ponoviti postopek javne razgrnitve in javne obravnave. V obravnavani zadevi pa je
občina šele po javni razgrnitvi in obravnavi sicer pridobila študijo o variantni lokaciji na
Krogu, vendar z njo ni seznanila ne javnosti ne nosilcev urejanja v prostoru. Zato je bil
izpodbijani prostorski plan v neskladju z ZUreP-1 in ga je Ustavno sodišče razveljavilo. Ker
je Ustavno sodišče prostorski plan razveljavilo že zaradi navedene neskladnosti z ZUreP-1,
ni ocenilo še drugih očitkov pobudnikov (odločba US, št. U-I-49/04-36 (15.12.2005)).

4. Pobuda48(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-372/06-11)
Pobudnik je izpodbijal odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne
48
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občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor (v nadaljevanju:
odlok) v delu, ki je spreminjal kmetijska zemljišča s parc. št. 443/2, 443/4, 444/1, 444/2,
444/3, 445 in 657/3, k.o. Pekre v stavbna in predlagal njegovo odpravo. Zatrjeval je, da v
postopku priprave in sprejema odloka niso bile upoštevane določbe o javni razgrnitvi
osnutka prostorskega akta. Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: mestna občina) naj bi
pobudnikova zemljišča vključila v osnutek odloka po že opravljeni javni razgrnitvi in javni
obravnavi. Dopolnjeni osnutek odloka naj bi bil nato javno razgrnjen le štirinajst dni in še
to samo na sedežu mestne občine, ne pa tudi v krajevnih skupnostih. Pobudnik tako ni bil
obveščen o dopolnitvi osnutka in zato ni mogel podati svojih pripomb. Odlok naj bi bil
zato v neskladju z določili ZUN ter z ustavo v delu, ki se nanaša na sodelovanje pri
upravljanju javnih zadev (Ustava, 44. člen) (odločba US, št. U-I-372/06-11 (13.11.2008)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Pobudnikova zemljišča niso bila vključena v prvotno razgrnjeni osnutek, ampak so bila
vključena šele v dopolnjeni osnutek odloka. Mestna občina je neutemeljeno zatrjevala, da
je ponovno javno razgrnitev izvedla, čeprav ZUN te obveznosti ni določal. Dopolnjeni
osnutek odloka je urejal pobudnikova zemljišča, ki v prvotno razgrnjeni osnutek odloka
sploh niso bila vključena. Ustavno sodišče je že povedalo, da je v nasprotju z določbami
ZUN, če se ne opravi ponovne javne razgrnitve tedaj, kadar se po opravljeni razgrnitvi in
javni obravnavi osnutek dopolni s povsem novimi načrtovanimi posegi, s katerimi javnost
poprej sploh ni bila seznanjena in se zato nanje ni mogla odzvati. V takem primeru gre za
izogibanje zakonskim določbam o javni razgrnitvi in javni obravnavi. Mestna občina je
dopolnjeni osnutek sicer javno razgrnila, ampak le za štirinajst dni in le na sedežu mestne
občine (odločba US, št. U-I-372/06-11 (13.11.2008)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Seznanitev javnosti s strokovnimi podlagami za pripravo dopolnjenega osnutka, ki naj bi
bila po navedbi mestne občine izvedena na sedežih krajevnih skupnosti, ne pomeni
razgrnitve osnutka prostorskega akta. Odlok zato v izpodbijanem delu ni bil pripravljen in
sprejet v skladu z določbami ZUN. V primeru, ko Ustavno sodišče presodi, da je bil v
izpodbijanem delu predpis v neskladju z zakonom, da svoji odločitvi učinek odprave ali
razveljavitve. Pobudnik je sicer predlagal odpravo izpodbijanega dela odloka, vendar pri
tem ni izkazal škodljivih posledic, ki bi jih bilo treba odpraviti. Ustavno sodišče je zato
odlok v izpodbijanem delu razveljavilo, ne da bi presojalo še druge očitke pobudnika. Ker
je Ustavno sodišče razveljavilo odlok v delu, ki je določal namensko rabo zemljišč s parc.
št. 443/2, 444/1, 444/2, 444/3 in 445, k. o. Pekre, z razveljavitvijo za ta zemljišča
namenska raba ne bi bila določena. Zato je določilo tudi način izvršitve svoje odločbe. V
razveljavljenem delu se glede namenske rabe zemljišč uporablja predpis, ki je veljal pred
uveljavitvijo odloka (odločba US, št. U-I-372/06-11 (13.11.2008)).
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5. Pobuda49(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-37/05-15)
Pobudniki so izpodbijali odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990, za območje Žužemberk (v nadaljevanju: sprememba plana), in odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselja
Žužemberk, Prapreče in Zafara (v nadaljevanju: sprememba odloka), kolikor v naselju
Prapreče razširja morfološko enoto 030 I/A2. V pobudi so navedli, da je začela občina leta
2000 postopek priprave in sprejemanja prostorskega plana, ki naj bi ga leta 2003 tudi
sprejela. S tem postopkom naj bi nato nadaljevala in naj bi v njem sprejela še spremembo
plana. V nadaljevanju postopka naj zato ne bi bilo javne razgrnitve in javne obravnave
osnutka spremembe plana, čeprav naj bi s tem aktom spremenila namembnost še
približno 26 hektarjev kmetijskih zemljišč (prvotni prostorski plan spreminja namembnost
približno 40 hektarjev kmetijskih zemljišč). Sprememba plana naj bi bila zato v neskladju z
določili ZUreP-1 in ustavo v delu, ki ureja sodelovanje pri upravljanju javnih zadev
(Ustava, 44. člen) (odločba US, št. U-I-37/05-15 (20.4.2005)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Občina je zmotno menila, da je lahko sprejela spremembo plana po postopku, ki je
pomenil nadaljevanje postopka predhodno že sprejetih sprememb in dopolnitev
prostorskega planskega akta. Ta postopek je bil namreč s sprejemom tega akta končan,
zato ga občina ni mogla nadaljevati, kljub temu da se rok za spremembe in dopolnitve
prostorskih planskih aktov še ni iztekel. Postopek priprave in sprejemanja spremembe
plana se je v obravnavanem primeru začel po sprejemu prostorskega planskega akta v
drugi polovici leta 2003, torej po uveljavitvi določb ZUreP-1 (odločba US, št. U-I-37/05-15
(20.4.2005)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Iz vsebine spremembe plana je izhajalo, da bi bilo treba predlog tega akta pred
sprejetjem javno razgrniti in javno obravnavati na način, ki je izhajal iz določil ZUreP-1.
Vendar v postopku priprave in sprejemanja spremembe plana predlog tega akta ni bil
javno razgrnjen in javno obravnavan, zato je bila sprememba plana v neskladju z ZUreP-1
in tudi z ustavo, in sicer v delu, ki ureja sodelovanje pri upravljanju javnih zadev (Ustava,
44. člen). Ustavno sodišče jo je zato razveljavilo. Ustavno sodišče je spremembo plana
razveljavilo, in ne odpravilo, ker pobudniki niso omenjali škodljivih posledic, ki bi jih bilo
treba odpraviti. Ker je ustavno sodišče ta akt razveljavilo že zaradi navedenih razlogov, ni
presodilo še drugih očitkov pobudnikov. Hkrati je ustavno sodišče odločilo, da sprememba
spreminja oziroma dopolnjuje do takrat veljavne prostorske ureditvene pogoje. Zato je
moralo ustavno sodišče v izpodbijanem delu razveljaviti tudi spremembo odloka. Ker je
ustavno sodišče izpodbijani del spremembe odloka razveljavilo že iz navedenega razloga,
se ni spuščalo še v presojo drugih očitkov pobudnikov (odločba US, št. U-I-37/05-15
(20.4.2005)).
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2.

Sprejeti prostorski akt ni bil usklajen z obveznimi sestavinami republiških
planskih dokumentov (občina ni pridobila sklepa vlade o usklajenosti
plana z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega plana
države in z rešitvami v srednjeročnem planu države)

6. Pobuda50(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-260/02-17)
Vlada je izpodbijala odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana občine Jesenice za občino Kranjska Gora (v
nadaljevanju: prostorski plan). Po določbah ZUreP je bilo treba za osnutek prostorskega
plana občine pred dokončnim sprejemom pridobiti ugotovitev vlade o njegovi usklajenosti
z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega plana države in z rešitvami v
srednjeročnem planu države. Občine so bile dolžne osnutke svojih planskih aktov
predložiti vladi, ta pa je morala o morebitnih neusklajenostih obvestiti občinski svet
najpozneje v 45 dneh in mu naložiti odpravo ugotovljenih neskladij. Predlagateljica je
navajala, da je občina izpodbijani prostorski plan sprejela še pred iztekom 45-dnevnega
zakonskega roka za pridobitev sklepa vlade o njegovi usklajenosti, zato je bil ta v
neskladju z ustavo v delu, ki ureja usklajenost pravnih aktov (Ustava, 153. člen) in
določbam ZUreP. Vlada naj bi o usklajenosti osnutka prostorskega plana odločala
pravočasno. To, da je občina morebiti prejela sklep vlade o njegovi neusklajenosti z
zamudo, naj je ne bi odvezovalo, da ga ni upoštevala. Občina ni upoštevala niti
naknadnega opozorila ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) o
uskladitvi prostorskega plana s sklepom vlade (odločba US, št. U-I-260/02-17
(17.2.2005)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Po določbah ZUreP je bilo treba za osnutek prostorskega plana občine pred dokončnim
sprejemom pridobiti ugotovitev vlade o njegovi usklajenosti z obveznimi izhodišči
prostorskih sestavin dolgoročnega plana države in z rešitvami v srednjeročnem planu
države. V obravnavanem primeru je šlo za očitno neusklajene interese države in lokalne
skupnosti v prostoru, h katerim sta prispevala tako vlada z zamudo zakonskega roka kot
občina, ki njenega obvestila, ki ga je prejela sicer po sprejemu izpodbijanega akta, ni
želela upoštevati. Ne glede na to, da je ZUreP za takšne primere predvideval, da vlada o
tem obvesti državni zbor in mu predlaga, naj zavzame stališča do ugotovljenih neskladij,
vlada pa tega v obravnavanem primeru ni storila, je Ustavno sodišče opravilo presojo
izpodbijanih občinskih aktov. Vlada je imela namreč za vložitev takšne zahteve pooblastilo
(pristojni minister pa dolžnost ji to predlagati) v skladu z določili ZDU-1, če pristojni
minister predhodno opozori na neskladnost občino, ki je sprejela sporen akt. Ta pogoj pa
je bil v obravnavani zadevi izpolnjen. Vlada je v zahtevi očitala, da so določeni posegi v
neskladju predvsem z določbo ZKZ, ker je šlo za spremembo namembnosti najboljših
kmetijskih zemljišč (odločba US, št. U-I-260/02-17 (17.2.2005)).
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Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Iz zgoraj navedenega je izhajalo, da je bil prostorski plan v neskladju z določbami ZKZ in
ZUreP-1 in je spremenil kategorijo oziroma namembnost najboljših kmetijskih zemljišč,
zato ga je ustavno sodišče razveljavilo. Predlagateljica je sicer predlagala odpravo
izpodbijanih določb prostorskega plana, vendar ustavno sodišče odpravi nezakonit
predpis, kadar ugotovi, da je treba odpraviti škodljive posledice, ki so nastale zaradi
nezakonitosti (ZUstS, 45. člen). V navedenem primeru škodljive posledice niso nastale. Iz
dopisa št. 033-7/2004 z dne 7. 12. 2004 upravne enote Jesenice je izhajalo, da ni bilo
izdano nobeno dovoljenje za gradnjo na spornih parcelah. Ustavno sodišče je zato
izpodbijani del prostorskega plana razveljavilo (odločba US, št. U-I-260/02-17
(17.2.2005)).

