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Priročnik obravnava vprašanje osrednjega pomena za socialni, gospodarski in institucionalni 
razvoj lokalnih skupnosti v jugovzhodni Evropi, ki jih zastopajo združenja, preko mreže 
združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS). Vseh trinajst entitet ima različna 
družbena okolja v smislu gospodarskega upravljanja in političnih struktur. Skoraj vsi so 
trenutno v različnih fazah večje socialno-ekonomske tranzicije, ki nalaga nove izzive za vse 
sektorje gospodarskega upravljanja. Na noben sektor pa spremembe ne vplivajo bolj 
neposredno kot na urbanistični razvoj in menedžment, glede na ključno vlogo urbanih 
središč v nacionalnem razvoju. Le-to, skupaj s ciljem vključevanja v Evropsko unijo, je 
motiviralo pripravo pričujoče študije. 
 
Hitra rast mest je ustvarila drastično povečanje potreb po zemljiščih, storitvah, kreditnih in 
življenjskih priložnostih. Razumljivo je, da lokalne oblasti težko ostanejo ažurne glede na 
kompleksnost in obseg teh potreb. Posledično so si ljudje morali pomagati sami, in sicer z 
različnimi vrstami neformalnih naselij, ki so se pojavila v vseh državah, kot opažajo združenja 
lokalnih oblasti, ki so sodelovala pri študiji. 
 
Poudarek študije je na najpogostejši obliki neformalnih naselij, in sicer na velikih, obmestnih 
naselij, ki jih sestavljajo individualne družinske hiše, zgrajene predvsem na kmetijskih 
zemljiščih v zasebni lasti v okolici velikih mest. Druga vprašanja, kot so vključevanje Romov 
ali drugih skupin s posebnimi potrebami, se ne obravnavajo neposredno, pač pa s pomočjo 
pri odstranjevanju ovir za trajnostni razvoj mest, saj bo prav to koristilo vsem družbenim 
skupinam. 
 
Integracija neformalnih naselij na formalni trg  zemljišč in nepremičnin neizogibno postavlja 
v središče pozornosti poročila pravna vprašanja, čeprav so načrtovanje in gradbeni standardi 
ter predpisi, upravni postopki za obdelavo razvojnih aplikacij, precej na kratko obravnavani. 
 
Metodologija: 
 
Priročnik je bil pripravljen s pomočjo vprašalnika. Anketiranci so bili lokalni strokovnjaki iz 
vseh sodelujočih združenj lokalnih oblasti. Vse informacije in podatke je analiziral izkušeni 
regionalni svetovalec, ki je pripravil poročilo. Na voljo je mnogo informacij na področju 
ustreznih pogojev v mestih, zakonih, postopkih, načrtih in situacijah na nacionalni ravni 
vsake države. Podatki so na voljo v več tabelah. 
 
Vprašanja v zvezi z urbanističnim načrtovanjem 
 
Na sedanji stopnji družbeno-gospodarske tranzicije so lokalne oblasti v jugovzhodni Evropi 
pod pritiskom, da bolj učinkovito načrtujejo sisteme, s katerimi bi pritegnile naložbe in 
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spodbudile gospodarstvo. To poskušajo predvsem s poenostavitvijo predpisov za načrtovanje 
in gradnjo ter upravnih postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj. Lokalne oblasti bodo 
postale v prihodnje bolj ekonomsko ambiciozne, vendar pa bodo morale upoštevati druge 
socialne in okoljske vidike, kot npr. uravnoteženje potreb vlagateljev in razvijalcev s tistimi v 
lokalni skupnosti.  
 
Spodbujanje sodelovanja 
 
V zrelih demokracijah je sodelovanje ali participacija ključni element pri zagotavljanju, da 
načrtovanje dosega in ohranja družbeno legitimnost. Ta integralna vsebina zahteva takšen 
modus operandi strokovnih načrtovalcev, da svoje znanje in izkušnje postavijo v službo širše 
skupnosti, ne pa, da iščejo skozi nenehno samopotrjevanje tudi potrditev svojih načrtov. 
 
Ugotovitve študije kažejo, da je sprememba vloge od nadzora k urejanju in svetovanju stalen 
proces za nekatera združenja - članice NALAS. Zaposleni na lokalni ravni, lokalne oblasti in 
njihova združenja, bi imele nedvomno korist od večje povezanosti z evropskimi mrežami, ki 
bi lahko dajale praktične smernice, tudi s pomočjo študij primerov. Na ta način je lahko 
participacija priložnost za številne zainteresirane v zasebnem sektorju in civilni družbi ter za 
razne posebne interesne skupine, da vplivajo na oblikovanje strategij, pa tudi na njihovo 
izvajanje. 
 
To spoznanje bo motiviralo lokalne skupnosti prek svojih reprezentativnih združenj, da 
razvijejo dobro opredeljene participativne postopke pri odločanju, ki bodo zagotovili, da so 
vse zainteresirane strani vključene v proces, ter da opredeljujejo in izvajajo svoje vloge jasno 
in učinkovito. 
 
Decentralizacija 
 
Priročnik upravičeno poudarja, da učinkovita decentralizacija zahteva, da se pristojnosti in 
odgovornosti ujemajo s prerazporeditvijo finančnih, tehničnih in drugih sredstev. Če ti 
umanjkajo, lahko decentralizacija ovira učinkovito načrtovanje in spodkopava javno politično 
podporo ter demokracijo. Prerazporeditev osebja lahko zahteva tudi spremembo delovne 
prakse in kulture, ki lahko vzame nekaj časa ali povzroči motnje v obdobju pred realizacijo 
pozitivnih rezultatov. 
 
Pomembno bo zmanjšanje navzkrižja interesov med centralnimi in lokalnimi oblastmi. To bo 
najbolj verjetno, ko bo šlo za različne stranke na različnih ravneh oblasti ali, ko se politične 
ambicije županov velikih mest ne bodo razumele kot grožnja za tiste, ki so na oblasti na 
nacionalni ravni. Pravilno reševanje teh vprašanj je eden od ključnih elementov pri 
zagotavljanju učinkovitega in uspešnega načrtovanja sistema, ki bo ustvaril priložnosti za 
vsakogar. 
 
Opredelitev javnega interesa 
 
Z razpadom socializma javni interes več ni opredeljevala država, ampak ga je opredeljevala 
množica zasebnih in skupnih civilnih družb. Zato je ključna tema za članice mreže NALAS iz 
držav v socialno-ekonomski tranziciji, da pomagajo lokalnim skupnostim pravilno opredeliti 
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javni interes, pa tudi ugotoviti, skozi široko  zasnovane razprave, kateri zasebnimi interesi so 
tehtni in bi morali kot taki biti vključeni v načrte in strategije, medtem ko bi morali biti 
negativni izključeni. 
 
Eden od izzivov, s katerimi se soočajo načrtovalci po vsem svetu, in ne samo v lokalnih 
skupnostih JV Evrope je vprašanje, kako  najti ravnovesje med tržno občutljivimi strategijami 
in interesi vlagateljev ter hkrati ohraniti varovanje javnega interesa. Ključni element 
uravnovešenja je gotovo varovanje javnega zdravja in varnosti. 
 
Spreminjajoča se vloga za načrtovanje 
 
Priročnik priznava ključno funkcijo načrtovanja na razvijajočih se trgih za spodbujanje naložb, 
kar pomeni tržno občutljivost. Vendar pa ugotavljamo tudi, da je to potrebno storiti na 
načine, ki zagotavljajo koristi naložbenega prihodka širši skupnosti, kot tudi investitorjem. Za 
strokovne planerje to zahteva nekaj usposabljanja, priložnosti za ekskurzije in mreženje s 
strokovnjaki iz drugih lokalnih skupnosti z več izkušnjami pri menedžmentu zasebnih naložb v 
javno korist. Pričujoče delo prav tako sugerira, da je še mladim strokovnjakom  potrebno dati 
možnosti za študij in usposabljanje v drugih evropskih državah, kjer se praktične izkušnje 
dobro uveljavljajo. 
 
Vključevanje neformalnih naselij v formalni stanovanjsko-zemljiški trg 
 
Ključna značilnost tega priročnika je njegova osredotočenost na razširjenost neformalnih ali 
neregistriranih naselij v večini občinskih predpisov. To vprašanje ni omejeno na države 
jugovzhodne Evrope, pač pa je umestno tudi na Portugalskem in v Grčiji. Tako je razumljiva 
skrb v asociacijah združenja NALAS za razrešitev tega vprašanja in opredelitev možnosti za 
legalizacijo in integracijo teh naselij v formalni stanovanjsko-zemljiški trg. 
 
Vzroki za neformalna naselja, njihov obseg in značilnosti, so povzete v poglavju 4. 
Opisani sta dve glavni vrsti: barakarska naselja, zgrajena predvsem na zemljiščih v javni 
lasti, kjer živi velik delež Romov in velika obmestna naselja z družinskimi hišami. 
Poročilo se osredotoča na zadnjo kategorijo in povzema opravljanje storitev, prakse 
načrtovanja in oblike gradnje. Prav tako opisuje odnos med neformalnimi naselji in 
širšim trgom nepremičnin, ki zagotavlja trdno podlago za oceno možnosti za legalizacijo. 
 
Opredeljeni so trije pravni okviri v zvezi z legalizacijo neformalnih naselij. Gre za 
primere, ko zakoni in načrti posebej ne obravnavajo neformalne gradnje; 2) Osnovni 
zakoni o urbanističnem načrtovanju, podzakonski akti in planski dokumenti, ki na 
nacionalni in lokalni ravni prepoznavajo in obravnavajo vprašanje neformalnih gradenj 
in; 3) Posebni zakoni (lex specialis) in podzakonski akti, ki omogočajo učinkovito 
legalizacijo in ureditev. Institucionalne strukture in prakse načrtovanja so obravnavane 
kot osnova za poglobljene razprave treh primerov študij Združenja albanskih občin 
(AAM), Združenja lokalne samouprave Republike Makedonije (ZELS) in Stalne 
konference mest in občin (SCTM, Srbija). 
 

Študije primerov utirajo pot razpravi v zadnjem poglavju, ki ponuja model oz. postopke 
zakonske ureditve neformalnih naselij in legalizacijo neformalne gradnje. To zagotavlja 
skrbno premišljen in celovit pravni okvir namenjen oblikovalcem politik. Predlaga se 
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posebne zakone, s katerimi se lahko uresničijo politični cilji. Čas bo pokazal ali bo 
zadostoval pravni pristop za reševanje kompleksnih družbenih in gospodarskih 
vprašanj. Morda je potrebna dodatna pozornost za poenostavitev upravnih postopkov, 
pregled načrtovanja in standardov za gradbene objekte in rušenje za načrtovanje 
nepotrebnih predpisov. Če takšne ukrepe kombiniramo s priporočenim postopkovnim 
modelom, lahko to pomaga zagotoviti celosten pristop za lažje postopno vključevanje 
neformalnih naselij v formalin trg nepremičnin. 
 

Mednarodne izkušnje kažejo, da poskus doseči takšno vključitev v kratkem času lahko 
ustvari več neželenih posledic. Pristop “korak-za-korakom” omogoča oblikovalcem 
politik in uradnikom, da se učijo iz prakse, zato je le-ta lahko realna podlaga za 
doseganje želenih ciljev. 
 
Struktura priročnika: 
 
Poglavja 1 do 3 nudijo neprecenljiv vpogled in primerjalno analizo v sisteme 
urbanističnega načrtovanja in s tem povezanih nacionalnih zakonodajnih okvirov v 
operativnem območju NALAS, s čemer je pričujoča študija edinstven vir za oblikovalce 
politik in donatorje v prizadevanjih za izboljšanje urbanega upravljanja na način, ki 
koristi vsemu prebivalstvu in hkrati ščitili okolje in kulturno dediščino. Študije primerov 
AAM, ZELS in SCTM v poglavju 4 zagotavljajo ogromno informacij o pravnih in 
institucionalnih okvirih, znotraj katerih se formalizacija oz. legalizacija predlaga oz. 
izvaja, iz vidika javnega sektorja. V poglavju 5, izhajajoč iz poročila študij, je predlog 
splošnega modela za legalizacijo postopkov kot podroben okvir namenjen ukrepom.  
 
Vsem, ki so prispevali k temu poročilu gre zahvala in čestitke, da so sprejeli tako velik 
izziv. Branje je bistvenega pomena za oblikovalce politik in vse strokovnjake, 
organizacije civilne družbe in raziskovalce pri reševanju tega izziva. Ne nazadnje se 
zahvaljujemo GIZ za financiranje študije. Upamo, da bomo takšne podpore deležni še v 
prihodnje; člani mreže NALAS in njihove asociacije članice pa si bodo prizadevale za 
uporabo dobrih primerov in napotkov, ki jih ponuja študija, z namenom izboljšati 
življenjske pogoje in življenja naraščajočega števila mestnega prebivalstva v regiji in 
izven nje. 
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Seznam okrajšav  
 
Seznam združenj občin  
AAM Association of Albanian Municipalities - Skupnost albanskih občin 
ACOR Association of Communes of Romania - Skupnost občin Romunije 
AKM  Association of Kosovo Municipalities - Skupnost kosovskih občin 
SOGFBIH Association of Municipalities and Cities of the Federation of Bosnia and 

Herzegovina - Združenje občin in mest federacije BIH 
ALVRS  Association of Towns and Municipalities of Republic of Srpska - Skupnost mest 

in občin Republike Srbske  
 
CALM Congress of Local Authorities from Moldova - Kongres lokalnih skupnosti 

Moldavije 
NAMRB National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria - Nacionalno 

združenje občin v Republiki Bolgariji 
SCTM Standing Conference of Towns and Municipalities, National Association of 

Local Authorities of Serbia - Stalna konferenca mest in občin 
SOS Association of Municipalities and Towns of Slovenia - Skupnost občin Slovenije 
UMM Union of Municipalities of Marmara, Turkey - Združenje občin Marmare 
UOM Union of Municipalities of Montenegro - Združenje občin Črne gore 
UORH Association of Municipalities of the Republic of Croatia - Skupnost občin 

Republike Hrvaške 
ZELS Association of the Units of Local Self-government of Republic of Macedonia - 

Združenje enot lokalne samouprave Republike Makedonije 
 
 
Druge okrajšave 
ALUIZNI Agencija za legalizacijo, urbanizacijo in integracijo neformalnih gradbenih 

naselij 
AP Akcijski plan 
OOS Organizacija na osnovi skupnosti 
CEMAT Svet Evrope, Evropska konferenca ministrov odgovornih za regionalno 

planiranje  
PS Participacija skupnosti  
PUP Podroben uredbeni plan 
ECTP Evropski svet prostorskih načrtovalcev 
EIA Direktiva o presojah vplivov na okolje  
EU  Evropska unija 
GIS Geografski informacijski sistem 
GIZ Nemška družba za mednarodno sodelovanje 
SURN Splošni uredbeni načrt 
SUN Splošni urbanistični načrt  
IUSD Institut za urbanistične študije in dizajn 
STU Svet za teritorialno usklajevanje  
KRRTRSH Svet za teritorialno usklajevanje v Republiki Albaniji  
LS Lokalna skupnost 
ALS  Asociacija lokalnih skupnosti  
LLE Lokalna legalizacijska enota  
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OPN  Občinski prostorski načrt 
NALAS Združenje asociacij lokalnih oblasti JV Evrope  
NVO Nevladna organizacija  
NLA Nacionalna agencija za legalizacijo  
NUTS Klasifikacija statističnih teritorialnih enot v Evropski Uniji 
SEA  Strateška presoja vplivov na okolje  
JVE Jugovzhodna Evropa 
ZN  Združeni narodi 
UNCED Konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju  
UNECE Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo  
ZRPP Urad za registracijo nepremičnin 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://evrokorpus.gov.si/svez_slovar4.php?beseda=Konferenca%20Združenih%20narodov%20o%20okolju%20in%20razvoju&jezik=slov&drugi=SL
http://evrokorpus.gov.si/svez_slovar4.php?beseda=Ekonomska%20komisija%20Združenih%20narodov%20za%20Evropo&jezik=slov&drugi=SL
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Uvod 
 

Delovna skupina za Urbanistično načrtovanje NALAS, sestavljena iz lokalnih 
strokovnjakov za urbanistično načrtovanje iz jugovzhodne Evrope, je po analizi 
sedanjega stanja na področju urbanističnega načrtovanja ugotovila, da se veliko držav v 
jugovzhodni Evropi sooča z nezadostnimi pravnimi okviri in nezadostnim izvajanjem 
urbanističnih načrtov. 

Ti problemi ustvarjajo nekoherenten razvoj mest ter povzročajo verižno reakcijo 
različnih motenj na področju prometa, dostopnosti, zelenih površin, dostopa do javnih 
storitev, kulturne dediščine, itd. - vse to vpliva na življenje občanov in celo njihovo 
zdravje. Ker obstajajo številna neformalna naselja v celotni JVE, ki zagotavljajo 
stanovanja in s tem povezane urbane funkcije za veliko število prebivalstva z nizkimi in 
srednje visokimi dohodki, kar predstavlja tudi pomemben tržni potencial, je potrebno 
prilagoditi pravne okvire, da bi učinkovito omogočili integracijo teh naselij v regularni 
sistem. 

Leta 2004, so nacionalni in regionalni predstavniki JV Evrope podpisali Dunajsko 
deklaracijo, ki poudarja zakonodajo in določa, da bo mestna, socialna in ekonomska 
integracija neformalnih naselij znotraj splošne mestne strukture ključni dejavnik pri 
pripravah na pristop k EU. 

V obdobju 2007 - 2010 je delovna skupina za urbanizem pri NALAS izvajala projekt 
Urbanistična integracija neformalnih naselij, ki je sestavljen iz treh delov. Projekt je bil 
osredotočen na pojav neformalnih naselij ter njihovih vzrokov in posledic. Ta vprašanja 
so bila obravnavana skozi pilotne projekte v dveh občinah, Sukth v Albaniji in Prijedor v 
Republiki Srbski, Bosna in Hercegovina. Tretji del je bila priprava primerjalne analize 
pravnih okvirov za urbanistično načrtovanje v 6 članicah NALAS. To komponento so 
izvedli v Skupnosti občin Slovenije (SOS). Ugotovitve te analize so na voljo na spletni 
strani NALAS. (http://www.nalas.eu/up/legalanalysis/index.aspx). 

Pričujoč projekt temelji na rezultatih analize pravnih okvirov zgoraj omenjenih 
projektov. K začetni primerjalni analizi je bilo dodanih 7 dodatnih članic NALAS. Čeprav 
se ta projekt naslanja na raziskave iz prve analize, je bila razvita nova metodologija, 
vprašalniki so precej razširjeni, pravni okviri prve skupine entitet pa so bili 
posodobljeni. 

Odprti regionalni sklad za modernizacijo komunalnih storitev GIZ je podprl izvedbo 
projekta Primerjalna analiza pravnega okvira, ki je pomemben za urbanizem v članicah 
NALAS. Cilj projekta je bil opredeliti glavne skupine pomanjkljivosti na področju pravnih 
okvirov v urbanizmu in dati priporočila, kako okvire izboljšati, s poudarkom na 
urbanistični integraciji neformalnih naselij. 

Projekt je izvajala Stalna konferenca mest in občin, nacionalno združenje lokalnih oblasti 
v Srbiji, od novembra 2010 do oktobra 2011. Trinajst članic NALAS je imenovalo svoje 
predstavnike - lokalne strokovnjake za urbanistično načrtovanje, da dejavno sodelujejo 
pri projektu. Sledeča lokalna združenja so sodelovala v projektu: Skupnost albanskih 
občin (AAM), Nacionalno združenje občin v republiki Bolgariji (NAMRB), Združenja 
občin in mest federacije BIH (SOGFBIH), Skupnost mest in občin republike Srbske 
(ALVRS), Skupnost občin republike Hrvaške (UOH), Skupnost kosovskih občin (AKM), 
Kongres lokalnih skupnosti Moldavije (CALM), Združenje enot lokalne samouprave 

http://www.nalas.eu/up/legalanalysis/index.aspx
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republike Makedonije (ZELS), Združenje občin Črne gore (UOM), Skupnost občin 
Romunije (ACOR), Stalna konferenca mest in občin (SCTM), Skupnost občin Slovenije 
(SOS), Združenje občin Marmare, Turčija (UMM). Vloga lokalnih strokovnjakov je bila 
zagotoviti podrobne informacije o pravnih okvirih in njihovi uspešnosti v povezavi z 
načrtovanjem, gradnjo, neformalnimi gradnjami, neformalnimi naselji in njihovo 
legalizacijo, kot tudi sodelovanje pri oblikovanju priporočil. 
 
Poleg lokalnih strokovnjakov, imenovanih s strani združenj lokalnih oblasti, so vodilno 
vlogo pri vodenju procesov, razvoja metodologije in izdelave študije imeli regionalni 
strokovnjaki. S tem, ko je kompleksna naloga usklajevanja, analize in izdelave priporočil 
bila zaupana regionalnim strokovnjakom (JVE), se je v procesu razvil občutek 
odgovornosti. Regionalne strokovnjake je podprl regionalni pravni strokovnjak za 
področje legalizacije, kratkoročno imenovan predvsem za reševanje vprašanja 
neformalnih naselij in njihove legalizacije. Proces je omogočil svetovalec GIZ, ki je 
zagotovil stalno tehnično podporo tako na področju metodologije kot vsebine. Imena in 
nazivi avtorjev, sodelavcev in drugih članov projektne skupine so navedene v poglavju 
zahvale. 

Namen publikacije je ponuditi združenjem lokalnih skupnosti in njihovim članicam 
nabor kakovostnih argumentov za prihodnja pogajanja s centralno ravnijo o izboljšanju 
pravnega okvira za urbanistično načrtovanje. Lokalnim skupnostim naj bi služil za 
namene lobiranja, za izboljšanje zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo 
urbanistično načrtovanje in proces gradnje, ureditev neformalnih naselij in legalizacijo 
nezakonitih gradenj. 

 

Metodologija 

Dodaten motiv za začetek samih raziskav je bil jasen problem nenačrtovane 
urbanizacije. Projektna skupina je dobila nalogo, da razvije model procesa legalizacije in 
ureditev, ki se lahko uporabljajo po vsej jugovzhodni Evropi, v državah, kjer je 
neformalna gradnja najbolj razvita. 

Glavni metodološki izziv je bila zastavitev osnovne hipoteze o rezultatih in potencialih 
raziskave, opredelitev ključnih vprašanj in zbiranje in obdelava podatkov ter način 
njihove celovite predstavitve. Raziskavo smo osnovali na predpostavki, da vseh 13 
združenj lokalnih oblasti pestijo podobne težave na področju urbanističnega 
načrtovanja s pravnimi okviri, ki se pogosto spreminjajo. 1 Dodaten motiv za začetek 
same raziskave je bil jasen problem nenačrtovane urbanizacije v mnogih državah tega 
območja. Projektna skupina si je zadala nalogo, da razvije model za proces legalizacije in 
ureditve, ki bo uporaben v vseh državah JV Evrope, to je v državah, kjer je največ 
neformalne gradnje. 

Podatki so bili zbrani s pomočjo skrbno sestavljenih vprašalnikov, kjer so vprašanja 
strukturirana glede na teme in predvidene odgovore. Predvideni odgovori spremljajo 
zakonske reference in pisne pripombe. Lokalni strokovnjaki so dodali tudi predloge 
možnih rešitev za identifikacijo težav. Strokovna poročila so sestavljena iz osebnih ocen 
razmer v državi, ki jim sledi diagram procesa sprejemanja značilnih urbanističnih 

                                                      
1 Dogovorjeni rok za objavo sprememb zakona je bil 15. junij 2011. Študija ne upošteva 
sprememb pravnega okvira, do katerih je prišlo po 15. juniju 2011. 
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načrtov, kot tudi zbira vseh ustreznih zakonov in podzakonskih aktov v posameznem 
nacionalnem jeziku in v angleškem jeziku2. 

Podrobnejša analiza problema neformalne gradnje in neformalnih naselij je zajeta v 
zadnjem delu študije (poglavje 4), kjer so predstavljene študije zakonodaje na področju 
legalizacije v Albaniji, Makedoniji in Srbiji. Priporočila iz tega poglavja so sestavljena iz 
konkretnih smernic za načrtovanje predpisov za legalizacijo, ki veljajo za države z 
močno razvitimi neformalnimi gradnjami. 

Ob koncu študije, ki izhaja iz poprejšnje analize, so avtorji predlagali podroben model 
postopka za legalizacijo, ki temelji na pozitivnih in negativnih izkušnjah in zakonodaji v 
treh omenjenih državah. 

Študija je zasnovana kot kombinacija dokumentov, sestavljenih iz ugotovitev, sklepov in 
priporočil ter elektronske različice. Elektronska različica je na voljo na CD-ju s 
hiperpovezavami z vsemi prvotnimi viri, to so vprašalniki, komentarji, seznami zakonov 
in njihova besedila, ločeno za vsako združenje občin in v zbirnih tabelah, ki omogočajo 
primerjavo. Pričakovati je, da bo pričujoča raziskava dragocena referenca za 
strokovnjake v lokalnih skupnostih, združenjih lokalnih oblasti in resornih ministrstvih 
v vsej JVE ter orodje za pomoč pri reviziji zakonov in postopkov, pomembnih za razvoj 
mest. 

 

                                                      
2 Vsi zbrani vprašalniki, pa tudi zakoni, fotografije in drugo gradivo, so zajeti v elektronski različici te 
študije in so na voljo na CD-ju in na http:knowledge.nalas.eu/....  
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1. Pregled merodajne evropske in mednarodne zakonodaje 
na področju urbanističnega planiranja  
 
Urbanistična vprašanja in prostorsko načrtovanje bosta postali vse bolj pomembni 
skupni vprašanji EU3, pa tudi za mednarodne institucije. V zadnjih nekaj desetletjih so 
inovativni pristopi prostorskega načrtovanja ustvarili nove ideje o prostoru, pa tudi o 
vlogi prostorskih strategij in kontekstu sodobnega vodenja. V času hitrih sprememb, ko 
se regije, mesta in občine soočajo z daljnosežnimi gospodarskimi in družbenimi 
spremembami in izzivi, ki izhajajo iz nevarnosti za okolje, so različne ustanove in 
organizacije začele delovati na podlagi ključnih dokumentov za načrtovanje. 
 
Pri pregledu v nadaljevanju besedila bo poudarek na najbolj pomembnih dokumentih, ki 
so povezani s sodobnimi prostorskimi in urbanističnimi vprašanji. Razdeljena so v dve 
kategoriji, odvisno od vrste politične institucije, ki je izdala dokument, in področja 
uporabe urbanističnega vprašanja, ki ga obravnavajo. 

1.1 Dokumenti s splošnimi usmeritvami za politiko prostorskega 
načrtovanja  

 
Izbrani dokumenti izražajo politične zaveze EU in ZN. Njihova splošna besedila se 
ukvarjajo z načeli, cilji, odgovornostmi, postopki in instrumenti za prostorsko 
načrtovanje in urbana vprašanja. 
 

Institucija Dokument 
Združeni narodi Agenda 21 ali Deklaracija o okolju in razvoju v Riu (1992) 

Agenda Habitat (1996) II. Konferenca Združenih narodov o 
človekovih naseljih (Habitat II) 

Ekonomska komisija 
Združenih narodov za 
Evropo (UNECE) 

Aarhuška konvencija, Konvencija UNECE o dostopu do 
informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do 
pravnega varstva v okoljskih zadevah (1998) 

Svet Evrope, Evropska 
konferenca ministrov 
odgovornih za regionalno 
planiranje (CEMAT) 

Vodilna načela za trajnostni prostorski razvoj evropske 
celine (2000) 

Eu Parlament in Evropski 
Svet 

EU SEA Direktiva o strateški okoljski presoji (2001/42/ES) 

EU Parlament Uporaba Aarhuške konvencije v institucijah in organih 
evropske Skupnosti (2006) 

Evropska Unija Teritorialna agenda Evropske unije (2007) 
Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih (2007) 

Komisija evropskih 
skupnosti 

Zelena knjiga o teritorialni koheziji: Teritorialna 
raznolikost kot prednost  (2008) 

Ekonomska komisija Prostorsko načrtovanje: ključni instrument za razvoj in 

                                                      
3 Prostorsko načrtovanje ni formalna pristojnost EU. Značilno je, da evropska politika vpliva na mestno 
raven posredno in podpira pozitiven razvoj na lokalni ravni. Razvoj evropske strategije in politike 
prostorskega razvoja ter načrtovanja je bila izveden s pomočjo dejavnosti dveh osrednjih evropskih 
organizacij - Sveta Evrope in Evropske unije. Vendar so ti dokumenti postali tako pomembni, da nova 
Ustavna pogodba EU vključuje pojem teritorialne kohezije. 
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Združenih narodov za 
Evropo (UNECE), Komisija  
za stanovanjska 
vprašanja in urbani 
razvoj EU  

učinkovito upravljanje s posebnim poudarkom na državah v 
tranziciji (2008) 
 

Evropski parlament Urbana razsežnost kohezijske politike (2009)- Resolucija 
Evropskega parlamenta z dne 24. marca 2009 o urbani 
razsežnosti kohezijske politike v novem programskem 
obdobju  

Ministri za urbanistični 
razvoj EU  

Deklaracija iz Toleda (2010) 

Tabela 1. Pregled bistvenih dokumentov v kronološkem vrstnem redu 
 
Agenda 21 ali Deklaracija o okolju in razvoju v Riu (Konferenca Združenih narodov o 
okolju in razvoju UNCED, 1992) 
Skrb zaradi okoljskih vplivov urbanega razvoja so v ozadju oživitve zanimanja za 
načrtovanje v 90. letih prejšnjega stoletja na konferenci Združenih narodov o okolju in 
razvoju (UNCED). Na konferenci se je predstavilo koncept trajnostnega razvoja v 
načrtovanju s pomočjo Agende 21. S hitro urbanizacijo držav postaja vprašanje 
trajnostne urbanizacije ključnega pomena, saj nenačrtovana urbanizacija močno omejuje 
trajnostni razvoj mest. 
 

Akcijski načrt Agende 21, ki jo je sprejelo več kot 178 držav na konferenci UNCED leta 
1992, namenja celotno poglavje načrtovanju in upravljanju zemljišč. Besedilo 
prepoznava večanje človeških zahtev in gospodarske dejavnosti, vedno večje pritiske na 
zemljiške resurse, kar ustvarja konkurenco in spore, ki rezultirajo v nezadostnem 
izkoriščanju virov in zemljišč. Akcijski načrt4 zagovarja, da je potrebna učinkovita in 
uspešna uporaba virov zemljišč in naravnih virov, če želimo, da se bodoče človeške 
zahteve izpolnijo na trajnosten način. Integrirano fizično in prostorsko načrtovanje ter 
upravljanje, je nadvse praktičen način za dosego tega cilja. 
 

Aarhuška konvencija (Konvencija UNECE o dostopu do informacij, udeležbi javnosti 
pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, 1998) 
Četrta ministrska konferenca v procesu "Okolje za Evropo" je potekala v danskem mestu 
Aarhus. Aarhuška konvencija je nova vrsta okoljskega sporazuma. Konvencija povezuje 
okoljske in človekove pravice, priznava odgovornost do prihodnjih generacij, ugotavlja, 
da je trajnostni razvoj mogoče doseči le s sodelovanjem vseh zainteresiranih strani, 
povezuje odgovornost vlade in varstva okolja ter se osredotoča na interakcije med 
javnostjo in organi oblasti v demokratičnem kontekstu . 
 
