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1. Pravo/Regulacija je rezultat družbenega procesa, ki se pojavi
v sleherni še tako primitivni družbi.

2. Družba ustvarja pravo in pravo vpliva na družbo.

UBI SOCIETAS, IBI IUS – Kjer je družba, tam je pravo.



1. Neformalna regulacija / pravila obnašanja

2. Formalna – pravna regulacija / zakon, predpis

Regulacija.



25. Ako izbije pozar u kuci, i neko, ko dodje da ga gasi, baci oko na svojinu vlasnika te
kuce, te je uzme za sebe, da bude bacen u istu tu vatru.

36. Polje, vrt i kuca oficira, vojnika ili onoga koji je obavezan da placa danak, ne mogu
se prodati.

44. Ako neko uzme polje koje nije obradjivano da ga za tri godine pripremi za oranje, ali
je lenj i to ne uradi, duzan je da ga cetvrte godine poore, podrlja i zaseje, pa da ga vrati
vlasniku, i da za svakih deset gana (1 gan = 6.3 hektara) zemlje plati deset gura (1 gur
= 150 litara) zita.

48. Ako je neko duzan zbog zajma, a nevreme opustosi njegovo polje, unisti zetvu, ili
usled suse zito ne izraste; te godine nije duzan da da zito svom poveriocu, svoju
duznicku tablicu umocice u vodu i nece platiti svoj dug za tu godinu.

53. Ako je neko suvise lenj i neodrzava svoju branu u ispravnom stanju; ako se u
njegovoj brani pojavi pukotina i brana popusti i srusi se, te voda preplavi sva polja, onda
neka onaj na cijoj brani se pojavila pukotina nadoknadi stetu za zito koje je njegovom
krivicom unisteno.

55. Ako neko otvori svoj kanal za navodnjavanje da bi zalio svoje polje, ali bude
neoprezan, pa voda poplavi polje njegovog suseda, dam u nadoknadi onoliko zita koliko
je sused izgubio njegovom nemarnoscu.

Primer formalne regulacije
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4000 let pisne regulacije!

Hamurabijev zakonik, 1760 p.n.š.



Stavbni red iz leta 1875.
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Stavbni red iz leta 1875.



Stavbni red iz leta 1875.



Stavbni red iz leta 1875.



Stavbni red iz leta 1875.



Stavbni red iz leta 1875.



150 let “celovite” regulacije.

1. Do leta 1984 v Sloveniji veljajo “preprosti” in “razumljivi” predpisi in nenapisana
pravila.

2. Leta 1984 je uvedena sistemska reforma. Trije stebri družbenega planiranja /
prostor, ekonomija, sociala. Okoljske vsebine se prvič “presojajo” v okviru
prostorskih postopkov. 2 sistemska zakona (gradnje in planiranje).

3. Leta 1993 sprejet nov sistemski zakon o varstvu okolja. Okolje se osamosvoji.
Prostorska regulacija se spreminja minimalno.

4. Leta 2003 uvedena sistemska reforma regulacije prostora. 2 sistemska zakona
(gradnje in planiranje).

5. Leta 2007 uvedena sistemska reforma (gradnje in planiranje).

6. Leta 2010 državno planiranje v samostojni zakon.

7. Leta 2013 Vlada RS napovedala celovito sistemsko reformo regulacije prostora.

8. Leta 2014 Vlada RS pripravlja zakon o legalizacijah.
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SODELOVANJE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE



KONCENTRACIJA INTERESOV / INFLACIJA SEKTORSKE
REGULACIJE
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DVE RAVNI REGULACIJE / DRŽAVA IN OBČINE



REGULACIJA PROSTORA / KRAJINE - DOKUMENTI

Vir: http://drugg.fgg.uni-lj.si/785/1/PUD_0207_Marot.pdf



INFLACIJA SEKTORSKE REGULACIJE
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PRIMER:
POSTOPEK PRIPRAVE OPN

Vir: http://213.161.20.33/doc/Organigram%20priprave%20OPN.pdf



IZHODIŠČA ZA NADALJNE SODELOVANJE PRI PRIPRAVI
REŠITEV







1. Med-sektorsko sodelovanje je ključno in pričakujemo, da bo steklo operativno,
na predlogih nove zakonodaje in zakonih, ki so sočasno odprti - pričakujemo
vključevanje občin.