7. Pobuda 51(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-181/03-9)
Vlada je izpodbijala odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v
letih 1993 in 1997, ter srednjeročnega družbenega plana občine Metlika za obdobje od
leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1993 in 1997, dopolnitev 2000 (v
nadaljevanju: odlok). Navajala je, da so bile z odlokom načrtovane spremembe
občinskega prostorskega plana sprejete brez predhodnega sklepa vlade o njihovi
usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov države, zato je bil
izpodbijani akt v neskladju z določili ZUreP-1 in ustavo v delu, ki ureja usklajenost pravnih
aktov (Ustava, 153. člen). Od občine Metlika naj bi prejeli nepopolno vlogo za pridobitev
navedenega sklepa vlade, zato so jo takoj pozvali, naj jo dopolni. Občina naj bi se
strinjala, da bo vlogo dopolnila z manjkajočimi strokovnimi podlagami, vendar je odlok
kljub temu sprejela, ne da bi pred tem dopolnila vlogo in pridobila sklep vlade. Čeprav je
bila opozorjena na neskladnost odloka, ga občina ni želela odpraviti. Vlada je predlagala,
naj ustavno sodišče izpodbijani odlok odpravi (odločba US, št. U-I-181/03-9 (3.3.2005)).

Ugotovitev Ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Vprašanja o usklajenosti občinskih in državnih planskih aktov so bila urejena v ZUreP. Po
ustaljeni ustavno-sodni presoji je bil navedeni instrument poglavitni način kontrole
usklajenosti občinskih planskih dokumentov z obveznimi izhodišči državnih planov in zato
v postopku priprave in sprejemanja občinskih planskih aktov bistvenega pomena.
Nespoštovanje navedenega načela je pomenilo bistveno kršitev zakona, ki je sama po sebi
zadoščala za razveljavitev izpodbijanih planskih aktov (odločba US, št. U-I-181/03-9
(3.3.2005)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
V postopku priprave in sprejemanja odloka je občina zaprosila za predhodno mnenje
vlade z nepopolno vlogo, ki je tudi na poziv ni dopolnila. Kljub temu je odlok sprejela, zato
je s tem bistveno kršila načelo usklajenosti občinskih in državnih planskih aktov.
Predlagateljica je predlagala odpravo odloka, vendar pri tem ni navedla škodljivih
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posledic, ki jih bi bilo treba odpraviti. Ustavno sodišče je zato izpodbijani akt zaradi
neskladja z ZUreP razveljavilo (odločba US, št. U-I-181/03-9 (3.3.2005)).
3.

Sprejeti prostorski akt se razlikuje od njegovega osnutka, ki je bil javno
razgrnjen in javno obravnavan

8. Pobuda52(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-154/04-18)
Pobudnik je izpodbijal odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del občine Slovenska Bistrica,
dopolnjen 2000 (v nadaljevanju: odlok). Navajal je, da je lastnik zemljišča, na katerem je
opuščen kamnolom. V postopku priprave izpodbijanega akta je bilo to zemljišče ves čas
načrtovano kot območje, namenjeno izkoriščanju in sanaciji kamnoloma. Do spremembe
naj bi prišlo pri sprejemanju odloka na seji občinskega sveta, ker je krajevna skupnost
Poljčane na njej predlagala sprejem dopolnila, po katerem se območje kamnoloma iz
odloka izloči. Občinski svet naj bi navedeno dopolnilo sprejel, zato se odlok razlikuje od
njegovega osnutka, ki je bil javno razgrnjen in javno obravnavan. Pri tem naj ta
sprememba akta ne bi bila rezultat pripomb in predlogov javnosti k razgrnjenemu gradivu,
do katerih bi se moral občinski svet opredeliti (odločba US, št. U-I-154/04-18
(12.5.2005)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
V obravnavanem primeru je bil osnutek odloka javno razgrnjen in javno obravnavan po
določbah ZUN. Po teh določbah so bile do pripomb z njegove javne razgrnitve in javne
obravnave zavzeta tudi stališča. Na podlagi teh stališč je bil izdelan dopolnjeni osnutek
odloka. Ta je bil predložen še v usklajevanje z državnimi interesi v prostoru, tako da se je
po uveljavitvi ZUreP-1 postopek njegove priprave in sprejemanja nadaljeval s pridobitvijo
mnenj pristojnih ministrstev in sklepa vlade, po katerem je njegova vsebina usklajena z
obveznimi izhodišči prostorskih sestavin državnega plana. Ta postopek se je zaključil s
sprejemom dokončnega osnutka odloka na občinskem svetu, s tem da je občinski svet
pred tem odločanjem spremenil njegovo vsebino, tako da je iz načrtovane namembnosti
zemljišč izvzel sporno območje kamnoloma. Pobudnik je očital, da je odlok v neskladju z
določbami ZUreP-1, ki na področju urejanja prostora zagotavljajo udeležbo javnosti v
postopkih priprave in sprejemanja prostorskih aktov in da je zato v neskladju tudi z
določili ustave o sodelovanju pri upravljanju javnih zadev (Ustava, 44. člen) (odločba US,
št. U-I-154/04-18 (12.5.2005)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Iz navedb udeležencev v postopku je izhajalo, da v času javne razgrnitve in javne
obravnave osnutka odloka ni bilo vloženih pripomb ali predlogov v smeri, kot so bile dane
tik pred odločanjem o sprejemu dokončnega osnutka odloka na občinskem svetu. V
obravnavanem primeru je zato šlo za prepozne predloge oziroma pripombe k vsebini
dokončnega osnutka odloka. Občinski svet bi jih lahko upošteval, tako da bi zavrnil
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sprejem dokončnega osnutka odloka in njegovemu pripravljavcu naložil, naj jih upošteva v
ponovnem postopku priprave in sprejemanja tega akta, v katerem bi bilo spoštovano
načelo javnosti. V nasprotju s tem je občinski svet sprejel dokončni osnutek odloka,
vendar je pred tem na seji spremenil njegovo vsebino s predlaganim dopolnilom. Na
podlagi tega dopolnila je bil iz načrtovane ureditve izločen sporni kamnolom. Glede na
navedeno je izpodbijani del odloka v neskladju z določbami ZUN, ki so zagotavljale
sodelovanje javnosti v postopkih sprejemanja prostorskih planov. Ugotovljena
nezakonitost in neustavnost odloka ne omogoča njegove razveljavitve ali odprave v
izpodbijanem delu, saj je iz njega sporno območje izločeno. Ustavno sodišče je zato
sprejelo ugotovitveno odločbo in občini naložilo, naj ugotovljeno nezakonitost odloka
odpravi v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Ker je
Odlok v neskladju z navedenimi določbami zakona, ustavno sodišče ni ocenjevalo drugih
očitkov pobudnikov(odločba US, št. U-I-154/04-18 (12.5.2005)).

9. Pobuda53 (odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-20/04-20)
Pobudniki so izpodbijali del odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk,
Prapreče in Zafara (v nadaljevanju: Odlok o PUP), ki je določal za morfološko enoto 030
I/A2 III. stopnjo varstva pred hrupom (Odlok o PUP, 50. člen). V postopku priprave in
sprejemanja odloka o PUP naj bi za to sporno morfološko enoto veljala določila, da emisije
v okolje ne bodo presegle mejnih vrednosti, določenih z zakonom za stanovanjsko okolje.
Župan je na seji občinskega sveta predlagal amandma, katerega so svetniki tudi sprejeli.
Vsebina amandmaja je spremenila raven varstva pred hrupom iz II. v III. stopnjo
(odločba US, št. U-I-20/04-20 (17.11.2005)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Sprejetje amandmaja, s katerim je bila spremenjena dopustna raven hrupa iz II. v III.
stopnjo, je pomenilo, da je občinski svet sprejel izpodbijano določbo že po opravljeni javni
razgrnitvi, javni obravnavi in pridobljenih mnenjih nosilcev urejanja prostora, ne da bi bila
javnost s to spremembo seznanjena in se zato nanjo ni mogla odzvati (odločba US, št. UI-20/04-20 (17.11.2005)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Spremembe, sprejete na seji občinskega sveta, so mogoče glede tistih načrtovanih
posegov in ureditev, ki so bili javno razgrnjeni in javno obravnavani, in v tistih smereh, ki
so bile predlagane v pripombah, podanih na javni razgrnitvi in obravnavi. V nasprotju z
navedenimi določbami ZUreP-1 pa je bilo, če se po opravljeni razgrnitvi in obravnavi
dopolni osnutek s povsem novimi pogoji gradnje, s katerimi javnost poprej ni bila
seznanjena in se zato nanje ni mogla odzvati. V obravnavanem primeru je zato občina
zmotno menila, da je lahko sprejela spremembo odloka o PUP z amandmajem župana.
Občina je že po izvedenem postopku (javni razgrnitvi, javni obravnavi, opredelitvi do
pripomb, mnenjih nosilcev urejanja prostora) vsebinsko spremenila pogoje gradnje. Ker je
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bila odločitev občinskega sveta v nasprotju z določili ZUreP-1, jo je ustavno sodišče
razveljavilo (odločba US, št. U-I-20/04-20 (17.11.2005)).

10. Pobuda54(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-94/07-14)
Pobudniki so izpodbijali odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (v
nadaljevanju: odlok), kolikor naj bi se v prostorsko enoto NG 2.3. načrtovalo bloke in
predpisovalo faktor zelenih površin 0,2. Vsebina sprejetega odloka naj bi se razlikovala od
predloga akta iz javne razgrnitve, čeprav v času javne razgrnitve in obravnave nanj ni bilo
pripomb. Ta sprememba naj bi bila uvrščena v odlok šele po javni razgrnitvi. Odlok naj bi
bil torej v izpodbijanem delu sprejet v drugačni vsebini, kot je bil razgrnjen. Mestni svet
naj pri sprejemanju odloka ne bi bil seznanjen z drugačno vsebino obravnavane
prostorske enote (odločba US, št. U-I-94/07-14 (14.2.2008)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Pobudniki so izpodbijali odlok, ker je bilo besedilo odloka od predloga, obravnavanega v
postopku javne razgrnitve in obravnave pa do sprejetja odloka, spremenjeno brez
predpisanega postopka in v nasprotju s stališči iz javne obravnave. Mestni svet je torej
odlok v izpodbijanem delu sprejel z drugačno vsebino, kot je bil predložen v javno
razgrnitev in javno obravnavo (odločba US, št. U-I-94/07-14 (14.2.2008)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Razgrnjeni in javno obravnavani predlog odloka se je v delu, ki je urejal prostorsko enoto
NG 2.3., bistveno spremenil. Po predlogu odloka, ki je bil predmet javne razgrnitve in
obravnave, so bile v tej prostorski enoti predvidene mestne stavbe, v odloku pa so bili
predvideni bloki. Ta ureditev pa je pomenila spremembo pogojev gradnje v prostorski
enoti NG 2.3. V javni razgrnitvi in obravnavi blokov ni bilo, prav tako ni bilo nobenih
pripomb na načrtovano gradnjo mestnih stavb v zaledju, niti ni bilo pripomb na faktor
zelenih površin. Zato bi morala občina začeti postopek priprave odloka na novo. Mestna
občina je torej že po izvedenem postopku (javni razgrnitvi, javni obravnavi, opredelitvi do
pripomb) vsebinsko spremenila pogoje gradnje in faktor zelenih površin v prostorski enoti
NG 2.3., ne da bi bila javnost s tema spremembama seznanjena, zato je v tem delu
izpodbijani predpis v neskladju z ZUreP-1. Glede na to ga je ustavno sodišče v tem delu
razveljavilo (odločba US, št. U-I-94/07-14 (14.2.2008)).