Konvencija ni le okoljski sporazum, temveč tudi Konvencija o odgovornosti vlade, 
transparentnosti in odzivnosti. Aarhuška konvencija daje pravice javnosti ter nalaga 
obveznosti v zvezi z dostopom do informacij, udeležbo javnosti in dostopom do 
pravnega varstva javnim organom. 

                                                      
4 Akcijski načrt Agende 21 določa, da: s preučevanjem vsake rabe zemljišč na celovit način omogoča, da se 
zmanjša konfliktnost, da se sklenejo najbolj učinkoviti kompromisi in da se poveže socialni in gospodarski 
razvoj z varstvom okolja in izboljšavami, kar bo pripomoglo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Bistvo 
celovitega pristopa prihaja do izraza pri usklajevanju sektorskega načrtovanja in upravljanja dejavnosti, ki 
se ukvarjajo z različnimi vidiki rabe zemljišč in virov zemljišč. 
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Vodilna načela za trajnostni prostorski razvoj evropske celine. Evropska 
konferenca ministrov odgovornih za regionalno planiranje (CEMAT) 2000); 
Kot vizija združene Evrope, vodilna načela predstavljajo referenčni politični dokument 
za številne prostorske razvojne ukrepe in pobude na evropski celini, zlasti za 
transnacionalno in mednarodno sodelovanje. Prostorsko-razvojne dejavnosti Evropske 
konference ministrov, pristojnih za regionalno načrtovanje (CEMAT), ustvarjajo 
pomembno podlago za harmonično evropsko integracijo, z opozarjanjem na ozemeljsko 
razsežnost demokracije in socialne kohezije. Dokument poudarja pomen prostorskega 
razvoja kot politično nalogo sodelovanja in participacije, kjer so vodilna načela osnova 
za ocenjevanje projektov in ukrepov, ki so pomembni iz vidika politik prostorskega 
razvoja in imajo vpliv na več držav. Tako veliko raznolikost strukturnih in prostorskih 
ukrepov zahteva interdisciplinarno povezovanje in sodelovanje med ustreznimi 
političnimi telesi in organi. 
 
EU SEA Direktiva o strateški okoljski presoji (EU parlament in Svet EU 2001/42/ES) 
Direktiva EU o okoljski presoji nekaterih načrtov in programov je bila sprejeta s strani 
parlamenta EU in Sveta EU v letu 2001. Glavni cilji strateške okoljske presoje (SEA) so: 
1) odprava omejitev na projektni ravni presoje vplivov na okolje (EIA), z upoštevanjem 
ključnih okoljskih vprašanj v procesu načrtovanja in reševanja kumulativnih in 
sinergijskih učinkov, 2) uvedba okoljske in trajnostne perspektive pri oblikovanju 
strateških ukrepov ter 3) prispevati k oceni politike in s tem narediti strateške odločitve 
bolj strukturirane in pregledne. Presoja vplivov na okolje se izvede za tiste načrte in 
programe, ki bodo najverjetneje pomembno vplivali na okolje. 
SEA je zlasti pomembno v okviru tranzicijskih držav, kjer potekajo številne strateške 
odločitve, s pomembnimi okoljskimi posledicami. Praktično so vse te države uvedle SEA 
v regulativnem okviru. 
 
Uporaba Aarhuške konvencije v institucijah in organih evropske Skupnosti 
(Parlament EU, 2006) 
Evropski parlament je sprejel to zakonodajno resolucijo o uporabi določb Aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do 
pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (6273/2/2005 – 
C6-0297/2005 – 2003/0242(COD). Cilj uredbe je prispevati k izvajanju obveznosti, ki 
izhajajo iz Aarhuške konvencije, z določitvijo pravil za praktično izvedbo Konvencije v 
institucijah in organih evropske skupnosti (ES). 
 
Teritorialna agenda Evropske unije (ministri držav EU, 2007) 
Dne 24. in 25. maja 2007 je potekalo prvo skupno neformalno ministrsko srečanje o 
urban(ističn)em razvoju in teritorialni koheziji v Leipzigu. Sprejeta sta bila dva 
dokumenta: Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih in Teritorialna agenda EU. 
S sprejetjem Teritorialne agende EU (ki temelji na ESDP5) je bilo poudarjeno, da obstaja 
potreba po doseganju trajnostne gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest ter 

                                                      
5 Evropske prostorsko razvojne perspektive (ESDP) iz leta 1999, je nezavezujoč okvir, katerega namen je 
usklajevanje različnih evropskih regionalnih vplivov politike, je bil rezultat pobude držav članic v 
devetdesetih letih. Dokument se zavzema za razvoj policentričnega in uravnoteženega urbanističnega 
sistema in krepitev partnerstva med mesti in podeželjem, enakega dostopa do infrastrukture in znanja, ter 
pametno upravljanje naravnih območij in kulturne dediščine. Zelena knjiga o teritorialni koheziji, 
Teritorialna agenda EU in Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih so osnovani na ESDP. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=COD/2003/0242
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socialnega in ekološkega razvoja v vseh regijah EU, ob zagotavljanju boljših življenjskih 
pogojev in kakovosti življenja z enakimi možnostmi ne glede na njihov kraj bivanja. Novi 
izzivi so regionalno različno opredeljeni vplivi podnebnih sprememb, naraščajoče cene 
energije, pospešeno vključevanje regij v globalno gospodarsko konkurenco, učinki 
širitve EU, prekomerno izkoriščanje ekoloških in kulturnih virov in teritorialne 
posledice demografskih sprememb. Ključnega pomena je omogočiti enake možnosti za 
državljane in razvojne možnosti za podjetništvo. Teritorialna agenda upošteva vlogo 
teritorialne kohezije6 kot npr.: osredotočanje regionalnih in nacionalnih politik na 
področju teritorialnega razvoja na boljše izkoriščanje potenciala regionalnega in 
teritorialnega kapitala. 
 
Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih (ministri držav EU, 2007) 
Leipziška listina podpira zamisel, da je integriran pristop, urbanistično načrtovanje je 
prvi pogoj za trajnostni razvoj evropskih mest. To postavlja temelje za novo integrirano 
mestno politiko v Evropi, s poudarkom na reševanju problemov socialne izključenosti v 
mestih, strukturnih sprememb, staranja prebivalstva, podnebnih sprememb in 
mobilnosti. 
Njena ključna skrb temelji na strategij za izboljšanje urbanistične strukture ter krepitvi 
lokalnega gospodarstva in trga dela, čistega mestnega prometa in vključevanju 
migrantov. V skladu z listino, je glavni cilj pritegniti ljudi, dejavnosti in naložbe nazaj v 
mesta – le-ta so motorji raziskovalne dejavnosti, inovacij in gospodarskega razvoja v 
Evropi - in odprava širjenje urbanih območij, saj se s tem povečuje mestni promet, 
poraba energije in raba zemljišč. Osredotočiti se je potrebno na prenovo obstoječih 
stanovanjskih in poslovnih področij v mestnih središčih, z boljšo kombinacijo stanovanj, 
zaposlitev in dejavnosti v prostem času, pri čemer  naj mesta postanejo bolj živahna, a 
tudi bolj socialno in ekonomsko stabilna. Države članice so se strinjale, da je potrebno 
ukrepati na področju socialno ogroženih sosesk, kar mora postati "javna naloga", saj je 
obstoj takšnih sosesk ogroža privlačnost, konkurenčnost, socialno kohezijo in varnost v 
mestih. 
 
Zelena knjiga o teritorialni koheziji: Teritorialna raznolikost kot prednost 
(Komisija Evropskih skupnosti, 2008) 
Danes je vodilna tema urbanistično-orientiranih politik na evropski ravni kohezijsko 
usmerjenih, česar cilj je spodbujati socialno-ekonomske konvergence in skladnost med 
regijami in mesti Unije, kar zagotavlja visoko kakovost življenja. Zelena knjiga nadalje 
spodbuja idejo, da je teritorialna kohezija EU ključno sredstvo, ki lahko prispeva k 
trajnostnemu razvoju EU kot celote. Če želimo to raznolikost izkoristiti kot prednost, se 
je pomembno osredotočati na nove teme, nove sklope zavezujočih odnosov med ozemlji 
EU na različnih ravneh in nove oblike sodelovanja, usklajevanja in partnerstva. 
 

                                                      
6 Pojem "teritorialne kohezije" gradi na ESDP in Vodilnih načelih za trajnostni prostorski razvoj evropske 
celine. Teritorialna kohezija v okviru Lizbonske strategije pomeni: osredotočanje regionalnih in 
nacionalnih teritorialnih razvojnih politik na boljše koriščenje regionalnih potencialov in teritorialnega 
kapitala - ozemeljske in kulturne raznolikosti v Evropi; boljši položaj regij v Evropi, tako s krepitvijo 
njihovega profila kot s trans-evropskim sodelovanjem, katerega cilj je olajšati povezljivost in teritorialno 
integracijo, spodbujanje skladnosti politik EU s teritorialnim vplivom, tako horizontalno kot vertikalno, 
tako da se podpira trajnostni razvoj na nacionalni in regionalni ravni. 
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Prostorsko načrtovanje: ključni instrument za razvoj in učinkovito upravljanje s 
posebnim poudarkom na državah v tranziciji (Ekonomska komisija Združenih 
narodov za Evropo UNECE, 2008) 
Študija opredeljuje vlogo in koristi prostorskega načrtovanja s posebnimi izzivi v odnosu 
do prostorskega načrtovanja držav v tranziciji, njenih ključnih načel, delitev vlog in 
odgovornosti, ter prednostne ukrepe držav v tranziciji. V skladu s študijo, je prostorsko 
načrtovanje opredeljeno kot ključni instrument za vzpostavitev dolgoročnih, trajnostnih 
okvirov za socialni, teritorialni in gospodarski razvoj, tako znotraj države kot med 
državami. Njegova glavna naloga je povečati integracijo med sektorji, kot so nastanitev, 
promet, energijo in industrijo, ter izboljšati nacionalne in lokalne sisteme za razvoj mest in 
podeželja, tudi ob upoštevanju okoljskih vidikov. Splošni okvir opredeljenih nalog, presega 
tradicionalno razumevanje načrtovanja rabe zemljišč (oz. prostora). 
Prvič, glavni dve funkciji načrtovanja sta opredeljeni - razvoj in regulativne funkcije. 
Študija pojasnjuje načela, cilje, odgovornosti, postopke in instrumente prostorskega 
načrtovanja. Ugotavlja, da prostorsko načrtovanje lahko prispevali k večji gospodarski, 
socialni in okoljski koristi. Pravilno uporabljano, je pomembno orodje za spodbujanje 
naložb, razvoja, okoljskih izboljšav in kakovosti življenja. 
 
Urbana razsežnost kohezijske politike (Resolucija Evropskega parlamenta, 2009) 
Resolucija o urbani razsežnosti kohezijske politike7 je poudarila pomembnost sprejetja 
celovitega pristopa urbanističnega načrtovanja in načelo delovanja »od spodaj navzgor« 
ter spodbuja trajnostni razvoj urbanih območij kot strateško prednostno nalogo in 
prispevek urbanih območij k regionalnemu razvoju. Resolucija je opredelila nujno 
potrebo po krepitvi upravne zmogljivosti tako vertikalno kot horizontalno in opozarja 
na nujno potrebo po sprejetju celovitega pristopa pri izvajanju politike razvoja mest 
(prevoz, javne storitve, kakovost življenja, zaposlovanje in lokalne gospodarske 
dejavnosti, varnost, itd), na podlagi sodelovanja in načela partnerstva. 
 
Deklaracija iz Toleda (Ministri za urbani razvoj v Evropski uniji, 2010) 
V letu 2010 so ministri za urbani razvoj Evropske unije8 podpisali formalno zavezo, da 
bodo uporabili španski predlog za integrirano obnovo mest. Deklaracija iz Toleda določa 
politično zavezanost EU k določanju in izvajanju celostne obnove mest kot eno ključnih 

                                                      
7
 Resolucija je priporočila, da naj načrti trajnostnega urbanega upravljanja vključujejo nekatere od 

naslednjih elementov: načrt ravnanja z odpadki, karte hrupa in akcijske načrte, programe za 
preprečevanje lokalnega onesnaževanja zraka in okoljske programe, napovedi rasti prebivalstva, nova 
razvojna območja, pridobivanje zapuščenih lokacij in objektov, obnova propadajočih sosesk in de-
industrializiranih območij, razpoložljivost in dostopnost javnih storitev, urbana struktura in delež zelenih 
površin, objekti za invalide, nadgrajevanje kulturne, zgodovinske in naravne dediščine, ocenitev vodnih in 
energetskih zahtev, učinkovita raba vode in energije, razpoložljivost javnega prevoza, učinkovito 
upravljanje prometa, vključevanje ranljivih skupin (migranti, manjšine, manj usposobljene osebe, invalidi, 
ženske, itd), razpoložljivost dostojnih stanovanj po dostopnih cenah in načrti za boj proti kriminalu. 
8 Sestanek je potekal v kontekstu svetovne finančne, gospodarske in socialne krize, ki ima močan vpliv na 
evropsko gospodarstvo in tudi na kakovost življenja državljanov. Evropska mesta se soočajo z velikim 
izzivom premagovanja te krize, vendar se prav tako soočajo z drugimi strukturnimi in dolgoročnimi izzivi 
- globalizacijo, podnebnimi spremembami, pomanjkanjem naravnih virov, migracijami, staranjem 
prebivalstva in demografskimi spremembami, itd - z močnimi urbanimi razsežnostmi - vpliv na mestno 
gospodarstvo, poslabšanje mestnega okolja, kar povečuje tveganje za socialno izključenost in polarizacije, 
itd. Ti izzivi so priložnost, da se naučimo delovati po načelu, ki temelji na integriranem, pametnem, 
trajnostnem, kohezivnem, vključujočem razvoj mest, saj je to edini način za doseganje večje 
konkurenčnosti gospodarstva, ekološke učinkovitosti, socialne kohezije in državljanskega napredka v 
evropskih mestih, in da se zagotovi kakovost življenja državljanov in blaginje v sedanjosti in v prihodnosti. 
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orodij strategije 2020. Glede urbane razsežnosti in glede na prihodnje izzive evropskih 
mest, so ministri predstavili potrebo po spodbujanju trajnostnega razvoja, ki temelji na 
socialni koheziji. V ta namen so ministri potrdili dejstvo, da integriran pristop k mestnim 
politikam predstavlja enega od ključnih instrumentov, ki bi utegnil olajšati izvajanje 
evropske strategije 2020. Da bi ustvarili model inteligentnega, trajnostno naravnanega 
in socialnega mesta, so ministri poudarili pomen izvajanja razvojne strategije, ki 
zagotavlja globalno vizijo in potrebo po izboljšanju gospodarske uspešnosti, ekološki 
učinkovitosti in socialni koheziji. 
Deklaracija iz Toleda določa pet meril na področju varstva okolja, gospodarstva, 
socialnega sektorja in mestnega, arhitekturnega in kulturnega načrtovanja. 
Spodnja tabela pojasnjuje glavne značilnosti izbranih referenčnih dokumentov. 
 
Dokumenti Vodilna načela in ukrepi 
Agenda 21 - Povezovanje težav in interesov; 

- dolgoročnega značaja; 
- Globalna razsežnost; 
- Trajnostno gospodarjenje z viri. 

Aarhuška 
konvencija 

- sodelovanje javnosti pri pogajanjih in izvajanju programov in načrtov, ki se 
ukvarjajo z okoljskimi zadevami 

Vodilna načela za 
trajnostni 
prostorski razvoj 
evropske celine 

- Razvijanje strategij, prilagojenih lokalnim razmeram; 
- Nadzor nad širjenjem urbanih območij (širjenje mestnega območja) 
- Regeneracija socialno šibkejših sosesk; 
- Skrbno upravljanje z urbanimi ekosistemom; 
- Razvoj učinkovitega, vendar hkrati okolju prijaznega javnega prevoza; 
- vzpostavitev organov za načrtovanje za usklajevanje načrtovanja in 
izvajanja ukrepov; 
- Ohranjanje in spodbujanje kulturne dediščine; 
- Razvoj urbanih omrežij.  

EU SEA Direktiva o 
strateški okoljski 
presoji 

- Določbe za visoko raven zaščite okolja; 
- Prispevek k vključevanju okoljskih vidikov v pripravljanje in sprejemanje 
načrtov in programov, zato da se spodbuja trajnostni razvoj 

Uporaba Aarhuške 
konvencije v 
institucijah in 
organih evropske 
Skupnosti 

- Zagotavljanje pravice javnega dostopa do okoljskih informacij; 
- Zagotavljanje postopnega širjenja informacij v javnosti; 
- Zagotavljanje sodelovanja javnosti pri načrtih, programih in politikah; 
- Zagotavljanje dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah. 

Teritorialna 
agenda Evropske 
unije 

- Krepitev policentričnega razvoja in inovacij; 
- Nove oblike partnerstva in teritorialnega upravljanja med podeželskimi in 
mestnimi območji; 
- Spodbujanje regionalnih grozdov konkurence in inovacij; 
- Krepitev in širitev vseevropskih omrežij; 
- Spodbujanje vseevropskega obvladovanja tveganja, vključno z vplivi 
podnebnih sprememb; 
- Krepitev ekoloških struktur in kulturnih virov kot dodana vrednost za 
razvoj. 

Leipziška listina o 
trajnostnih 
evropskih mestih 

- Pregled prednosti in pomanjkljivosti mest in sosesk; 
- Opredelitev konsistentnosti ciljev razvoja in vizij za mestno območje; 
- Usklajevanje različnih sektorskih in tehničnih načrtov, politike in naložb; 
- Usmerjena uporaba sredstev s strani javnega in zasebnega sektorja ter 
drugih akterjev; 
- Usklajevanje ravni in sodelovanje občanov in zainteresiranih strani. 
  

Zelena knjiga o 
teritorialni koheziji 

- usklajene javne politike na različnih ravneh; 
- upoštevanje teritorialnih vplivov; 
- Izboljšanje upravljanja na več ravneh; 
- Potreba po funkcionalnih pristopih; 
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- Teritorialno sodelovanje kot sredstvo EU jasno; 
- Okrepitev dokazljivo - boljšega teritorialnega znanja. 

Prostorsko 
načrtovanje: 
ključni instrument 
za razvoj in 
učinkovito 
upravljanje s 
posebnim 
poudarkom na 
državah v tranziciji 

- Vključevanje zainteresiranih strani na začetku procesa in nadaljnje 
komuniciranje in dialog; 
- Sporazum o prostorskih razvojnih načelih, ciljih in strategijah; 
- Razvoj prostorskega načrtovanja baze podatkov 
- Pošteni in dosledni postopki; 
- Enostavni okvirni načrt, ki zagotavlja varnost in nudi možnosti za 
prilagodljivost; 
- Prilagodljiv postopek za reševanje nepričakovanih posledic in oblikovanje 
trajnostnih rešitev; 
- Uporaba ocene izvedljivosti ter izvedljivosti tehnike; 
- Integrirane mestne in podeželske strategije za zagotovitev, da sektorski 
interesi delujejo družno; 
- Vodstvo, strategija in usklajevanje virov - ključnih temeljev 
implementacije. 

Urbana razsežnost 
kohezijske politike 

- Integriran pristop do urbanističnega načrtovanja in načelo od spodaj 
navzgor; 
- Spodbujanje trajnostnega razvoja urbanih območij kot strateško 
prednostna naloga; 
- Upravna zmogljivost obeh, vertikalne in horizontalne ravni mestne uprave; 
- Načelo partnerstva. 

Deklaracija iz 
Toleda 

- Načelo integriranega, pametnega, trajnostnega, povezanega, vključujočega 
razvoja mest; 
- Merila in kriteriji za varstvo okolja, gospodarstvo, socialni sektor in 
urbano, arhitekturno in kulturno načrtovanje 

Tabela 2. Pregled ustreznih splošnih dokumentov s ključnimi točkami, povezanimi s prostorskim 
načrtovanjem in urbanimi težavami 

 

1.2 Dokumenti, usmerjeni k regionalnim in lokalnim politikam 
načrtovanja ter praksi 

Dokumenti, ki vključujejo tudi raziskave, so bili sprejeti s strani lokalnih in regionalnih 
oblasti in strokovnih združenj, in so bili oblikovani v skladu s posebnimi urbanističnimi 
vprašanji (kot npr. neformalna naselja). Skupaj s prvo skupino dokumentov, 
predstavljajo dopolnilni okvir in so obravnavani kot priporočeni teksti. 
 
Institucije Dokumenti 
Civilna družba ter združenja 
lokalnih in regionalnih oblasti  

Listina o vzpostavljanju trajnostnih evropskih mest 
(Aalborška listina, 1994) in Aalborška zaveza (2004) 

Evropski svet prostorskih planerjev 
(ECTP) 

Nova Atenska listina (2003) 

Pakt stabilnosti za Jugovzhodno 
Evropo 

Dunajska deklaracija o nacionalni regionalni 
politiki in programih neformalnih naselij v Jugovzhodni 
Evropi (2004) 

Kongres lokalnih in regionalnih 
oblasti Sveta Evrope 

Evropska mestna listina II, Manifest za novo urbanost (2008) 
 

Ekonomska komisija Združenih 
narodov za Evropo  (UNECE) 
Komisija  za stanovanjska vprašanja 
in urbani razvoj EU 

Samorastna mesta, V iskanju trajnostnih rešitev za 
neformalna naselja v regiji UNECE (2009) 

Tabela 3. Pregled izbranih dokumentov v kronološkem vrstnem redu  
 

Listina evropskih mest v smeri trajnostnega razvoja (Aalborška listina, Evropska 
konferenca o trajnostnih mestih in krajih, 1994) 
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Načela Agende 21, sprejete na vrhu v Riu leta 1992, so postala bolj oprijemljiva dve leti 
kasneje na Evropski konferenci o trajnostnih mestih in krajih, ki je potekala v Aalborgu 
(Danska). Aalborška listina priznava zgodovinsko vlogo mest kot središča družbenega 
življenja in varuhov kulture. 
Na Aalborški konferenci se je postavilo temeljne zahteve za trajnostna evropska mesta 
in kraje. Listina predstavlja vlogo evropskih mest in načel trajnostnega razvoja 
integrirano v lokalne mestne politike. Obravnava vprašanja mestnega gospodarstva, 
socialne pravičnosti, trajnostnega načrtovanja rabe prostora, mobilnosti, odgovornosti 
za globalno segrevanje in onesnaževanje. Prav tako omenja pravice do samouprave v 
mestih. Mesta so se zavezala, da bodo sodelovala z vsemi sektorji svojih skupnosti - 
državljani, podjetji, interesnimi skupinami - ter uporabila politična in tehnična sredstva, 
ki so na voljo za upravljanje mest in namenjena delu v smeri globalnega trajnostnega 
razvoja. To spodbuja mesta k vzpostavitvi lokalnih akcijskih načrtov (Lokalna Agenda 
21) na srednji in dolgi rok in jih zaveže, da okrepijo sodelovanje med organi ter se v 
svojem delovanju nanašajo na postopke za ukrepe s strani EU. 
 
Nova atenska listina (Evropski svet prostorskih načrtovalcev ECTP, 2003) 
Evropski svet prostorskih načrtovalcev (ECTP) spodbuja skupno vizijo povezovanja 
evropskih mest. Glavno področje vizije temelji na »Povezana mesta« (Connected City), ki 
kot sistem harmonično vključuje socialne, ekonomske in okoljske povezljivosti. Socialna 
povezljivost vključuje socialno ravnotežje, vključevanje državljanov, večkulturno 
bogastvo, povezave med generacijami, družbeno identiteto, gibanje in mobilnost, kot 
tudi objekte in storitve. Gospodarsko povezljivost je mogoče doseči z ravnotežjem med 
globalizacijo in regionalizacijo, konkurenčno prednostjo mest, policentričnim urbanim 
omrežjem in gospodarsko raznolikostjo. Narava, pokrajina, odprti prostori in na splošno 
zdrava mesta so ključni elementi okoljske povezljivosti. 
Različica slavne modernistične Atenske listine iz leta 2003 je namenjena predvsem 
strokovnim načrtovalcem, ki delajo za Evropo, in tistim, ki se ukvarjajo s procesom 
načrtovanja - za določitev usmeritve za svoja dejanja. 
 
Evropska mestna listina II, Manifest za novo urbanost (Svet Evrope 2008) 
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope je sprejel Evropsko mestno listino 
(1992), revidirano Evropsko mestno listino (2005) in Evropsko mestno listino II, 
Manifest za novo urbanost (2008). Namen Manifesta je vzpostaviti telo skupnih načel in 
konceptov, ki omogoča mestom in njihovim prebivalcem, da se soočajo z izzivi urbane 
družbe. Je povabilo, da lokalne oblasti, v vsej svoji različnosti, izvajajo načela etičnega 
upravljanja, trajnostnega razvoja in večje solidarnosti v javnih politikah. 
Manifest si prizadeva za spodbujanje kohezije in trajnosti v mestni družbi, ki temelji na 
celostnem pristopu k upravljanju in urbanem razvoju. Ponuja nov model urbanega 
življenja in upravljanja, ki opredeljuje načela za izgradnjo in upravljanje urbanega 
okolja, prilagojenega lokalnim potrebam in zajema različne vidike urbanega življenja - 
ekologijo, biotsko raznovrstnost, urbanistično načrtovanje in razvoj, trajnostno 
potrošnjo, javne prostore, dostop gospodarstva, kulturo, izobraževanje in zdravstvo. 
Poziva lokalne in regionalne oblasti, da naj v središču javnega delovanja in 
urbanističnega načrtovanja in razvoja, namesti ljudi, ki bodo posvetili pozornost  
potrebam najbolj ranljivih skupin. Ta nova oblika sodi v splošno shemo prizadevanja za 
vzpostavitev novega osredotočanja na prebivalce, mestno okolje, nastavitev, ki vključuje 
različne vidike življenja vseh prebivalcev, vključno z otroci, starejšimi, manjšinami in 
ljudmi s posebnimi potrebami. 
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Dunajska deklaracija o nacionalni regionalni politiki in programih neformalnih 
naselij v Jugovzhodni Evropi (2004) 
Na podregionalni ravni razkriva Dunajska deklaracija9, ki govori o nacionalnih in 
regionalnih ravneh in programih za reševanje vprašanj neformalnih naselij v 
jugovzhodni Evropi, prav slednje vprašanje kot prednostno nalogo in poziva nacionalne 
in lokalne politike k legalizaciji in izboljšanju stanja neformalnih naselij na trajnosten 
način. Deklaracija, ki jo je podpisala večina ministrov v JV regiji, se zavzema za 
preprečevanje nastajanja neformalnih naselij v prihodnosti, saj je prav to ključnega 
pomena in izraža mnenje, da je to potrebno storiti s trajnostnim urbanim upravljanjem, 
načelom dobrega upravljanja in ustrezno krepitvijo zmogljivosti. 
 
Samorastna mesta, V iskanju trajnostnih rešitev za neformalna naselja v regiji 
UNECE (Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo UNECE, 2009) 
To je študija, ki zagotavlja splošen pregled nad pojavom neformalnih naselij in načinov, 
kako tovrstne izzive reševati. Poudarek je namenjen praksi, ki lahko olajša dostop do 
cenovno dostopnih stanovanj in zemljišč ter tako izboljša življenjske pogoje prebivalcev 
neformalnih naselij, ter na splošno strategijam, ki izboljšujejo fizične, socialne, 
ekonomske in okoljske razmere neformalnih naselij. Ključni dejavniki, ki vplivajo na 
nastanek neformalnih naselij, so povezani z več pomembnimi spremembami: hitra 
urbanizacija in pritok ljudi v urbanih območjih; nerealistična oz. nerealna ali nezadostna 
zakonodaja na področju načrtovanja in neučinkovitega upravljanja zemljišč; vojne in 
naravne nesreče, ki vodijo do množičnega preseljevanja ljudi do krajev, ki jim nudijo 
priložnost in varnost; ter revščina in pomanjkanje stanovanj z nizkimi stanovanjskimi 
stroški in zemljišči. Zlasti revščina in socialna izključenost sta bila najpogostejša faktorja 
za nastanek neformalnih naselij v večini držav UNECE. 
 
Spodnja tabela predstavlja osnovne poteze priporočenih deklaracij in poročil 
 

Dokument Vodilni princip in ukrepi  
Aaborška 
listina 

- Odgovornost mest za trajnostni razvoj 
- Pojem in načela trajnosti 
- Trajnostni razvoj kot ustvarjalni, lokalni, ravnovesje iščoč proces; 
- Mestno gospodarstvo v smeri trajnostnega razvoja; 
- socialna enakost za urbano trajnost; 
- Trajnostni način izkoriščanja zemlje; 
- vzorci trajnostne mobilnosti v mestih; 
- Odgovornost za globalno podnebje; 
- Preprečevanje zastrupitve ekosistemov; 
- občani kot ključni akterji in participacija skupnosti; 
- instrumenti in orodja za upravljanje mest v smeri trajnostnega razvoja.  

Nova atenska 
listina 

- skupna vizija povezovanja evropskih mest; 
- Connected City 
 

Evropska 
mestna listina 
II 

- etično upravljanje; 
- Trajnostni razvoj; 
- Večja solidarnost v javni politiki. 
 

                                                      
9 Dunajska deklaracija o neformalnih naselij v jugovzhodni Evropi je bila podpisana leta 2004. Podpisale 
so jo države Albanija, Makedonija, Črna gora, Srbija in UNMIK Kosovo. 
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Dunajska 
deklaracija o 
neformalnih 
naselij v 
jugovzhodni 
Evropi 

- Sprejemanje in legalizacija neformalnega razvoja 
- Trajnostno urbano upravljanje; 
- Načela dobrega upravljanja; 
- Krepitev zmogljivosti.  

Samorastna 
mesta, V 
iskanju 
trajnostnih 
rešitev za 
neformalna 
naselja v 
regiji UNECE 

- ni "ene-rešitve-za vse" za reševanje problemov neformalnih naselij; 
- politike morajo temeljiti na predpostavki, da so neformalna naselja 
prostorske manifestacije družbene neenakosti in razumeti morajo 
kompleksno in večdimenzionalno naravo socialne neenakosti; 
- Skupni in vključujoči pristopi k upravljanju bi zagotovili boljše rezultate 
glede na posege v neformalna naselja; 
- strategije za neformalna naselja morajo temeljiti na jasnem razumevanju 
narave pomanjkanja in morajo izvajati celostni, k ljudem in v kraj usmerjen 
pristop; 
- neformalna naselja morajo biti del dobro zasnovanega sistema 
upravljanja zemljišč, ki ljudem zagotavlja cenovno ugoden dostop do 
zemljišč; 
- v občina mora obstajati prostorsko načrtovanje v korist revnim,  ki temelji 
na načelih trajnostnega razvoja; 
- znanje in informiranost ljudi ter dostop do informacij se mora izboljšati; 
- prostorsko načrtovanje in določanje con je potrebno, tako kot je potrebno 
beleženje rabe zemljišč, ki mora biti transparentno in dostopno vsem; 
- mestne politike bi morale izpolnjevati sedanje družbene, okoljske in 
gospodarske potrebe. 