2. V bližnji prihodnosti bo najpomembnejša prostorska in gradbena naloga
»urbana prenova«, zato je treba s prenovo zakonodaje pohiteti.

3. V nadaljnjem postopku naj se izvedejo spremembe obstoječega zakonodajnega
okvira, ker bodo te izvedene prej in z manj neznankami, kot tvegana priprava
nove zakonodaje.

4. Aktualne zakonodajne aktivnosti je treba vključiti v delo medresorske delovne
skupine in vsebinsko povezati z delom delovnih skupin in občin.

5. Takoj prične naj se prične s pripravo konkretnih zakonodajnih predlogov za
enajst vsebinskih prioritet, ki so se izluščila v prvem krogu dela imenovanih
skupin.

IZHODIŠČA ZA NADALJNE SODELOVANJE PRI PRIPRAVI
REŠITEV
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1. Takojšnja regionalizacija državnega prostorskega načrtovanja ob hkratni pozitivni
diskriminaciji medobčinskega prostorskega načrtovanja

2. Povezovanje razvojnega in prostorskega načrtovanja s ciljem doseganja prostorske
skladnosti razvojnih dokumentov države, statističnih regij (RRP) in občin.

3. Sprememba dovoljevanja graditve objektov po predlogu strokovne javnosti (ZGOdba).

4. Redukcija vsebin prostorskega načrtovanja na ravni občin (a) na urbanistične vsebine in
(b) z neposredno rabo določil Prostorskega reda Slovenije pri izdaji dovoljenj za gradnjo.

5. Desetletja mrtvo zemljiško politiko je treba oživiti z ustanovitvijo namenskih finančnih
skladov na ravni občin. Skladi naj se namensko financirajo iz (a) davka na nepremičnine in
(b) kapitalskih dobičkov na spremembo namenske rabe.

6. Sistem stroškov komunalnega opremljanja naj se posodobi tako, da bo izrazito pozitivno
vzpodbujano doseganje višjih gostoto in raba že urbaniziranih površin.

7. Gradbena parcela naj postane osrednji povezovalni instrument načrtovanja, dovoljevanja,
graditve, evidentiranja in obdavčitve prostora. Gradbena parcela naj bo končni rezultat
načrtovanja prostora in se v nadaljnjih postopkih prevzame iz prostorskih aktov.

VSEBINSKE PRIORITETE PO PREDLOGU SOS 2014



8. Geodetske podatke za načrtovanje prostora je potrebno določiti tako, da se določi način
zagotavljanja položajne usklajenosti evidentiranih nepremičnin, namenske rabe in podatkov
prikaza stanja prostora. Vodi naj se podatek o zazidanih zemljiščih (evidenca dejanske rabe
po podatkih upravnih aktov).

9. Presojanje okoljske sprejemljivosti planov in projektov je treba bolje integrirati v sistem
načrtovanja prostora in gradnje objektov. V prvi fazi je treba bistveno spremeniti fazo
»screeninga«.

10.Treba prenoviti gradbeno inšpekcijo, tako da bo ta uspela odkriti in sankcionirati
novonastale nedopustne gradnje.

11. Okrepiti je treba vlogo javnosti s pripravo:

l javnih poročil o stanju v prostoru,
l ureditvijo statusa NVO v javnem interesu in
lz izboljšavo dostopa do informacij o prostoru.

VSEBINSKE PRIORITETE PO PREDLOGU SOS 2014



Hvala za pozornost!