11. Pobuda55(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I- 348/06-11)
Pobudnika sta izpodbijala odlok o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park –
sever (v nadaljevanju: odlok) v delu, ki se je nanašal na funkcionalno enoto F9 in ki je
urejal park tehnične kulture. Osnovna namembnost območja, ki ga je urejal odlok, naj bi
bila športno-rekreativna. Pobudnika sta v pobudi navajala, da je v funkcionalni enoti F9
predviden poligon za učenje varne vožnje, ki jo izvajajo avtošole kot pridobitno dejavnost.
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Tudi objekt s površino 1200 m2, v katerem naj ne bi bilo športnih dvoran, temveč le
gostinski in poslovni prostori, naj ne bi spadal med objekte za športno-rekreativne in
spremljajoče dejavnosti. Pobudnika sta v nadaljevanju navajala, da odlok ni bil sprejet po
postopku, določenem z ZUN. Javno razgrnjen in obravnavan naj bi bil osnutek odloka, ki
je načrtoval parkovno in rekreacijsko površino z igrišči za žogo, atletski program na
travnati površini, pešpot, kolesarsko stezo in parkovno ureditev s sklopi intenzivne
ozelenitve. Osnutek naj ne bi predvideval nikakršnih površin za pridobitne dejavnosti, niti
naj ne bi bila predvidena gradnja objekta doma tehnične kulture (odločba US, št. U-I348/06-11 (25.1.2007)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Po določbah odloka je šlo za območje, ki je bilo s planskim dokumentom opredeljeno za
športno-rekreativno namembnost. Pobudnika sta izpodbijala odlok, ker je bilo besedilo
odloka od osnutka, obravnavanega v postopku javne razgrnitve in obravnave, pa do
sprejetja odloka drugačno in spremenjeno na seji občinskega sveta brez predpisanega
postopka in v nasprotju s stališči iz javne obravnave. Občinski svet je predlog odloka
sprejel, s tem da je glede na osnutek odloka spremenil vsebino programa funkcionalne
enote F9. V nasprotju z določbami ZUN pa je bilo, da se po opravljeni razgrnitvi in
obravnavi dopolni osnutek s povsem novimi pogoji gradnje, s katerimi javnost poprej ni
bila seznanjena in se zato nanje ni mogla odzvati (odločba US, št. U-I-348/06-11
(25.1.2007)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Razgrnjeni in javno obravnavani osnutek odloka se je s sprejemom pripomb odbora
bistveno spremenil. Po osnutku odloka, ki je bil predmet javne razgrnitve in obravnave, so
bile v tej funkcionalni enoti predvidene parkovne in rekreacijske površine z igrišči za igre z
žogo, za atletski program na travnati površini, za kolesarko stezo in za pešpot, v odloku
pa je bil predviden park tehnične kulture, ki je obsegal šolski poligon z večnamensko
ploščadjo in dom tehnične kulture. Ta ureditev pa je pomenila programsko spremembo
funkcionalne enote F9. V javni razgrnitvi in obravnavi parka tehnične kulture ni bilo, zato
bi morala občina začeti postopek priprave ureditvenega načrta na novo. Občina je torej že
po izvedenem postopku (javni razgrnitvi, javni obravnavi, opredelitvi do pripomb)
vsebinsko spremenila program gradnje v funkcionalni enoti F9 (parkovne in rekreacijske
površine je nadomestila s parkom tehnične kulture), ne da bi bila javnost s to spremembo
seznanjena, zato je v tem delu izpodbijani odlok v neskladju z ZUN. Glede na to ga je
ustavno sodišče v tem delu razveljavilo(odločba US, št. U-I-348/06-11 (25.1.2007)).
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4.

Prostorski akt je bil sprejet kljub negativnemu mnenju o upoštevanju
smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora v postopku priprave

12. Pobuda56(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-185/03-15)
Pobudniki so izpodbijali odlok o prostorskih ureditvenih pogojih občine Šentjur (v
nadaljevanju: odlok), v delu, ki bi v določbah pod naslovom "Konkretne določbe" v njihovi
neposredni bližini, to je na območju naselja Planinska vas (Pl2), načrtoval legalizacijo
asfaltne baze (Odlok, 47. člen). Že Zavod Republike Slovenije za varstvo narave naj bi v
postopku priprave in sprejemanja odloka izdal mnenji, da načrtovanje asfaltne baze ne
sledi varstvenim in razvojnim usmeritvam za ohranjanje naravnih vrednot na tem območju
ter da je z vidika ohranjanja narave nesprejemljivo. Iz navedenih mnenj je tudi sledilo, da
je asfaltna baza na območju, na katerem je bila po obveznih republiških izhodiščih
predvidena širitev Kozjanskega regijskega parka. Izpodbijani del odloka naj bi bil zato v
neskladju z določbami ZUreP-1 in ZON ter je zato v neskladju tudi z določili ustave o
usklajenosti pravnih aktov (Ustava, 153. člen) (odločba US, št. U-I-185/03-15
(26.5.2005)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
O urbanističnem načrtovanju asfaltne baze na obravnavanem ureditvenem območju je
ustavno sodišče že odločalo. Z odločbo št. U-I-378/98 je razveljavilo takrat izpodbijane
prostorske ureditvene pogoje, ker je ocenilo, da je bila ta gradnja z njimi načrtovana na
zemljiščih, ki so bila v takrat veljavnih občinskih prostorskih planih opredeljena kot
kmetijska zemljišča. Hkrati je odločilo, da so kvalitetne in poglobljene strokovne podlage
za pripravo prostorskih ureditev prvi pogoj, da se opravi najboljši izbor načrtovane rešitve.
Ocenilo je tudi, da je bilo treba po ZUN nove dejavnosti, ki so zaradi zahtevnosti ali
vplivov na prostor pomenile njegovo pomembnejšo spremembo, načrtovati s prostorskimi
izvedbenimi načrti, in ne zgolj s prostorskimi ureditvenimi pogoji. Iz navedb udeležencev v
postopku je izhajalo, da so v veljavnih občinskih prostorskih planih na spornem območju
predvidena stavbna zemljišča. Pri tem je na teh zemljiščih z izpodbijanim delom odloka
urbanistično načrtovana asfaltna baza. Pobudniki izpodbijani ureditvi niso očitali, da je
načrtovana z neprimernim aktom, temveč zlasti, da njegova vsebina ne sledi priloženim
strokovnim mnenjem, iz katerih je izhajalo, da je ta gradnja z vidika varstva narave
nesprejemljiva. Odlok naj bi bil zato v izpodbijanem delu v neskladju z določbami ZUreP-1
in ZON. V obravnavanem primeru je bil med pristojnimi nosilci urejanja prostora tudi
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju: zavod), ki opravlja naloge
organizacije, pristojne za ohranjanje narave (ZON, 115. člen). V strokovnem mnenju pa je
ugotovil, da je z vidika varstva narave načrtovanje sporne asfaltne baze v odloku
nesprejemljivo. Na tem območju so bila namreč območja varstva narave, ki so obvezno
republiško izhodišče. Pripravljavcu odloka je predlagal, naj v postopku priprave te
dopolnitve akta izdela strokovne podlage, tako da bo na dopolnjeno vlogo lahko dal
ustrezno mnenje. Pri tem ga je opozoril, da brez mnenja o sprejemljivosti sporne ureditve
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z vidika varstva narave odloka ni mogoče sprejeti (odločba US, št. U-I-185/03-15
(26.5.2005)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Občina je ne glede na negativno mnenje o upoštevanju smernic pristojnih nosilcev
urejanja prostora v postopku priprave in sprejemanja odloka sporni del odloka sprejela,
zato je bil ta v neskladju z ZUreP-1. Zanj tudi ni pridobila mnenja o sprejemljivosti
izpodbijane ureditve z vidika varstva narave, zato je bil ta del odloka v neskladju tudi z
določili ZON. Ustavno sodišče odloka ni odpravilo, temveč ga je razveljavilo. Pri tem je
upoštevalo, da za sporni objekt še ni izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje in da
pobudniki drugih morebitnih škodljivih posledic, zaradi katerih bi bila potrebna njegova
odprava, niso navedli (odločba US, št. U-I-185/03-15 (26.5.2005)).
5.

Prostorski akt je bil sprejet brez predhodno izvedenega postopka
sprememb in dopolnitev prostorskega plana

13. Pobuda57(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-119/03-8)
Pobudniki so kot lastniki nepremičnin v kareju C4 in na območju predvidene rekonstrukcije
Celovške ceste izpodbijali odlok o ureditvenemu načrtu za območje urejanja ŠS 1/1-2
Stara Šiška (v nadaljevanju: odlok), ker je določal, da se obstoječe objekte poruši in
namesto njih načrtuje gradnjo poslovne stavbe z garažo ter mestne železnice. Po
izpodbijanem odloku naj bi bila na objektih, predvidenih za rušenje, dovoljena le
vzdrževalna dela. Pobudniki so navajali, da na tem območju že 50 let ni mogoče graditi,
saj je bil prvotni načrt sprejet že leta 1957. Zaradi izpodbijanega odloka naj pobudniki ne
bi mogli obnavljati in graditi nadomestnih stanovanjskih hiš (odločba US, št. U-I-119/03-8
(16.6.2005)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Odlok je načrtoval prostorsko ureditev za območje urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška. Z
izpodbijanim odlokom je bila v kareju C4, kjer so imeli pobudniki nepremičnine,
predvidena gradnja poslovne zgradbe ob Celovški cesti s kletjo, pritličjem in štirimi
nadstropji ter garažne hiše v kletnih etažah pod celotno funkcionalno enoto in uvozom iz
Verovškove ulice. Po določbah odloka je bilo določeno, da se poruši vse zgradbe. Na teh
zgradbah, ki so bile namenjene rušenju, so bila dovoljena le vzdrževalna dela. Po odloku
pa je bila predvidena še rekonstrukcija Celovške ceste zaradi gradnje mestne železnice.
Odlok je bil sprejet sicer leta 1995, vendar je po navedbah pobudnikov že ZN iz leta 1975
določal odstranitev objektov ter gradnjo stanovanjskih blokov (odločba US, št. U-I119/03-8 (16.6.2005)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
V obravnavani zadevi je še prejšnja občina Šiška sprejela programske zasnove, ki jih je
štela kar kot sestavni del družbenega plana občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990,
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ne da bi predhodno spremenila planski dokument. V programskih zasnovah je določila tudi
namensko rabo prostora. Programske zasnove so bile torej sestavni del planskega
dokumenta, zato bi bilo v navedenem primeru treba programske zasnove vključiti v
srednjeročni plan po postopku, določenem z ZPUP, ki je določal da se spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin
pripravlja po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem prostorsko izvedbenih aktov
(ZPUP, 2. člen). Programske zasnove bi morale biti vključene v srednjeročni plan, in sicer,
da bi se sprejele kot spremembe srednjeročnega plana v skladu z ZUN. V obravnavani
zadevi pa programske zasnove niso bile sprejete po predpisanem postopku, zato niso
mogle postati sestavni del plana. Glede na navedeno je ustavno sodišče izpodbijani del
odloka zaradi neskladnosti z ZUN razveljavilo (odločba US, št. U-I-119/03-8 (16.6.2005)).

14. Pobuda58(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-151/04-11)
Pobudnica je izpodbijala grafično prilogo odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih
pogojev za območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina, Moravč ter drugih
ureditvenih območij (v nadaljevanju: odlok), ki ureja sporno območje. V pobudi je
navajala, da je bila sprememba grafične priloge odloka sprejeta v obliki spremembe
prostorskega plana iz leta 1997 in ne v obliki sprememb ali dopolnitev odloka. Sprememba
prostorskega plana iz leta 1997 naj bi namreč določala, da se na grafični prilogi odloka
smiselno spremeni meja spornega ureditvenega območja. Občina naj bi zato mejo na
grafični prilogi odloka ročno popravila, ne da bi pred tem izvedla predpisani postopek
sprememb in dopolnitev odloka. V izpodbijanem delu naj bi bil zato odlok v neskladju z
določbami ZUN (odločba US, št. U-I-151/04-11 (6.10.2005)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Plan 97 je med drugim določal, da se na njegovi podlagi smiselno uskladi meje območij
grafičnega dela odloka. S tem je navedena določba plana 97 spremenila grafično prilogo
odloka in s tem vsebino odloka (odločba US, št. U-I-151/04-11 (6.10.2005)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Ustavno sodišče je sporno določilo plana 97, ki je določalo, da se na grafični prilogi odloka
smiselno spremeni meja spornega ureditvenega območja, razveljavilo, zaradi neskladnosti
z določbami ZUN (odločba US, št. U-I-151/04-11 (6.10.2005)).
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6.