Tabela 4. Pregled izbranih dokumentov in njihovih ključnih elementov   

 
Sklepne ugotovitve 
Obseg, v katerem je urbanizacija uspela, je odvisen od sistema načrtovanja v posamezni 
državi. To je predvsem domena nacionalnih, pa tudi lokalnih in regionalnih oblasti. 
Obstaja veliko različnih sistemov urbanističnega načrtovanja in kultur, vendar je njihova 
učinkovitost odvisna od stopnje odgovornosti, njihovega dometa, kulture in zgodovine 
načrtovanja, pa tudi od obsega vpliva nacionalnega nivoja na prostorsko načrtovanje. V 
primeru držav Jugovzhodne Evrope, je treba pozornost nameniti hkratnemu obstoju 
treh institucionalnih vzorcev: tisti vzorec, ki korenini v prejšnjem socialističnem 
sistemu; tisti, ki ga je ustvaril neformalni sektor; in tisti, ki je skladen s tržno usmerjenim 
gospodarstvom (Petrović, 2005). 
Države, ki sodelujejo v procesu EU integracije, se soočajo z novimi zahtevami, 
povezanimi z ustreznimi standardi v konsolidaciji družbeno-prostorske neenakosti10, ki 
jih usmerjajo različni dokumenti. Močna zakonodaja na področju načrtovanja in odprt 
proces upravljanja, so bili prepoznani kot ključ za urbano vsebino in enoten teritorialni 
politični pristop. 
 
Izbrani in drugi relevantni dokumenti, na katere se sklicujemo v tem poglavju, so 
navedeni ločeno v seznamu literature. 

                                                      
10 Negativni učinki šibkega urbanega upravljanja, ki se kažejo v širjenju mestnih območij, so splošno znani 
- poraba zemljišč, izguba kmetijskih zemljišč in odprt prostor; propadanje središč, socialna segregacija; 
slab dostop do storitev, visoke cene javnih storitev; prometni zastoji; povečana poraba goriva in 
onesnaženje zraka; uničenje biotopov in fragmentacija ekosistemov. 
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2.0 Pregled sistemov načrtovanja   
 
V uvodni analizi bomo osvetlili glavne razlike med sistemi načrtovanja v 13 asociacijah 
lokalnih skupnosti (ALS) 11 in napredek pri njihovi namestitvi novih pogojev družbenega 
in gospodarskega razvoja. 
Prvič, glede na upravno delitev, ki ustreza načrtovalni ravni, smo razdelili države v dve 
skupini: 1) tiste, v katerih sistemi načrtovanja delujejo na dveh upravnih ravneh in 2) 
tiste, v katerih sistemi načrtovanja delujejo na treh ali več upravnih ravneh. 
Da bi ustvarili osnove za primerjavo, smo vzeli trenutno hierarhijo prostorskih in 
urbanističnih načrtov v Srbiji kot referenčno osnovo; glavna vrsta občinskih načrtov, ki 
so bili model za analizo ključnih zakonodajnih vprašanj, so bili prostorski načrti 
urbaniziranih območij občine. Ta vrsta načrta (mestni načrt, znan tudi kot splošni 
urbanistični načrt), so uporablja povsod, razen v Črni gori in Sloveniji. 
Raziskali smo hierarhične povezave med načrti, kot tudi njihovo učinkovitost na 
horizontalno in vertikalno koordinacijo. 
Primarni prenos odgovornosti iz centralnega na lokalni nivo pri upravljanju procesov 
prostorskega in urbanističnega načrtovanja je v teku. V tem pregledu smo tudi raziskali 
odgovornosti - kdo pripravlja in kdo sprejema načrte, vključno s kratkim pregledom 
strokovnih možnosti – organizacijo ter oblikovanje načrtov. 
Posebna pozornost je bila namenjena možnosti izvedbe načrtov, torej njihovi 
ustreznosti, da služijo kot podlaga za gradbene načrte ali izdajo gradbenih dovoljenj. 
 

2.1 Upravna delitev 

 
Nekatere entitete imajo dvotirni sistem upravljanja (centralna in lokalna oblast), tudi če 
obstajajo nekatere regionalne in pokrajinske razlike. Standardni dvotirni sistem 
upravljanja uporabljajo v matičnih državah organizacij ALVRS, SOS, SCTM, ZELS, UOM, 
AKM in AAM. V številnih državah regionalne delitve obstajajo, vendar samo za statistične 
namene, brez celovite vodstvene strukture. Romunija je razdeljena na okrožja kot 
ustrezno strukturo upravljanja na tej ravni in ima tudi regije, ki niso del upravne 
strukture, pač pa služijo statističnim namenom in usklajevanju programov EU. V Turčiji 
in na Hrvaškem obstaja upravljanje na ravni pokrajine. V Moldaviji obstajajo rajoni. 
Bosna in Hercegovina ima izredno zapleten administrativni sistem (dve asimetrični 
entiteti - Republika Srbska s posebnim okrožjem Brčko, ki pripada obema entitetama; 
ter  federacija BiH, ki je sestavljena iz 10 kantonov). 
Metropolitanska območja velikih mest so najpogosteje kar pokrajine, kjer tovrstne 
definicije obstajajo (Občina Chisinau v Moldaviji, metropolitansko območje mesta 
Beograda v Srbiji). V Turčiji, metropolitansko območje obsega dve provinci (Istanbul in 

                                                      
11 Association of Albanian Municipalities (AAM), National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria (NAMRB), 

Association of Municipalities and Cities of the Federation of Bosnia and Herzegovina (SOGFBIH), Association of Towns and 
Municipalities of Republic of Srpska (ALVRS), Association of Municipalities of the Republic of Croatia (UoH), Association of 
Kosovo Municipalities (AKM), Congress of Local Authorities from Moldova (CALM), Association of the Units of Local Self-
government of Republic of Macedonia (ZELS), Union of Municipalities of Montenegro (UOM), Association of Communes of 
Romania (ACOR), Standing Conference of Towns and Municipalities (SCTM), Association of Municipalities and Towns of 
Slovenia (SOS), Union of Municipalities of Marmara, Turkey (UMM). 
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Kocaeli)12. 
Vsa zakonodaja v povezavi z načrtovanjem je sprejeta na državni ravni (z izjemo FBiH, 
(Bosna in Hercegovina), kjer to poteka na regionalni ravni ali celo pod-regionalni ravni -
kanton). 

2.2 Vrsta načrtov  

Vse države so razvile tipologijo planskih dokumentov, ki se v glavnem opirajo na 
strukture načrtovanja iz preteklosti. Po drugi strani je razvoj vsake tipologije, zlasti na 
lokalni ravni, osnovan na potrebi po prilagajanju števila in vrste načrtov na nove pogoje 
za razvoj in povečanje prožnosti okvira načrtovanja. Kot rezultat, to povzroči pogoste 
spremembe v zakonodajnem okviru ter nejasen položaj in namen določenih vrst 
načrtov. 
V pričujoči študiji je predstavljen popis vseh vrst načrtov v vseh državah in razvrstitev 
na tri ravni, nacionalno, regionalno in lokalno, glede na upravno razdelitev ozemlja 
zajetega v raziskavi. 

 
Slika 1. Romunija – Hierarhija načrtovanja   

 

Nacionalni nivo načrtovanja 

Vse entitete imajo državni prostorski načrt za celotno nacionalno ozemlje, ki ga  
predvideva ustrezen zakon. V nekaterih primerih, kot v primeru UoRH, ALVRS in SCTM, 
veljajo ti načrti kot državna razvojna strategija. V Republiki Srbski (Bosna in 
Hercegovina), obstajata dva dokumenta na tej ravni - Prostorski načrt in Strategija 
prostorskega razvoja. Državni prostorski načrti so v večini primerov 20-letni, medtem 
ko je v nekaterih primerih, kot npr. Srbija, perspektiva 10-letna. 

                                                      
12 V Turčiji je metropolitansko območje opredeljeno kot v premeru 100 km veliko območje z osrednjo 

točko v središču province. Metropolitansko območje je določeno glede na število prebivalstva - več kot 1 
milijon. 



28 
 

 
V mnogih primerih načrte oblikuje specializirana agencija državnega prostorskega 
načrtovanja (UoRH, ZELS, SCTM, AKM, ACOR, NAMRB, UMM, CALM). Običajno načrte za 
območja nacionalnega interesa sprejmejo na državni ravni. Ti načrti vključujejo 
prostorske načrte za območja s posebno namembnostjo, kot so nacionalni parki, naravni 
rezervati, odlagališča odpadkov, akumulacijska območja in vodna zajetja, območja za 
izkoriščanje mineralnih surovin, med-regionalna infrastruktura in transportni koridorji. 
Tovrstne načrte običajno sprejme nacionalni parlament, medtem ko v Srbiji, Turčiji in 
Albaniji, to stori centralna raven države. V FBiH (Bosna in Hercegovina) se nekaj 
podrobnih prostorskih načrtov posebnega pomena za FBiH sprejema na državni ravni, 
vendar je to možno tudi na ravni kantonov. V Makedoniji je mogoče načrte v programu 
vlade sprejeti po hitrem postopku. 
V nekaterih entitetah obstajajo dodatne, posebne vrste načrtov, ki jih sprejemajo na 
centralni ravni. V Republiki Srbski (Bosna in Hercegovina), poleg že omenjene Strategije 
prostorskega razvoja za celotno območje, obstaja še strategija za območja s posebno 
namembnostjo. V Črni gori poznajo Državne lokacijske študije in podrobni prostorski 
načrt. V Sloveniji govorimo o podrobnih načrti za večje infrastrukturne objekte. 

 

Slika 2. Turčija - Postopek priprave in sprejemanjaNacionalnega razvojnega načrta  
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Načrti na regionalni ravni 

Kot je že bilo omenjeno, nobena od teh entitet nima močne regionalne delitve z močno 
upravno strukturo, z odločevalsko, zakonodajno in fiskalno zmogljivostjo. Namesto tega 
sistem načrtov navadno urejajo upravne enote (formalno ali pa samo statistično), saj 
lahko tako prenesejo nacionalne cilje prostorskega razvoja na lokalno raven. Te vrste 
prostorskih načrtov je moč najti v vseh poročilih, razen v primerih SOS, UoM in AKM. 
Tovrstni načrti povezujejo programe, sprejete na okrožni ali regionalni ravni, s 
sektorskimi programi in drugimi razvojnimi programi, sprejetimi na nacionalni ravni. 
Ta vrsta prostorskega načrta običajno zajema ozemlja, ki ustrezajo ravni13 NUTS 2 in 
NUTS 3, medtem ko obstajajo tudi načrti, ki veljajo za regionalne, vendar so v resnici 
nadlokalni ( zajemajo območja nekaj občin, ne celotno regijo). To so načrti, ki zajemajo 
province in metropolitanska območja. Število vrst in hierarhičnih ravni subnacionalnih 
in nadlokalnih prostorskih načrtov se razlikuje in je običajno neposredno povezano z 
velikostjo posamezne države. Na primer, Romunija je razdeljena na 8 razvojnih regij 
(NUTS 2), od katerih ima vsaka svoj prostorski načrt. Makedonija je razdeljena na 
razvojne regije z regionalnimi načrti, čeprav ne poznajo regionalne ravni oblasti. 
 
Načrte odobri nacionalna, regionalna raven in raven provinc, kjer te obstajajo. 
V nekaterih entitetah zakon predvideva prostorski načrti presegajo vertikalne hierarhije 
upravnih enot. Pri teh vrstah načrtov, ima več okrožij ali lokalne skupnosti skupne 
interese za razvoj in izdelavo skupnega načrta. Primeri te vrste so medobčinski 
prostorski načrti, medmestni prostorski načrti v Romuniji in skupni regionalni načrti za 
območje dveh ali več enot lokalnih skupnosti v Republiki Srbski (Bosna in Hercegovina) 
ter območni prostorski načrti v Moldaviji. Te načrte sprejmejo občinski sveti v Romuniji 
in državni zbor v Republiki Srbski (Bosna in Hercegovina). 
 

Metropolitansko območje v prestolnicah in večjih mestih je običajno zajeto v prostorske 
načrte, ki lahko štejejo za regionalne. 
Nekaj posebnih prostorskih načrtov na regionalni ravni se nanaša na območja s posebno 
namembnostjo (npr. turizem ali odlagališča) ali nekatera sektorska vprašanja (kot so 
okoljski načrti v Albaniji). 
 

Večina nacionalnih strateških prostorskih in drugih razvojnih dokumentov se nanaša na 
regionalizacijo in decentralizacijo, kot učinkovit instrument za njihovo izvajanje. 
Izkušnje z načrtovanjem so na regionalni ravni različne in v veliki meri odvisne od 
velikosti regionalnih enot, upravnih zmogljivosti in organov ter prenosa dolžnosti iz 
državne ravni. Izkušnje v Turčiji kažejo, da je lahko uspešno izvajanje regionalnih 
načrtov pod vplivom političnih strank, ki pogosto vidijo te načrte kot katalizator za 
regionalne delitve (strah pred izolacijo).Kljub temu je turška vlada pospešila pripravo 
vseh regionalnih načrtov v Turčiji. 
 
 
 

                                                      
13 Nomenklatura statističnih teritorialnih enot, skrajšano NUTS (francosko Nomenclature des Unités 
territoriales statistiques) je geografska nomenklaturna delitev ozemlja Evropske unije (EU) v regije, na 
treh ravneh (NUTS 1, 2 in 3, od večjih do manjših teritorialnih enot). NUTS 2 zajema 800,000-3,000,000 
prebivalcev, NUTS 3 od 150.000 do 800.000, medtem ko NUTS 1 zajema populacijo celotne države. 
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Načrti na lokalnem nivoju  

Lokalni nivo načrtovanja, ki je osrednje področje te raziskave, je najbolj zapleten del 
sistema načrtovanja v sodelujočih državah in je zelo pogosto izpostavljen nenehnim 
spremembam. Kako učinkovito se mesto lahko razvije je odvisna predvsem od njenega 
prostorskega / urbanističnega načrtovanja. 
Ključno vprašanje, ki lahko neposredno vpliva na učinkovitost načrta je, ali se lahko 
gradbeno dovoljenje izda na podlagi načrta14. Drugo vprašanje, ki je prav tako 
pomembno in zagotovo sodi med znanje in izkušnje načrtovalcev, so vprašanja 
varovanja javnega interesa in včasih nasprotujoče si gospodarske razvojne možnosti. 
Navadno je načrtovanje razdeljeno na prostorske načrte, ki pokrivajo prostorski razvoj 
celotnega občinskega teritorija, ali na urbanistične načrte, ki pokrivajo prostorski razvoj 
mest oz. urbanih območij. V Črni gori je bila ta vrsta delitve nedavno opuščena, tako 
sedaj obstaja le razvojni načrt (prostorsko-urbanistični načrt), ki menda bolje ustreza 
ozemlju Črne gore in velikost njenih urbanih aglomeracij. 
Pogojno delitev, ki bi jo bilo mogoče opraviti med načrti na lokalni ravni, je med tistimi, 
ki imajo strateško razvojno dimenzijo, in tistimi, ki so usmerjeni v izvajanje in 
regulativo. Obstaja veliko presečnih vprašanj, ki so izziv za lokalno načrtovanje: 
 
- gospodarska učinkovitost, v smislu hitrega postopka načrtovanja in zadostnih določb 
za izdajo gradbenih dovoljenj v standardnem, časovno omejenem postopku; 

- dovolj fleksibilnosti za reševanje vprašanj razvojnih možnosti, ali nenadzorovane 
urbanizacije (neformalna gradnja) 

- reševanje zemljiških sporov med državljani in lokalno skupnostjo, meščani in razvijalci, 
med občani samimi ter razvijalci in lokalno oblastjo; 

- pripoznanje in močan nadzor nad vplivi na okolje, tako v porabi energije kot 
onesnaževanju, ki je prisotno v skoraj vseh dejavnostih družbe; 

- zmanjšanje revščine in socialne segregacije in mnogo več. 

 

To pomeni, da načrtovanje na lokalni ravni naj ne bi bilo le rezultat določb višje ravni 
načrtovanja, ampak v veliki meri vseh lokalnih politik; postane naj učinkovito orodje, ki 
istočasno ohranjanje ključne vire (zemljišča in objekte) za prihodnost. V naslednjih 
poglavjih, bomo se bomo poskušali dotakniti vprašanj o učinkovitosti in kakovosti na 
lokalni ravni in skušali ugotoviti, v kolikšni meri lokalno načrtovanje to vlogo izpolnjuje. 
 

Lokalni prostorski načrti  

O prostorskih načrtih, ki zajemajo celotno ozemlje občine, vključno z manjšimi naselji, 
poročajo SOGFBIH, UoRH, SCTM, AKM in CALM, medtem ko druge entitete uporabljajo 
regionalne prostorske načrte. Edinstven primer Črne gore je bil že pojasnjen. Turčija ima 
poseben strateški dokument in načrt učinkovitosti, ki zajema razvoj na celotnem 
ozemlju, vendar pa ni prostorski načrt. V Turčiji so prostorski načrti za območja s 
posebno namembnostjo del načrtovanja s strani lokalne ravni (posebni načrti za 

                                                      
14 Določanje učinkovitosti načrta le glede na to, kako hitro se izda gradbeno dovoljenje, je lahko 
problematično. Če zanemarimo druge vidike načrta (socialne, okoljske, gospodarske, itd), potem 
lahko sklepamo, da so najbolj učinkoviti načrti tisti, ki praktično omogočajo skoraj vse gradnje, z 
najmanj vladnega nadzora ter izdajo gradbenih dovoljenj z minimalnimi merili. 
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privatizacijo, turizem, industrijo, itd). Njihovo mesto in vlogo v hierarhiji načrtovanja 
bomo obravnavali v nadaljevanju. 
Lokalni prostorski načrti imajo strateški značaj. Vzpostavljajo dolgoročne politike in cilje 
prostorskega razvoja ter ugotavljajo namembnost načrtovane rabe zemljišč v občini. 
Običajno so razvili za obdobje 15-20 let. 
Poleg strateške narave dokumentov lahko imajo regulativno vlogo, ki zagotavlja njihovo 
izvajanje v večini občin, kot je primer opisal SOS, SCTM, UOM, AKM in CALM. Regulativne 
funkcije načrta se običajno uporablja za ozemlja, kjer za prostorski načrt ni zahtevane 
priprave urbanističnega načrta. V Sloveniji je lokalni prostorski načrt sestavljen iz dveh 
delov - operativnega in strateškega dela. Namen tega je, da en sam dokument združuje 
vse pomembne zadeve občinskega prostorskega razvoja in hkrati zagotavlja potrebno 
podlago za izdajo gradbenih načrtov in dovoljenj. V Sloveniji se strateški del načrta 
sprejme kot samostojen dokument, imenovan strateški prostorski načrt. Prepletanje 
različnih ravni prostorskega in urbanističnega načrtovanja lahko povzroči zmedo v zvezi 
z njihovim izvajanjem. 
 
V vseh vključenih entitetah je občinski prostorski načrt določen s predpisi sprejetimi na 
nacionalni ravni, razen v FBiH (Bosna in Hercegovina), kjer so pripravljeni in sprejeti v 
skladu z zakonodajo kantona. Priprava načrtov je običajno v pristojnosti občin, ki pa 
pogosto niti nimajo ustreznih tehničnih in upravnih zmogljivosti, niti dovolj finančnih 
sredstev za razvoj in izvajanje načrtov. V večini primerov je odobritev lokalnih 
prostorskih načrtov v pristojnosti višje ravni, razen v Republiki Srbski (Bosna in 
Hercegovina), Kosovu, Romuniji, Bolgariji, Moldaviji in Turčiji. Ključni element v procesu 
priprave lokalnega prostorskega načrta je uskladitev osnutka načrta s politiko in načrti 
ministrstev ter drugimi višjimi ravnmi oblasti. Resorno ministrstvo je običajno 
odgovorno za spremljanje skladnosti načrtov. 

Lokalni urbanistični načrti  

Ti načrti opredeljujejo urbanizirano oz. poseljeno območje, najpogosteje razmejeno od 
ostalega občinskega območja. Tukaj je razlika med mesti in manjšimi naselji v pristopu 
in vrsti načrtov. Navadno je splošni urbanistični načrt (SUN) tisti dokument v mestih, ki 
ima strateško vlogo za razvoj. Manjše občine imajo običajno operativni ureditveni 
planski dokument. Izjemi sta Albanija in Romunija, kjer je imajo tudi majhne občine 
splošni urbanistični načrt (SUN); v Turčiji poznajo ruralni glavni načrt; v Moldaviji se 
splošni urbanistični načrt izdeluje le za naselja z več kot 1.500 prebivalcev. V Sloveniji 
splošnega urbanističnega načrta ne poznamo. Namesto tega je v uporabi sistem 
prostorskega načrtovanja, ki služi kot dokument na treh ravneh (vse tri ravni se 
pripravlja in sprejema po enakem postopku). Občinski prostorski načrt je sestavljen iz: 
a) strateškega dela in namenske rabe, b) koncept urbanističnega razvoja, in c) uredbene 
določbe. 
 
V nekaterih organizacijah SUN ni podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj. Tako je npr. v 
Črni gori (imajo prostorsko-urbanistične načrte), Srbiji, Bosni in Hercegovini, 
Makedoniji in Turčiji. V teh primerih gre za poseben ureditveni načrt po vzoru SUN, ki 
določa pravila za gradnjo (v Črni gori služijo temu namenu podrobni načrti za specifično 
področje občine). Na Hrvaškem je lahko SUN podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja, 
vendar lahko imajo nekatera območja znotraj SUN podrobnejše načrte, če so predvideni 
v SUN (Splošni uredbeni načrt ali podrobni uredbeni načrt). V FBiH (Bosna in 
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Hercegovina) izdajajo gradbena dovoljenja glede na strokovnost odgovorne institucije, 
če ureditveni načrt ne obstaja. 
Podrobni urbanistični načrti ali načrti urbanističnega oblikovanja za omejeno površino 
občine podrobno definirajo gradbena pravila (navadno vključujejo predhodno 
arhitekturno zasnovo). Ta vrsta dokumenta obstaja skoraj povsod, v velikih mestih ali 
manjših naselij. Zelo pogosto je ta vrsta načrta iniciirana in financirana s strani 
zainteresiranega investitorja in se lahko spreminja. 

 

 
Slika 3. Turčija – Postopek priprave in sprejemanja regionalnega načrta, Glavnega urbanističnega 
načrta in urbanističnega uredbenega načrta  
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2.2.1 Hierarhija povezav med načrti  

Jasno opredeljena hierarhija je značilnost vseh sistemov načrtovanja v našem pregledu. 
Na splošno so medsebojni odnosi in pogoji načrtov hierarhično usmerjeni "navzdol”, kar 
pomeni obveznost, da morajo biti načrti manjših regij usklajeni z načrti širše regije. 
Poleg določb v zvezi z njihovim izvajanjem, višje uvrščeni načrti najbolj pogosto 
vsebujejo tudi smernice za izdelavo načrtov nižjega ranga. Načrti enake ravni, morajo 
biti medsebojno usklajeni, kar pomeni, da je treba poleg vertikalne, vzpostaviti tudi 
horizontalno koordinacijo. 
V nekaterih državah, kot npr. v Turčiji, so predvidene možnosti za spremembo načrta, 
kar je lahko pomemben dejavnik, ki to hierarhijo zlomi. V Turčiji se posebne načrte 
izdela neodvisno od celotne hierarhije planiranja (ločeni načrti za turizem, industrijo, 
velika stanovanjska naselja, itd), da bi skrajšali čas do njihovega sprejetja. Ti načrti so 
pogosto v nasprotju z odločitvami na višjih ravneh načrtovanja. 
Načelo vertikalne hierarhije je bilo sprejeto za preveritev medsebojne usklajenosti 
načrtov in kompetenc za spremljanje njihovega izvajanja. Najpomembnejši instrument v 
zvezi s tem so soglasja iz najvišje ravni, izdana za končne planske predloge upravnih 
organov pristojnih za načrtovanje na nacionalni in nižjih (regionalnih, kantonski) 
ravneh. 
 
Zapletene strukture večine sistemov načrtovanja, z ozirom na število in vrste načrtov na 
različnih ravneh načrtovanja, zahtevajo celovito vertikalno in horizontalno koordinacijo. 
Vse ravni načrtovanja morajo biti neodvisne, vendar med seboj povezane s konsenzom, 
usklajevanjem in sodelovanjem. To bi moralo zagotoviti ohranjanje in razvoj strateških 
interesov države in lokalnih skupnosti. Vendar pa se načrtovanje nenehno srečuje z 
velikimi težavami. Lokalne skupnosti največkrat nimajo finančnih sredstev, niti 
strokovno usposobljenega osebja, ki bi strateško in celovito razumelo razvoj, v okviru 
splošne nacionalne in/ali regionalnih politik prostorskega razvoja. Ker se uporablja  
hierarhični sistem načrtovanja "od zgoraj navzdol", je lokalna raven primorana sprejeti 
dane rešitve in smernice, ne da ima kakršen koli signifikanten vpliv na odločitve na višji 
ravni načrtovanja, ki ima neposredne posledice za lokalni razvoj. 
 

2.3 Institucionalni okviri načrtovanja   

Glede na to, da je načrtovanje dejavnosti v javnem interesu, je njen institucionalni okvir 
globoko zapisan v javnem sektorju na vseh ravneh uprave. V procesu načrtovanja 
sestavljajo osnovni institucionalni okvir a) javni organ, ki naroči izdelavo načrta (čeprav 
je včasih to lahko zasebni interes stranke na najnižji ravni načrtovanja), b) profesionalna 
organizacija za načrtovanje, ki bo pripravila načrt in c) javni organ, ki odobri načrt. Pred 
končno odobritvijo najpomembnejših načrtov, je potrebno soglasje institucije, navadno 
na višji ravni. 
Poleg samega procesa, obstajajo tudi institucije, ki pripravljajo predpise (zakone, 
uredbe, pravila, priročnike), kot so resorna ministrstva na centralni ali regionalni ravni 
in službe lokalnih skupnosti in tiste, ki jih sprejmejo (centralni, regionalni ali lokalni 
parlamenti oz. vlada). Pri načrtovanju procesov, lahko identificirano tudi strokovnjake 
ali politične odbore, svetovalce naročnikom načrta, strokovne zbornice planerjev, 
strokovne organizacije (npr. posredniki za participacijo) in izobraževalne ustanove 
(univerzitetno izobraževanje in specializirana usposabljanja). 
V tej študiji smo analizirali kdo je za kaj pristojen v procesu načrtovanja. Vlade (državne, 
regionalne,občinski upravni organi) so preko svojih specializiranih oddelkov odgovorne 
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za pripravo načrta, znotraj njihovih pristojnosti. Za nacionalne načrte so navadno 
pristojna  ministrstva, odgovorna za prostorsko načrtovanje, ali pa je v nekaterih 
primerih, kot so na Hrvaškem, v Turčiji, Srbiji in Makedoniji, pristojna posebna agencija 
za prostorsko načrtovanje, ki jo ustanovi in nadzira vlada. V Makedoniji državna agencija 
pripravi tako prostorske kot urbanistične načrte za lokalno raven; ti načrti so predvideni 
(financirani) v letnem državnem programu. Te načrte odobri resorno ministrstvo. 
Takšne agencije so odgovorne za strateški prostorski razvoj države, ki vključuje 
organizacijo priprave posameznih načrtov, njihov monitoring in zakonodajne aktivnosti. 
 

2.4 Zaključne pripombe  

Sistemi načrtovanja sledijo istim osnovnim načelom in so zakonsko urejeni v 
večini analiziranih članicah NALAS. Razen v Turčiji je post-socialistični tranzicijski in 
transformacijski proces odločilno vplival na profiliranje in delovanje sistemov za 
načrtovanje (pravni okvir, znotraj katerega so oblikovani, so bili v prvi vrsti usmerjeni v 
poenostavitev upravnih postopkov in pridobivanje naložb, včasih na račun javnega 
interesa in zaščite ključnih virov) in poudarja razlike med novimi državami članicami v 
pristopnem procesu EU in razvitimi zahodno-evropskimi državami, v smislu načina, 
kako razumejo načrtovanje.  
Preoblikovanje sistemov načrtovanja je spremljala neenakomerna 
decentralizacija glede procesa upravljanja načrtovanja. Vloga centralnih organov, 
tako pri določanju pravnega okvira kot pri kontroli procesa načrtovanja, je še vedno 
dominantna. 
Sistem planiranja navadno sledi administrativnim delitvam (formalno ali zgolj 
statistično). Vse te entitete imajo podoben dvotirni sistem upravljanja (osrednjega in 
lokalnega), tudi če obstaja neke vrste regionalna in pokrajinska delitev. V mnogih od njih 
ta delitev obstaja samo za statistične namene, brez kakršne koli upravne strukture. Vsa 
zakonodaja v povezavi z načrtovanjem pride s centralne ravni (z izjemo Bosne in 
Hercegovine, kjer se to izvaja na regionalni ravni – ravni entitete ali celo pod-regionalni 
ravni ali ravni kantona). Običajna praksa je, da se načrti za regije v nacionalnem interesu 
sprejemajo na centralni ravni, za sprejemanje načrtov na lokalni ravni so v glavnem 
pristojne lokalnih oblasti, v skladu z načelom decentralizacije. 
 
Sistemi načrtovanja imajo razvito tipologijo načrtov, zlasti na lokalni ravni. 
Raznolikost glede tipologije načrtov naj bi prinesla večjo učinkovitost sistemov 
načrtovanja. Vendar pa lahko mnogovrstnost načrtov zaplete in upočasni razvoj. 
Fleksibilnost bi lahko bolje dosegli z omilitvijo predpisov in zmanjšanjem števila načrtov 
za eno področje (mesto, regija), namesto da je potreben prostorski načrt, splošni 
urbanistični načrt, splošni ureditveni načrt in podrobni urbanistični načrt, kakor kaže 
trenutno  stanje v večini opazovanih držav. Nejasen položaj in vloga nekaterih načrtov 
lahko povzročijo nejasnosti glede njihovega izvajanja in težave pri horizontalni in 
vertikalni koordinaciji. 15 
Z ozirom na pomanjkanje finančnih, človeških, upravnih in drugih virov v večini članic 
NALAS, skupaj s potrebo, da bi načrti bili bolj fleksibilni, z namenom hitre prilagoditve 
spreminjajočim se zahtevam, je rešitev v tem, da se zmanjša število različnih načrtov - z 

                                                      
15 To se lahko zgodi s prostorsko-urbanističnim načrtom v Črni gori, Urbanističnim konceptom razvoja 
naselja v Sloveniji, Naselitvene sheme v občinskih prostorskih načrtih v Srbiji. 
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uvedbo nekaterih vrste "načrtovalnega minimalizma", glede na razpoložljive vire za 
oblikovanje in izvajanje načrtov. 16 
Jasno določeno hierarhijo načrtov ni vedno spremljala ustrezna praksa glede 
izvajanja in monitoringa njihovega izvajanja. Drugo vprašanje je pomanjkanje 
soglasja vseh udeležencev glede ključnih stališč načrtovanja v samem procesu 
načrtovanja, ki mora zagotoviti ohranjanje in razvoj strateških interesov države in 
lokalnih interesov. Ustrezni mehanizmi, v skladu s katerimi lokalne uprave sodelujejo 
pri sprejetju načrta na višji ravni, še niso dovolj izkoriščeni. Vpliv lokalnih uprav na 
odločitve, sprejete na višji ravni, je šibka in to ne prispeva k učinkovitemu vertikalnemu 
usklajevanju in sodelovanju. 
Bistveno značilnost načrtov je njihov strateški pomen, in sicer regulativna vloga. 
Nacionalni in regionalni prostorski načrti so strateški dokumenti; večina prostorskih in 
splošnih načrtov na lokalni ravni imajo tudi strateško komponento. Resna 
pomanjkljivost je njihova neustrezna povezava z različnimi lokalnimi razvojnimi 
politikami. Regulativno vlogo pridobijo z ureditvenimi načrti na lokalni ravni, ter v 
primeru, da je prostorski ali splošni urbanistični načrt podlaga za izdajo gradbenega 
dovoljenja, kar odpira prostor za bolj prožen pristop k razvojnim spremembam, čeprav 
lahko vodi do nejasnosti glede njihovega izvajanja. Učinkovitost načrtov, ki vsebujejo 
elemente obeh, prostorskega in urbanističnega načrtovanja (prostorsko-urbanistični 
načrt v Črni gori, Urbanistični koncept razvoja naselja v Sloveniji, poselitvena shema17 v 
sistemu prostorskih načrtov občin v Srbiji), še ni bila dovolj preizkušena v praksi.  
 