Spremembe prostorskih aktov so bile izvedene s tehničnim popravkom,
redakcijskim popravkom ter obvezno razlago

15. Pobuda59(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-116/05-21)
Pobudnik je izpodbijal odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana
občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 (v nadaljevanju: odlok), ki načrtuje
zemljišče parc. št. 991/4 k. o. Reteče. Navajal je, da je lastnik navedenega zemljišča, ki
naj bi bilo pred uveljavitvijo odloka v planskem aktu občine opredeljeno delno kot gozd in
delno kot stavbno zemljišče. Odlok naj bi njegovo namembnost spremenil tako, da je
sedaj to kmetijsko zemljišče. Strokovnih meril, na podlagi katerih naj bi bilo nesporno
ugotovljeno, da njegovo zemljišče izpolnjuje značilnosti kmetijskega zemljišča, po
njegovem mnenju ni bilo oziroma niso bila upoštevana. Menil je, da so prav strokovna
merila obvezna strokovna podlaga za določanje kategorije zemljišč glede na možnosti
njihove rabe za kmetijsko proizvodnjo, upoštevajoč pri tem njihovo sedanjo rabo in
njihove naravne danosti. Izpodbijani del odloka naj bi bil zato v neskladju z ZKZ in zato
tudi v neskladju z ustavo v delu, ki se nanaša na organizacijo in delo uprave (Ustava, 120.
člen) v povezavi z ustavo v delu, ki se nanaša na usklajenost pravnih aktov (Ustava, 153.
člen) (odločba US, št. U-I-116/05-21 (5.7.2007)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Zemljišče s parc. št. 991/4 k.o. Reteče je bilo do uveljavitve odloka delno stavbno
zemljišče, delno pa gozd. Pri pripravi odloka je občina upoštevala ažuriran geodetski
načrt, iz katerega je izhajalo, da sta na tem območju zemljišči s parc. št. 991/2 k.o.
Reteče in s parc. št. 991/4 k.o. Reteče, ki je leta 1993 nastalo iz dela zemljišča s parc. št.
991/2. Od tedaj pa do uveljavitve odloka je bilo zemljišče s parc. št. 991/4 opredeljeno
delno kot stavbno zemljišče, delno pa kot gozd. Z izpodbijanim odlokom pa je bila
zemljišču s parc. št. 991/4 v celoti spremenjena namembnost v kmetijsko zemljišče. V
obravnavani zadevi je sicer občina z odlokom spremenila namembnost iz stavbnega
zemljišča in gozda v kmetijsko zemljišče, kar je v njeni pristojnosti. Vendar bi morala pri
tem upoštevati zakonsko določene pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko neko
zemljišče opredeli kot kmetijsko zemljišče. Kot je občina navajala sama, je namembnost
spremenila tako, da je spornemu zemljišču le s tehničnim popravkom po ZUreP-1, ki je
urejal prostorski red, in ne prostorskega plana, spremenila namensko rabo (odločba US,
št. U-I-116/05-21 (5.7.2007)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Glede na navedeno je bil odlok v delu, v katerem je spreminjal namembnost iz stavbnega
v kmetijsko zemljišče, v neskladju s ZKZ. Zato ga je ustavno sodišče že iz tega razloga
razveljavilo, ne da bi se spuščalo v presojo drugih navedb pobudnika. Razveljavitev odloka
v navedenem delu, ki določa zemljišče s parc. št. 991/4 k. o. Reteče kot kmetijsko
zemljišče, je pomenilo, da je bilo do morebitne drugačne, z zakonom skladne ureditve
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potrebno šteti, da je njegova namembnost v razveljavljenem delu takšna, kot je bila pred
uveljavitvijo odloka (odločba US, št. U-I-116/05-21 (5.7.2007)).

16. Pobuda60(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-175/03-9)
Pobudnica je izpodbijala odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki
jih je določala meja urbanistične zasnove mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju:
odlok), ker je z njim mestna občina vsebinsko spremenila odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove mestne občine
Slovenj Gradec (v nadaljevanju: odlok o PUP). Zato naj bi upravna enota Slovenj Gradec
na podlagi izpodbijanega odloka izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo poslovno
stanovanjskega objekta (v nadaljevanju: veterinarske ambulante). Z izpodbijanim
odlokom naj bi mestna občina stanovanjsko območje nižje gostote (Sn) spremenila v
območje centralnih dejavnosti (Ct). Ta sprememba naj bi se izpeljala le z redakcijskim
popravkom, čeprav naj bi šlo za vsebinsko spremembo odloka. Postopek sprejema odloka
naj bi bil v neskladju z veljavno zakonodajo (odločba US, št. U-I-175/03-9 (7.4.2005)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Mestna občina je sprejela odlok o PUP. Nepremičnine pobudnice in sporna lokacija
veterinarske ambulante so bile v urejevalnem območju Sn. Mestna občina je naknadno
sprejela redakcijske popravke odloka o PUP ter hkrati objavila prečiščeno besedilo odloka.
V izpodbijanem odloku pa je bilo z redakcijskim popravkom spremenjeno, in sicer, da so
grafični prikazi pretežne rabe prostora povzeti po dejanskem stanju v prostoru ter na
podlagi analiz podatkov v novejših grafičnih podlagah, ki niso bile na razpolago ob izdelavi
prostorskega plana. S tem pa je Mestna občina nepremičnine pobudnice uvrstila v cono Ct
(območje centralnih dejavnosti – trgovine). V obravnavani zadevi je treba odgovoriti na
vprašanje, ali je mestna občina z izpodbijanim odlokom sprejela le redakcijske popravke
ali gre za vsebinsko spremembo odloka o PUP po določbah ZUN. Občinski svet je sprejel
izpodbijani odlok kot redakcijske popravke, čeprav je iz zapisnika seje občinskega sveta
mestne občine izhajalo, da gre za spremembo akta. Z izpodbijanim odlokom se je
spremenila celo namenska raba zemljišč, saj je bilo po odloku o PUP zemljišče pobudnice
in predvidene veterinarske ambulante v stanovanjskem območju nižje gostote, po odloku
pa se je z redakcijskim popravkom območje spremenilo v območje centralnih dejavnosti
(odločba US, št. U-I-175/03-9 (7.4.2005)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Redakcijski popravki, ki so bili po vsebini sprememba odloka o PUP, so bili sprejeti po
običajnem postopku sprejemanja predpisov v občinskem svetu, in ne po postopku, ki je
bil po ZUN predviden za sprejetje izvedbenih prostorskih aktov. Zato so bili sprejeti v
neskladju določbami ZUN, po katerem bi se izvedbeni prostorski akt lahko spremenil
oziroma dopolnil le po postopku, ki je bil predpisan za njegov sprejem. Glede na
navedeno je ustavno sodišče v izpodbijanem delu odlok razveljavilo (odločba US, št. U-I175/03-9 (7.4.2005)).
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17. Pobuda61(odločba ustavnega sodišča, opr. Št. U-I-7/09-12)
Vlada je na podlagi določil ZDU-1 vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti
obvezne razlage odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Divača (v nadaljevanju:
obvezna razlaga). Po odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Divača (v
nadaljevanju: odlok) naj bi bila dopustna gradnja pritličja, nadstropja in mansarde (Odlok,
15. člen), po obvezni razlagi pa pritličja, štirih nadstropij in mansarde (odločba US, št. U-I7/09-12 (5.3.2009)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Odlok je določal: »Stanovanjski objekti so pritlični, enonadstropni ali enonadstropni z
mansardo, podkleteni ali delno vkopani. Reliefnim danostim se lahko prilagajajo z
medetažnim zamikanjem. Njihova velikost se mora prilagajati vertikalnim in horizontalnim
gabaritom zazidave v obravnavanem naselju ter režimom tipologije, v katero sodi
obravnavano območje.« (Odlok, 15. člen). Občinski svet je sprejel obvezno razlago te
določbe v naslednjem besedilu: »Stanovanjski objekti so v naseljih Divača in Senožeče
lahko tudi večetažni, vendar se mora njihova etažna velikost prilagajati krajevnim
značilnostim, pri čemer etažnost ne sme presegati etažnosti P+4+M. Soglasje na
projektne rešitve za gradnjo na teh območjih pa po predhodnem mnenju občinske uprave
daje občinski svet občine Divača.« Upravna enota Sežana je pojasnila, da so bila na
podlagi izpodbijane ureditve izdana štiri gradbena dovoljenja, ki so že pravnomočna.
Pomen, kot je izhajal iz obvezne razlage, torej ni bil mogoč, ne da bi razlagalec predrl
zunanjo mejo, ki jo je določbi dal jezikovni pomen znakov. Te meje pa razlagalec ni smel
prestopiti. Ker je občina z obvezno razlago dala določbi odloka vsebino, ki je ob uveljavitvi
ni imela, je pomenila obvezna razlaga spremembo odloka in ne njegove razlage. Obvezna
razlaga po svoji vsebini ni razlagala pravne norme, vsebovane v odloku, temveč je imela
naravo akta o spremembi in dopolnitvi, torej je šlo za spremembo in dopolnitev odloka
(odločba US, št. U-I-7/09-12 (5.3.2009)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Ustavno sodišče je odločilo, da ima njegova ugotovitev učinek odprave. Pri presoji, ali bo
določilo učinek razveljavitve ali odprave, je upoštevalo, da je za odpravo škodljivih
posledic, ki so nastale zaradi nezakonitosti, treba določiti učinek odprave, kot je
predlagala predlagateljica (odločba US, št. U-I-7/09-12 (5.3.2009)).

18. Pobuda62(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-188/03-2)
Pobudnica je izpodbijala obvezno razlago odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
naselje Vransko (v nadaljevanju: obvezna razlaga). V njeni soseščini naj bi želeli graditi
brez upoštevanja večine navedenih omejitev, zato so sprejeli obvezno razlago. Na njeni
podlagi naj ne bi bilo treba upoštevati vseh omejitev (odločba US, št. U-I-188/03-2
(3.3.2005)).
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Ugotovitve ustavnega sodišča o predlagani pobudi
V primeru, da bi normodajalec dal normi vsebino, ki je ob njeni uveljavitvi ni imela, ne bi
šlo za obvezno razlago, temveč za spremembo oziroma dopolnitev predpisa, ki pa je lahko
predmet presoje ustavnosti. K spornima določbama odloka je bila sprejeta izpodbijana
obvezna razlaga. Ta je določala, da so ukrepi, kot so izvedba predvidenih suhih
zadrževalnikov, potrebni za povečanje poplavne varnosti (za objekte, ki niso zgrajeni na
H,Q 100) in niso pogoj za gradnjo novih objektov izven koridorja za prelivanje visokih
voda. Omejitve gradenj novih objektov na območju S3 in na celotnem ureditvenem
območju so bile opisane v spornih določbah odloka. Obvezna razlaga je v primerih
gradenj novih objektov izven meja koridorja za prelivanje visokih voda omejila število
ukrepov in omejitev iz spornih določil odloka in s tem razširila dopustnost teh gradenj. S
tem je obvezna razlaga dala spornima določbama odloka novo vsebino, ki je ti določbi ob
uveljavitvi nista imeli. Zato je obvezna razlaga predstavljala spremembo odloka, in ne
njegove obvezne razlage (odločba US, št. U-I-188/03-2 (3.3.2005)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
V času sprejema obvezne razlage je postopek spremembe odloka urejal ZUN. Ker je bila
obvezna razlaga sprejeta po postopku, ki je bil v neskladju z ZUN, jo je ustavno sodišče
odpravilo(odločba US, št. U-I-188/03-2 (3.3.2005)).
7.

Sprememba namenske rabe zemljišča je bila izvedena brez predpisanih
strokovnih podlag

19. Pobuda63 (odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-185/07-12)
Pobudnica je izpodbijala odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor, za območje Rače - Fram
(prostorski plan občine Rače - Fram), spremembe in dopolnitve v letu 2004 (v
nadaljevanju: prostorski plan), ki spreminja namensko rabo parc. št. 768/1, 768/2 in
768/3, k. o. Rače iz stavbnega zemljišča v gozd. Sporne parcele naj bi obsegale
neizkoriščeno gramoznico, in ne gozda, kot naj bi bilo to opredeljeno v prostorskem
planu. Pobudnica naj ne bi bila seznanjena s spremembo namenske rabe svojih
nepremičnin. Nadalje je pobudnica navajala, da ji je bila zaradi gradnje avtoceste
predložena kupoprodajna pogodba za dosego javne koristi za parc. št. 768/3, k. o. Rače.
Višina odškodnine naj bi bila določena, kot velja za gozd, in ne za nezazidano stavbno
zemljišče, kot naj bi bilo to določeno v prejšnjem planu (odločba US, št. U-I-185/07-12
(13.3.2008)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Postopek priprave prostorskega plana se je leta 2001 začel po določbah ZUreP, sprejet pa
je bil po določbah ZUreP-1. Prostorski plan je bil sprejet 19. 7. 2004, uveljavljen pa 27.
10. 2004. Od tega dne pa do uveljavitve uredbe so bile pobudničine parcele opredeljene
kot gozd. Pobudničino zemljišče s parc. št. 768/3, k. o. Rače, je bilo predmet razlastitve,
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ker je po tej parceli, na podlagi uredbe, načrtovana gradnja avtoceste. Po določilih ZUreP1 je bil eden izmed kriterijev za ugotavljanje vrednosti razlaščene nepremičnine tudi
namembnost zemljišča pred uveljavitvijo prostorskega akta, ki je bila podlaga za
razlastitev. To pa je pomenilo, da bi se pri določitvi odškodnine za razlaščeno
nepremičnino upoštevala namembnost (gozd), določena v izpodbijanem aktu (odločba US,
št. U-I-185/07-12 (13.3.2008)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
V obravnavani zadevi je občina z odlokom spremenila namembnost iz stavbnega zemljišča
v gozd, kar je v njeni pristojnosti. Vendar bi morala pri tem upoštevati zakonsko določene
pogoje, ki bi morali biti izpolnjeni, da bi se lahko zemljišče opredelilo kot gozd. Iz
navedenega je sledilo, da bi morala občina za tako spremembo izdelati strokovne podlage,
ki jih je predpisoval ZUreP-1. Po določilih ZUreP-1 morajo prostorski akti temeljiti na
predpisih, analizah in strokovnih dognanjih o lastnostih in zmogljivostih prostora in okolja.
Občina pri spremembi namenske rabe stavbnega zemljišča v gozd ni izkazala, da so bile
izdelane strokovne podlage. Kot je navajala sama, je namembnost spremenila le zaradi
načrtovane avtoceste, kar pa ni zadoščalo za spremembo namenske rabe. Zato je bil
prostorski plan v izpodbijanem delu v neskladju z ZUreP-1. V razveljavljenem delu se
glede namembnosti parcel uporablja predpis, ki je veljal pred uveljavitvijo prostorskega
plana. V primeru, ko ustavno sodišče presodi, da je bil v izpodbijanem delu predpis v
neskladju z zakonom, da svoji odločitvi učinek odprave ali razveljavitve. Ker postopek za
določitev odškodnine za razlaščeno zemljišče za parc. št. 768/3, k. o. Rače, še ni bil
pravnomočno končan, se je ustavno sodišče odločilo, da ugotovitvi o neskladnosti v tem
delu prostorskega plana da učinek razveljavitve(odločba US, št. U-I-185/07-12
(13.3.2008)).
8.

Občina sprejela odlok brez določene celovite presoje vplivov na okolje

20. Pobuda64(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-219/09-18)
Vlada je na podlagi določil ZDU-1 vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod (v nadaljevanju: odlok). V
pobudi je navajala, da je občina sprejela odlok, ne da bi predhodno izvedla postopek
celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), čeprav ji je ministrstvo za
okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) izdalo odločbo (v nadaljevanju: odločba o
izvedbi CPVO), s katero ji je naložilo izvedbo tega postopka. Ker naj občina ne bi
upoštevala odločbe ministrstva, naj ji ne bi bilo izdano potrdilo o sprejemljivosti izvedbe
izpodbijanega akta na okolje po določilih ZPNačrt. Vlada je nadalje navajala, da je občina
sprejela odlok, ki je bil pripravljen v nasprotju s pravili, kakršna določa ZPNačrt za
prostorske akte, za katere je treba izvesti CPVO, ter v nasprotju določili ZVO-1 (odločba
US, št. U-I-185/07-12 (13.3.2008)).

64

Ur. list RS, št. 40/10.

91

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Vlada je v pobudi očitala, da je občina sprejela odlok v nasprotju z ZPNačrt, ker ni izvedla
postopka CPVO. Z odločbo o izvedbi CPVO, je ministrstvo občini naložilo, naj v skladu z
določili ZVO-1 izvede postopek CPVO. Občina te odločitve ministrstva ni upoštevala, in je
občinski svet odlok sprejel. Ministrstvo je odločbo o izvedbi CPVO izdalo po roku,
določenem v ZPNačrt-u. Občina je pojasnila, da postopka CPVO ni izvedla, ker odločba ni
bila izdana v prekluzivnem roku 30 dni, zato po njenem stališču velja, kot v primeru
(ne)izdaje smernic. Trditev občine, da je odločba o izvedbi CPVO le smernica, s katero se
odloči o izvedbi postopka celovite presoje vplivov na okolje, je bila zmotna. V primeru
prekoračitve instrukcijskega roka (molk organa) je po določilih ZUS-1 dopusten upravni
spor (ZUS-1, 3. odstavek 28. člena). Občina tožbe zaradi (ne)izdaje upravnega akta v
zakonskem roku ni vložila, temveč je že po izdaji odločbe o izvedbi CPVO odlok sprejela,
ne da bi izvedla postopek CPVO (odločba US, št. U-I-185/07-12 (13.3.2008)).

Odločitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Glede na navedeno je bil odlok v neskladju z določili ZPNačrt v povezavi z ZVO-1. Pri
presoji, ali bo odlok razveljavilo ali odpravilo, je ustavno sodišče upoštevalo, da je na
podlagi izpodbijanega akta izdanih že enajst pravnomočnih gradbenih dovoljenj, zato je
odlok odpravilo. Za območje, ki ga je urejal odlok, se bodo - do drugačne ureditve,
skladne z zakonom - uporabljali predpisi, ki so do uveljavitve odloka urejali to območje
(odločba US, št. U-I-185/07-12 (13.3.2008)).
Graf 6: Obravnavane postopkovne napake Ustavnega sodišča pri prostorskih
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6.2.2 ODLOČITVE, KI SE NANAŠAJO NA VSEBINO PROSTORSKIH AKTOV
Najprej je potrebno opozoriti na pomembne odločitve ustavnega sodišča, ki pojasnjujejo
omejitve njegovih pristojnosti pri vsebinski oceni prostorskih dokumentov: »Ustavno
sodišče je pristojno ocenjevati ustavnost in zakonitost predpisov, ni pa pristojno
ocenjevati zgolj primernosti vsebinskih odločitev. Zlasti ni pristojno ocenjevati odločitve o
izbiri najprimernejše variante…, kadar so bili v postopku upoštevani vsi pomembni kriteriji
in je bil tudi sicer postopek zakonito izpeljan.« (U-I-126/94, U-I-125/94) »Ustavno sodišče
se ni pristojno spuščati v vrednost ocene posameznih prostorskih rešitev, vsebovanih v
prostorskih izvedbenih aktih …« (U-I-59/92-2) Podobno je odločilo tudi v primeru, ki se
sicer ne nanaša na prostorske dokumente občine, temveč na varstvo dediščine: « Velikost
zavarovanega območja naravne ali kulturne znamenitosti je strokovno vprašanje, v
katerega oceno se ustavno sodišče ne more spuščati (…) Pri določitvi območja spomenika
in stopnje njegovega varovanja gre za konkretno strokovno presojo, ki je formalno
zagotovljena s sodelovanjem strokovne organizacije za varstvo naravne in kulturne
dediščine v postopku priprave akta. V to strokovno presojo se ustavno sodišče ne more
spuščati.« (U-I-35/94-6) (Ogorelec, 1997, str. 21).
Ustavno sodišče je sprejelo štiri odločitve, ki se nanašajo na kršitev vsebine.65
Vsebina prostorskega dokumenta je nezakonita, če:
1.

Občina je po prenehanju veljavnosti ZUN in ZPUP z odlokom podaljšala
njuno uporabo glede postopkov izdelave lokacijske dokumentacije

1. Pobuda66(odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-145/04-8).
Vlada je izpodbijala odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Dolenjske
Toplice (v nadaljevanju: odlok), ki je določal postopek izdelave lokacijskih dokumentacij
za gradnjo objektov po določbah ZUN (Odlok, 15. člen). Vlada je navajala, da je
ministrstvo za okolje, prostor in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo), kot nadzorstveni
organ nad zakonitostjo splošnih aktov lokalnih skupnosti, ugotovilo neskladnost
izpodbijane določbe odloka z ustavo ter določili ZUreP-1 (odločba US, št. U-I-145/04-8
(16.12.2004)).

Ugotovitev ustavnega sodišča
Izpodbijana določba odloka je urejala postopke izdelave lokacijskih dokumentacij za
gradnjo objektov, ki so se začeli na podlagi odloka o urbanističnem redu v občini Novo
mesto (v nadaljevanju: urbanistični red) pred sprejetjem ZUreP-1 in pred sprejetjem
izpodbijanega odloka ter določala, da se ti postopki končajo na podlagi ZUN, ZPUP ter
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urbanističnega reda. Vlada je očitala, da je izpodbijana določba urejala postopek izdelave
lokacijske dokumentacije po ZUN, ki je na podlagi ZUreP-1 prenehal veljati. Občina je po
prenehanju veljavnosti ZUN in ZPUP z izpodbijano določbo podaljšala njuno uporabo glede
postopkov izdelave lokacijske dokumentacije, kar je pomenilo, da bi gradbeno dovoljenje
temeljilo na lokacijski dokumentaciji, urejeni po ZUN, in ne po ZGO-1, ki je določal
izdelavo posebnega dela projekta. Po določbi ustave morajo biti predpisi v skladu z ustavo
in z zakoni (Ustava, 153. člen). ZGO-1 ureja postopek pridobitve gradbenega dovoljenja.
Po tem zakonu ni predviden postopek izdelave lokacijske dokumentacije, zato občina tega
vprašanja ne more urejati drugače, kot to določa zakon(odločba US, št. U-I-145/04-8
(16.12.2004)).

Odločitev ustavnega sodišča
Glede na navedeno je ustavno sodišče izpodbijano določbo odloka razveljavilo zaradi
neskladnosti z določili ustave, ki določajo usklajenost pravnih aktov (Ustava, 153. člen)
(odločba US, št. U-I-145/04-8 (16.12.2004)).
2.

Prostorski akt sprejet z merili, ki omogočajo naknadno podrobnejšo
interpretacijo

2. Pobuda67 (odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-151/05-11)
Pobudnica je izpodbijala določila odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina, Moravč ter drugih ureditvenih
območij (v nadaljevanju: odlok), ki sta določala oblikovne tolerance gradenj na območju,
kjer živi. Odlok naj v izpodbijanem delu ne bi imel sestavin, ki jih je zahteval ZUN. Po
navedenih določbah ZUN naj bi bilo treba že v odloku specificirati pogoje in merila za
oblikovanje objektov tako, da lahko na njihovi podlagi upravni organ odloči o dovoljenosti
konkretne gradnje. V nasprotju s tem naj bi občina po izpodbijanih določbah odloka
izdajala še posamične akte v obliki soglasij h konkretnim gradnjam in v njih določala
podrobnejša merila in pogoje zanje (odločba US, št. U-I-151/05-11 (6.10.2005)).

Ugotovitev ustavnega sodišča o predlagani pobudi
Pobudnica je določilom odloka med drugim očitala, da je v neskladju z ZUN, ker ni urejal
vseh pogojev in meril za oblikovanje načrtovanih gradenj, temveč je nalagal, da občina v
konkretnih primerih gradenj presodi morebitne izjeme in takrat zanje določi podrobna
merila in pogoje oblikovanja. To je pomenilo, da morajo prostorski ureditveni pogoji
podrobno določati pogoje za oblikovanje gradenj na posameznem ureditvenem območju,
tako da je na njihovi podlagi mogoče izdelati ustrezno dokumentacijo kot podlago za
odločitev dovoljenosti konkretne gradnje (odločba US, št. U-I-151/05-11 (6.10.2005)).
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Ur. list RS, št. 93/05.
Odločba ustavnega sodišča, opr.št.: U-I-151/04-11 je prikazana samo v delu, ki se nanaša na
odločitve glede vsebine (prostorski akt je bil sprejet z merili, ki omogočajo naknadno podrobnejšo
interpretacijo). Drugi del odločbe je prikazan v prvem delu poglavja, ki se nanaša na odločitve
glede postopka.
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Odločitev ustavnega sodišča
Sporna določila odloka so predvidevala tudi presojo dopustnosti posameznih izjemnih
gradenj. Njihovo dopustnost je občina presojala v t. i. lokacijskem postopku ali postopku
priglasitve, vendar pred pripravo ustrezne dokumentacije za njihovo gradnjo. Odlok
namreč za te izjemne gradnje ni določal nobenih pogojev oblikovanja. To je pomenilo, da
bi občina na podlagi abstraktno naštetih primerov novih gradenj, za katere so dopustne
izjeme v obliki oblikovalskih kontrastov, v primeru takšne gradnje presodila njeno
dopustnost in šele takrat zanjo določila pogoje oblikovanja glede na konkretno ureditveno
območje. Po določilih ZUN bi morali biti že v odloku podrobneje določeni pogoji za
oblikovanje vseh, torej tudi obravnavanih izjemnih gradenj, tako da bi bilo na njihovi
podlagi mogoče izdelati ustrezno dokumentacijo kot podlago za odločitev o dovoljenosti
teh gradenj. Ker sporno določilo odloka za izjemne gradnje teh pogojev ni predpisoval, je
bil v neskladju s citiranima določbama ZUN. Ustavno sodišče je zato izpodbijano določbo
odloka razveljavilo (odločba US, št. U-I-151/05-11 (6.10.2005)).
3.