Pogoste in mnogotere spremembe zakonodaje povzročijo nepotrebne formalne 
uskladitve vsebine načrtov z medsebojno povezanimi pravnimi okviri. Rezultat je 
pravna negotovost vseh udeležencev v procesu načrtovanja. Prav tako je zaradi 
zapletenost in dolgotrajnost postopkov načrtovanja težje doseči uskladitev načrtov z 
razvojnimi potrebami in prožnostmi pri njihovi implementaciji. 
 
V vseh asociacijah lokalnih skupnosti (ALS) je bil izdelan potreben institucionalni 
okvir in določene pristojnosti za izvajanje načrtovanih postopkov. To vključuje 
organe in institucije, pristojne za pripravo, nadzor, sprejetje in odobritev načrtov. 
Problem je nezadostna razvitost upravnih in strokovnih zmogljivosti in premajhna 
usposobljenost občinskega in strokovnega kadra pri  razumevanju kompleksnosti 

                                                      
16 Tako M. Vujošević v svoji knjigi (Vujosevic, M. 2004. Racionalnost, legitimitet i implementacija planskih 
odluka: novije teorijske interpretacije i pouke za planiranje u tranziciji (Rationality, Legitimacy and 
Implementation of Planning Decisions: New theoretical Interpretations and Lessons for Planning in 
Transition). Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS). (v Serbskem jeziku)) podaja 
primer Češke, ki je bila do sedaj zelo uspešna pri tranziciji  in pri izvajanju sprememb v sistemu 
načrtovanja. Drastično so poenostavili načrtovanje na začetku post-socialistične tranzicije v smeri tržnega 
gospodarstva, in nato, ko je družba doživela gospodarsko rast, postopno razvijali nove, bolj kompleksne 
generacije planskih dokumentov. 
17 Izraz "shema" je bil uveden pri načrtovanju v Srbiji v zakonu o načrtovanju in gradnji leta 2003 in 
predstavlja prevod francoskega izraza schéma, ki v francoski zakonodaji za načrtovanje predstavlja načrt 
za določeno področje ali določen sektor (podobno Podrobnemu urbanističnemu načrtu v Srbiji). Mnogi 
strokovnjaki močno kritizirajo uvedbo izraza v srbskem načrtovanju in trdijo, da njegov pomen in vloga 
pri načrtovanju nista jasno opredeljena z zakonom – ali je drugačen tip podrobnega načrta, ali ima višji ali 
nižji rang od podrobnega načrta, itd. (Pajovic, D. 2006, ‘Urbanisticki zakoni juznoslovenskih zemalja: 
Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Srbija’ (Urban Legislations of South-
Slavic Countries: Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia, Macedonia, Slovenia, Serbia). Od vseh 
držav, ki so zajete v tej raziskavi, je Srbija edina, ki ima to vrsto načrta vključeno v zakonodajo. 
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vsebine, zlasti na lokalni ravni. Tudi pomanjkanje sredstev za pripravo in izvajanje 
načrtov, zlasti v manjših občinah, bistveno zmanjšuje učinkovitost priprave, pa tudi 
izvajanja. 
 
Da bi načrti bili bolj učinkoviti in uspešno implementirani – moramo spremeniti 
trenutno paradigmo, ki prevladuje v vseh članicah NALAS. Še vedno je 
modernistična, surova, z načrti, ki so sami sebi namen in niso orodje za spodbujanje 
prostorskega in gospodarskega razvoja mesta ali regije18. Novi urbanistični načrti, ki so 
v veljavi v razvitih državah, temelji na načelih in tehnikah, ki so precej drugačne od tistih 
iz modernističnih časov. Glavni premik je v novem konceptu strategije (področni in 
splošni razvoj), ki mora zagotoviti splošne usmeritve razvoja z opredelitvijo ključnih 
strateških ciljev in specifičnih ukrepov, ki so potrebni za doseganje ciljev. Načrti sami so 
zelo preprosti, so skice, in se uporabljajo bolj kot podlaga za dialog in razpravo o 
posebnih razvojnih projektih, ne ponujajo pa dokončne rešitve. 
 
  

                                                      
18 Ta paradigma je prevladovala v skoraj vseh zahodnoevropskih državah v obdobju pred letom 1980. 
Glavno orodje tovrstnega načrtovanja je bil Glavni načrt ali generalni urbanistični načrt. Pristop je bil 
opuščen v razvitih državah v 80. letih, ko je bilo urbanistično načrtovanje močno izpostavljeno kritikam 
glede racionalnosti, metod, procesa, legitimnosti, itd., kar je pripeljalo do želje po popolni izključitvi 
načrtovanja in ureditve urbanih procesov, z zanašanjem na tržne mehanizme. Leta 1990 je načrtovanje 
ponovno pridobilo na pomenu, predvsem prek skupnih trendov, ki težijo k opredelitvi novih teoretičnih 
okvirov za to disciplino, kot je premik v smeri liberalnih konceptov v 80. Letih; v večini razvitih držav 
(predvsem ZDA in Veliki Britaniji) je to privedlo do nekaterih razočaranj in spoznanja, da trg sam ne more 
urediti določenih socialnih in predvsem okoljskih vprašanj. 
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Tabela 5. Pregled načrtovanja na lokalnem nivoju  

 
Občinski prostorski načrt                
Splošni urbanistični načrt  
Splošni uredbeni načrt  
Podroben uredbeni načrt  

    ( * )         Urbanistični načrt 
    (**)         Splošni konceptualni načrt za vsako naselje kot del občinskega prostorskega načrta 
    (***)       Prostorsko-urbanistični načrt  
   (****)     Strateški načrt in  izvedba  
              obstaja 
      +          da 
     +*        v skladu z zakonodajo kantona  
     – ne 

 

  
Tip načrta 

 
Občinski organ odobri 
načrt 

 
Načrt ima strateško 
vlogo 

 
Načrt je osnova za 
izdajo gradbenega 
dovoljenja  

 
OPN 

 
SUN 

 
SURN 

 
PUN 

                

SOGFBIH   
 

    +* +* + + + + – – – – + + 

ALVRS  
 

   * + + + + + + – – – – + + 

UORH 
 

    + + + + + + – – + + + + 

SOS 
 

 **   –  – + +  + – +  + + 

ZELS     – +  + + +  – – –  + 
UOM 
 

*** ***   – –  + + +  – + +  + 

SCTM 
 

    – – + + + + – – + – + + 

AKM 
 

    + + +  + + –  + + +  

ACOR 
 

      + + +  + – –  + + + 

NAMRB 
 

     + + +  + + –  – – + 

CALM      + + + + + – – – – + + + 
UMM 
 

****    + + + + + – – – – + + + 

AAM  
 

     –  +  +  –  –  + 

OPN 

SUN 

SURN 

PUN 
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3. Izbrana ključna vprašanja lokalnega urbanističnega 
načrtovanja  
 

Ključna vprašanja, pomembna za urbano načrtovanje na lokalni ravni, se bo preučilo v 
tem poglavju. Na podlagi doprinosa lokalnih strokovnjakov, se bo naslednja vprašanja 
analiziralo v ločenih podpoglavjih: 

- Vpliv, pristojnosti in odgovornosti lokalnih oblasti v procesu načrtovanja 

- Prilagodljivost in učinkovitost lokalnih načrtov in postopkov 

- Participacija javnosti v procesu 

- Vprašanja, povezana z vsebino splošnega urbanističnega načrta in 

- Gospodarjenje z zemljišči. 

Namen študije je oceniti obseg dosežene demokratizacije in decentralizacije oblasti na 
lokalni ravni v tem sektorju in analizirati, v kolikšni meri lahko lokalne oblasti 
neodvisno in učinkovito upravljajo prostorski razvoj svojega ozemlja. Sposobnosti 
lokalnih vlad za razpolaganje in upravljanje z zemljišči je predpogoj za resnično 
decentralizacijo in ključno vprašanje za izvajanje politike načrtovanja. Poleg tega smo 
analizirali še druga vprašanja, kot so: 

- Pristojnosti in odgovornosti lokalnih oblasti za pripravo, oblikovanje in sprejemanje 
načrtov na lokalni ravni; 

- Sposobnost za implementacijo celovitega urbanističnega načrta v povezavi z drugimi 
lokalnimi politikami; 

- Raven in kakovost sodelovanja med državnimi in lokalnimi institucijami v procesu 
načrtovanja. 

Fleksibilnost načrtovanja v državah v tranziciji je nujno; vsebina načrtov in postopkov 
načrtovanja se je preoblikovala v skoraj vseh opazovanih državah. Preučevali bomo, v 
kolikšni meri se lahko načrti hitro in ustrezno odzivajo na hitre spremembe v razvojnih 
prednostnih nalogah in potrebah, medtem pa ostanejo še vedno zanesljiv instrument za 
zaščito javnega interesa, ključnih prostorskih virov in hkrati zagotavljajo varnost 
naložb19. 
 
Namen širše participacije javnosti, informiranje o poteku in pomenu procesa in sprejetja 
instrumentov za vplivanje na odločitve, je olajšati oblikovanje in sprejemanje planskih 
dokumentov s splošnim strinjanjem. Fleksibilnost in participacija bi morali zagotoviti 
učinkovitost in uspešnost načrtov. 
Raziskati bomo pomanjkljivosti sedanjih pravnih postopkov in praks, ki urejajo to 
področje ter možne načine za njihovo izboljšanje. 

                                                      
19 Vprašanje v post-socialističnih državah je tudi, kako opredeliti javni interes. Od propada 
socializma (v katerem je bil javni interes tisti, ki ga določi država in je le to veljalo za pomembno 
in vredno spodbujati z načrti) obstaja množica skupin in zasebnih interesov, nov javni interes še 
ni definiran. Torej ni jasno, kaj naj načrti zaščitijo. Široka participacija bi lahko bila eno od orodij 
za opredelitev javnega interesa. 
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Splošni urbanistični načrt je dokument, ki obstaja v večini sistemov načrtovanja. To bo 
tista vrsta načrta, na podlagi katerega bomo raziskali  vsa ključna vprašanja. Njegova 
vsebina in razvojna metodologija bo analizirana glede na njegove glavne naloge - 
strateške in regulativne. Govorili bomo tudi o drugih vprašanjih, pomembnih za 
urbanistično načrtovanje oz. takih, ki niso neposredno povezane z izdelavo načrtov, kot 
je npr. učinkovitost upravljanja zemljišč - zaščita zemljišč, nakup, prerazporeditev in 
ocena. 
 
Izbor ključnih vprašanj odraža osebna stališča raziskovalne skupine. Pričakuje se, da 
bodo nekatera združenja lokalnih oblasti začela podrobnejše študije ali uvedle 
spremembe v zvezi z vprašanji, ki jih zanimajo, na podlagi rezultatov te študije. 
 

3.1 Organi lokalne samouprave  

 
Evropska celina se sooča z velikimi izzivi v svojem razvoju. V zadnjih treh desetletjih, se 
je v bolj razvitem, zahodnem delu, razvoj na regionalni ravni propagiral kot optimalna 
rešitev za nerazvita področja, kot so Portugalska, Španija, južna Italija idr., z namenom 
zmanjševanja velike gospodarske razlike znotraj Evropske unije. Procesu regionalizacije 
je sledila ustrezna ozemeljska razvojna politika in strategija ter močna podpira Evropske 
družine s pomočjo strukturnih skladov. Zajetne globalne spremembe in radikalni 
preobrat v svetovnem gospodarstvu spreminjajo dosedanjo razvojno paradigmo, in sicer 
z osredotočanjem na mesta, ki so gonilna sila napredka. Ta proces je v resnici neizbežen 
na celem svetu in hitra urbanizacija je postala pogost pojav v vseh državah v razvoju. 
Vse to velja tudi za asociacije članice NALAS, ki so sodelovale v tej študiji. Zato je upravni 
postopek decentralizacije, prisoten v skoraj vseh državah v tranziciji, zasenčen z 
nastajajočimi lokalnimi vprašanji, kot v našem primeru, vprašanje trajnostnega razvoja, 
revščine, socialne kohezije in zlorabe resursov. Veliko Evropskih in mednarodnimi 
dokumentov kaže na ključno vlogo lokalnih organov pri reševanju teh vprašanj in 
poudarja največje izzive prihodnosti. 
Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih, ki so jo neuradno sprejeli Evropski 
ministri leta 2007, poudarja prednosti in slabosti mest in sosesk, ter daje nekaj 
usmeritvenih načel o tem, kakšen položaj naj zavzamejo lokalne oblasti. Dokument 
poudarja potrebo po celostnem pristopu pri dosledni opredelitvi razvojnih ciljev in vizij 
za mestno območje, usklajevanje različnih sektorskih načrtov, politik in naložb, 
usmerjeno uporabo javnih in zasebnih sredstev ter usklajevanje sodelovanja občanov in 
drugih zainteresiranih strani. 
 
Da bi se lokalne skupnosti lahko soočile s težavami, za katere velja, da so lokalne, morajo 
imeti ustrezne zmogljivosti. To pomeni: 
a) Prenos odgovornosti in pooblastil, ki mu sledijo ustrezni finančni transferji na 
osrednji ravni, 
b) vzpostavitev institucionalnega okvira ter razvoj lastnih sposobnosti z ustrezno 
kadrovsko zasedbo in izobraževanjem, 
c) Razvoj lokalnih predpisov, politik in strategij, 
d) Dvig izobrazbene ravni v lokalni upravi, kot tudi odločevalcev, 
e) preglednost in demokratizacija odločanja z aktivnim vključevanjem državljanov. 
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Poudarek v tej študiji je namenjena raziskovanju zakonskih pooblastil in zmogljivosti 
lokalnih oblasti, razdelitev pristojnosti v procesu načrtovanja, povezav načrtov in 
načrtovanja z lokalnimi politikami in nekatera ključna vprašanja lastnine. 
 

3.1.1 Občinsko lastništvo zemljišč  

 
Proces načrtovanja in nadaljnji razvoj, v zvezi z javnimi naložbami in neformalnimi 
naselji,je močno odvisen od lastništva zemljišča, od tega je odvisen tudi prihodnji status 
in razvoj nezazidanih in degradiranih zemljišč. Vendar pa splošni urbanistični načrti 
najpogosteje ne identificirajo lastništva zemljišč. 
Z izjemo UMM, ki ni doživel pol stoletja socializma, ko so bila nacionalizirana praktično 
vsa zemljišča v mestih, se vse ostale asociacije lokalnih skupnosti, ki so vključene v 
raziskavo, nekdanje socialistične države. Šle so skozi podoben proces denacionalizacije, 
vrnitve pravice do zasebne lastnine, od zgodnjih 1990-ih dalje. V Makedoniji se je ta 
proces začel šele leta 2005 (medtem ko se je denacionalizacija začela leta 2000). Vendar 
pa je v nekaterih entitetah,  mnogo pozidanih zemljišč v mestih, nacionaliziranih po 
drugi svetovni vojni, še vedno v državni lasti, kot poročajo AAM in SCTM. V Srbiji je 
zakon o načrtovanju in gradnji leta 2009 prinesel preoblikovanje lastništva zemljišč iz 
državne lastnine s pravico uporabe dodeljene občinam, v lastništvo obstoječih stavb 
prebivalcem ali novim planerjem. 
Javna lastništvo zemljišč je bilo preneseno na lokalne skupnosti v večini entitet, razen v 
Srbiji in Albaniji. Albanija doživlja proces izdelave popisa lokalnega javnega lastništva. 
Na Kosovu je javno lastništvo zemljišč in premoženja razdeljeno med socialnimi podjetji 
v pristojnosti lokalnih skupnosti in javnih podjetij, ki jih upravlja Agencija za 
privatizacijo. Redki primerih državnega lastništva zemljišč so na Hrvaškem in Sloveniji 
in se uporabljajo za infrastrukturo v nacionalnem interesu. 
Pomembno vprašanje je nadzor nad rabo zemljišč in upravljanju lokalnih skupnosti. V 
nekaterih primerih v Turčiji, z namenom boljšega vnovčenja zemljišč, občine zelo 
pogosto spreminjajo obstoječe načrtovane rabe zemljišč v visoko donosne namene (kot 
"zemljišča za bencinske črpalke"), kar lahko škodi javnemu interesu in preprečuje 
konkurenco. Ustrezni mehanizmi za zaščito skupnega dobrega in nadzora nad uporabo 
zemljišč v javni rabi se ne razvijajo v nobenem območju operativne regije NALAS. 
 

3.1.2 Izdaja in potrditev lokalnih načrtov  

 
Po vsej regiji je decentralizacija prinesla številne nove pristojnosti lokalnim skupnostim, 
kot v primeru pristojnosti za prostorsko in urbanistično načrtovanje. Vendar pa je 
vprašanje ali so se strokovne, finančne in tehnične zmogljivosti lokalnih skupnosti 
povečale do te ravni, da zadostuje za izpolnjevanje svojih obveznosti. 
 
V večini članic NALAS imajo občine možnost izdaje občinskih predpisov (razen na 
Hrvaškem, Makedoniji in Turčiji), večinoma v obliki občinskih odlokov. Prav tako imajo 
v večini primerov občine pristojnost za pripravo občinskih načrtov. V Črni gori, obstaja 
možnost, da država prevzame odgovornost za pripravo teh načrtov. Majhne občine še 
nimajo zmogljivosti za izvedbo priprave načrtov in so pogosto vezane na finančno 
pomoč s strani centralne države ali regionalne ali kantonalne oblasti v Federaciji BiH 
(Bosna in Hercegovina). Splošni urbanistični načrt se sprejema na lokalni ravni, na 



41 
 

osnovi nacionalne zakonodaje, z izjemo FBiH (Bosna in Hercegovina), kjer so občinski 
splošni urbanistični načrti v pristojnosti kantonov (na osnovi zakona o kantonih) in 
Albanije, kjer pomembne načrte odobri Svet ministrov. 
Kateri organ znotraj lokalne uprave je zadolžen za pripravo načrtov? V večjih občinah 
navadino obstaja posebni specializirani oddelek, odgovoren za pripravo in spremljanje 
izvajanja občinskih urbanističnih načrtov (razen v Republiki Srbski (Bosna in 
Hercegovina), Bolgariji in Turčiji), medtem ko je manjše občine takšnega oddelka 
nimajo. V teh primerih občinski svet nosi odgovornost za pripravo načrtov. Prej 
omenjeni oddelki so odgovorni za izdajo gradbenih dovoljenj, razen v Črni gori (kjer 
dovoljenja izda ministrstvo) in Sloveniji (dovoljenja izdajajo uradniki na upravnih 
enotah). 
V skoraj vseh primerih, zakon priporoča, da občina ustanovi stalna ali ad hoc strokovna 
delovna telesa, odgovorna za nadzor procesa načrtovanja (načrtovanje in tehnična 
odbora, občinski tehnični organ ali oddelek strokovnih svetovalcev). Pogosto so ti organi 
ne samo sestavljeni iz strokovnjakov, ampak v njih sodelujejo tudi politiki. V drugih 
primerih, ko zakon tega ne predvideva izrecno, se takšne skupine lahko oblikuje, kot se 
je zgodilo v Črni gori in v Moldaviji; vlogo nadzora se je dodelilo mestnemu arhitektu ali 
skupini strokovnjakov s pristojnega ministrstva. V Turčiji ta vrsta nadzora zunanjih 
strokovnjakov v proces načrtovanja ni bila zakonsko predvidena. 
Lokalne skupnosti nimajo vedno pooblastil za izdajo in odobritev načrtov s strateškimi 
razsežnostmi za razvoj občinskega ozemlja. V mnogih primerih je potrebno posebno 
dovoljenje oz. odobritev iz višje ravni (kantonalne oblasti v FBiH (Bosna in 
Hercegovina), županije na Hrvaškem in nacionalni organi v Albaniji, Sloveniji, Srbiji in 
Makedoniji), za občinski prostorski načrt in splošni urbanistični načrt v večjih mestih. 
Odobritev načrta se navadno mora skladati z načrti višje ravni in mora biti zakonita. V 
nekaterih primerih (v primeru konkurenčnih interesov med različnimi interesnimi 
skupinami) lahko višje ravni nadzora odločajo o končni odobritvi posameznih načrtov  
(Slovenija). 
 
Glede na zgornje ugotovitve lahko zaključimo, da lokalne oblasti še vedno niso dosegle 
zaželeno stopnjo samostojnosti na tem področju, kljub institucionalnim okvirom in 
pooblastilom, ki so nanje bila prenesena z zakonom. Največja slabost je bila ugotovljena 
glede upravnih (organizacijske, strokovne, tehnične) in finančnih zmogljivosti, še 
posebej v manjših občinah. Še vedno prevladujoča vloga države pri urejanju in nadzoru 
načrtovanja, bistveno zmanjšuje interes lokalnih oblasti, da bi temu področju posvetile 
vso potrebno pozornost in postale odgovorne za strateški prostorski razvoj. Ta problem 
ni omejen na mala mestna središča, ampak velja tudi za velika mesta, saj se pogosto zdi, 
da župani predstavljajo politični izziv centralni oblasti - zlasti tam, kjer so na oblasti 
različne politične opcije lokalno in na državnem nivoju. 
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Slika 4. Moldavija – Postopek priprave in sprejetja splošnega urbanističnega načrta  
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Slika  5. Hrvaška – Postopek priprave in sprejetja glavnega občinskega načrta  

 

3.1.3 Izdelava načrtov  

 
Strokovni del procesa načrtovanja, izdelava načrta, je lahko organizirana na več načinov. 
V nekdanjih socialističnih državah so bili javni zavodi v vseh večjih mestih in tudi organi 
lokalnih skupnosti so imele pisarne z osebjem, specializiranim za izdelavo vseh vrst 
načrtov za lokalne potrebe. V času tranzicije je ta dejavnost postopoma prešla v smeri 
odprtega trga s privatizacijo in razvojem novih specializiranih podjetij. Danes vse 
sodelujoče asociacije lokalnih skupnosti navajajo, da se zasebna in javna podjetja 
potegujejo za zmago na javnem razpisu za pripravo načrta. Poleg tega navajajo SCTM, 
UMM in SOGFBIH, da obstajajo tudi posebni primeri, v katerih lahko specializirana 
občinska podjetja dobijo neposredno zahtevo občinske uprave za izdelavo načrta. Druga, 
vendar redka možnost, vključuje primer, ko je naloga dana v delo oddelku lokalne 
uprave za načrtovanje (UMM) ali pa, kadar okrajni nivo izdela načrte za nekatere manjše 
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občine, vendar glede na pravila  za javna naročila (UoRH). AKM poroča, da na Kosovu, 
občinski oddelki za načrtovanje včasih izdelajo načrte sami, če se to od njih zahteva. 
Z izjemo Turčije, kjer razširjanje informacij o javnih razgrnitvah organizira podjetje, ki je 
proizvedlo načrt, je za to odgovoren občinski oddelek.  
Izdelava načrta je kompleksna in visoko strokovna dejavnost v javnem interesu. Lokalna 
skupnost lahko prenese to nalogo na specializirano javno institucijo, organu, ki je del 
lokalne uprave ali na specializirano zasebno podjetje. Katera možnost je boljša, je težko 
določiti. Po eni strani, poštena konkurenca povečuje kakovost izdelka, na drugi strani pa 
velja: če se v konkurenci odloča izključno po najnižji ceni, bo kakovost zagotovo trpela. 
Tudi transparentnost je vprašanje, ki ga ne smemo zanemariti. Na koncu je kakovost 
načrta stvar poklicne etike, splošnega znanja in nenehnega usposabljanja strokovnjakov 
za načrtovanje. Ugotovili smo, da je učinkovitost obstoječega modela izdelovanja načrtov 
močno odvisna od stopnje razvoja te profesije v državi. 
 

3.1.4 Vključevanje občinskih izvoljenih funkcionarjev  

Začasno izvoljeni politični del lokalne uprave (župan, občinski svet, ponekod vodje 
oddelkov), mora biti odgovoren za oblikovanje politike in njeno izvajanje, se v celoti 
vključi v proces načrtovanja, glede na naravo načrtovanja kot ključni instrument 
upravljanja z lokalnimi zemljišči. Iz vseh ALS poročajo, da takšno sodelovanje obstaja, 
vendar se le v manj kot polovici primerov (UoRH, ZELS, UOM, NAMRB in AAM) ocenjuje, 
da politiki resnično vsebinsko prispevajo k načrtovanju. V vseh drugih ALS, je 
sodelovanje politikov zgolj formalno. 
Poleg tega se sodelovanje politikov (tako pozicije kot opozicije) le redko zgodi pred 
začetkom načrtovanja (le v Romuniji in Albaniji). Nova zakonodaja v Albaniji 
predvideva, da bi politiki morali oblikovati strateške cilje načrta, vendar se to še ne 
izvaja. Politiki uradno sodelujejo pri presoji osnutkov načrtov, vendar le formalno. 
Lokalni politiki tudi vedno sodelujejo na javnih razgrnitvah, ponovno, le redko 
vsebinsko. 
Ni razvite prakse sodelovanja med strokovnjaki in politiki, zaradi česar se sklepa 
kompromise pri iskanju optimalnih rešitev. To je posledica številnih dejavnikov, med 
katerimi so najbolj odločilni pomanjkanje interesa politikov in njihovo nezadostno 
poznavanje načrtovanja ter pomena celotnega procesa. Načrti ne rezultirajo vedno v 
praksi, ne šteje se ga za instrument upravljanja. Sposobnosti in znanje izvoljenih 
uradnikov in občinskih uslužbencev so nezadostne, kar negativno vpliva na kakovost 
oblikovanja in izvajanja načrtov, še zlasti ko gre za strateške elemente načrta. Ne 
nazadnje tudi predpisi za načrtovanje niso vedno učinkoviti zato mnogokrat velja proces 
načrtovanja za prepočasnega. Pogosto so neupravičeno restriktivni,  upravni postopki so 
preveč okorni, zamudni, dragi in tudi izid ni gotov, kar zavira naložbe in sposobnost 
občanov, da ravnajo v skladu z uradnimi pravili. 
 

3.1.5 Povezava načrtov z lokalnimi politikami  

V mnogih primerih je mogoče podvomiti v obstoj kakršne koli strukturirane lokalne 
razvojne politike. Po drugi strani večina lokalnih strokovnjaki poudarja, da načrti najbolj 
pogosto temeljijo na močnih prispevkih lokalne politike. Obseg in kakovost teh 
doprinosov se lahko bistveno razlikujejo med lokalnimi oblastmi v isti asociaciji lokalnih 
skupnosti (Srbija). V Moldaviji se načrti ne dojemajo kot povezane z lokalnimi 
politikami. V Črni gori so, glede na velikost države, ustrezne politike vezane na načrte 
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izključno na nacionalni ravni. Spremembe načrtov se običajno zgodijo hkrati s 
spremembami v lokalnih politikah (Makedonija, Albanija). V Sloveniji načrti vedno 
predstavljajo kompromis med lokalnimi interesi in interesi države (ministrstva in 
agencije). 
Občine niso vedno primorane imeti načrt izvajanja, ki sledi splošnemu urbanističnemu 
načrtu (SUN) ter upoštevati in sintetizirati vse obstoječe načrte, skupaj s SUN. To velja za 
nekatere članice EU (Romunija, Slovenija), čeprav je EU nedavno prav to določila za 
obvezno. Dejstvo je, da le nekaj preostalih ALS (SOGFBIH, ALVRS, UoRH, ZELS, NAMRB) 
zadostijo tem zahtevam. Prav tako niso vse javne institucije dolžne ravnati v skladu s 
SUN, ko uresničujejo svoje načrte in programe (primarna storitvena infrastruktura, 
zdravstvo, izobraževanje, socialni ali podobni sektor). 
V tesni navezavi na prejšnje poglavje se zdi, da lokalni urbanistični načrti, tudi tisti s 
strateškimi razsežnostmi (na primer SUN), niso posledica lokalne politike, zato jih je 
mogoče razumeti kot zgolj spoštovanje pravnih zahtev in pokrivanje območja z določeno 
vrsta načrta. Načrt v pripravi je pogosto v neskladju z analizo in načrtom, tako na koncu 
postane zgolj "seznam želja". Poleg tega se SUN pogosto ne izvaja v skladu z drugimi 
izvedbenimi načrti, diskrepance se pogosto pojavljajo, prav tako pa SUN ne spoštujejo v 
drugih sektorjih, razen v gradbenem. 
 

3.1.6 Sodelovanje z lokalnimi in nacionalnimi institucijami  

Uradno institucionalno sodelovanje z javnimi institucijami je osrednjega pomena za 
učinkovito zagotavljanje potrebnih podatkov za pripravo in izvajanje vseh vrst načrtov. 
Če to ne deluje se zmanjša kakovost načrta in učinkovitosti procesa. Sodelovanje z vsemi 
javnimi institucijami obstaja in je običajno formalne narave. V nekaterih primerih, kot na 
lokalni ravni v Republiki Srbski (BiH), Makedoniji in Črni gori, nekateri lokalni partnerji 
vsebinsko veliko prispevajo k načrtovanju. Na nacionalni ravni je vsem skupno, da je 
sodelovanje povsem formalno in pogosto neučinkovito, čeprav se raven sodelovanja 
med institucijami razlikuje. Zainteresirane strani na ravni države so pogosto birokratske 
in včasih zelo rigidni (Slovenija). V nekaterih primerih je pripravljenost za sodelovanje 
na strani vladnih institucij odvisno od posebnih okoliščin ali interesov (Bosna in 
Hercegovina). Vendar pa so redki primeri dobrega sodelovanja z državnimi institucijami 
na ravni, kot na primer v Srbiji na področju varstva okolja (medtem ko je ob istem času 
Srbija zelo šibka pri urbanističnem načrtovanju). 
Sodelovanje z javnimi institucijami je ključnega pomena za kakovost in hitrost izdelave 
načrta, tako na ravni izmenjave podatkov kot pri oblikovanju strateških ciljev načrta. 
Številne pomembne interesne skupine, kot so komunalna podjetja (distribucija 
električne energije, voda in kanalizacija, zbiranje in odlaganje odpadkov, promet, itd), 
morajo biti povezane z načrtovanjem, ne glede na to ali so nacionalne ali lokalne 
institucije. Zdi se pa, da to navadno  ni tako in da javne institucije monopolizirajo in 
trgujejo z informacijami, ki jih imajo, na drugi strani pa institucije, ki se ukvarjajo z 
načrtovanjem zanemarjajo vsebinske in strateške prispevke takih institucij. 