Določila prostorskega akta so nejasna in nedorečena

3. Pobuda68 (odločba ustavnega sodišča, opr.št. U-I-274/04-12)
Pobudnika sta navajala, da sta kupila leseno počitniško hišico, ki je bila grajena brez
dovoljenja za gradnjo. Zato naj bi na podlagi ZUN predlagala odlog prisilne izvršbe
oziroma sta vložila zahtevo za legalizacijo objekta. O tej zahtevi naj še ne bi bilo odločeno,
pač pa je gradbeni inšpektor na podlagi ZUN izdal odločbo, ki jima je nalagala, naj sporni
objekt odstranita, ker je grajen brez dovoljenja za gradnjo. Pobudnika sta izpodbijala
odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora (v
nadaljevanju: odlok), ki ureja njuno počitniško hišico na zemljišču parc. št. 1218/78 k.o.
Šenturška Gora z oznako 256 (Odlok, 5. člen). Menila sta namreč, da je prav ta določba
odloka povzročila navedeno nevzdržno stanje, ker je predpisovala, da hišica leži v
rezervatu predvidenih žičnic in do izdaje lokacijskega dovoljenja za njihovo gradnjo njena
legalizacija ni dopustna (odločba US, št. U-I-274/04-12 (12.5.2005)).

Ugotovitev ustavnega sodišča
Na podlagi določil odloka o PUP je z dnem njegove uveljavitve odlok prenehal veljati. Po
določilih odloka o PUP se vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli
pred uveljavitvijo tega akta, dokončajo po določbah do takrat veljavnih odlokov o
prostorskih ureditvenih pogojih, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva postopek v
skladu z novim odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo. Ker po navedbah občine
legalizacija sporne gradnje po določbah odloka o PUP ni bila mogoča, pisne zahteve za
odločanje v skladu s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji ne bo. Vendar o zahtevi
pobudnikov za legalizacijo njune nezakonite gradnje še ni bilo odločeno. Šlo je za
odločanje o izdaji dovoljenja za njeno gradnjo. V določilih odloka je ta akt našteval
posege, katerih legalizacija ni dopustna. Med njimi je bil v zadnji alineji te določbe odloka
naveden sporni počitniški objekt na zemljišču parc. št. 1218/78 k.o. Šenturška Gora z
68
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oznako 256. Po tej določbi odloka je objekt ležal v rezervatu predvidenih žičnic. Do izdaje
lokacijskega dovoljenja za gradnjo žičnic njegova legalizacija ni bila dopustna. Izdaja tega
dovoljenja za njihovo gradnjo ni bila urejena, zato sploh ni bilo mogoče ugotoviti, ali je
bila oziroma kdaj bi bila legalizacija spornega objekta dopustna. Ta določba odloka je bila
torej, kolikor ni dopuščala legalizacije te gradnje zaradi morebitne odločitve o gradnji
žičnic oziroma do izdaje lokacijskega dovoljenja za njihovo gradnjo, v neskladju z novelo
ZUN in navodilom, izdanim na njeni podlagi, ter v neskladju z načeli pravne države,
določenimi v ustavi (Ustava, 2. člen). Ker je šlo za določbo predpisa, ki je prenehala
veljati, je ustavno sodišče ugotovilo, da je bila izpodbijana določba odloka, ki je omejevala
legalizacijo tega objekta z navedenim nejasnim in nedoločnim pogojem neustavna in
nezakonita. Tej svoji ugotovitvi je dala učinek razveljavitve navedenega pogoja (odločba
US, št. U-I-274/04-12 (12.5.2005))..

Odločitev ustavnega sodišča
Na podlagi odločitve ustavnega sodišča je prenehal veljati pogoj za legalizacijo spornega
objekta, za katerega je ustavno sodišče ugotovilo, da je bil neustaven in nezakonit.
Upravna enota je bila zato dolžna ob vložitvi zahteve pobudnikov za izdajo gradbenega
dovoljenja šteti, kot da v odloku navedenega pogoja ni. Pobudnika sta lahko v roku 30 dni
po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije uveljavljala podaljšanje odloga
prisilne izvršbe do odločitve o gradbenem dovoljenju za sporni objekt, če sta vlogi za
njegovo izdajo priložila dokazilo o vplačilu depozita, ki sta ga bila dolžna plačati po takrat
veljavnih predpisih. Ustavno sodišče je odločilo tudi, da do odločitve o izdaji gradbenega
dovoljenja učinkuje zadržanje prisilne izvršbe inšpekcijske odločbe, ki jima je nalagala, da
sporni objekt odstranita in na zemljišču vzpostavita prejšnje stanje (odločba US, št. U-I274/04-12 (12.5.2005)).
4.

Vsebina prostorskega akta je v nasprotju z zakonom

4. Pobuda69( Odločba ustavnega sodišča, opr.št.: U-I-194/05-6)
Pobudnika sta izpodbijala odlok o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec (v
nadaljevanju: odlok). Posebej sta izpodbijala 24. člen odloka, ker je načrtoval, da se
gospodarski objekt pri hišni številki 25 poruši. Navajala sta, da sta solastnika navedenega
gospodarskega objekta, na podlagi izpodbijane določbe odloka pa naj bi upravni organ
zavrnil njuno zahtevo za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del za njegovo obnovo
(odločba US, št. U-I-194/05-6 (7.2.2007)).

Ugotovitev ustavnega sodišča
V skladu z določili ZUreP-1 se prostorsko načrtovanje lahko nanaša samo na prostorske
ureditve (ZUreP-1, 1. člen). Prostorska ureditev je bila po določilih ZUreP-1 načrtovana
(bodoča) razmestitev dejavnosti in objektov na določenem ureditvenem območju. Zato
izpodbijani odlok kot prostorski izvedbeni načrt ni mogel urejati rušenja obstoječega
objekta (gradnje). Rušenje obstoječe gradnje bi bilo mogoče le na zahtevo lastnika
69
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objekta v upravnem postopku pridobitve dovoljenja za njegovo rušenje in ob pogojih, ki bi
jih za to narekoval izvedbeni prostorski akt za to območje (odločba US, št. U-I-194/05-6
(7.2.2007)).

Odločitev ustavnega sodišča
Izpodbijana določba odloka je predpisovala rušenje obstoječe gradnje, zato je bila v času
veljavnosti ZUN v njegovem neskladju. Od uveljavitve ZUreP-1 dalje je bila ta določba
odloka tudi v neskladju z ZUreP-1. Ustavno sodišče jo je zato razveljavilo(odločba US, št.
U-I-194/05-6 (7.2.2007)).
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7

DOSEŽENI REZULTATI RAZISKAVE

Zakon o prostorskem načrtovanju ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora
tako, da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter
postopke za njihovo pripravo in sprejem. Navedeno sem v nalogi prikazala kot del
organizacije prostorskega načrtovanja.
Namen magistrskega dela je bil, da prek prikaza ureditve prejšnje prostorske zakonodaje,
ki je veljala v 80. letih preteklega stoletja, ZUreP-1, ki je bil prva prenova pretekle
zakonske ureditve, in analize ter razlogov, ki so pripeljali do ZPNačrt, prikažem
organizacijo prostorskega načrtovanja na ravni občine v preteklosti in danes. Z
odločitvami ustavnega sodišča pa sem prikazala, da nekatere občine niso upoštevale
jasnih zakonskih določil in so si z njihovimi kršitvami »krajšale« postopke.
S prikazom pretekle ureditve prostorske zakonodaje, ki je veljala v 80. letih prejšnjega
stoletja, sem prikazala njene bistvene pomanjkljivosti, ki so pripeljale do začetka nove
prostorske zakonodaje, z uveljavitvijo ZUreP-1 leta 2003. Res je, da je bila prenova
prostorske zakonodaje nujna, saj se je v tem 20-letnem obdobju spremenil tako politični
kot družbeni sistem. Vendar pa je prikaz ureditve ZUreP-1 pokazal, da je jedro postopka
prostorskega načrtovanja zelo podobno prejšnji ureditvi. Glavna nit organizacije
prostorskega načrtovanja je bila enaka, le da se je ZUreP-1 vpeljal sistem večjega
vključevanja javnosti v postopke, tj. prostorske konference. Ureditev po ZUreP-1, v delu,
ki se je nanašal na večje vključevanje javnosti, je bila dobra, predvsem zato ker je
pripravljavec prostorskega akta že pred izdelavo osnutka lahko na podlagi pripomb,
pridobljenih z vključevanjem javnosti, reševal morebitne probleme, ki se sedaj po
ZPNačrt-u pojavijo šele v fazi javne razgrnitve, ko je prostorski akt že v stanju
dopolnjenega osnutka. Pri ZUreP-1 pa je potrebno hkrati priznati, da so bili cilji
zakonodajalca, ki jim je zakon sledil, dobri. S tem mislim na razmejitev pristojnosti za
urejanje prostora med državo in lokalnimi skupnostmi in skupaj z uveljavitvijo
regionalnega nivoja načrtovanja omogočiti večjo participacijo javnosti pri urejanju
prostora, zagotoviti večjo fleksibilnost pri načrtovanju prostorskih ureditev, upoštevati nov
status zasebne lastnine pri prostorskem načrtovanju, zmanjšati tveganja pri pripravi in
realizaciji investicijske namere ter urediti strokovne dejavnosti prostorskega načrtovanja.
Cilji, ki si jih je zakonodajalec zastavil, so bili več kot odlični. Vendar pa ZUreP-1 v praksi
ni pokazal rezultatov, ki si jih je zakonodajalec zamislil.
Že po komaj štiriletni veljavnosti ZUreP-1 je prišel v veljavo ZPNačrt leta 2007.
Zakonodajalec je bil mnenja, da rešitve ZUreP-1 niso zagotovile takšnega pravnega
okvira, ki bi ob upoštevanju varovalnih zahtev omogočal čim večjo dinamiko v prostoru,
česar pa sistemske rešitve ZUreP-1 niso omogočale. Problematika ZUreP-1 je bila
predvsem v delu, ki se nanaša na organizacijo prostorskega načrtovanja, kar je ZPNačrt
poizkušal odpraviti. Tu mislim predvsem na vsebino prostorskih aktov, razmerja med
njimi, vrste strokovnih podlag, dolgotrajne postopke njihovih priprav, nejasne pristojnosti
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nosilcev urejanja prostora ter nepopolne podatke v prostoru. Pričakovati je bilo, da ZUreP1 ni mogel nemudoma odpraviti vseh pomanjkljivosti zakonodaje, ki je veljala skoraj
dvajset let, je pa dal dobra izhodišča za njene spremembe. Velika, če ne največjo slabost
nenehnega spreminjanja zakonodaje pa občutijo tako pripravljavci kot načrtovalci
prostorskih aktov, v končni fazi pa tudi investitorji. Mogoče bi bile rešitve vsake
zakonodaje boljše, če bi bili v večji meri vključeni »uporabniki« zakona, torej tako občine
kot prostorski načrtovalci. Rešitve, ki jih je ZPNačrt prinesel s spremembami in
dopolnitvami leta 2009, ki so pričele veljati v letu 2010, pa so rešitve, do katerih je
pripeljala praksa. Tako se je zakon pričel spreminjati in dopolnjevati ob nastanku prvih
problemov, ki jih je ministrstvo za okolje in prostor, kot resorni organ s področja prostora,
zaznalo pri postopku priprave prvih OPN kakor tudi v vlogi udeleženca v postopku priprave
prostorskih aktov. Vendar pa je ZPNačrt prinesel eno ključnih sprememb, zaradi katere pa
postopki priprave prostorskih aktov, pri tem mislim predvsem na OPN, nikakor ne bodo
krajši, temveč daljši. Tako po ZUreP-1 kot po ZPNačrt-u je bil rok za podajo smernic in
mnenj nosilcev urejanja prostora 30 dni. Sprememba ZPNačrt-a je prinesla, da so roki
tako za podajo smernic kot mnenj še vedno 30 dni, z izjemo, da če mnenje ni podano v
roku 30 dni, pripravljavec nadaljuje s postopkom. V tem delu zakonodajalec ni dokončno
zakonsko razjasnil tega določila, ker ni opredelil skrajnega roka za podajo mnenj. Rezultat
številčno malo sprejetih prostorskih aktov po novi zakonodaji ter spreminjanje in
dopolnjevanje prostorskih aktov, ki so veljali v 80. letih, kažejo jasen problem v
razdrobljenosti občin, saj majhne občine niso ne finančno ne kadrovsko sposobne za
pripravo novih prostorskih aktov.
Naloga me je privedla do spoznanja, da imajo slovenske občine z vidika organizacije
prostorskega načrtovanja, manjšo pristojnost pri načrtovanju prostora na svojem ozemlju,
v primerjavi s prikazanimi ureditvami nekaterih držav v Evropski uniji. V določenih fazah
organizacije prostorskega načrtovanja na lokalni ravni je v primerjavi s prikazanimi
ureditvami tudi skoraj identična. Dejstvo je, da priprava prostorskih aktov ni enostranska,
da so tu potrebna tako vključevanja javnosti kot področnih nosilcev urejanja prostora, kar
pa prinese časovno daljše postopke. Zakonodajalec je pri pripravi nove prostorske
zakonodaje venomer poudarjal, da je občina tista, ki ureja prostorsko načrtovanje na
ozemlju svoje občine; kriterije, velikokrat pa tudi vsebino določajo drugi, to so nosilci
urejanja prostora, ki so večinoma državni organi, torej država.
Rezultat, ki sem ga pridobila z analizo odločitev ustavnega sodišča, ki se nanašajo na
prostorske akte občin, je porazen, in sicer da občine niso upoštevale določil zakonodaje, ki
se nanašajo na samo organizacijo. Tako prej veljavna zakonodaja kot veljavna zakonodaja
je za postopke priprave prostorskih aktov določala jasna pravila. Z analizo sem prišla do
rezultatov, da so bila zakonska določila ali namerno spregledana ali razlog, da so si občine
»skrajšale« postopke priprav prostorskih aktov. Nespoštovanje zakonskih določil je
nedopustno ravnanje občine kot pripravljavca prostorskega akta.
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8

PREVERITEV HIPOTEZ

Prva zastavljena hipoteza je bila: »Organizacijo prostorskega načrtovanja narekuje
zakonodaja, ki dopušča predolge in preveč zapletene postopke«. Zakon o
prostorskem načrtovanju, njegove spremembe in dopolnitve, ki so prešle v veljavo
januarja 2010, so prinesle še daljše postopke priprav prostorskih aktov. Če pogledam
samo dejstvo, da je trenutno v Sloveniji le 26 občin sprejelo OPN, ter dejstvo, da je 27
občin v Sloveniji sprejelo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov na
podlagi zakonodaje, ki je veljala v 80. letih, od tega 14 občin vodi postopek sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov že drugič, lahko samo potrdim zastavljeno
hipotezo. Občine so se odločile za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih
aktov predvsem zaradi hitrejšega in manj zapletenega postopka pridobivanja novih
stavbnih zemljišč, in s tem uresničitev novih investicijskih namer. Spremembe in
dopolnitve ZPNačrt-a 2009 pa so prinesle še eno bistveno spremembo, ki je postopke
priprave OPN bistveno podaljšala. To so mnenja nosilcev urejanja prostora. Sprememba
ZPNačrt-a je namreč uvedla določilo, da če po 30 dneh nosilci urejanja prostora ne izdajo
mnenja, občina nadaljuje s postopkom. Zakon s tem določilom ni razjasnil, kateri je
skrajni rok nosilcev urejanja prostora za podajo mnenja. Če niso podana mnenja, ki so
tako predzadnja faza v postopku priprave prostorskega akta, lahko to pripelje do tega, da
bo minister pred izdajo sklepa o usklajenosti čakal na njihovo izdajo. Ob taki določbi, ki jo
je prinesla sprememba ZPNačrt-a, pripravljavcem prostorskih aktov nikakor ni časovno
skrajšala postopka, prav tako ga ni investitorjem, temveč je zakon dopustil, da so
postopki priprave prostorskih aktov bistveno daljši.
Druga zastavljena hipoteza je bila: »Občine imajo z vidika organizacije
prostorskega načrtovanja, v nekaterih drugih pravnih sistemih, večjo
pristojnost.« Prikazane ureditve prostorske zakonodaje v Nemčiji, Avstriji, Švici, Finski in
na Švedskem so me pripeljale do ugotovitve, da je prostorska zakonodaja, njena
organizacija v prikazanih državah, podobno urejena v primerjavi s slovensko zakonodajo.
Prikazane ureditve imajo tri ravni državne organiziranosti oblasti. V večini država prenaša
pristojnost prostorskega načrtovanja na regije oziroma dežele z vidika normativnega
urejanja, z vidika pristojnosti urejanja prostorskega načrtovanja pa na občine. Če
primerjam s pristojnostmi občin v Sloveniji, najdem podobnost z organizacijskega vidika
postopka sprejemanja, predvsem v delu, ki se nanaša na začetek postopka, sodelovanja
javnosti in sprejemanja prostorskih aktov na občinskem svetu. Lahko pa zagotovo trdim,
da so občine pri prostorskem načrtovanju na svojem ozemlju bistveno bolj »svobodne« z
svojimi odločitvami pri načrtovanju prostorskih rešitev v primerjavi s slovenskimi občinami.
V Sloveniji morajo občine v preveliki meri upoštevati mnenja nosilcev urejanja prostora,
katerih odločitve na koncu pripeljejo do ugotovitve, da v Sloveniji občine ne načrtujejo
prostorskega načrtovanja, temveč nosilci urejanja prostora. Drugo zastavljeno hipotezo
bom zato potrdila, saj v prikazanih sistemih prostorska zakonodaja z organizacijskega
vidika pristojnosti prostorskega načrtovanja na ravni občin daje večjo »svobodo« lokalni
ravni, v primerjavi s slovensko ureditvijo.
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Tretja zastavljena hipoteza je bila: »Občine pri prostorskem načrtovanju
prostorskih aktov v nezadostni meri upoštevajo zakonska izhodišča, ki se
vsebinsko nanašajo na organizacijo načrtovanja.« S prikazom odločitev Ustavnega
sodišča RS v obdobju sedmih let sem iskala odgovor na zastavljeno hipotezo. Od 28
odločitev ustavnega sodišča je bilo kar 24 odločitev, ki so se nanašale na kršitev postopka,
za kar je sodišče prostorski akt razveljavilo ali odpravilo. Od vseh prikazanih kršitev
postopka se je največ odločitev ustavnega sodišča sklicevalo na odločitev, da je bil
prostorski akt sprejet, ne da bi bil sprejet tudi program priprave, da ni bila organizirana
javna razgrnitev in da ni bilo javne obravnave. Takoj za tem so se odločitve ustavnega
sodišča nanašale na kršitev občin, da so spremembe prostorskih aktov izvedle le s
tehničnim, redakcijskim popravkom in obvezno razlago ter da se je sprejeti prostorski akt
razlikoval od razgrnjenega osnutka. Na tretjem mestu so po številu kršitev sledile kršitve
občin, kjer prostorski akt ni bil usklajen s hierarhično višjim aktom, ter kršitev občine, da
je sprejela prostorski akt brez predhodno izvedenega postopka sprememb in dopolnitev
hierarhično višjega akta. Na koncu so se odločitve ustavnega sodišča nanašale na kršitev
občin, da je bil prostorski akt sprejet kljub negativnemu mnenju o upoštevanju smernic
nosilcev urejanja prostora, naslednji razlog je bil, da je bila sprememba namenske rabe
izvedena brez predpisanih strokovnih podlag ter da je občina sprejela prostorski akt brez
odločbe CPVO. Iz navedenega izhaja, da občine niso upoštevale zakonskih določil, zato
lahko zastavljeno hipotezo potrdim.
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9

PRISPEVEK RAZISKAVE K STROKI IN ZNANOSTI

Rezultat naloge je natančna opredelitev organizacije prostorskega načrtovanja na
občini, in sicer z vidika postopka priprave prostorskih aktov. Pričakujem in upam, da
bo naloga spodbudila zakonodajalca, da bi bilo potrebno vse spremembe in dopolnitve
zakona izvesti z večjim razmislekom. S tem mislim na dva zakona in eno spremembo v
sedmih letih na področju prostorske zakonodaje, ravno tako na področju gradbene
zakonodaje. Hkrati pa izražam kritiko zakonodajalcu, saj se ob nenehnem
spreminjanju prostorske zakonodaje ni postavil v vlogo pripravljavca. Če bi bil pristop
k izdelavi zakona, bodisi ZUreP-1 ali ZPNačrt-u, boljši, bolj organiziran, z večjo
vključenostjo in upoštevanjem tako občin kot izdelovalcev, ne bi dobili treh »skoraj
novih« zakonov v sedmih letih.
Magistrsko delo je hkrati tudi rezultat mojih izkušenj kot pripravljavca prostorskih
aktov (vodenje postopkov priprave prostorskih aktov), zato je naloga ponazoritev
uporabe zakonov v praksi.
Na podlagi naloge sem prišla do naslednjih ugotovitev, ki bi jih moral zakonodajalec
pri morebitni ponovni spremembi prostorske zakonodaje upoštevati, in sicer:
bi bilo potrebno bolje urediti status nosilcev urejanja prostora, saj tako s
smernicami kot z mnenji posegajo v pristojnost občine kot prvenstvene
urejevalke prostora na svojem ozemlju. Tu mislim predvsem na zadnje
spremembe ZPNačrt, kjer je bil s spremembami črtan rok 30 dni za podajo
mnenj. Z navedenim določilom je državni zbor s sprejetjem zakona postavil
občine v položaj, da ob morebitnem neupoštevanju smernic in z dodatnimi
utemeljitvami o smotrnosti predlaganih prostorskih ureditev, ne pridobijo
pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora. Poudarila pa bi tudi pravni status
smernic oziroma mnenj. Ti niso noben posamični pravni akt, na katerega bi se
občina ob morebitnem nestrinjanju lahko pritožila. Iz zakonodaje izhaja, da ob
morebitnem neupoštevanju smernic, ni pozitivnega mnenja nosilcev urejanja
prostora, torej še ena potrditev, da prostorsko načrtovanje določajo nosilci
urejanja prostora.
bi bilo potrebno zagotoviti večjo podporo pripravljavcem prostorskih aktov v fazi
usklajevanj z nosilci urejanja prostora. Ministrstvo za okolje in prostor, kot
resorno ministrstvo pri prostorskem načrtovanju, bi moralo imeti status
vmesnega člena med nosilci urejanja prostora in občino, predvsem v zadnji fazi
pridobivanja mnenj, ko bi s ponovno presojo vseh mnenj občinam omogočilo
»izpodbijanje« le-teh, in samo odločilo o želenih prostorskih ureditvah na
območju občine. Torej bi lahko ministrstvo na koncu postopka odločilo tudi v
prid občini, in kljub izdaji morebitnega negativnega mnenja, potrdilo predlagane
prostorske ureditve, kot jih predlaga občina.
bi bilo potrebno opredeliti odgovornost posameznih oseb, ki bi jim bila dokazana
namerna kršitev zakonskih določil v postopku priprave prostorskega akta,
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treba je »vrniti« večjo vlogo občinam v postopku izdaje konkretnega upravnega
akta, tj. izdaje gradbenega dovoljenja, in sicer z uvedbo »vmesne lokacijske
stopnje« izdaje dovoljenja za poseg v prostor,
pri pripravi prostorske zakonodaje ne sme biti prvenstveni cilj skrajšanje
postopkov, saj to prinese slabše zakonske rešitve.