3.1.7 Sklepi in priporočila  

Sklepi 
Proces načrtovanja in nadaljnji razvoj je močno odvisen od lastništva zemljišč. 
Lastništvo lokalne skupnosti je ključnega pomena za javne naložbe, ureditev 
neformalnih naselij in razvoj nezazidanih ali degradiranih zemljišč. Vendar SUN 
najpogosteje ne zadevajo lastništva zemljišč. Pomembno vprašanje je nadzor nad 
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uporabo javnih zemljišč in varovanje javnega interesa v primeru zlorabe in 
netransparentnega načrtovanja sprememb. 

LS nimajo vedno pooblastil za izdajanje in sprejemanje načrtov strateškega 
pomena za razvoj. V nekaterih primerih je strateški razvoj lokalnih območij sprejet na 
višji ravni (nacionalni ali regionalni) in lokalne SUN ne sprejemajo lokalni parlamenti. 

Zakonsko je predvideno, da občine ustanovijo stalne ali ad hoc organe, pristojne 
za nadzor nad načrtovanjem. Zelo pogosto organe sestavljajo strokovnjaki in politiki. 
V primerih, ko zakon tega ne predvideva, se lahko prenesejo te naloge na mestnega 
arhitekta ali oddelek lokalne uprave za načrtovanje. 

Lokalni politiki so le redko vključeni v proces načrtovanja na pravi način. 
Brezbrižnost in nezadostno poznavanje načrtovanja in njegovega pomena so pogosti 
razlogi za nezadovoljivo sodelovanje lokalnih politikov, ki pogosto sodelujejo samo 
formalno. Po drugi strani pa ni nenavadno, da lokalni politiki neposredno posegajo v 
planske odločitve, da bi služili interesom posameznikov ali političnih skupin, kar ni 
nujno v skladu z javnim interesom. Ni praksa, da planerji in politiki delajo skupaj, da bi 
našli kompromis pri načrtovanje ter optimalne rešitve. Odgovornost načrtovalcev je, da 
najdejo utemeljene politične opcije z oceno ustreznih socialnih, gospodarskih in 
okoljskih posledic, tako da lahko potem politiki sprejemajo utemeljene odločitve, z 
javnim posvetovanjem in sodelovanjem. 
Načrti se ne uresničujejo vedno v praksi. Če se interesov in prednostnih nalog med 
različnimi interesnimi skupinami ne uskladi, to lahko povzroči težave v izvajanju 
nekaterih določb načrtovanja v določenem območju ali v zastavljenem časovnem okviru. 
Profesionalni načrtovalci morajo biti usposobljeni prepoznati javni interes, zlasti ker to 
vpliva na bolj ranljive dele družbe in krhka okolja ali kulturno dediščino. 
Načrtovanje navadno ni obravnavano kot instrument za upravljanje. Načrti so 
dolgoročni dokumenti, katerih cilji ne sovpadajo vedno s kratkoročnimi cilji, v okviru 
mandata vladajočega. Prekinitve v mandatu odločevalcev pogosto povzročijo prekinitve 
načrtovanih ciljev in izvajanje načrta. Za diskontinuiteto velja tudi, ko so politične 
stranke na oblasti na nacionalni ravni, drugačne od tistih na oblasti na lokalni ravni. 
Zmogljivosti in znanje izvoljenega funkcionarja, pa tudi občinskih uslužbencev so 
pomanjkljivi ali načrtovanje predpisov ni učinkovito in sam proces je prepočasen. 
Pogosto so predpisi po nepotrebnem restriktivni in upravni postopki so preveč okorni, 
zamudni, dragi, izid je pogosto negotov, kar vse zavira naložbe in sposobnost občanov, 
da se držijo uradnih predpisov. 
Lokalni urbanistični načrti, tudi tisti s strateškimi vlogami, nezadostno odražajo 
lokalne politike. Torej jih je mogoče obravnavati zgolj kot dokumente, nastale le iz 
spoštovanja do pravnih zahtev. Poleg tega so SUN pogosto v neskladju z drugimi 
izvedbenimi načrti, prav tako pa jih ne spoštujejo v sektorjih, razen v gradbenem. 
Sodelovanje z in med javnimi institucijami je ključnega pomena za zagotavljanje 
kakovosti in hitrosti izdelave načrtov. To sodelovanje je včasih povezano z izmenjavo 
podatkov, pa tudi z oblikovanjem strateških ciljev načrta. Pravzaprav bi moralo biti 
povezano tudi s pomembnimi interesnimi skupinami, kot so komunalna podjetja 
(distribucija električne energije, voda in kanalizacija, zbiranje in odlaganje odpadkov, 
promet itd), povezana z načrtovanjem. Javne ustanove so nagnjene k monopoliziranju in 
pogosto s "trgovino" z informacijami, ki jih imajo, medtem ko na drugi strani lahko 
institucije za načrtovanje zanemarijo vsebinske in strateške prispevke takih organizacij. 
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Priporočila 

a) Prenos pravice lokalnih oblasti do razpolaganja z zemljišči 
Pravica do lastništva in razpolaganja z zemljišči bi morala biti prenesena na 
lokalne uprave z zakonom, da bi lahko samostojno in učinkovito upravljale z 
zemljišči in ustrezno načrtovale prostorski razvoja. 

b) Vzpostavitev mehanizma notranje kontrole za spremembo rabe zemljišč v 
lasti lokalnih skupnosti 
Občine bi morale sprejeti učinkovito rabo kontrolnih mehanizmov, da bi 
preprečili zlorabe (sprememba rabe zemljišč za neprimerne, vendar visoko 
donosne posle, ki so škodljivi za javni interes). 

c) Lokalne oblasti bi morale imeti polna pooblastila za pripravo, sprejetje in 
izvajanje lokalnih načrtov 
Lokalne oblasti morajo imeti ustrezna pravna pooblastila za upravljanje 
načrtovanja in izvajanje lokalnih načrtov. Prenos odgovornosti in pooblastila 
morajo biti podprta z ustreznimi finančnimi sredstvi s strani centralne oblasti. 

d)  Izboljšanje skupnega dela strokovnih načrtovalcev in zainteresiranih 
strani na lokalni ravni 
Prakso skupnega dela strokovnih načrtovalcev in politikov v fazi načrtovanja in 
izvajanja bi bilo treba izboljšati s sprejetjem ustreznih smernic. Hkrati bi si bilo 
treba bolj prizadevati za dvig stopnje zavedanja občinskih uradnikov in 
oblikovalcev politik, kot predpogoj za izboljšanje prakse skupnega dela. 

e) Strateški vidik občinskih načrtov se mora izboljšati z vzpostavitvijo 
tesnejše povezave z lokalnimi politikami 
Strateških vidikih lokalne načrte bi bilo potrebno izboljšati z vzpostavitvijo 
tesnejše povezave z lokalnimi politikami. Osnovni zakonski in podzakonski akti o 
načrtovanju morajo določati obveznosti, ki bodo zagotovile vertikalno in 
horizontalno skladnost programa za izvajanje načrtov z drugimi načrti, programi, 
in razvojnimi politikami (zlasti tiste, povezane z ureditvijo in upravljanjem 
zemljišč). 

f) Vzpostavitev sodelovanja med institucijami na področju načrtovanja na 
nacionalni in lokalni ravni 
Lokalne oblasti bi morale sodelovati z institucijami za načrtovanje tudi pri 
izmenjavi podatkov in pri oblikovanju strateških ciljev, ki določajo kakovost in 
učinkovitost načrta. Priporočljivo je oblikovanje primernega protokola za 
sklenitev sodelovanja s ključnimi institucijami na državni ravni. 

g) Izboljšanje postopka javnih naročil za zagotavljanje kvalitete načrtov  
Pomembno je, da se določijo zahteve za primerno in enotno kakovost načrtov, 
zlasti tistih, ki imajo strateški pomen za lokalno skupnost. V primerih, ko pride do 
neustreznega izvajanja strokovnih storitev načrtovanja na trgu in postopek 
javnega naročanja ne more zagotoviti pričakovane stopnje kakovosti, bi morale 
lokalne oblasti imeti pravno možnost sklenitve neposredne pogodbe za razvoj 
strateških načrtov z javnimi institucijami za načrtovanje (ki imajo ustrezno 
strokovno in tehnično sposobnost za razvoj kakovostnih načrtov), v skladu s 
pogoji financiranja, ki jih priporoča strokovna zbornica. 
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  Občine so 
lastnice 
zemljišč in 
so 
avtonomn
e pri 
uporabi 
zemljišč  

Občine 
imajo 
pooblastila 
za izdajo 
in 
odobritev 
SUN 
 

Voljeni 
funkcionar
ji so 
vključeni v 
proces 
 

Plani so 
povezani z 
lokalnimi 
politikami  

Sodelovanj
e z 
lokalnimi 
in 
nacionalni
mi 
institucija
mi  

Učinkovito
st načrtov 
izdelava in 
kvaliteta 
načrtov 

SOGFBIH       

b c d E f g 

ALVRS        

b c d E f g 

UORH 
  

 

  

 

b c  e f g 

SOS       

 c d e f g 

ZELS       

b   e f g 

UOM       

a, b c  e f g 

SCTM       

a, b  d e f g 

AKM       

a, b  d e f g 

ACOR       

b  d e f g 

NAMRB       

b   e f g 

CALM       

b  d e f g 

UMM       

b  d e f g 

AAM        

a, b c  e f g 
Tabela 6. Vloga, organi oblasti in vključenost lokalnih skupnosti ter odnosi med načrtovanjem in 
lokalnimi politikami  

  Na zadovoljivi ravni                               

  Raven ni zadovoljiva  

  Ne obstaja  
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3.2 Fleksibilnost načrtovanja ob razvojnih priložnostih  

Lokalne oblasti same, pa tudi zakonodaja na področju načrtovanja, so pogosto vzrok za 
zelo dolg in počasen postopek izdelave in sprejemanja lokalnih urbanističnih načrtov. 
Skupno mnenje v številnih entitetah je, da proces ovira razvoj in gospodarsko dejavnost 
in ne upošteva dejanskih potreb in možnosti. Po drugi strani, načrtovanje služi varnosti 
naložb in preprečuje tvegan razvoj in korupcijo. 
V državah v tranziciji je bilo gospodarstvo načrtovano centralno, paradigma načrtovanja 
pa je bila usmerjena v postopni razvoj, čeprav si sistemi načrtovanja prvotno niso bili 
podobni. Danes je situacija povsem drugačna, veliko je odvisno od nepredvidljivih 
priložnosti, ki jih nihče noče zamuditi. Hkrati se je število vpletenih in njihovih 
(ne)legitimnih interesov, vpletenih v uporabo mestnega prostora bistveno povečalo, kar 
je še ena bistvena razlika v primerjavi z obdobjem socializma, v katerem je država imela 
monopol in je bila ključna entiteta v procesu urbanizacije. 
Dandanes naj bi bilo kooperativno načrtovanje učinkovita paradigma, vendar še vedno 
pravni okviri, upravne metode in prakse niso dovolj učinkovite, da bi postala ena izmed 
ključnih orodij za upravljanje lokalnega razvoja. 
To poglavje raziskuje pomanjkljivosti procesa iz postopkovnega vidika. Ocenili bomo 
raven sodelovanja z zainteresiranimi stranmi na področju razvoja, prilagodljivosti 
postopkov načrtovanja in trajanja postopka. 
 

3.2.1 Vključevanje poslovnega sektorja v proces načrtovanja 

Večina ALS v raziskavi poroča, da se vključuje investitorje, ki lahko močno vplivajo na 
gospodarski razvoj, če so zainteresirani in so sposobni prispevati vsebinski doprinos. 
Značilno je, da je njihovo formalno sodelovanje omogočena preko uvedbe postopkov za 
izdelavo načrtov in prek javnih razprav. V Sloveniji zasebni sektor prispeva k 
načrtovanju v vseh fazah; če je v skladu z lokalnimi politikami lokalne oblasti njihove 
prispevke upoštevajo. V nekaterih entitetah, čeprav ni posebnih predpisov za formalno 
sodelovanje, je poslovni sektor vključen redno in neformalno in vsekakor vpliva na 
načrtovanje (kot poroča UMM, AKM). Vendar ZELS, UOM, ACOR in CALM poroča, da 
poslovni sektor ne sodeluje vsebinsko v procesu načrtovanja. 
Nekatere entitete (kot poroča AKM) so razvile zakonodaje, ki določajo okvir za javno-
zasebna partnerstva, ki daje prostor za učinkovito sodelovanje pri načrtovanju. To se 
razvili iz potrebe po grajenju zaupanja med lokalnimi skupnostmi in vlagatelji. Čeprav se 
ta vrsta sodelovanja nanaša predvsem na poslovni sektor, je bilo ocenjeno, da se lahko 
podobne izkušnje, uporabljajo tudi v stanovanjskem sektorju in drugih sektorjih, 
povezanih z razvojem mest. 
Problem z investitorji je pogosto v pomanjkanju ustreznih zakonov, ki bodo omogočili 
prerazporeditev urbanih zemljišč in tudi če je področje zakonsko urejeno, ne deluje v 
praksi (Hrvaška, Srbija). 
V vseh entitetah, kjer je prisoten pluralizem interesov, med katerimi so tisti, ki se 
nanašajo na poslovni sektor in njegove tržne odločitve ter pobude prevladujoči, 
neizogibno prinaša osredotočenje na domet njihovega vpliva na razplet procesa 
načrtovanja. Po eni strani je bil poslovni sektor vključen formalno, z uporabo možnosti, 
ki jih določa ureditveni okvir. Nedvomno bolj pomembno vprašanje je sprejetje zahtev 
investitorjev in prilagoditev urbanističnega razvoja glede na interese določene skupine, 
ki ga pogosto imenujemo tudi "urbanizem pod vodstvom investitorjev". To neizogibno 
vodi h preučitvi vloge in odgovornost lokalnih oblasti in načrtovalcev, kot ključnih 
akterjev v procesu načrtovanja. 
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Ključna naloga načrtovanja je spodbujanje naložb na načine, ki ščitijo javni interes - 
zlasti z varovanjem ranljivih skupin in občutljivih okolij. Če so interesi investitorjev še 
posebej močni, bo to spodkopalo legitimnost načrtovanja. Težko je doseči ravnotežje, 
zlasti za lokalne oblasti, ki želijo pritegnili investitorje. 

3.2.2 Sprememba načrta in učinki načrtovanja na povpraševanje 

Postopek za spremembo občinskega načrta je zelo pomemben dejavnik fleksibilnega 
pristopa h gospodarskemu razvoju, ki zahteva hiter odziv na naložbene možnosti. Po 
drugi strani pa, lahko spremembe povzročijo nezaželene socialne, okoljske, gospodarske 
in kulturne vplive in resno ovirajo javni interes, če je postopek preveč preprost. 
V skoraj vseh entitetah poznajo pravne določbe, ki omogočajo zainteresiranim organom 
ali občanom vnovično pisanje načrta ali spremembo obstoječega. V Moldaviji, Kosovu in 
Albaniji to zakonsko ni predvideno, vendar je v praksi mogoče. V mnogih primerih imajo 
vlagatelji pravico, da pripravijo načrt s svojimi lastnimi sredstvi, kot na primer v Turčiji. 
Odločitve v zvezi s pobudami za spremembo načrta sprejme lokalna uprava. Pogosto je, 
da podrobni ureditveni načrt pripravijo investitorji, za predvideno zemljišče in v skladu 
z ustreznimi pravnimi postopki. Kljub temu vlagateljem ne bi smelo biti dovoljeno, da 
pripravijo ureditveni načrti - to je naloga lokalne oblasti. 
Večina lokalnih strokovnjakov poroča, da so spremembe načrtov pogoste in da včasih 
ogrožajo javni interes. To je pogosto na hitro razvijajočih se področjih, predvsem v 
privlačnih turističnih območjih (UOM, NAMRB), pa tudi v mestih. ACOR poudarja, da 
urbanistični razvoj v Romuniji več ni mogoče nadzorovati zaradi številnih in pogostih 
sprememb splošnega urbanističnega načrta, kar povzroča veliko težav, zlasti v zvezi s 
prometom. 

Spremembe načrtov ne zaznavajo kot škodljive za javno dobro v Turčiji, Moldaviji, na 
Kosovu in v Makedoniji. Razlogi za to so: 

- Dolgotrajni postopki, ki investitorjem otežujejo spreminjanje načrtov (CALM, AKM) 
- Učinkoviti mehanizmi, ki pa včasih presekajo skladnost z načrti na zgornji ravni (UMM) 

- Medsebojno nezaupanje in 

- Lokalne oblasti niso sposobne financirati redne revizije načrtov, zato z veseljem 
sprejmejo pobude investitorjev, da delajo skupaj (ZELS) 

Drug pomemben vidik ali stranski učinek prilagodljivosti pri spreminjanju načrtov je 
tudi fleksibilnost pri razlagi obstoječega načrta, saj se lahko zmanjša transparentnost in 
poveča podpora zasebnega na račun javnega interesa. To obstaja povsod in v več kot 
polovici ALS so to prepoznali kot zelo pomembno. Slovenija na primer, ne dopušča 
veliko prostora za fleksibilno interpretacijo načrtov. 
Iz osebnih opazovanj strokovnjakov izhaja, da je moč opaziti pojav korupcije v procesu 
načrtovanja in pri izdaji  gradbenih dovoljenj. Anonimno je bilo poročano, da obstaja, v 
treh ALS pa ga zaznavajo kot zanemarljivega (ZELS, UOM in CALM). V vseh ostalih ALS 
prepoznavajo korupcijo kot pomemben faktor, predvsem v velikih mestih.   
Pravni okvir ponuja možnost za začetek izdelave načrta ali spremembe načrta. Vendar 
pa lahko nezadostna učinkovitost in uspešnost teh sprememb dodatno ustvarja 
neformalni razvoj in pogoje za netransparentno izvajanje parcialnih interesov na račun 
javnega interesa. V zvezi s tem je zanimiv položaj investitorjev, saj po eni strani kažejo 
vpliv trga na postopke načrtovanja ter na drugi strani izkoriščajo možnosti samovoljnih 
odločitev. Nadzor in strateško usmerjanje prostorskega razvoja in gradnje je bilo 
pogosto precej zanemarjeno. 
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3.2.3 Učinkovitost procesa načrtovanja in efektivnost načrta 

Strokovnjaki pogosto opažajo, da dolgotrajnost postopkov pogosto ogroža razvojne 
priložnosti, včasih pa tudi preprečuje, da bi investitorji spodbujali dejanja v nasprotju z 
javnim interesom, ki ustvarjajo konflikte. Po drugi strani pa obstajajo tudi situacije, ko je 
mogoče s hitrimi postopki, hitro odgovori na številna povpraševanja vlagateljev, vendar 
so lahko njihove posledice tudi vidne v razvoju mest (Romunija). V nekaterih entitetah je 
za spremembo načrta potreben enak ali nekoliko krajši čas, kot za pripravo in sprejetje 
novega (FBiH (Bosna in Hercegovina), Srbija). Običajno je, da sprememba načrta vzame 
med 25% in 50% manj časa, kot traja postopek za razvoj novega. 
Ocenili smo dolžino procesa izdelave SUN. Najdaljše minimalno trajanje je poročala 
Skupnost občin Slovenije (od 3 do 5 let), kjer so po začetku uveljavitve zadnjega zakona 
o načrtovanju sprejeli le okoli 10% vseh načrtov. V povprečju je dve leti bilo najbolj 
pogost minimalno trajanje sprejetja načrtov (FBiH (Bosna in Hercegovina), Črna gora, 
Srbija, Albanija, Bolgarija, medtem ko je na Hrvaškem, v Makedoniji, Kosovu in Republiki 
Srbski (Bosna in Hercegovina), potrebno nekaj mesecev manj). V Moldaviji je potrebnih 
12 mesecev, v Turčiji 9 mesecev, v Romuniji pa je lahko minimalno trajanje tudi samo 8 
mesecev, ko gre za majhne podeželske LS (vendar pa lahko traja 3 do 5 let, k ogre za 
velika mesta). Sprememba načrta traja od 24 mesecev v FBiH (Bosna in Hercegovina), do 
le 6 mesecev v Romuniji, Bolgariji, Turčiji in Albaniji. 
 Lokalni strokovnjaki so poudarili številne pomembne dejavnike, ki vplivajo na trajanje 
postopka 
 
- Učinkovitost pri zbiranju vseh potrebnih podatkov in učinkovitost podjetja, ki 
pripravlja načrt (ZELS), 

- Izdelava ločenih študij za načrt (SCTM), 

- Število in vsebina pripomb na javni razgrnitvi (UoRH) 

- Izogniti se je potrebno pogostim spremembam zakonov in podzakonskih aktov v zvezi 
z načrtovanjem, saj lahko znatno podaljša postopke, po katerih je izdelan načrt, zaradi 
stalnih zahtev za prilagoditev 

- Pomanjkanje izraženih predlogov s strani zainteresiranih investitorjev (faza priprave 
načrta), njihova neustrezna obravnava (faza izdelave načrta), ali velik konflikt med 
zasebnim in javnim interesom, z malo možnosti uskladitve (faza implementacije). 

Pomemben dejavnik, ki kaže učinkovitost SUN je njegova možnost izvajanja. V Romuniji, 
Moldaviji in Bolgariji se lahko te vrste načrtov uporablja za izdajo gradbenega 
dovoljenja. Tudi v Črni gori je to mogoče, vendar le v primerih javne infrastrukture 
(ceste, daljnovodi, plinovodi itd) in v Turčiji, prav tako za gradnjo javnih objektov (šole, 
bolnišnice, itd.). V Sloveniji se uporablja adekvaten, vendar konceptualno drugačen 
občinski prostorski načrt, ki je sestavljen iz treh ravni načrtov; ti so pripravljeni in 
sprejeti v okviru istega procesa: prostorski načrt, Urbanistična zasnova za naselja in 
izvedbeni prostorski načrt , ki je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja). V vseh 
drugih entitetah so za izdajo gradbenih dovoljenj potrebni podrobni urbanistični načrti 
na nižji ravni. 
Za usmerjanje in trajnostno upravljanje urbanega razvoja, so zgoraj analizirana 
vprašanja ključnega pomena. Zakonodaja, ki se sprejema trenutno, je usmerjena 
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predvsem na razbremenitev upravnih postopkov, vendar brez elaboracije mehanizma za 
proces načrtovanja. Prilagoditev načrtovanja postopkov ima na splošno nezadovoljive 
učinke, obstajajo pa tudi številne spremembe predpisov. V večini sistemov ni bilo 
ustreznega pristopa k oblikovanju metodologije in vsebin načrta, ki bi hkrati bili dovolj 
učinkoviti pri nadzoru njene vloge. Prav tako je pomembno omeniti vlogo planerjev, ki 
pogosto ne poznajo kompleksnega delovanja tržnega sistema, institucij, postopkov, 
možnosti in omejitev; to vpliva tudi na učinkovitost in uspešnost procesa načrtovanja. 

3.2.4 Sklepi in priporočila 

Sklepi 

Fleksibilnost pri načrtovanju je skupna paradigma in eden od imperativov, ko gre 
za vnovično definiranje načrtovanja v praksi. Večja fleksibilnost pomeni tudi več 
prilagodljivosti in pripravljenosti za nove investicijske možnosti. V primerih, ko drugi 
instrumenti niso učinkoviti (predpisi, upravljanje z zemljišči, izvajanje uredb), lahko 
fleksibilnost povzroči neugoden izid. Učinkovitih mehanizmov in institucionalnih 
zmogljivosti, ki omogočajo fleksibilni odziv na hitre spremembe pri razvojnih 
prednostnih nalogah in potrebah ter hkratno varstvo javnega interesa in ključnih 
prostorskih virov, še vedno ni. Najprej je potrebno prepoznati in določiti javni interes, in 
šele nato določiti omejitev  fleksibilnosti. 
Razvoj v okviru novih razmer na trgu, skupaj s prevlado kapitala in nejasnim 
položajem mnogih zainteresiranih strni, lahko resno ovirajo trajnostni razvoj 
mest. Poleg kratkoročnih pozitivnih učinkov na lokalno gospodarstvo, je lahko posledica 
trajno uničenje vrednosti obstoječih resursov (zemljišča) ter poprej proizvedene 
splošne blaginje. Drugi pomemben vidik, ki pa je lahko ogrožen v okoliščinah nestabilnih 
praks načrtovanja in spreminjanja načrtov, je varnost naložb. Vse analizirane države so 
verjetno bližje temu scenariju, kar se odraža v visoki stopnji neformalnih naselij. 
Ureditveni okvir nudi dovolj prostora za vpliv poslovnih priložnosti na 
načrtovanje. V večini primerov je udeležba investitorjev formalna in ne sodelujejo 
intenzivno z organi, pač pa bodisi uvedejo svoje zahteve bodisi se strinjajo s togimi in 
neprilagodljivimi načrti, brez ozira na resnične potrebe in možnosti. To so seveda 
plodna tla za netransparentne dejavnosti. Nekaj izboljšav je možnih z iskanjem pravilne 
oblike sodelovanja s ciljem vzpostavitve zaupanja med zainteresiranimi stranmi.   
Načrti se pogosto spreminjajo in včasih ogrožajo javni interes. Učinkovitost 
postopka, po katerem je mogoče spremeniti načrt vsekakor prispeva h gospodarskemu 
razvoju, vendar je končni učinek fleksibilnosti pri spreminjanju in interpretaciji 
obstoječih načrtov lahko manjša preglednost, saj lahko favorizira zasebne interese pred 
javnim. 
Zaradi zahtevnosti in dolgotrajnosti postopkov načrtovanja je težja prilagoditev 
načrtov za razvojne in implementacijske potrebe. Spremembe, ki se pojavijo v dveh 
letih (tako dolgo je ta proces trajal v večini držav), so lahko še posebej pomembne v 
mestih, ki doživljajo hiter gospodarski razvoj. Po drugi strani pa lahko skrajšan postopek 
načrtovanja izključi potrebne študije in analize, preverjanje (usklajevanje razvojnih 
prioritet, utemeljitev načrtovanih rešitev) in nadzor mehanizmov (vključno s 
participacijo javnosti), ki lahko na dolgi rok motijo strateški razvoj na danem urbanem 
območju. Oblikovanje strateških načrtov traja nekoliko dlje, saj morajo zagotoviti 
dolgoročni socialni in gospodarski kontekst, v sklopu česar je lahko lokalnih akcijskih 
načrt prilagodljiv in bolj odziven na spremembe na trgu. 
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Uspešnost pri izvajanju SUN je odvisna od njegove izvršilne pristojnosti. Če 
strateški elementi načrta niso podprti s potrebnimi regulativnimi instrumenti in 
elementi za realizacijo, ne prispevajo k učinkovitemu uresničevanju investicij, varstvu 
urbanega prostora in trajnostnega razvoja mesta. Trend pravnih reform v zadnjih letih 
je poenotenje strateških in ureditvenih načrtov v okviru enega dokumenta, ki bo 
sprejemljiv za obe ključni razsežnosti. Vendar pa je nadzor in strateško usmerjanje 
prostorskega razvoja in gradnje pogosto zanemarjen. Če lokalne oblasti ne bodo prejele 
dovolj finančnih in tehničnih sredstev za izvajanje prenesenih nalog v okviru 
decentralizacijske politike, ne bodo uspešne. 
 