Naloga bo prispevala k razvoju upravno-procesnega prava, ki sodi v polje pravnih
znanosti.
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10 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE
Pridobljeni rezultati raziskave so lahko dobra osnova zakonodajalcu, da jih umesti v
zakonske dopolnitve. Predvsem nespoštovanje zakonskih pravil, ki pomeni hudo
kršitev zakonodaje. Rezultati so lahko temelj pri zasnovi močnega sistema
sankcioniranja kršiteljev postopkov. Lahko pa zakonodajalec uporabi te kršitve na drug
način, in sicer z vidika nudenja izobraževanj pripravljavcem prostorskih aktov,
predvsem malim občinam, ki so strokovno in kadrovsko šibkejše od večjih in mestnih
občin. Manjše občine niso samo kadrovsko šibkejše, so tudi finančno manj zmogljive,
kar je tudi vzrok, da se je kar nekaj občin odločilo raje za spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin planskih aktov, namesto da bi izdelale nove prostorske
dokumente.
Naloga kaže tudi na napake pripravljavcev prostorskih aktov pri vodenju postopkov
priprave prostorskih aktov, zato bo koristna pomoč pripravljavcem, da se bodo izognili
nadaljnjim kršitvam.
Ključni člen prostorske zakonodaje je ministrstvo za okolje in prostor. Z magistrsko
nalogo pridobljeni rezultati bodo uporabni tudi za to ministrstvo, da bo lahko
razmišljalo o možnosti umestitve »varovalk« v prostorsko zakonodajo ter s tem
pripomoglo tudi k večji učinkovitosti postopkov priprave prostorskih aktov.
Rezultati magistrskega dela pa so uporabni tudi za premislek Vlade RS, da bi se
odločila za združevanje občin, ne pa za njihovo drobljenje.
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11 ZAKLJUČEK
Urejanje prostora in prostorsko načrtovanje sta dva izmed poglavitnih ciljev vsake občine,
saj se vsak državljan vsaj enkrat v življenju sreča s prostorom, pa naj bo to pri urejanju
zemljišča za gradnjo na ravni občine, pridobitvi gradbenega dovoljenja, ali pa pri vplivu
posegov v prostor drugih oseb.
Obdobje veljavnosti preteklega družbenega sistema lahko označim z zakonodajo, ki je
veljala v 80. letih preteklega stoletja. Ta ni zagotavljala dovolj hitre realizacije
investicijskih namer, pa tudi kvalitete prostorskih aktov ne, saj so le-ti in njihova
preohlapnost pripeljali do različnega razumevanja predpisov ob izdaji gradbenih dovoljenj,
v prostoru pa povzročali nered.
Nova prostorska zakonodaja pa naj bi odpravila pomanjkljivosti prejšnjega prostorskega
sistema. Organizacija prostorskega načrtovanja je v prvi vrsti postopek, ki ga določa
zakon. Na lokalnem nivoju, torej nivoju občine kot pripravljavca prostorskih aktov
prvenstveno veže zakon in njegova pravila. S tega stališča sem naredila raziskavo za
potrebe svoje magistrske naloge.
Prek prikazov pretekle pravne ureditve na področju prostorskega načrtovanja, s
podrobnejšo analizo ZUreP-1, ki je pomenil čisto prenovo prostorske zakonodaje, kakor
tudi novega ZPNačrt-a sem prišla do ugotovitve, da je slovenska zakonodaja z vidika
postopkovne organizacije solidna, z nekaj spremembami pa bi postala dobra.
Razloge lahko iščem ne le v organizaciji prostorske zakonodaje, ki jo določa zakon, razlog
je tudi prevelika razdrobljenost občin, ki tako kadrovsko kot finančno ne zmorejo tako
zahtevnih postopkov za urejanje prostora. Majhne občine v prvi vrsti nimajo dovolj
finančnih sredstev, s katerimi bi lahko zagotovile prostorske akte po novi pravni ureditvi
prostorske zakonodaje. Da je to tako, je v nalogi pokazal rezultat, da se je četrtina
slovenskih občin odločila za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov, nekatere sicer vzporedno vodijo postopke novih prostorskih aktov, vendar pa
četrtina slovenskih občin sploh še ni pričela postopka priprave OPN. Poleg pomanjkanja
finančnih sredstev razlog za nastalo situacijo lahko najdem tudi v tem, da so majhne
občine kadrovsko šibke. Torej nimajo dovolj kadra ali pa premalo strokovno
usposobljenega za vodenje postopkov priprave prostorskih aktov. Občine so se odločile za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov tudi zato, ker je postopek
bistveno krajši, s tem pa omogočijo investitorjem hitrejšo rešitev za izpeljavo investicijskih
namer.
Glede na dejstvo, da imamo zatečeno stanje, torej rezultat velike razdrobljenosti lokalne
samouprave, bi moral zakonodajalec razmišljati, kako rešiti zatečeno stanje. Rešitev vidim
v ustanovitvi pokrajin. S tem bi bila omogočena tako večja strokovna podpora občinam
kakor tudi razbremenitev pristojnega ministrstva za urejanje prostora. Sistem
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centralizacije, ki ga mora ministrstvo izvajati pri postopkih prostorskega načrtovanja, je
slab in pripelje do postopkov, ki so časovno predolgi, tudi zaradi preobremenjenosti
ministrstva.
Nekatere občine pa so »krajšale« postopke tudi z neupoštevanjem zakonskih določil, kar
je privedlo do razveljavitve ali pa do odprave prostorskih aktov. Nihče pa se ni vprašal, kaj
so te odprave oziroma razveljavitve prinesle. Občine so s svojimi kršitvami izgubile čas in
denar ter povzročile veliko nezadovoljstvo občanov.
Skrb vzbujajoča pa je tudi dejstvo, da praktično vsi posegi zakonodajalca na področju
prostorske zakonodaje, sledijo ideji normiranja postopkov in vsebin priprave prostorskih
aktov in to tako, da bi prostorski akti določili vse podrobne pogoje gradnje in zato
sodelovanje stranskih udeležencev ne bi moglo vplivati na obseg gradnje oziroma na
njene vplive na zemljišča zainteresiranih oseb ter na okolje nasploh.
Vlada se tega problema premalo zaveda, zato že dlje časa vztraja pri predlogih, na
podlagi katerih prostorski akti postajajo čedalje podrobnejši, dobivajo tudi takšna imena,
hkrati se podaljšujejo roki njihove priprave, višajo stroški in manjša njihovo razumevanje.
Tudi državni zbor ugotavlja, da so postopki zaradi »šikanoznega nasprotovanja mejašev
predvidenih gradenj« dolgotrajni. Vendar Vlada ne pripravlja predlogov za izboljšanje
izdaje gradbenih dovoljenj, ampak usmerja svoje predloge v takšne rešitve priprave
prostorskih aktov, ki naj bodo izdelani tako podrobno, da je na njihovi podlagi mogoče
izdati gradbeno dovoljenje, zato naj v postopku izdaje gradbenih dovoljenj ne bi bilo
potrebe po udeležbi drugih oseb, razen investitorja.
Za konec pa bi omenila še nekaj. Leta 2006 sem izdelala specialistično nalogo z naslovom
Zakonitost pri dovoljevanju posegov v prostor. V zaključku naloge sem navedla izboljšave,
ki bi jih morala zakonodaja vključiti. Izhajala sem predvsem iz prakse. Prva izboljšava, ki
sem jo predlagala, je, da bi morala zakonodaja vključiti večji nadzor nad sprejemanjem
prostorskih aktov na ravni občin. To je prinesel ZPNačrt z določilom izvajanja nadzora
zakonitosti (ZPNačrt, 52. a člen). Naslednji moj predlog v specialistični nalogi je bil, da bi
bila potrebna »vrnitev« izdaje odločb o dovolitvi gradnje enostavnih objektov. To se je
zgodilo s spremembo ZGO, tako da upravne enote vodijo postopke izdaje gradbenih
dovoljenj za enostavne objekte. Tretji predlog je bil: »vrnitev« odločitve upravnemu
organu, kdo je stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. To se je zgodilo z zadnjo
odločbo ustavnega sodišča pred mesecem dni, s katero je Ustavno sodišče razveljavilo
zakonsko določilo ZGO-1 v delu, ki se je nanašalo na stranke v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja. Zadnji predlog, ki sem ga navedla v specialistični nalogi, pa se je
nanašal na pristojnost občine, in sicer sem predlagala, da bi imela občina večjo pristojnost
pred posegom v prostor, kot jo je imela z lokacijsko dokumentacijo. Ta predlog se ni
uresničil, lahko pa bi se z »vmesno lokacijsko stopnjo« izdaje gradbenega dovoljenja.
Predlagana sprememba gradbene zakonodaje, ki bi pripeljala do racionalnejših postopkov,
je uvedba postopka »vmesne lokacijske stopnje« odločanja. Tako ureditev smo že poznali,
in sicer pri izdaji lokacijskih dovolj. S tem bi se investitorjem gradnje zmanjšalo tveganje
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zaradi previsokih stroškov, ki jih morajo po veljavni zakonodaji investirati v celotno
projektno dokumentacijo, tudi tisto povsem tehnično in okoljevarstveno in to še pred
ugotavljanjem morebitnih utemeljenih pravnih koristi posameznikov, katerih zavarovanje v
postopku bi lahko toliko spremenilo lokacijske pogoje gradnje, da gradnja za investitorja
ne bi bila več izvedljiva. Z uvedbo vmesne, lokacijske stopnje odločanja o sprejemljivosti
gradnje, bi bila tudi vlagateljem pred nakupom zemljišča, olajšana odločitev za nakup,
kakor tudi zmanjšano tveganje zaradi previsokih stroškov, nastalih zaradi morebitnega
zavarovanja pravnih koristi posameznikov. Pri tem naj poudarim, da bi bila tudi ena izmed
rešitev, kjer bi bilo tveganje za samega investitorja manjše ta, da bi pri odločanju
upravnega organa v postopku »vmesne, lokacijske stopnje«, občinski organ, kot
pripravljavec prostorskega akta odigral tudi pomembno vlogo, t.j. s potrditvijo želenega
posega v prostor, s skladnostjo s prostorskim aktom. Da pa se ne bi vrnili čisto v postopek
izdaje lokacijskih in gradbenih dovoljenj, kot je bilo to v pretekli ureditvi prostorske
zakonodaje, bi bil postopek, po mojem mnenju, kot ga določa ZGO-1, t.j. s strankami v
postopku, le za »vmesno, lokacijsko stopnjo«. Po pridobitvi pravnomočnega dovoljenja,
pa bi bil v postopku, za izdajo gradbenega dovoljenja, za katerega bi bilo obvezno priložiti
le projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, usklajenega z odločbo, izdano na
»vmesni, lokacijski stopnji«, investitor edini udeleženec postopka. S tem bi zadostili
željam po čim krajših postopkih, kakor tudi postopkih, kjer bi bili riziki za investicijska
vlaganja manjši.
Načelo, ki bi ga moral zakonodajalec upoštevati pri pripravi zakonodaje, katera bi prinesla
večjo in racionalnejšo organizacijo tako prostorske, kot gradbene zakonodaje je načelo,
da sta prostorska in gradbena zakonodaja medsebojno povezani.
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PRILOGA 1

Priloga 1: Izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - s spremembami in dopolnitvami od leta
1990 do 2004

Izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990 – s spremembami in dopolnitvami od leta 1990 do leta 2004
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PRILOGA 2
Priloga 2: Prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov po
občinah v Sloveniji (september 2010)
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PRILOGA 3
Priloga 3: Prikaz občinskih prostorskih aktov po občinah v Sloveniji
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PRILOGA 4
Priloga 4: Izsek iz OPN Mestne občine Novo mesto (strateški del)
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Splošni PIP
1.Namembnost, dejavnosti, lega, velikost in oblikovanje objektov ter ureditev, parcelacija
Splošni PIP o vrstah dopustnih dejavnosti,
Splošni PIP o vrstah dopustnih objektov glede na namen,
2.Prometna, okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura
Splošni PIP za gradnjo GJI,
Splošni PIP za gradnjo in urejanje cestnega omrežja,
3.Ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter obramba
PIP za celostno ohranjanje kulturne dediščine; varstvo kulturne dediščine, kulturni spomenik, registrirana kulturna
dediščina, registrirana arheološka dediščina, vplivno območje kulturne dediščine,
Splošni PIP za ohranjanje narave,
_
_
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Priloga 5: Izsek iz OPN Mestne občine Novo mesto (izvedbeni del)

LEGENDA:

Izsek iz grafičnega dela OPN Mestne občine Novo mesto

PRILOGA 5

PRILOGA 6
Priloga 6: Tabela priprave OPN
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PRILOGA 7
Priloga 7: Tabela priprave OPPN
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