Priporočila 

a) Izboljšati pravni okvir za razvojne možnosti 
Izboljšati je potrebno pravni okvir in se odpreti za razvojne priložnosti, vendar 
hkrati ponuditi dovolj instrumentov za zaščito javnega interesa; model javno-
zasebnega partnerstva zagotavlja dober okvir za pravičen in pregleden proces 
sodelovanja. Čeprav se nanaša predvsem na poslovni sektor, se lahko podobni 
modeli uporabijo tudi za stanovanjski in druge sektorje ter politike, povezane z 
razvojem mest 
 
b) Institucionalizirati sodelovanje med organi, planerji in zainteresiranimi 

vlagatelji 
Institucionalizirati sodelovanje med organi, planerji in zainteresiranimi vlagatelji s 
pomočjo ustreznih podzakonskih aktov, ki zagotavljajo popolno transparentnost 
procesa. Večja transparentnost in sodelovanje zainteresiranih investitorjev v 
začetnih fazah zagotavlja boljšo usklajenost med poslovnim sektorjem in javnim 
interesom v poznejših fazah načrtovanja, zlasti v fazah izvajanja načrta. Metodologija 
zbiranja in uporabe podatkov o podjetjih in potencialnih vlagateljih v procesu 
načrtovanja mora biti natančno predpisana. 
 
c) Razviti učinkovite mehanizme za zaščito javnega interesa 
Zakoni in predpisi morajo zagotoviti razvoj učinkovitih mehanizmov za določanje in 
varovanje javnega interesa v vseh fazah načrtovanja, ne glede na lastniški status 
zemljišč. To vključuje stalen in učinkovit sistem spremljanja, periodično poročanje o 
razmerah v zvezi z realizacijo SUN, nadzor s strani javnosti, ponovno preučitev 
odgovornosti funkcionarjev, ki imajo moč odločati in nosijo odgovornost v primeru 
oškodovanja javnega interesa. Sistem evalvacije načrtovanja bi moral temeljiti na 
natančno določenih merilih in vlogah udeležencev v postopku (lokalna uprava, višje 
ravni oblasti, strokovnjaki, nevladne organizacije, komercialni sektor, občani, itd.) 
 
d) Povečati transparentnost procesa načrtovanja 
Ustrezna pravila in protokoli morajo zagotoviti večjo transparentnost procesa 
načrtovanja, obvezno sodelovanje vseh ustreznih zainteresiranih strani že od 
začetka, zagotoviti pravočasne informacije za javnost o pomenu, ciljih, javnem 
interesu, koristi in posledicah načrtovanih rešitev. Javni dostop do dokumentov 
načrtovanja je treba zagotoviti v vseh fazah razvoja načrta. Da bi zaščitili javni 
interes, kot tudi ustrezno varovanje javnih dobrin, je sodelovanje širše javnosti v 
vseh fazah načrtovanja odločilnega pomena. 
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e) Dvig učinkovitost pri oblikovanju načrtov 
Ustrezna pravila in smernice bi morala zagotoviti večjo stopnjo učinkovitosti pri 
izdelavi in spreminjanju načrtov, ki jih opredeljuje optimalno trajanje postopka 
načrtovanja in s poenostavitvenih postopkov, vendar ne brez potrebne raziskave in 
nadzornih mehanizmov, s ciljem ohranjanja potrebne ravni kakovosti načrta. 
Vzpostaviti bi bilo treba protokol o sodelovanju med državnimi in lokalnimi 
institucijami, od česar je odvisna hitrost izdelave in kakovost načrta. 
 
f) Zagotovitev večje fleksibilnosti načrtov 
Ustrezna pravila in smernice, bi morala zagotoviti izboljšave metodoloških okvirov 
urbanističnega načrtovanja z namenom, da zagotovijo večjo stopnjo fleksibilnosti 
načrtov. Fleksibilne rešitve v načrtovanju bi povečale uporabnost in izvrševanje 
načrta. Možne smernice vključujejo prožnost zdaj togih predpisov o uporabi zemljišč, 
pripravo dolgoročnih načrtov, ki predvidevajo več faz razvoja. Če je tempo razvoja 
hitrejši kot je bilo načrtovano, skupščina prevzame vodstveno vlogo pri izvajanju 
načrtov, ki odstrejo prostor za naslednji korak. 
 
g) Določitev obveznih zakonskih elementov načrtovanja in mehanizmov za 

njihovo izvajanje 
Ustrezni podzakonski akti bi morali normativno opredeliti obvezne zakonske 
elemente načrta in mehanizme za implementacijo, da bi pospešili postopek 
pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki temelji na SUN. 
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  Poslovni 
sektor 
vpliva na 
načrte brez 
ogrožanja 
javnega 
interesa 

Obstaja 
pravni 
instrument 
za pobudo 
sprememb
am 

Pregledno 
spreminjanj
e in 
interpretira
nje načrtov 

Trajanje 
procesa 
načrtovanj
a SUN 

20
  

Trajanje 
majhnih 
sprememb 
v načrtu

21
 

SUN ima 
izvedbene 
zmožnosti  

SOGFBIH       

12-24 
 

a,b,c,d  d e,c e,c f, g 

ALVRS        

a,b,c,d  d e,c e,c  

UORH       

a,b,c,d  d e,c e,c  

SOS       

a,c,d   d e,c e,c  

ZELS        

a,b,c,d  d e,c e,c f, g 

UOM        

a,b,c,d  a, d d e,c e,c f, g 

SCTM       

a,b,c,d   d e,c e,c f, g 

AKM       

a,c,d  a, d d e,c e,c f, g 

ACOR       

a,b,c,d   d c c  

NAMRB       

a,b,c,d   d e,c c  

CALM       

a,b,c,d    e,c c  

UMM       

a,b,c,d   d c c f, g 

AAM        

a,b,c,d  a, d d e,c c f, g 

Tabela 7. Fleksibilnost in učinkovitost postopka načrtovanja ter efektivnost načrta  

  Da, zadovoljivo  

  Da, vendar nezadovoljivo (ali nesignifikantno) 

  Ne 

                                                      
20 24 mesecev je ocenjeno zadovoljivo povprečno trajanje procesa za učinkovito izdelavo kakovostnih 
dokumentov. Ocenjevanje poteka glede na razliko v času, glede na zadovoljivi povprečni čas, tako v 
daljšem kot krajšem obdobju. 
21 Uporablja se ista metoda ocenjevanja; 12 mesecev je zadovoljiva povprečna maksimalna dolžina 
trajanja postopka za spremembo načrta. 
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3.3 Participacija občanov 
22

 

Pomembni dokumenti, ki spodbujajo sodelovanje pri načrtovanju, kot so Agenda Habitat 
(1996) ter UNECE Aarhuška konvencija o konvencija o dostopu do informacij, udeležbi 
javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (1998), 
nudijo jasno povezavo med okoljem in trajnostnim razvojem ter človekovimi pravicami, 
kar pomeni, da je potrebno vključiti vse zainteresirane strani v proces načrtovanja23. 
Poudarjajo pomen interakcije med občani in javnimi organi, kot predpogoj za 
vzpostavitev in vzdrževanje odgovornega, preglednega in odzivnega upravljanja. V tem 
kontekstu smo raziskati, kako je v proces izdelave lokalnega načrta vključena širša 
javnost, vse od začetka do končnega sprejetja v ustreznih upravnih institucijah. 
Participacija občanov je bila prvotno v političnem področju človekovih pravic, v 
sodobnem kontekstu pa razširja obseg njene uporabe, zaradi napredka civilne družbe in 
višanja njenih standardov. V sodobnih razmerah je participacija priznana kot tehnična 
zahteva pri upravljanju mest ter bistveni element pri zagotavljanju socialne legitimnosti 
skupaj z mediacijo in koordinacijo različnih komponent in dejavnosti24. Povečanje 
števila interesnih skupin ter višanje zahtev pri načrtovanju povzroča večanje 
kompleksnosti na področju integracije, opredelitve in rešitev problemov. Pogoj za 
njihovo rešitev je zgodnje prepoznavanje negotovosti in možnih konfliktov, da bi se 
zmanjšala tveganja in neželeni učinki. 
V praksi participacija zagotavlja identifikacijo državljanov z njihovim življenjskim 
okoljem in zagotavlja občutek, da so udeleženi pri postopku upravljanja (odločanje o 
prihodnosti), dvig individualne odgovornosti in dobrega upravljanja z vzpostavitvijo 
zaupanja med vlado in državljani. Kot podpora procesu načrtovanja lahko načrtovalci 
pridobijo dragocene in pomembne informacije o določenem področju neposredno od 
ljudi, ki tam živijo; na koncu lahko pritegnejo občane tako, da njihove pomisleke 
upoštevajo, tako da bodo neposredno vključeni v oblikovanje končnega izdelka - načrta. 
V tej študiji smo analizirali nominalni obstoj pravnih okvirov za participacijo občanov, 
posebna pravila in smernice za vključevanje javnosti, vsebino teh dokumentov in 
raziskali dejanske učinke norm in smernic, izvedenih v praksi. Osebna stališča lokalnih 
strokovnjakov ponujajo dragoceno presojo dejanskih dosežkov tega demokratičnega 
postopka in ravni upravljanja v državah, od koder prihajajo asociacije članice NALAS. 

3.3.1 Zakonodaja  

V vseh ALS obstajajo norme, ki predpisujejo participacijo občanov. V skoraj vseh izmed 
njih so vključene v ustrezne zakonske določbe o prostorskem načrtovanju, medtem ko je 
v Turčiji formalno sodelovanje predvideno le v Zakonu o varstvu kulturne dediščine in je 
povezano z državljani, ki živijo na zavarovanih območjih. V Albaniji je participacija 
vključena v dejanski osnutek novih predpisov o teritorialnem načrtovanju, ki uvaja 
sodobne koncepte načrtovanja. Kosovska zakonodaja predvideva postopke za javne 
razgrnitve v zakonskih določbah v postopku prostorskega in urbanističnega načrtovanja. 

                                                      
22 To poglavje ne upošteva sodelovanje vseh javnih in zasebnih interesnih skupin, z izjemo občanov. 
Pozicija drugih zainteresiranih strani v participacijskem procesu se lahko razlikuje glede na vrsto, namen, 
velikost in pomembnost načrta. Njihova udeležba v procesu je opisana v poglavju 3.2. 
23 NALAS je objavil Priročnik za participativno načrtovanje, Uvedba celovite participacije občanov, kot tudi 
vladnih in nevladnih organizacij v procesu načrtovanja mest v januarju 2010, ki je predviden kot 
podporno orodje v procesu načrtovanja v NALAS-ovih članicah.  
24 Eden od problemov držav v tranziciji je, da uvedejo mnoge spremembe samo zato, ker jih zahteva EU, ne 
da bi resnično razumele, zakaj so koristne za družbo in v tem primeru, za proces načrtovanja. 
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Nekaj entitet (kot poroča SOGFBiH, ZELS, ACOR, AKM in CALM) je razvilo podrobno 
metodologijo in postopke za participacijo občanov v zakonu o prostorskem načrtovanju, 
ustreznih podzakonskih aktih in odlokih (posebej v zvezi s participacijo) ali pa so jih 
vključili v priročnike o postopkih načrtovanja. V Romuniji so participacijo občanov 
določili precej natančno (z oblikovanjem potrebnih elementov za obveščanje in 
posvetovanje z občani od začetka procesa načrtovanja in s poročanjem in celo objavo 
imen lastnikov, ki lahko vplivajo na načrtovanje, da bi povečali transparentnost 
procesa). V Makedoniji zakon določa oblikovanje participativnega organa, s pomočjo 
katerega je javnost vključena v proces načrtovanja. To je telo, ki skrbi, da so stališča, 
mnenja in potrebe državljanov in pravnih oseb upoštevani. Predpisi, ki urejajo 
participacijo občanov, so vedno sprejeti na centralni ravni. 
V mnogih primerih obstoječi ureditveni okviri v najbolj naprednih državah nimajo 
razvitih podrobnih postopkov za vključevanje zainteresiranih strani in občanov za vsako 
posamezno vrsto načrtov (ki zahtevajo različne ravni interesa, vrste pritožb in stopnjo 
interesa za participacijo v procesu načrtovanja). Predpisom ne sledijo vedno ustrezna 
navodila in priročniki za participacijo25 za vsako določeno vrsto načrta in fazo 
načrtovanja, kar pa bi bilo potrebno. 
Natančna pravna opredelitev participacije v postopkih, orodja in odgovornosti za nadzor 
postopka dvigujejo raven transparentnosti in legitimnosti procesa odločanja o prostoru. 
Trenutnim postopkom pogosto manjka transparentnost in prava demokracija, medtem 
ko je namen uradnega vključevanja občanov pogosto le dati legitimnost odločitvam, ki so 
bile že sprejete. 
 

3.3.2 Pristojnosti  

V vseh ALS je občinska uprava prek svojih ustreznih organov pristojna za prostorsko 
načrtovanje in upravljanje ter omogočanje procesa participacije občanov. 
V FBiH (Bosna in Hercegovina) morajo organi, ki so odgovorni za pripravo načrtov, 
oblikovati program za participacijo občanov pri pripravi in sestavi vseh planskih 
dokumentov; program natančno določajo način participacije v vseh fazah priprave 
dokumenta in načrtovanja. 
V državah, kjer je participacija občanov pogosta (na primer ACOR), je usklajevanje in 
omogočanje teh dejavnosti zelo pogosto del pogodbenih obveznosti družbe, ki izdeluje 
osnutek načrta. Primer za takšno prakso je mogoče najti v Srbiji, prej kot neformalni 
(dogovorni) način sodelovanja in pomoči z občinskimi uradi, ki pogosto ne morejo 
uspešno izvajati tega procesa. Na splošno velja, da so lokalne oblasti, ki so odgovorne za 
načrt, odgovorne tudi za organizacijo participacije občanov. 
V nekaterih državah, kot so Bolgarija, lokalne oblasti obvestijo državljane, vendar se 
razprave izvajajo neformalno, le s strani zainteresiranih civilnih organizacij. 
Številni lokalni strokovnjaki poročajo, da občine pogosto ne zmorejo uspešno izvajati 
svojih pravnih obveznosti na področju participacije. Zaradi tega nekateri menijo, da je 
potrebno to nalogo dodeliti usposobljenim organizacijam – podjetja za načrtovanje, 
nevladne organizacije in druge zasebne družbe. Občine bi nato razširile svojo vlogo pri 
spremljanju končnega procesa ocenjevanja in končnih rezultatih samih. To pa seveda 
pomeni dodatne proračunske vire in strokovno usposobljenost. Potencial za organizacij 
civilne družbe za kanalizacijo javnih interesov, usmerjanje v obeh fazah, načrtovanju in 
spremljanju načrtov, zasluži podporo. 

                                                      
25 Kot je priročnik za participativno načrtovanje NALAS. 



58 
 

Na splošno so strokovnjaki poročali, da obstaja velika potreba za nadgradnjo kompetenc 
občinskih uradnikov in strokovnjakov, ki vodijo ta proces. Potrebno je več znanja o 
metodah za povečanje participacije občanov, pa tudi sodelovanje različnih 
strokovnjakov za uspešno izvajanje procesa. Ker tudi večina načrtovalcev nima dovolj 
znanja in izkušenj na področju komunikacije in sodelovanja z javnostmi, je 
izobraževanje vseh zainteresiranih strani ključnega pomena za doseganje in ohranjanje 
uspešnega načrtovanja. 

3.3.3 Obveščanje in pozivanje občanov k sodelovanju ter njihov vpliv na 
načrt 

Na obveščanje lahko gledamo kot prvi kazalec demokratizacije v procesu načrtovanja in 
osnovni pogoj za enakopravno sodelovanje občanov pri odločanju. Vsi pomembni 
mednarodni dokumenti potrjujejo to načelo. 
V vseh sodelujočih entitetah so občani seznanjeni z načrtom, čeprav na različne načine 
in na različnih stopnjah v procesu. 
V več kot polovici ALS lokalne skupnosti obveščajo svoje državljane pred začetkom 
načrtovanja (SOGFBiH, UoRH, SOS, UOM, AKM, ACOR, CALM in AAM). Odločitev o 
načrtovanju je običajno objavljena v Uradnem listu, lokalnih medijih in na spletni strani 
občine. V Makedoniji so občani obveščeni o načrtovanju samo preko letnega programa 
za razvoj urbanističnih načrtov, vendar ne pred začetkom dejanskega razvoja. 
Edinstven primer najdemo v Turčiji, kjer so državljani obveščeni o načrtu šele po 
odobritvi, vendar so v praksi lokalne oblasti našle različne rešitve za spodbujanje 
participacije občanov v procesu načrtovanja (zbiranje pripomb in pritožb občanov, 
preden se začne proces načrtovanja in iskanje rešitev za njihove potrebe v celotnem 
procesu načrtovanja). 
Potegniti je mogoče vzporednico med načinom informiranja in stopnjo transparentnosti 
v procesu načrtovanja. Pričujoča študija je pokazala predvsem v kateri fazi so občani 
obveščeni o programu in povabljeni k sodelovanju. V mnogih primerih obveščanju ne 
sledi poziv k oddaji pripomb na predlagani načrt, kar je mogoče razumeti kot veliko 
razliko v kakovosti participacije v sodelujočih državah. Pomanjkanje informacij je resna 
ovira za celovito participacijo občanov v procesu odločanja. 
Obveščanje občanov o ključnih vprašanjih, ki jih zadevajo, vse od najzgodnejše faze 
načrtovanja za ohranitev odprte komunikacije tudi v fazah, ko vključevanje občanov ni 
zakonsko predvideno, je ključnega pomena za dvig ravni demokracije. To tudi pomaga 
graditi zaupanje med lokalno oblastjo in občani. 
V nekaterih entitetah so državljani povabljeni k sodelovanju v obliki oddaje pripomb in 
pritožb na več stopnjah (preden se začne načrtovanje, v fazi, ko se določijo prednostni 
cilji in koncepti in po tem, ko je pripravljen načrt), kot je v primeru SOGFBiH, UoRH , 
ACOR, CALM in AAM. Občani v Sloveniji niso povabljeni k sodelovanju na javnih 
obravnavah pred načrtovanjem, vendar pa lahko pripravijo predloge ali pobude v pisni 
obliki. Predlogi, usklajeni s splošnimi cilji, so vključeni v načrt. Vendar pa sta raven in 
kakovost sodelovanja odvisni od lokalne uprave in območja, za katerega se načrt razvija. 
Pogosto je, da občani lahko pripombe o načrtih oddajajo šele na koncu procesa, ob javni 
razgrnitvi osnutka načrta. To velja v Srbiji, Republiki Srbski (BiH) ter Makedoniji. 
Navadno so občani v tej fazi bolj aktivni in podajajo pripombe in izrazijo svoje pritožbe, 
največkrat v zvezi z rabo zemljišč, infrastrukturnimi koridorji in gostoto naseljenosti. 
V Srbiji prejmejo na splošni urbanistični načrt za mesto z 200.000 prebivalci do 200 
pritožb in predlogov, pisne pritožbe se navadno individualno obravnava. Podobno 
število pritožb so poročala združenja UOM, AKM, ALVRS, medtem ko v NAMRB in 
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SOGFBiH poročajo o večjem številu pritožb. Povprečno število komentarjev se v vsaki od 
entitet razlikuje glede na vrsto programa in števila oseb, ki jih zajema območje načrta. V 
Srbiji je število pritožb največje pri načrtih, ki pokrivajo območja v centralni legi in 
rekonstrukcijska območja. Podobno je, ko gre za zaščitena območja. 
V večini primerov pritožbe obravnavajo posebni občinski organi (kot so odbori in 
komisije za načrtovanje). Na Kosovu občinski odbori za načrtovanje upoštevajo in 
odgovarjajo na prejete pritožbe; odbor je sestavljen iz predstavnikov lokalnih oblasti ter 
lokalnih in neodvisnih strokovnjakov. V Srbiji vse prejete pritožbe obravnava komisija, 
sestavljena iz predstavniki lokalnih oblasti in strokovnjakov, ki so imenovani na 
nacionalni ravni. Urad, odgovoren za pripravo načrta, prav tako obravnava pritožbe in 
odloča o njih v skladu s konceptom in strokovnimi standardi. 
Raven sprejemanja pritožb občanov je v Romuniji pod 1%, medtem ko je po podatkih 
AAM, CALM, AKM, ZELS in ALVRS v njihovih državah med 1% in 10%. O več kot 10% 
sprejetih pritožb poročajo v SOGFBiH, SOS, UOM, SCTM in NAMRB. 
Državljane bi morali uradno pozvati k oddaji predlogov, pripomb in pritožb, ne le ob 
končni razgrnitvi osnutka načrta, ampak v vseh fazah, od analitične faze do opredelitev 
strateških ciljev, saj je to predpogoj za uspešen in učinkovit proces načrtovanja. Ob istem 
času bo zato manj pritožb v končni fazi izdelave načrta. Tudi ko je participacija zakonsko 
določena in kadar je lokalna skupnost pripravljena sodelovati, državljani mnogokrat 
niso dovolj seznanjeni z njihovimi zakonskimi pravicami in tudi pristojnostmi v zvezi z 
razvojno politiko mest, naselij in sosesk. Vrsta pritožb in pripomb, ki jih občani oddajo 
ob zaključku načrtovanja, je prevladujoče stanje in prav takšno sodelovanje ni v javnemu 
interesu, saj se občani v tem procesu ukvarjajo predvsem z izpolnjevanjem individualnih 
interesov. To je vprašanje kulture demokracije, ki v večini primerov ni bila razvita. 
Lokalne oblasti ne naredijo dovolj za izboljšanje razmer, saj same pogosto niso dovolj, 
usposobljene ali zainteresirane za izboljšanje kakovosti participacije občanov. Na drugi 
strani, je udeležba običajno zasnovana in razvita na tak način, da odvrača ljudi, da 
sodelujejo, saj ljudje dojemajo vse odločitve kot že dokončne. V tem primeru se poraja 
tudi vprašanje razvoja kulture upravljanja. 
 

3.3.5 Kako lokalni strokovnjaki dojemajo participacijo občanov  

Kljub dejstvu, da je v skoraj vseh entitetah participacija občanov zakonsko določena, je 
praksa drugačna, in sicer v treh oblikah: 
1) participacija sploh ne obstaja, 
2) participacija obstaja, vendar je samo formalna, nima pa tudi dejanskega vpliva in 
3) participacija obstaja ter lahko resnično vpliva na načrt 
V nekaterih entitetah kjer proces ni podrobno določen je učinek participacije še vedno 
znaten (SOGFBiH, ZELS, UOM, ALVRS, SCTM in NAMRB). V drugih entitetah, kjer je 
participacija natančno določena s smernicami (ACOR, CALM), je participacija dojeta kot 
zanemarljiv faktor, proces pa zgolj kot formalen. 
Pomembna zadeva v zvezi s participacijo je, da kljub pripravljenosti k sodelovanju s 
strani lokalnih oblasti, obstaja velika potreba po izobraževanju državljanov, da bodo 
poznali svoje pravice. 
Čeprav je opredeljeno v predpisih, večinoma lokalni strokovnjaki menijo, da je 
participacija občanov prisotna bolj na normativni kot na praktični ravni. Večina občanov 
se ne čuti udeležene v odločitve v svojih lokalnih skupnostih, oziroma niso ustrezno in 
pravočasno obveščeni o dogodkih in načrti lokalnih oblasti. Pobude, s katerimi je 
mogoče določena vprašanja rešiti in izboljšati življenje v skupnosti, so prej izjema kot 
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pravilo. Redkost posvetovanj z javnostjo, kadar se obravnavajo predlogi in odločitve 
oblasti, občane dodatno oddaljuje od točke so-odločanja. 
Prav tako je bilo poudarjeno, da je potrebno za izboljšanje poznavanja urbanističnega 
načrtovanja in dati jasne razlage, zakaj načrti vključujejo nekatere omejitve (okoljske, 
socialne, ekonomske). Vendar pa širša javnost in politiki ne potrebujejo tehničnega 
znanja o načrtovanju - to je naloga strokovnjakov. Preprosto potrebujejo a) kanal za 
izražanje svojih potreb in prednostnih želja, ter b) dokazilo, da če bodo njihovi prispevki 
sprejeti dovolj resno, da bodo vplivali na rezultat. 
Pomemben razlog, zakaj postopek ni uspel, je pomanjkanje zaupanja v lokalne oblasti, še 
posebej, ko se soočajo z nepričakovanimi in »neprofitnimi« odločitvami glede njihovih 
parcel. Zato morajo lokalne oblasti najprej pridobiti zaupanje občanov in jih prepričati, 
da urbanistično načrtovanje predstavlja javni interes. 
Veliko strokovnjakov je ocenilo v kolikšni meri so pritožbe sprejete kot nezadovoljive. 
Najpogostejši razlog je bil, da so bile pritožbe neutemeljene in brez vsake zakonske 
podlage. Kvalitativne izboljšave procesa participacije je bolj aktivno sodelovanje 
načrtovalcev in lokalnih skupnosti, kot tudi izobraževanje občanov, kar bi lahko znatno 
vplivajo na kakovost in sprejeto število predlogov občanov. Prav tako bi stalno 
spremljanje s strani občanov, skupaj z javnimi objavami imelo pozitiven vpliv na 
transparentnost celotnega procesa. 
 

3.3.6 Sklepi in priporočila  

V večini pravnih sistemov je participacija zagotovitev pravne varnosti občanov v 
procesu načrtovanja. Zakonsko določeno formalno sodelovanje uvaja postopek javne 
razgrnitve in posvetovanja, ustvarja ravnotežje med pravico zainteresiranih strani in 
občanov, da neposredno sodelujejo in spodbuja lokalno oblast, da zagotovi učinkovit 
okvir za načrtovanje, ter da razmisli o obsegu in raznolikosti interesov. Strokovna 
usposobljenost, demokratična legitimnost in splošna verodostojnost načrta (legitimnost 
izvajanja) se izvede z razgrnitvijo osnutka načrta v javnosti. S tem se pridobi zaupanje in 
pravno varnost za vse zainteresirane strani. 
Z izjemo UMM, so vse ALS v raziskavi razvile pravne instrumente za participacijo 
občanov. V nekaterih so postopki opisani bolj podrobno in se uporabljajo na številnih 
stopnjah procesa. Toda obstaja nekaj primerov, kjer se participacija izvaja le v fazi, ko je 
osnutek načrta že oblikovan (SCTM, ALVRS, ZELS). Javne razprave so ena od temeljnih 
oblik participacije občanov v večini ALS. Vendar pa ni neobičajno, da se javne razprave 
uporabljajo le, da bi legitimirali odločitve, ki so že bile sprejete in niso namenjene aktivni 
participaciji. Posledica tega je, da občani le redko sodelujejo. 
Občine niso pripravljene in pogosto ne znajo izvesti postopka. Uspešno izvajanje 
zahteva ustrezno znanje o metodah in vključitve širokega spektra strokovnjakov, to pa 
občinam manjka. Problem je tudi, da izkušnje in znanja v zvezi s 
komunikacijo/participacijo pri načrtovanju ne zadostujejo, kar kaže, da je izobraževanje 
vseh udeležencev ključnega pomena za uspeh procesa. 
Pomanjkanje informacij je ovira za bolj celovito participacijo občanov pri 
sprejemanju odločitev, povezanih z načrtovanjem. V večini primerov državljani niso 
bili obveščeni o načrtih in namenih lokalne oblasti pravočasno in na zadovoljiv način, še 
posebej na začetku načrtovanja. Le v nekaj ALS poročajo o pravočasnem in stalnem 
razkrivanju podatkov o celotnem procesu načrtovanja in njegovem pomenu, kot tudi 
zagotavljanju časa za odgovore občanov, da bi zaščitili ali zagotoviti uresničevanje svojih 
interesov. Neizogibno se nam postavi vprašanje informacij in vrednotenja 
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transparentnosti celotnega procesa, ter s tem tudi ocenjevanje stopnje zaupanja med 
oblastjo in občani. 
Poleg formalno določenih postopkov se lahko sodelovanje uspešno izvaja po 
neformalni poti. Podjetja za načrtovanje ali nevladne organizacije včasih podpirajo 
proces načrtovanja, ker potrebujejo dodatne informacije ali s ciljem, da branijo skupne 
interese, ki jih lahko načrt ogroža. 
Čeprav obstajajo predpisi, je participacija občanov bolj prisotna kot normativ kot 
pa v praksi. Razloge lahko najdemo na obeh straneh. Javni sektor pogosto vidi 
participaciji kot breme in formalnost, ki upočasnjuje proces. Na strani občanov ni mnogo 
skrbi za vprašanje javnega interesa (poročajo, da so pritožbe vedno povezane s interesi 
posameznikov). To pomeni, da ni veliko prepričanja v realne učinke sodelovanja. Občani 
lahko postavijo pod vprašaj dobre namere lokalne oblasti in transparentnost procesa. 
Očitno je, da je skupni imenovalec vseh entitet, poleg splošnega nezaupanja do oblasti, 
da se državljani svojih demokratičnih pristojnosti ne zavedajo dovolj. Ta praksa bi 
morala zato postati t.i. lakmusov test ravni demokracije vsake posamezne države. 
Občani so najbolj pogosto pomanjkljivo poučeni o njihovih zakonskih pravicah, 
kakor tudi njihovih odgovornostih glede razvojne politike mest, naselij in sosesk. 
Kultura sodelovanja državljanov pri dejavnostih v splošnem interesu ni razvita. Lokalne 
oblasti ne vlagajo dovolj v izboljšanje teh težav; tudi sami pogosto niso dovolj seznanjeni 
s področjem ali nimajo interesa, da bi izboljšali raven kakovosti samega procesa. 
 
Priporočila  

a) Uvesti je potrebno razširjeno participacijo pri načrtovanju predpisov in v 
praksi 

Priporočljivo je, da se uvede participacijo občanov pri načrtovanju predpisov v tistih 
državah, kjer je le-te trenutno premalo ali je neustrezna. Za zagovarjanje formalne 
uvedbe lahko poskrbijo ALS. 
b) Potrebno je zakonsko urediti participacijo občanov  in uvesti ustrezne 

priročnike 
Postopki participacije zainteresiranih strani in občanov morajo biti razviti bolj 
natančno, vzpostaviti je potrebno postopke in mehanizme za participacijo pri 
odločanju, da bi dosegli soglasje obeh strani ter bolj učinkovito načrtovanje za vsako 
določeno vrsto načrta, v skladu s fazami postopka načrtovanja26; predpisi naj bodo 
podprti z ustreznimi priročniki za sodelovanje.  
c) Podpora neformalnim načinom sodelovanja in širjenja informacij 
Poleg formalnih postopkov sodelovanja bi morale LS spodbujati in podpirati 
neformalno sodelovanje in informiranje (posvetovanja in komunikacije preko 
elektronskih medijev in interneta, raziskave javnega mnenja, civilne pobude, peticije 
in predlogi občanov, vpliv interesnih skupin ali lokalnih predstavnikov, lokalni 
mediji ali civilna združenja, neformalna združenja in sosedske pobude, nasveti 
uporabnikov storitev in drugih svetovalnih organov, uporaba interneta kot forum, 
itd.) 
d) Participacijo naj izvaja usposobljena organizacija 

                                                      
26 Po fazah načrtovanja (pobuda, priprava, oblikovanje načrta, izvajanje in upravljanje/ podpora) se določi 
ustrezno raven sodelovanja. Vsaka faza načrtovanja vključuje skupnost na način, ki zagotavlja najboljše 
uresničevanje skupnih interesov. Čeprav je participacija potrebna od samega začetka procesa načrtovanja, 
se je izkazalo, da je najbolj pomembna v fazi oblikovanja načrta (opredelitev problema, oblikovanje ciljev 
in ocenjevanje alternativ) in se izvaja na ravni vzajemnega sprejemanja odločitev in nadzora. 
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Vlogo občin v organizaciji participacije je potrebno prestaviti iz rok LS v roke 
strokovnih organizacij – podjetja, nevladne organizacije ali zasebna podjetja, 
medtem ko naj bi občine razširile svojo vlogo na spremljanje procesa in vrednotenje 
končnega proizvoda; ustrezna sredstva je potrebno dodatno zagotoviti v proračuni. 
e) Izobraževanje strokovnjakov za načrtovanje v participatornih spretnostih 
Omogočanje participacije vključuje povečanje zmogljivosti v organizaciji, ki jo izvaja. 
Potrebno bi bilo zagotoviti ustrezno izobraževanje za vse strokovnjake, ki sodelujejo 
v procesu načrtovanja. Glede na dejstvo, da večina načrtovalcev ni dovolj 
usposobljenih za razumevanje in obvladovanje interakcije med gospodarskimi 
silami, institucijami in političnimi silami, niti ne poznajo 
komunikativni/participativni vidik načrtovanja, je potrebno poskrbeti za njihovo 
stalno izobraževanje, celo v navezavi z licencami, kjer tovrstno potrjevanje statusa 
obstaja. 
f) Izobraževanje občanov o njihovi pravni vlogi v procesu načrtovanja 
Poleg izobraževanja strokovnjakov, ki sodelujejo v procesu načrtovanja, bi morali 
biti prav tako poučeni občani o njihovi vlogi in odgovornostih za razvoj mest in 
sosesk. Lokalne skupnosti si morajo prizadevati za razvoj kulture in prakse 
participacije javnosti v lokalnih zadevah. To bi bilo potrebno storiti v sodelovanju s 
civilno družbo in strokovnjaki. 
g) Obveščanje občanov v celotnem procesu načrtovanja 
Občine bi morale razmisliti o obveščanju občanov o najpomembnejših vprašanjih, ki 
jih zadevajo že v najzgodnejših fazah načrtovanja. Morali bi ohraniti odprto 
komunikacijo tudi v fazah, ko participacija občanov ni zakonsko predvidena. To bo 
pomagalo graditi zaupanje med lokalno oblastjo in občani. 
h) Vabilo k sodelovanju v vseh ključnih fazah načrtovanja 
Občane naj bi se uradno povabilo, da posredujejo predloge, pripombe in pritožbe ne 
samo na končni osnutek načrta, ampak v vseh fazah, predvsem v začetni fazi, ko se 
določa strateške cilje. Kakovost načrta je potrebno meriti s stopnjo in učinki 
participacije občanov in vseh zainteresiranih strani, s pomočjo ustreznih 
mehanizmov za nadzor in kazalniki, medtem ko naj bi LS in strokovnjaki povečali 
stopnjo sprejemanja pripomb občanov. Izdelati je potrebno ustrezne instrumente za 
monitoring in poročanje. 
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  Participacij
a zakonsko 
določena 

Obstajajo 
podrobne 
smernice  

Informiranj
e občanov  

Občani 
vplivajo na 
sprememb
e 

Obstajajo 
zmogljivosti 
za 
participacij
o  

SOGFBIH     

 

 b  h e, f 

ALVRS       

 b c, g  e, f 

UORH      

 b c, g h e, f 

SOS      

    e, f 

ZELS      

  c, g  e, f 

UOM      

 b   e, f 

SCTM      

 b c, g h e, f 

AKM      

  c, g h d, e, f 

ACOR      

   h  

NAMRB      

 b   e, f 

CALM      

   h e, f 

UMM      

a b c, g  d, e, f 

AAM 
27

      

a b  h d, e, f 

Tabela 8. Pregled participacije glede na zakonodajo in prakso ter priporočene izboljšave  

  Da   

  Da, vendar ne zadovoljivo 

  Ne 
 

                                                      
27 Nov predlog zakona uvaja participacijo 



64 
 

3.4 Vsebina Splošnih urbanističnih načrtov 

Načrtovanje predpisov, kot so navedle asociacije članice NALAS, se je v zadnjih 20 letih 
ves čas spreminjalo, saj se je bilo potrebno spopadati s težkimi razvojnimi izzivi - 
zahteve po gospodarski rasti in naložbah, pomanjkanje stanovanj in hkrati neformalne 
gradnje. Urbanistično načrtovanje običajno obtožujejo počasnosti in nefleksibilnosti, da 
ne služi potrebam in apetitom planerjev. Spremembe pri načrtovanju predpisov 
posledično vplivajo na spremembe v metodologiji, ki nas na tej točki zanima. 
V tem poglavju bomo na kratko ocenili nekatere elemente metodologije, in sicer 
formalne vsebine izbrane vrste načrta / splošni urbanistični načrt in v kolikšni meri je 
metodologija urejena z normativi. V vseh entitetah izbrana vrsta načrta obstaja v 
podobni obliki, razen v Sloveniji in Črni gori, kjer so pred kratkim uvedli novo vrsto 
načrta. To je prostorsko-urbanistični načrt, ki pokriva celotno območje LS in združuje 
tisto, kar je v vseh drugih državah razdeljeno, navadno v "prostorski" načrt, ki pokriva 
celoten teritorij in "urbanistični načrt", ki opredeljuje območje urbaniziranih predelov 
občine (glavno mesto). 
To poglavje ocenjuje nekatere formalne zahteve za načrtovanje postopkov, ob 
upoštevanju vsebine SUN. Nekaj pomembnih vsebinskih in tehničnih vprašanj je bilo 
raziskanih in komparativno analiziranih, nekatere pa smo primerjali z nekaterimi 
sodobnimi evropskimi predpisi in praksami. 

3.4.1 Metodologija in orodja  

V vseh ALS je vsebina načrta urejena z zakonom ali drugim predpisom na centralni 
ravni. Metodologijo prav tako urejajo z nacionalno zakonodajo in podrobneje opredelijo 
v podzakonskih aktih in priročnikih, razen v Črni gori. V Bolgariji so metodologijo 
dodatno razvili na lokalni ravni, medtem ko je v FBiH (Bosna in Hercegovina) to urejeno 
na zvezni in kantonski ravni predpisov. V Romuniji so smernice o metodologiji 
zagotovljene v obliki priročnika. Včasih, kot v primeru Kosova in Srbije, je zakon v 
nasprotju  s podzakonskimi akti, sprejetimi kasneje in potrebne so prilagoditve. Poleg 
vsebine načrta, ki ga urejajo podzakonski akti, le-ta ureja še urbanizacijske standarde, 
izdelavo metodologije, standarde za predstavitev načrta in način uporabe načrta. 
Specifične analizne metode, kot so SWOT, problemi in potenciali in analiza na terenu, so  
včasih predpisane (SOGFBiH, AKM, ACOR, AAM), včasih niso obvezne, vendar se 
uporabljajo v praksi (ALVRS, UOM, CALM, UMM), v nekaterih ALS pa se sploh ne 
uporabljajo (UoRH, SCTM in ZELS). Pogosto se uporablja zastarele statistične podatke.  
Pomembno orodje za načrtovanje, razmejitev med pozidanimi (urbaniziranimi) in ne-
pozidanimi območji, je opredeljeno v skoraj vseh predpise. Poseben primer, ko ta meja 
ne obstaja, je v Črni gori. Tam novo uvedeni prostorsko-urbanistični načrt ne priznava te 
meje in podrobni načrti posameznih lokacij temu neposredno sledijo. Težave zaradi 
nenadzorovanega širjenja mest so v neposredni navezavi z razmejitvijo pozidanih 
območij. 
Na splošno ni strogih pravil glede na merilo SUN; merilo se razlikuje v odvisnosti od 
velikosti območja (okoliša) vključenega v program. Za majhnega (do 10km2) običajno 
velja merilo od 1:2500, pogosto tudi 1:5000. V Srbiji, Črni gori in na Kosovu se lahko ti 
načrti uporabljajo tudi v merilu 1:10000. Za srednje načrte (do 100km2) najpogosteje 
uporabljajo merilo od 1:5000-1:10000 in manj pogosto 1:20000 (Srbija, Moldavija). 
Običajna praksa je (v metropolitanskih območjih velikih mest), da se uporablja merilo 
1:25000. Za tako velikost območja se v Republiki Srbski (Bosna in Hercegovina), 
Makedoniji in Bolgariji uporablja merilo 1:10000, medtem ko so v Srbiji in Turčiji ti 
načrti narejeni z uporabo merila 1:50000. Merilo v katerem so predstavljene 
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podrobnosti v načrtu, lahko vpliva tudi ureditveni del načrta, ki lahko določa večjo 
natančnost in s tem večjo razdelanost elementov načrta. Čeprav sodobne tehnike 
predstavitev načrta ponujajo veliko priložnosti v zvezi s tem, standardizacija še ni 
popolnoma dosežena. 
Čeprav zakonodaja predpisuje splošno vsebino in postopek, po katerem je treba 
pripraviti SUN, se zdi, da metodologija in vsebina nista vedno prilagojeni realnim 
možnostim in potrebam mesta. Definiranje urbaniziranih območij je pomembno 
poslanstvo SUN kot orodje, s katerim se lahko nadzoruje širjenje mest. Racionalnost tega 
orodja za načrtovanje je lahko predmet ponovnega razmisleka. Dolgotrajna praksa 
enostranskega in neusklajenega upravljanja stavbnih zemljišč, ovira iskanje rešitev v 
načrtih, tako da je očitno pomanjkanje bolj učinkovitih metod, s katerimi bo mogoče 
uresničiti načrt. 
 

3.4.2 Elementi strateškega načrtovanja v zakonu in praksi  

Splošni urbanistični načrt, tudi če ni izrecno tako določeno z zakonom, na splošno velja 
za strategijo prostorskega razvoja mesta, z izjemo Moldavije in Turčije. Ne glede na svoje 
strateške komponente se proces načrtovanja le redko izvaja v strukturi strateškega 
načrta, lahko pa ima nekatere elemente strateškega načrtovanja. Navadno je to nek 
prostor, kjer se neformalni postopki (strateško načrtovanje in ukrepi) srečajo s 
formalnimi, da bi dobili boljše doprinose. 
Elementi strukture strateškega načrtovanja, ki so bile pregledane, vključujejo 
oblikovanje ciljev vizije in prednostne naloge, medtem ko druga vprašanja, ki zadevajo 
odvisnost med cilji načrta in predlogami z razvojnimi koncepti ter razpoložljivostjo 
sredstev za izvedbo načrta. 
V večini analiziranih entitet je zakonsko predpisano, da mora načrt vsebovati vizijo in 
cilje načrta, razen v Makedoniji, Moldaviji in Turčiji, kjer ti niso obvezni, vendar se 
pojavljajo kot praksa v načrtovanju. Povsod morajo biti opredeljeni tudi prednostni cilji, 
razen na Hrvaškem in v Srbiji, kjer to ni urejeno v praksi. Obvezna participacija in širok 
konsenz vseh ustreznih zainteresiranih strani pri določanju elementov načrta, ki so 
značilni za metodologijo strateškega načrtovanja, pogosto manjkajo v postopkih sestave 
SUN, čemur se podrobneje posveča poglavje 3.3. 
Pred načrtom je potrebno opredeliti koncept razvoja, po katerem se bo zemljišče 
uporabljajo, in sicer povsod razen v Romuniji. Sicer ni  zakonsko predpisan, razen v 
Sloveniji, vendar je skupni del prakse načrtovanja v Črni gori, Moldaviji in Turčiji. 
Koncept redko vključuje različne rešitve za omogočanje odprte razprave o izboru najbolj 
sprejemljive rešitve. V Srbiji koncept načrtovanja določa tudi končno območje, pa tudi 
področje, za katerega je predvidena izdelava podrobnih načrtov. 
Pomemben vidik, ki kaže verjetnost izvajanja načrta, je mera do katere načrt temelji na 
realnih napovedih potencialnih virov, potrebnih za njegovo izvajanje. V večini ALS je 
temu tako in v nekaterih od njih je celo zakonsko urejeno (Bosna in Hercegovina ter 
Bolgarija), medtem ko na Kosovu, v Turčiji in Albaniji te razsežnosti ne poznajo. Na 
Kosovu, navajajo, v praksi pogosto precenjujejo potencialne vire (predvsem finančne), 
zato je načrtovanje pogosto nerealno in je rezultat konflikta med izvajanjem. Nekateri 
strokovnjaki menijo, da je prožen okvir za načrtovanje ključnega pomena za uresničitev 
ciljev, zastavljenih v načrtu (Črna gora). 
Splošni urbanistični načrt ima ključno vlogo pri načrtovanju v vseh sistemih. Njegova 
primarna naloga je, da usmerja strateški razvoj mesta. Vendar pa ravnanje v praksi 
elaboracije in izvajanja ne vključuje celotnega procesa strateškega načrtovanja, prav 
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tako načrtovani cilji niso vedno usklajeni in koordinirani z drugimi občinskimi 
strategijami ter redko izpolnjujejo cilje. Splošni urbanistični načrt kot tak je torej manj 
orodje, pač pa končni cilj in ne omogoča najboljše odločitve za učinkovito upravljanje in 
razvoj mesta. Izboljšanje te tehnologije predstavlja prednostno nalogo. 

3.4.3 Okoljska vprašanja  

Začenši z letom 1992, je Deklaracija iz Ria o okolju in razvoju uvedla okoljski vidik, kot 
neločljiv element trajnostnega razvoja na ravni ZN ter povečala osveščenost v EU z 
Aarhuško konvencijo iz leta 1998. Aarhuška konvencija je razvila postopkovna 
vprašanja prakticiranja demokracije z dostopom do informacij in pravic, kot tudi 
sodelovanje javnosti v okoljskih zadevah. Okoljski vidiki načrtovanja so bili končno 
urejeni na ravni EU z Direktivo o strateški okoljski presoji (SEA) leta 2001 in z 
zakonodajno ureditvijo, ki določa operativne postopke Aarhuške konvencije (EU 
parlament) leta 2006. 
Direktiva o strateški okoljski presoji (SEA) je prav tako postala zelo pomembna za 
države kandidatke za EU. Študija je potrdila, da je v vseh 13 državah zakonsko 
predvidena okoljska analiza kot del analitične faze načrtovanja (razen v Moldaviji, kjer 
to počnejo v praksi, vendar ni obvezno). Prav tako je pomembno za presojo vplivov na 
okolje (direktiva EIA). V Turčiji se presoja vplivov na okolje opravi posebej v primerih, 
ko se določi veliko območje za urbano rabo (industrija, velika stanovanjskega naselja, 
pristanišča in podobni primeri). Poročilo EIA najprej odobri ministrstvo, pristojno za 
okolje, preden se odloči za novo rabo zemljišč. 
Kot je povedalo nekaj asociacij lokalnih skupnosti (ALS) so vsi nacionalni predpisi v 
zvezi z okoljem skoncentrirani v enem samem zakonu, običajno imenovan Zakon o 
varovanju okolja; medtem ko je v nekaterih, regulativni okvir na področju okolja zelo 
razvit, kot na primer v Srbiji, ki ima Zakon o varstvu okolja, Zakon o strateških vplivih na 
okolje, Zakon o onesnaževanju okolja in Zakon o oceni vpliva na okolje. Ti zakoni so 
neposredno povezani z načrtovanjem, včasih pa so lahko v medsebojnem konfliktu. 
Podobni regulativni okvir obstaja v FBiH (Bosna in Hercegovina), Makedoniji in 
Bolgariji. Zakoni v vseh entitetah predvidevajo strateško okoljsko presojo (SEA) kot 
obvezen element načrta. 
Ne glede na široko paleto zakonodaje za varstvo okolja, je bilo poročano, da po mnenju 
večine ALS okoljska vprašanja niso primerno obravnavana v načrtih. Razlog za to (v 
Srbiji, na primer) je pomanjkanje povezave med zakoni na področju načrtovanja in 
zakoni o varstvu okolja. Postopek strateške okoljske presoje poteka bolj kot formalni 
korak in pogosto ne vključuje ocene alternativnih rešitev. SEA je priložen kot del 
končnega osnutka načrta. V Srbiji je pogosto, da se lokalne oblasti odločijo, da ne bo niti 
pripravile SEA zaradi pomanjkanja sredstev, s čimer ignorirajo enega od bistvenih 
pogojev in instrumentov za odgovorno načrtovanje. Na Kosovu ta del načrta štejejo kot 
površnega, saj ni na voljo podatkov o stanju okolja. 

3.4.4 Regulativna pooblastila za načrtovanje načrtov 

To poglavje analizira vprašanja, povezana s praktičnim izvajanjem načrta. Zdi se, da so 
na tem področju razlike v normah še bolj očitne kot v praksi. 
Vsak urbanistični načrt mesta vključuje namensko rabo površin ali način, kako se bo 
zemljišča uporabljalo, kot glavni, če tudi ne vedno osnovni element coniranja. Nekaj 
osnovnih urbanih funkcij (stanovanja, delo, rekreacija, promet, osrednje dejavnosti), je 
po svoji naravi konstantnih v smislu strukture, z različnimi načini organizacije in 
izvedbe. Predpisi opredeljujejo in opisujejo vrste struktur in vrste rabe zemljišč 
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(stanovanjska, poslovna, industrijska in druge vrste zemljišč) v vseh entitetah, razen v 
Srbiji. 
Urbani indikatorji opredeljujejo dovoljen obseg gradnje (indeks zasedenosti, indeks 
gradnje, višina, itd) in so določeni povsod, razen v FBiH (Bosna in Hercegovina), 
Makedoniji, Črni gori in Srbiji, kjer so ti parametri za posamezne lokacije in parcele 
opredeljeni z načrti na nižji (podrobnejši) ravni načrtovanja, v skladu s smernicami, ki 
jih vsebuje SUN. V Srbiji veljavna zakonodaja določa le pogoje za te parametrov, vendar 
niso sprejeli ustreznih podzakonskih predpisov, ki bi opredelili parametre za posebne 
namene. 
Splošni urbanistični načrt definira/opredeljuje pravila za gradnjo, zakonske in gradbene 
smernice, v večini primerov vrste objektov, razen v FBiH (BiH) ter Makedoniji. V 
Makedoniji SUN določa le regulativne linije primarnega omrežja prometa in javna 
območja, ki so pomembni za mesta, medtem ko so zakonske, gradbene smernice in vrste 
objektov, ureja lokacijski načrt. V Srbiji se uporaba različna tipologija za stanovanjske in 
gradbene pogoje, ki jih navadno opredeljujejo, vendar le v pisni obliki. 
V nekaj več kot polovici analiziranih entitet, zakon daje možnost, da se izvaja ukrepe v 
obliki mestne odredbe, ki vsebuje načrt (vse vrste odredb, povezanih z razvojem, 
oživljanjem, uničenjem, obnovo, vzdrževanjem ali ozelenitvijo mesta). Zakonsko niso 
določene v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Romuniji in Moldaviji. V Črni gori so predvideni 
ukrepi za uničevanje in razlastitev, medtem ko v Srbiji samo za uničenje. V Turčiji je vsak 
ukrep podrobno opisan v besedilu načrta. V Makedoniji je SUN praktično zakon o 
razvoju in organizaciji (mestnega) prostora.  
Pomanjkanje navedenih mestih normativov, kazalcev in ukrepov, je odločilno vplivalo na 
zmanjšanje pooblastil za urejanje (splošnega urbanističnega načrta)  in nezadostno 
učinkovitost v izvajanju načrta, tudi če je načrt osnova za izdajo gradbenih dovoljenj. 
Neustrezna opredelitev teh parametrov odpira prostor tudi za morebitne proste 
interpretacije načrta. 

3.4.5 Sklepi in priporočila  

Splošni urbanistični načrt (SUN) ima izjemen položaj v sistemu načrtovanja. 
Pomembne spremembe v sodobnem razvoju ga umeščajo v samo središče stroke 
načrtovanja. Pričakuje se, da bi SUN združil različne razvojne zahteve, prenesel 
smernice v načrtih na višji hierarhični ravni in služil kot učinkovit instrument za 
uresničitev načrta. Te kompleksne zahteve hkrati odpirajo vprašanje ponovne preučitve 
ustreznosti njegove vsebine in metodologije, kot tudi merilo za njegovo učinkovitost pri 
usmerjanju prostorskega razvoja mesta. 
Splošnega urbanističnega načrta ne poznajo v vseh entitetah, obstaja pa tudi nova oblika 
osnovnega prostorskega načrta. To je Prostorski urbanistični načrt, ki obravnava celotno 
območje lokalne samouprave, skupaj z  urbanističnim delom, v enem samem aktu. 
Vsebina in metodologija SUN sta precej razviti skozi predpise za načrtovanje in 
prakso v vseh ALS. Nekatere posebne metodologije in orodja (SWOT, težave, omejitve, 
itd) niso bile vedno predpisane, vendar so bile pogosto del prakse načrtovanja. 
Pomanjkanje njihove podrobnejše in natančnejše izdelave se je pokazalo v zvezi z 
dejanskimi sposobnostmi lokalne samouprave, ki lahko resno zmanjšajo učinkovitost 
izvajanja načrta. 
Vprašanje širitve meja mesta je dobilo bistven poudarek in se nanaša na 
dolgoročno razvojno politiko. Dejstvo, da se širjenje urbanih območij pojavlja v 
mnogih ALS zaradi nenadzorovane urbanizacije, je neizogibno sprožilo zahteve po 
nadzoru širjenja mest. Pomembno orodje za načrtovanje je razmejitev pozidanih in 
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nezazidanih območij, ki je skoraj povsod določeno kot obvezen element vsebine načrta. 
Če mestno prebivalstvo narašča, je fizično širjenje mestnega območja zelo zaželeno, da 
ne pride bo inflacije cen nepremičnin. Racionalnost izvajanja tega orodja, ko gre za 
določitev meja urbaniziranih območij, je pogosto predmet ponovnega ocenjevanja. 
Splošni urbanistični načrt (SUN) je strategija prostorskega razvoja mesta. Ne glede 
na svojo strateško naravo je le redko v celoti realiziran v strukturi strateškega načrta. 
Načrt elementov strateškega načrtovanja v procesu urbanističnega načrtovanja (vizija, 
prednostni cilji, itd) je bodisi uradno določen ali pa se v praksi izvaja kot skupne 
neformalne metode. Zdi se, da je to področje praktično povsod bilo dobro razdelano s 
pomočjo priročnikov. 
Okoljska vprašanja so intenzivno obravnavana predvsem po direktivi EU SEA 
(Direktiva strateških vplivov na okolje) iz leta 2001. Vendar pa obstaja veliko 
različnih predpisov v zvezi z vrstami zahtevanih študij in raven izdelave. O realni 
vrednosti teh študij, čeprav so lahko obvezen del načrta, je morda potrebno premisliti. 
Regulativna moč splošnega urbanističnega načrta (SUN) je najpomembnejši 
segment njegove implementacije. Tip, značaj in status zgrajene cone, mestni 
parametri za razvoj zemljišč ter vrsta in tipologija načrtovanih objektov, niso bili vedno 
del gradbenih normativov, ki jih predvideva načrt. Celo ko imajo zakonodajne 
pristojnosti, načrti vedno ne vključujejo  nekaterih mestnih odredb, povezanih z 
razvojem in oživljanjem, uničevanjem, obnovo, vzdrževanjem, ozelenitvijo, itd. 
Neadekvatne opredelitve teh parametrov odločilno vplivajo na zmanjšano učinkovitost 
pri implementaciji načrta.  
 

Priporočila  

a) Potrebno je podrobno razviti vsebino in metodologijo 
splošnega urbanističnega načrta (SUN)  

Vsebino in metodologijo načrta je potrebno razviti podrobno, z ustreznimi odloki in 
priročniki; to je še posebej pomembno, kadar pride do sprememb zakonov o 
načrtovanju in kadar je potrebno postopke preizkusiti med tistimi, ki so na tem 
področju dejavni, še preden se jih odločili uveljavljati. 
b) Vzpostaviti je potrebno standard načrtovanja  
Z ustreznimi podzakonskimi akti bi bilo potrebno določiti standardizacijo pri 
pripravi načrtov, da bi olajšali delo načrtovalcem in specializiranim službam, ki so 
zadolženi za načrtovanje in prostorski razvoj. 
c) Vključiti je potrebno sodobne metode, orodja in tehnične sisteme v procesu 

načrtovanja 
Sodobne metode in orodja, vključno s postopki strateškega načrtovanja, specifične 
analizne metode, tehnični sistemi, kot so GIS, ne rabijo biti nujno obvezni, pač pa so 
lahko del predpisanih smernic za načrtovanje. Načrtovalci in zaposleni v lokalnih 
skupnostih (LS), ki sodelujejo v procesu, morajo biti seznaniti s pomenom in načeli 
teh metod, ne pa, da jih zgolj uporabljajo za izpolnitev zahtev. Zato je potrebno, poleg 
potrebe po oblikovanju teh postopkov in tehnik, zagotoviti ustrezno usposabljanje 
strokovnjakov in zaposlenih v LS.  
d) Uskladiti je potrebno zakonodajo na področju načrtovanja in okoljske zakonodaje 
Potrebno je uskladiti zakonodajo na področju urbanističnega načrtovanja in 
zakonov, ki urejajo strateško presojo vplivov na okolje (SEA), posledično zagotoviti 
medsebojno povezanost in dopolnjevanje. Poročilo o SEA je treba ustrezno izvajati v 
planskih dokumentih. Prav tako je pomembno, da se določi instrumente za 
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monitoring in uvede obveznost rednega poročanja o učinku načrta na okoljske vidike 
med implementacijo načrta. 
e) Razviti je potrebno model in metodologijo za presojo vplivov na okolje in 

izobraževati strokovnjake 
Pomembno je, da se razvije podroben model in metodologijo za presojo vplivov na 
okolje z ustreznimi odloki. Ker je to še vedno nova praksa v številnih entitetah, je 
potrebno zagotoviti ustrezno usposabljanje strokovnjakov, tako v asociacijah 
lokalnih skupnosti (ALS) kot v podjetjih, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, predvsem, 
da bi razumeti bistvo in kakovost presoje vplivov na okolje. 
f) Izboljšati je potrebno regulativno funkcijo splošnega urbanističnega načrta 

(SUN) 
Potrebno je izboljšati pravno regulativno vlogo SUN z uvedbo obveznega seznama 
vsebin z določili o komunalni infrastrukturi in gradnji objektov, še posebej na 
zavarovanih območjih in na območjih posebnega pomena, če je mogoče v obliki 
odredbe, s čimer zagotavlja veliko večjo stopnjo moči pri izvajanju načrta. 
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  Vsebina in 

metodologi
ja SUN 
podrobno 
urejena  

Strateško 
planiranje 
je del 
procesa 
načrtovanja  

Okoljska 
vprašanja 
so 
zakonsko 
vključena v 
proces 
načrtovanja 

Zakon ureja  
standard 
načrtovanja  

Načrt ima 
pooblastila 
za urejanje 

Mestni 
odloki so 
del načrta  

SOGFBIH   

  

  

 
 a,b c d,e f f f 

ALVRS        

a,b c d,e  f f 

UORH       

a,b c d,e   f 

SOS 
 

      

a,b c     

ZELS        

b c d,e  f  

UOM       

a,b c d,e f   

SCTM       

a,b c d,e f f f 

AKM       

a,b c d,e   f 

ACOR       

b c d,e  f f 

NAMRB       

b c d,e    

CALM       

a,b c d,e  f f 

UMM       

a,b c d,e    

AAM     
 

 

a,b c d,e    
Tabela  9. Elementi metodologije in vsebine načrta 

  

  Da,  na zadovoljivi ravni     

  Da,  vendar na nezadovoljivi ravni 

  Ne 
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3.5 Gospodarjenje z zemljišči in urbanizem 

Orodja za gospodarjenje z zemljišči so ključnega pomena za učinkovito lokalno 
upravljanje in trajnostni razvoj občin. Obstoj pravnega okvira in razvoj postopkov 
omogočata, da lahko lokalne oblasti uporabljajo svoje največje resurse - zemljišča, na 
najbolj učinkovit način. Urbanistično načrtovanje lokalnim upravam zagotavlja 
optimalne strateške rešitve, vendar je izvajanje odvisno predvsem od njihove 
sposobnosti za razvoj parametrov za zemljišča. Tako za zasebno kot javno uporabo, bi 
morala orodja za gospodarjenje z zemljišči zagotoviti rešitve za izvajanje katerega koli 
nadzorovanega posega v prostor. Za zaščito posebne cone, ki zagotavlja gradnjo 
pomembne infrastrukture in omogoča izvedbo razvoja stanovanjskih objektov ali celo 
preprečuje špekulacije, so potrebna pooblastila za odgovorno lokalno upravo. Takšna 
pravna sredstva bi moral zagotoviti ravnotežje med skupnimi interesi in človekovimi 
pravicami. Načrtovalci bi morala biti v celoti seznanjeni s temi predpisi, da vedo, v 
kolikšni meri so njihovi predlogi izvedljivi. Prav to je pogosto manjkajoči člen med 
načrtom in verjetnost njegove implementacije. Neuspešna implementacija lahko vpliva 
na zaupanje v načrtovanje, tako lokalnega vodstva kot splošne javnosti in ogroža ugled 
poklica urbanista. 

V tem poglavju je bilo raziskano vprašanje gospodarjenja z zemljišči in opravljena 
analiza glavnih elementov načrtovanja (coniranje, predpisi o načrtovanju in razvoju, 
gradbeni predpisi) ter nekateri drugi elementi urbanistične politike (nacionalizacija in 
razlastitev zemljiških pravic, varovanje naravne in kulturne dediščine, razvoj površin in 
parceliranje). Pričujoče poglavje je namenjeno več specifičnim temam, povezanih s 
priložnostjo takojšnje rabe zemljišč, ob upoštevanju prej navedenih elementov 
načrtovanja. 
 

3.5.1 Zaščita zemljišč  

To pomeni, da obstajajo pravni ukrepi za preprečevanje ali omejevanje razvoja na 
določenih zemljiščih. To lahko velja trajno ali začasno. V vseh trinajstih entitetah, ki 
sodelujejo pri analizi, poznajo pravna sredstva za preprečevanje ali omejevanje razvoja 
preko načrtov. Na Hrvaškem in Kosovu veljajo ukrepi za varovanje zemljišč za zemljišča 
s posebnim interesom. V Sloveniji mestni svet sprejme odlok za posamezno interesno 
področje, ki velja za obdobje petih let, po katerem le-ta preneha veljati in ga za določeno 
časovno obdobje ni mogoče ponovno uveljaviti. Večina entitet, razen Hrvaška, 
Makedonija, Srbija in Kosovo, ima pravno možnost, da začasno odloži vloge za gradbena 
dovoljenja, medtem ko so nekatere razvojne faze v teku ali pa morajo biti izpolnjeni 
kakšni drugi predpogoji. 
 
Zaščitni ukrepi se lahko uporabljajo za določanje cone (velikost, oblika, gradbeni 
predpisi, itd), varstvo kulturne in naravne dediščine in zaščito pred morebitnimi 
nesrečami. Toda trg nepremičnin, vzpostavljen na področjih v raziskavi, navadno 
spregledajo zaščitne ukrepe, ki vplivajo na fleksibilnost ponudbe zemljišč, zlasti na 
področjih predmestja, kjer takšni ukrepi niso vedno učinkoviti. 
  

3.5.2 Pridobivanje in cenitev zemljišč  

Pravna in seveda finančna sredstva za pridobitev zemljišč za razvoj v skupnem interesu 
ali z možnostjo ublažitve pojavljanja gradbenih zemljišč in cen zemljišč obstajajo 
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povsod, vendar so ti instrumenti videti zapleteno, njihova implementacija pa draga, 
pogosto so vezani na odločitev višje ravni oblasti. Pri tem je treba poudariti dejstvo, da 
občine nimajo vedno možnosti biti lastnice zemljišč, vendar pa imajo pravico uporabe, ki 
jo prejmejo s strani države, ki je formalni lastnik. Tako je v matičnih državah asociacij 
SCTM, UOM in AAM, kjer so v procesu decentralizacije. Drugo vprašanje se nanaša na 
vračanje nacionalizirane zasebne lastnine, kar še vedno ni zakonsko urejeno v Srbiji in 
na Kosovu. 
Analizirane možnosti lokalnih oblasti za pridobitev zemljišč so: 
- Predkupna pravica 
- razlastitev 
- Nakup 
- Kompenzacija oz. nadomestilo 

Zakonsko pravico, ki daje lokalnim skupnostim prednost pri nakupu zemljišč v zasebni 
lasti, obstaja v polovici ALS v pregledu, to je SOGFBiH, ALVRS, UoRH, ZELS, SOS in 
NAMRB. Občine članice ACOR zakon omogoča predkupno pravico za pridobitev 
zgodovinskih spomenikov. V primeru zgodovinskih spomenikov ta pravica velja tudi za 
zemljišča. Kot so poročali v združenju ZELS ima lokalna oblast predkupno pravico le, če 
ima nedeljeno zanimanje za zemljišča, skladno z obligacijskim zakonom. V Sloveniji 
lokalna oblast določi območje predkupne pravice z izdajo odloka. 
Pravila in postopki, ki veljajo za razlastitev obstajajo povsod in so običajno predmet 
opredelitve javnega interesa na centralni ravni. 
V primerih, ko občina potrebuje nakup zemljišč za nadaljnji razvoj (zasebni ali javni, ki 
ne sme biti večji skupnega interesa), lahko to stori z neposrednim nakupom ali z 
nadomestilom zasebnemu lastniku, v obliki drugega občinskega zemljišča podobne 
vrednosti. Obe možnosti obstajata v večini ALS, medtem ko po v ugotovitvah AAM, v 
Albaniji takšne zakonske določbe ne obstajajo. V primeru Turčije, kot navaja UMM, 
obstaja samo možnost nadomestnega zemljišča. Pogoji pod katerimi ima lokalna 
skupnost pravico do nakupa so še bolj pomembni kot pravne možnosti. 
Ključno vprašanje je, ali lahko občina kupi zemljišče, preden je njegov namen opredeljen 
in po njem, izdela urbanistični načrt, v katerem opredeli svoj namen, z vsemi razvojnimi 
parametri, ki vplivajo na prihodnjo vrednost zemljišča. Razlika v ceni zemljišča pred 
opredelitvijo namenske rabe in po tem, je očitna. 
Vrednotenje zemljišč za vse transakcije zemljišč (razlastitev, nakup, nadomestilo in 
komasacija) je pomembno vprašanje in presega vprašanje pravnih predpisov, saj deluje 
na odprtem trgu in lahko škodi transparentnosti. Najpogostejši način za ocenjevanje 
vrednosti zemljišč, so: 

- Standardni postopki, ki jih uporabljajo davčne službe 

- Standardni postopki, ki jih izvajajo katastrski uradi  

- Strokovni odbori za vrednotenje zemljišč 

- Certificirane nepremičninske agencije  

- Posamezni certificirani cenilci. 

Kljub temu, da imajo davčni oddelki standardizirane instrumente za vrednotenje 
nepremičnin za namene pobiranja davka; le v Albaniji in v nekaterih primerih v Bolgariji 
in FBiH (Bosna in Hercegovina), se nepremičnine vrednotijo glede na ustrezno tržno 
vrednost. Podobno je v Črni gori katastrski urad odgovoren za vrednotenje zemljišč. 
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Najpogosteje določajo tržne cene zemljišč za ta namen posebej ustanovljeni, stalne ali ad 
hoc strokovni odbori, tako kot v Turčiji, Srbiji, Romuniji in na Kosovu. 
Vrednotenje opravi certificirani sodni izvedenec ali specializirano in pooblaščeno 
nepremičninsko podjetje, kakor v Moldaviji, Sloveniji in včasih tudi v Makedoniji in 
Srbiji. V Makedoniji se konzultira strokovnjaka le, če občina ne uspe v dogovoriti za 
ceno. Na Hrvaškem poročajo, da je cena zemljišča vedno precenjena, kar je v neposredni 
povezavi s tem, ali ima zemljišče že opredeljeno namensko rabo ali ne. 
Instrumenti vrednotenja zemljišč morajo vsebovati kompleksen in razvit mehanizem, 
podprti z zakoni in predpisi ter se izvajati z javnim, transparentnim postopkom.  

3.5.3 Komasacija zemljišč 

Komasacija zemljišč omogoča redefinicijo in prilagoditev katastrske meje v skladu z 
izvedbenimi načrti. Pod novimi razvojnimi pogoji se pridobi s komasacijo zemljišč obliko 
kompleksnega razvoja. To orodje za gospodarjenje z zemljišči lahko olajša novo gradnjo 
in pomembno vpliva na obnovo in revitalizacijo degradiranih območij. To zapleteno 
vprašanje je odprt in transparentno urejen pogajalski proces med občino in zasebnimi 
lastniki zemljišč. Mestni razvoj je zelo odvisen od njegove učinkovitosti. 

V Albaniji komasacija zemljišč ni zakonsko določena. V vseh drugih entitetah je določena 
z zakonom, vendar v praksi ni funkcionalna, predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov, 
pomanjkanje izkušenj in nezadostno razvitih predpisov. Dve osnovni orodji - 
prerazporeditev lastninskih pravic (nadomestilo) in prilagoditev meje parcele, sta 
prisotni v vseh ALS. 

 
3.5.4. GIS kot orodje za gospodarjenje z zemljišči in načrtovanje 

V razmerah hitrih in pogosto nepredvidljivih sprememb na trgu, z različnimi pravicami 
in interesi zainteresiranih strani, je hitro in učinkovito odločanje postalo velik izziv. 
Poleg potrebe po metodološki prilagoditvi, zahteva fleksibilno in prilagodljivo 
načrtovanje ter upravljanje sprememb, uporabo sodobnih orodij in sistemov za 
učinkovito spremljanje, nadzor in analize. Razvoj geografskih informacijskih sistemov 
(GIS) omogoča lokalnim oblastem odločitve, ki temeljijo na resničnih prostorskih 
informacijah in pomagajo napovedati prihodnje trende. Ob istem času GIS omogoča 
upravljanje naložb za razvoj, formalizacijo in ureditev neformalnih naselij, izboljšanje 
reševanja sporov glede zemljišč, rast rabe zemljišč, itd Mreženje med ustanovami, ki se 
ukvarjajo z načrtovanjem, z drugimi organizacijami in institucijami, ki imajo različne 
vrste prostorskih informacij (zlasti informacije o zemljiških pravicah, obveznostih in 
omejitvah), je ključnega pomena za trajnostno rešitev načrtovanja, učinkovito uporabo 
instrumentov zemljiške politike in učinkovito upravljanje prostorskega razvoja. 
Prostorski informacijski sistemi (GIS) so splošno sprejeti kot nujno orodje za podporo 
načrtovanju. Čeprav se pogosto uporablja, GIS ni urejen v vseh entitetah, običajno zato, 
ker se predpisi nanašajo na druge sektorje, ki imajo lahko vodilno vlogo pri razvoju in 
usklajevanju GIS (kataster). 
V Bosni in Hercegovini, Črni gori, Romuniji, Moldaviji in Albaniji, je GIS prisoten v 
uredbah, v Bolgariji in Turčiji pa je uporaba GIS običajna praksa. Na Hrvaškem, v 
Makedoniji, Srbiji in Kosovu se uporablja v osnovnih zadevah in le občasno, vendar le v 
večjih občinah. Strokovnjaki poročajo, da lokalne oblasti pogosto nimajo ustreznih 
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tehničnih in upravnih zmogljivosti za ustrezen razvoj GIS in učinkovito upravljanje 
prostorskega razvoja. 
Kljub vse večjem zavedanju pomena GIS med načrtovalci, ni zadostno in ustrezno 
uporabljen v praksi. Največje ovire za večjo uporabo GIS najdemo v zastarelih metodah 
in standardih za razvoj, izvajanje in spremljanje planskih dokumentov. Nezadostno 
sodelovanje in izmenjava informacij med različnimi institucijami in pomanjkanje 
standardov v fazi izvajanja GIS, neposredno vplivajo na učinkovitost v vseh segmentih 
prostorskega načrtovanja. 
 

3.5.5 Sklepi in priporočila  

Sklepi  
Zemljiške politike se ne odzivajo dovolj hitro na socialne in gospodarske 
spremembe v regiji. Pričakovanja od mehanizmov za gospodarjenje z zemljišči so 
vezana na nove priložnosti za razvoj in za zagotavljanje ravnovesja med zasebnimi 
pravicami in javnim interesom. 
Pravni ukrepi za zaščito zemljišč, če so le-ti pravilno usmerjeni, lahko pomembno 
vplivajo na razvoj mest. Občutljiva vprašanja glede urbanističnega razvoja so še zlasti 
pomembna z vidika trajnostnih vrednot in neobnovljivih virov, ter varstva nerazvitih 
območij na obrobju mesta. 
Instrumenti pridobitve zemljišč na splošno niso učinkoviti za razvoj lokalnih 
skupnosti in so pogosto odvisni od sklepov, sprejetih na višji ravni oblasti. V 
mestih z neurejenimi zemljišči, z neurejenimi lastniškimi vprašanji zemljišč 
(odškodnina/denacionalizacija), so razvojne priložnosti zmanjšane tako za javni kot 
zasebni sektor. Ta vprašanja so včasih v nasprotju z drugimi elementi urbanističnega 
razvoja. V nekaterih primerih so zahteve za pridobitev zemljišč (pred ali po razvoju 
načrtov rabe tal), bolj pomembne kot pravne možnosti za pridobitev zemljišč, zaradi 
znatne razlike v cenah. Vrednotenje zemljišč je bilo institucionalizirano, vendar se 
končna cena določi na podlagi medsebojnega dogovora. Nekatere možnosti vrednotenja 
zemljišč so neustrezne in neučinkovite, druge pa premalo pregledne. 
Promet z zemljišči (razlastitev, nakup, odškodnina in premestitev) je pomemben 
za razvoj mest. Promet z zemljišči poteka na odprtem trgu in ga je mogoče 
nadzorovati s strani javnosti. Razlastitev lastnikov zemljišč za razvojne namene se 
običajno opravi le, če gre za javni interes. Zemljišča za gradnjo stavb v javnem interesu 
so določena z načrtom rabe tal. 
Vprašanje komasacije zemljišč je urejeno, vendar v praksi ni bilo pomembnih 
rezultatov. Komasacija in prilagoditev katastrskih meja je zapleteno vprašanje, ki 
občinam omogoča ustrezno uskladitev javnih in zasebnih interesov ter lastninskih 
pravic s ciljem razvoja. Načeloma obstoječi instrumenti niso učinkoviti za komasacijo 
gradbenih zemljišč. Potrebno je izboljšati uredbe in pridobiti več praktičnih izkušenj. 
Geografski informacijski sistem (GIS) je splošno sprejet kot orodje za načrtovanje 
rabe zemljišč in za učinkovito gospodarjenje z zemljišči, vendar je še vedno na 
splošno premalo razvito. V določbah ni metodologije in pravnih standardov za GIS. V 
redkih primerih, ko se GIS uporablja, se koncept uporablja le deloma in v svoji najbolj 
osnovni obliki. Stopnja sodelovanja in izmenjave geoprostorskih podatkov med 
različnimi institucijami in sistemi, je v večini primerov nezadovoljiva. Problem z 
uporabo GIS je povezan s pomanjkanjem znanja načrtovalcev in agencij, odgovornih za 
izvajanje prostorskih načrtov. 
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Priporočila  
a) Izboljšati je potrebno učinkovitost zakonodaje o varstvu zemljišč 
Razviti je potrebno smernice za učinkovito izvajanje uredb za varovanje zemljišč in 
pridobiti dobre prakse z: informiranjem javnosti o nedovoljeni rabi zemljišč, doslednem 
izvajanju predpisov s strani lokalnih oblasti in nadzorom. 
b) Uvesti je potrebno pravne možnosti pridobitve zemljišča še pred razvojnim 
načrtovanjem 
Sprejeti je potrebno predpise, ki omogočajo pridobitev zemljišč, preden se načrtuje 
nadaljnji razvoj. To bo omogočilo lokalnim oblastem nakup zemlje po nižjih cenah in 
financiranje prihodnjega razvoja na bolj učinkovit način. Upoštevati je potrebno tudi 
možnost vzpostavitve »sklada zemljišč" za javne in zasebne razvojne namene28. 
Lokalnim oblastem mora biti na voljo širok nabor možnosti za pridobitev zemljišč. Mesta 
morajo ustvariti rezerve zemljišč za razvoj, ki jim omogoča, da zaščitijo javni interes in 
zmanjšajo špekulacije z zemljišči. 
c) Izboljšati je potrebno metodologijo za vrednotenje zemljišč v pravnem oziru in 
oblikovati smernice  
Omogočiti je potrebno standardizacijo metodologije vrednotenja zemljišč s sprejetjem 
uredb in oblikovati smernice za izvajanje. Instrumenti za vrednotenje zemljišč so del 
kompleksnega mehanizma in bi morali biti podprti z zakonskimi akti in drugimi predpisi 
ter se izvajati prek javnega in preglednega postopka. Razvita metodologija mora biti 
učinkovita in pregledna. 
d) Uvesti je potrebno predkupno pravico za pridobivanje zemljišč in odškodnin za 
lokalne oblasti 
e) Izboljšati je potrebno pravni okvir in razviti smernice za komasacijo zemljišč 
Izboljšati je potrebno zakonske predpise in metodologije za implementacijo 
instrumentov urbane komasacije zemljišč s standardnimi orodji. 
f) Izboljšati je potrebno metodologije in prakse uporabe GIS za pripravo in 
izvajanje lokalnih občinskih načrtov 
Priporočljivo je spodbujanje standardno obvezno uporabo GIS kot orodje za načrtovanje 
in za nadgradnjo znanja in urbanistične prakse ter tehničnih storitev na tem področju. 
Za standardizacijo je potrebno sprejeti ustrezne uredbe in smernice, da bi opredelili 
vsebino in način uporabe prostorskih podatkov za razvoj in izvajanje načrtov. 
 

                                                      
28 Zemljiški skladi imajo zelo mešan ugled. V državah, kjer zunanjega nadzora manjka ali če upravljanje ni 
popolnoma pregledno, je to vodilo do korupcije in neučinkovitosti pri razvoju zemljišč. To tudi pomeni, da 
so lastniki zemljišč na podeželju pogosto prisiljeni prodati glede na obstoječo, ne pa morebitno kasnejšo 
rabo zemljišča, tako da jih mika dajanje predkupne pravice neformalnim razvijalcem. Potrebna je bolj 
enakomerna porazdelitev stroškov in koristi. 
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  Varovanje 

zemljišč 
Pridobivanje 
zemljišč 

Komasacija 
zemljišč 

Razvoj GIS – 
zakonsko in 
praktično 

SOGFBIH 
    

a b,c e  

ALVRS      

a b,c e  

UORH     

a b,c e f 

SOS 
 

    

    

ZELS     

a b,c,d, e f 

UOM     

 b,d, e  

SCTM     

a b,c,d e f 

AKM     

a b,c,d, e f 

ACOR     

 b,d, e  

NAMRB     

 b, e f 

CALM     

 b,d e  

UMM     

a b,d,  f 

AAM      

a b,c,d, e  

Tabela 10. Nekateri instrumenti in orodja gospodarjenja z zemljišči, ki se neposredno nanašajo na 
načrtovanje in implementacijo načrtov 

 Obstaja in je učinkovito  

 Obstaja, vendar ni učinkovito   

 Ne obstaja  
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Tabela 11. Pregled nad izbranimi ključnimi vprašanji urbanističnega planiranja v občinah 
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 4. Neformalne gradnje, neformalna naselja, neformalna 
naselja in legalizacija 

 

4.1 Ozadje  

 
 

Podpisani nacionalni in regionalni predstavniki iz JV Evrope pripoznavajo, da: 
 
I. Cilj te izjave je splošni dogovor o ukrepih, ki (a) bodo uredili (legalizirali) in izboljšali 
neformalna naselja na trajnosten način in (b) bo v prihodnje preprečeval gradnjo 
nezakonitih naselbin. 
 

II. Neformalna naselja so naselja, ki iz različnih razlogov ne izpolnjujejo zahtev za pravno 
ureditev (in so bila zgrajena brez upoštevanja formalnih postopkov pravnega lastništva, 
prenosa lastništva, pa tudi gradbenih in urbanističnih predpisov), obstajajo v posameznih 
državah in ovirajo gospodarski razvoj. Vsekakor je pomembna regionalna raznolikost v 
smislu njihove manifestacije, vendar so za takšna naselja večinoma značilne neformalne ali 
negotove zemljiške posesti, neustrezen dostop do osnovnih storitev, socialne in fizične 
infrastrukture in stanovanjsko financiranje. 
 
III. Vsaka oseba v mestu ali skupnost ima pravico, da je njen enakovreden član. 
Legalizacija/ureditev prebivalcev neformalnih naselij jim bo dala enake pravice. Kot taki, 
naj prebivalci mesta uživajo enake možnosti za uresničitev njihovih pravic do dostopa do 
ustreznega življenjskega standarda in dostopa do storitev, kot vsi ostali v mestu, kakor tudi 
enake obveznosti, da spoštujejo zakonodajo in plačilo davkov ter taks za uporabnike. 
 
Dunajska deklaracija o nacionalnih in regionalnih politikah in programih v zvezi z 
neformalnih naselij v jugovzhodni Evropi, z dne 28. septembra 2004, podpisana s strani 
ministrov Makedonije, Albanije, Črne gore in Srbije, kasneje pa Bosne in Hercegovine in 
UNMIK na Kosovu. 
 

 
Obstoj neformalnih gradnje in neformalnih naselij ter potreba za njihovo legalizacijo je 
znano dejstvo in pomembna naloga za vse države, v katerih so dejavne asociacije članice 
NALAS, razen SOS in CLAM. Ta pojav je manj prisoten v državah, kjer delujejo UoRH, 
ACOR in NAMRB, kar bo podrobneje razloženo v poglavju 4.2. 

Glede na rezultate, pridobljene s pomočjo študije, intenzivnost prizadevanj in uporaba 
različnih modelov integracije ni privedla do trajne rešitve za neformalna naselja. Da bi 
legalizacija zaživela v praksi, morajo obstajati ustrezni zakonski pogoji, ki so analizirani 
v tem poglavju, poleg ustrezajočih predlogov. 

Skupni pristop k problemu neformalne gradnje je bil osredotočen predvsem na 
reševanje posledic, kot so omejevalni ukrepi (čeprav se ne uveljavljajo)  za odstranitev 
nezakonitih objektov (v nasprotju z Dunajsko deklaracijo) in občasni poskus 
vključevanja v formalni (pravni) sistem. Analiza, kot tudi rešitev za legalizacijo in 
integracijo neformalne gradnje pa terja celovit, multidisciplinaren pristop. 
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Ureditev neformalnih naselij in legalizacija nezakonitih objektov je skupna naloga  
večine ALS in sistemov v raziskavi. Sedanje izkušnje kažejo, da je legalizacija dolgotrajen 
proces, ter da bi moralo obstajati več vzporednih ciljev: legalizacija, urbanistično 
urejanje in popolno fizično, gospodarsko in socialno vključevanje neformalnih naselij in 
njihovih prebivalcev v obstoječe urbano tkivo. 

Seveda, ni mogoče legalizirati vseh neformalnih naselij, ker so na strateškem mestu (npr. 
ob glavni cesti, infrastrukturnih koridorjih, nabrežju, poplavno ali plazovno ogrožena). 

Prav tako pomembno bo ustavitev in preprečevanje prihodnjih širitev neformalnih 
naselij in zgradb, kar je cilj, določen v Dunajski deklaraciji in drugih ustreznih 
dokumentih. Ta cilj bo najlažje doseči z ustrezno zemljiško politiko in revizijo 
kompleksnih predpisov za načrtovanje in gradnjo, standardov in upravnih postopkov. 

Neformalni razvoj je posledica procesa zgodovinskih in družbeno-gospodarskih razmer 
v evropskih regijah, ki sodelujejo v raziskavi, in ne le pravnih, planerskih ali drugih 
napak. Glavni vzroki za neformalni razvoj v treh skupinah v regij v jugovzhodni Evropi, 
so privedle do tega škodljivega pojava, ki ima daljnosežne socialne, prostorske, 
gospodarske in politične posledice, katerih rešitev je še vedno premalo uspešna: 

 

1) Prvi in temeljni vzrok je zapozneli, vendar močan proces urbanizacije v drugi 
polovici 20. stoletja, ki ga te družbe niso mogle uspešno obvladovati (Slovenija je edina 
izjema). V večjih mestih v jugovzhodni Evropi se je ta proces še vedno dogaja 
nenadzorovano, zaradi česar nastajajo neformalna primestna naselja. 

 

2) Post-socialistična preobrazba socialno-ekonomskega sistema v nekdanjih 
socialističnih državah (to vključuje vse, razen Turčije), ki je potekal od leta 1989 v teh 
regijah. Od takrat so se mnoge entitete, najbolj drastično Albanija, soočale z 
nenadzorovano urbanizacijo in rastjo naselij na obrobju mest, pa tudi s povečanjem 
posameznih neformalnih zgradb in naselij na območju mesta ter na gospodarsko 
uspešnih lokacijah. 

 

3) Pojav državljanskih vojn (1991-1999) v nekdanji Jugoslaviji, kar je privedlo do 
prihoda velikega števila beguncev in priseljencev v večja mesta na Zahodnem Balkanu, 
predvsem v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini. To je prispevalo k načinu in številčnosti 
neformalnih naselij. 

 

Vlade niso mogle rešiti tega problema in tako so problem administrativno zanemarile. V 
post-socialističnih državah je zevala tudi velika pravna praznina po začetku tranzicije. 
Novi predpisi so bili nezadostni in ne-izvedljivi. 

Razširjena neformalna gradnja na velikih obrobnih območjih in koridorjih je povzročila 
neučinkovito in nenačrtovano širitev cone mestnega obrobja, prilastitve kmetijskih in 
javnih zemljišč in velike težave z razvojem ustrezne socialne, cestne in komunalne 
infrastrukture, kot tudi vzdrževanja in sanacije okolja. 

Neformalno naselja so prisotna v vseh asociacijah lokalnih skupnosti, razen v Sloveniji 
(tako poroča SOS), kjer se neformalna gradnja pojavlja le redko v okviru načrtovanih 
con. CALM in ACOR navajata, da je nenadzorovana urbanizacija zanemarljiva. Po 
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poročanjih ALVRS, SOGFBiH, SCTM in ACOR, so se neformalna naselja začela razvijati 
pred letom 1960. Združenja ZELS, UOM, AKM in UMM poročajo, da se je proces začel 
med letoma 1960 in 1990. Za UoRH, in AAM, in v manjšem obsegu za NAMRB in CALM 
velja, da je ta eksplodiral po razpadu socialističnega režima in z začetkom 
demokratizacije. 

 

 

Slika 6.  Turčija: Istanbul, neformalno naselje Ayazma  

4.2 Analiza situacije  

Da bi razumeli obseg nenačrtovane urbanizacije, smo preučili participacijo v 
neformalnih naselij na celotnem območju mesta. Analizirali smo razmerje področij 
neformalnih naselij glede na skupno površino coniranja za stanovanjska naselja v 
glavnih mestih. 

Tabela 12 Groba ocean odstotka območij neformalnih naselij, v primerjavi s skupno površino, 
conirano za stanovanjske namene v glavnih mestih. 

Iz tabele je razvidno, da je pojav očiten v Črni gori, na Kosovu in v Turčiji, vendar je 
situacija prav tako slaba v FBiH (Bosna in Hercegovina), Srbiji in Albaniji. Očitno je, da se 
Slovenija, Bolgarija in Moldavija ne soočajo z resnejšimi problemi v zvezi z nastankom 
neformalnih naselij. 

Vrste neformalnih naselij so zelo raznolike in jih je mogoče analizirati glede na velikost, 
lokacijo, podatke o prebivalstvu in prostorsko organizacijo. Razlike se kažejo v 
konstrukcijskih standardih (od barakarskih naselij do luksuznih vil), lokaciji (od 
predmestij do urbanih središč, zavarovanih območij) in velikosti (od nekaj manjših 
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stanovanjskih enot, naselij z več kot 50.000 prebivalcev – npr. Kaludjerica, ki se nahaja 
na obrobju Beograda). Razlike so opazili tudi z vidika lastniške strukture in vrste 
zemljišč, na katerih so zgrajena naselja. 

Za namen te študije smo neformalna naselja na splošno razvrstili v dve glavni vrsti, 
predvsem glede na rabo zemljišč: 

1. Slumi - neformalna naselja zgrajena na zemljiščih v javni lasti, kjer navadno živi visok 
odstotek pod-privilegiranih skupin prebivalstva, predvsem Romov; ta naselja niso 
prevladujoča; naseljujejo jih najrevnejši, stavbe so neprimerne za bivanje, narejene iz 
ostankov in materialov neprimernih za gradnjo ter brez ali le z osnovno infrastrukturo. 

 
2. Velika obmestna naselja z družinskimi hišami (standardna velikost in struktura hiš 
značilna za posamezno stanovanjsko gradnjo), zgrajena na zemljiščih v zasebni ali javni 
lasti (pretežno kmetijska zemljišča), večino prevladujejo v državah, kjer je ta problem 
signifikanten. 

Študija se bo osredotočila le na drugi tip naselij in neformalnih gradenj znotraj njih. V 
odvisnosti od lastništva posesti, lahko imajo različne oblike, kot so: 

 Naselja, ki se nahajajo na zasedenih javnih ali zasebnih zemljiščih, kjer ni območje 
conirano za razvoj mest in kjer zgradbe niso v skladu z uradnimi normami za 
načrtovanje in gradnjo. Možno je, da zanje ne obstaja nikakršna dokumentacija. 

 Naselja, v katerih so stanovalci zakonito kupili zemljišče, vendar na območju, ki ni 
conirano za urbani razvoj. Strukture lahko ali pa tudi ne ustrezajo uradnim normam, 
dokumentacija je omejena na samo lastništvo. 

 Naselja, v katerih so prebivalci zakonito kupili zemljišče na območju, coniranem za 
urbani razvoj, vendar gradnja ni v skladu z uradnimi normami in omejeno 
dokumentacijo. 

 Naselja, v katerih so prebivalci zakonski lastniki zemljišč na območju, coniranem za 
urbani razvoj in v katerih so zgradbe v skladu z uradnimi normami, vendar še niso 
zaključeni upravni postopki za dokazovanje skladnosti. 

Skupne značilnosti v vseh ALS v raziskavi, so velika naselja, zgrajena na kmetijskih 
zemljiščih na obrobju mest, z izjemo ACOR, ALM in SOS. Po podatkih turške UMM, je 
prilastitev javnih površin pri njih prevladujoča, nekoliko manj navajajo združenja 
SOGFBiH, SCTM in AKM. Gradnja stavb in oblikovanje naselij na nezakonito zasedenih 
kmetijskih zemljiščih, je opaziti le v državah delovanja SOGFBiH, SCTM, AKM in AAM, 
medtem ko je najpogostejši primer neformalna gradnja na privatnih zemljiščih. 
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Slika 7. Bolgarija: neformalno naselje Iazovir  

 

4.2.2 Javne storitve v neformalnih naseljih 

Vrste javnih storitev na voljo v neformalnih naseljih se razlikujejo, vendar njihova 
kakovost na splošno ni primerna. Različne oblike funkcionalne infrastrukture in javnih 
storitev so običajno na voljo v državah, kjer je neformalna gradnja prevladujoča oblika 
bivanja. V Turčiji so večje infrastrukturne in storitve na voljo v več kot 80% neformalnih 
naselij, medtem ko je najslabše stanje v Moldaviji. V državah, kjer je neformalna gradnja 
manj pogosta (Moldavija, Romunija, Bolgarija), so prevladujoča oblika pod-standardna 
naselja, z minimalnimi javnimi storitvami in infrastrukturo. To pripelje do zaključka, da 
je podpora javnega sektorja podpira razvoj neformalnih naselij. Če temu ni tako, pa vsaj 
kaže, da je država soudeležena pri problemu. V času socializma, kakor tudi danes, vlade 
tolerirajo neformalno gradnjo kot neke vrste "neformalno socialno politiko" - saj ne 
morejo zagotoviti dostojnih stanovanj za vsakogar in se bojijo socialnih nemirov ter tako 
ljudem omogočajo neformalno gradnjo. 
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Priključitev na glavni vir elektrike 
Priključitev na glavno kanalizacijsko omrežje 
Priključitev na vodno omrežje 
Dostop do javnih cest 
Zbiranje odpadkov 
 
Tabela 13. Dostopnost javnih ustanov v neformalnih naseljih  

 

Neformalna naselja so navadno priključena na oskrbo z električno energijo in 
telekomunikacijsko omrežje, nekoliko manj pogosto pa na oskrbo z vodo. Standarden in 
najresnejši problem v teh naseljih je pomanjkanje kanalizacijskih sistemov zaradi 
visokih stroškov. V večini entitet je manj kot 30% naselij priključenih na kanalizacijski 
sistem, ki je v skladu z vplivi na okolje. Podobno se dogaja na področju zbiranja 
odpadkov. Seveda je mnogim primerom skupno, da so komunalne opreme neformalne, 
zgrajene nezakonito, pod uradnimi standardi in pogosto ogrožajo lokalno ekologijo in 
življenjske pogoje. 

 

Connection to 

mains supply 

(electricity 

network)

Connections to 

public sewage 

network

Connection to 

public water 

network

Access to public 

roads
Garbage collection

SOGFBIH >80% <30% 30-80% 30-80% 30-80%

ALVRS >80% 30-80% >80% >80% 30-80%

UORH >80% <30% 30-80% >80% <30%

SOS n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

ZELS >80% <30% 30-80% >80% >80%

UOM >80% <30% 30-80% >80% 30-80%

SCTM >80% <30% 30-80% 30-80% <30%

AKM 30-80% <30% <30% <30% <30%

ACOR >80% <30% 30-80% <30% <30%

NAMRB <30% <30% <30% <30% <30%

CALM <30% 0% 0% <30% <30%

UMM >80% >80% >80% 30-80% >80%

AAM >80% 30-80% >80% >80% <30%
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Slika 8. Makedonija: Prilep – ulice v naselju  
 

Socialne službe, kot so šole, bolnišnice, knjižnice, rekreacijska območja, organizirani 
odprti prostori itd., so prisotni le v zelo omejenem obsegu. Najpogosteje prebivalci teh 
naselij uporabljajo storitve, ki so na voljo v formalnih naseljih in mestnih območjih oz. na 
obrobju območja, ki je že razvito. Poleg negativnih vplivov na okolje, je velik problem 
neformalne gradnje neugoden vpliv na mesti razvoj - preobremenitev obstoječe 
infrastrukture, ne samo komunalne (električna omrežja, voda, itd), ampak tudi socialne 
(šole, bolnišnice, javne površine, itd), ki je bila prvotno zasnovana za veliko manjše 
število uporabnikov. V nekaterih primerih prebivalci neformalnih naselij uporabljajo 
skupne dobrine in ne plačujejo za njihovo vzdrževanje, kar otežuje splošni razvoj mest. V 
večini primerov ljudje v neformalnih naseljih plačujejo več za osnovne storitve, kot je 
npr. voda, kot tisti z uradnimi priključki, saj se lahko zgodi, da morajo plačevati 
podkupnine za koriščenje storitev. 
 

Zbiranje komunalnih taks v neformalnih naseljih je bila organizirana v skoraj vseh 
entitetah v raziskavi, razen v Romuniji in Turčiji; odstotek zaračunavanja taks se zelo 
razlikuje (manj kot 30% v UoRH, UOM, SCTM, AKM in CALM, ter več kot 80% poročajo iz 
ZELS in AAM). Takse običajno uspešno zberejo za storitve, ki jih je možno izključiti. 
Prihodki iz zbranih taks pogosto ne zadoščajo za trajnostno vzdrževanje. 

 
Davek na nepremičnine v neformalnih zgradbah se pobira v vseh entitetah, ne glede na 
pravni status zemljišč, z izjemo ACOR, CALM, UMM in AAM. 
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Slika 9: Turčija, Istanbul – neformalno naselje Ayazma  

4.2.3 Praksa načrtovanja Planning practice 

Lokalni splošni urbanistični načrt vedno ne upošteva obstoja neformalnih naselij (SOS, 
ACOR, NAMRB, CALM in AAM). Na nižji ravni načrtov ( prostorski izvedbeni načrt in 
podrobni prostorski načrt) večine drugih analiziranih državah, so neformalne zgradbe 
zaznamovali s trenutnim neformalnim statusom29 (razen ALVRS, UOM, ACOR, NAMRB 
CALM in AAM). 

Načrti navadno ne vsebujejo rešitev za konsolidacijo neformalnih naselij ali ukrepov za 
preprečevanje prihodnje neformalne gradnje. V nekaterih posebnih primerih so 
neformalna naselja deležna posebne pozornosti z ukrepi, ki so povezani z obnovo 
območja, s pomočjo ločenih načrtov sanacije (SOGFBIH) ali z opredelitvijo območja, kar 
je možno rešili z nižjo stopnjo načrt (UoRH). 

V večini primerov je bilo dokazano, da določbe za preprečevanje nenadzorovane 
urbanizacije v načrtih imajo le majhen vpliv in niso zadostovale, ko ni bilo 
institucionalne volje in sposobnosti za reševanje tega problema. 

Urbanizacijski standardi se razlikujejo med analiziranimi državami ter vključujejo: 

a) popolno fleksibilnost, kjer so lahko stavbe v naselju legalizirane le v izjemnih 
primerih (UoRH, ZELS, SCTM, AAM); 

b) omejena fleksibilnost (SOGFBIH, ALVRS, UOM, ACOR), kjer je mogoče standarde 
znižati, vendar v strogo omejenem obsegu in 

                                                      
29 To pomeni različne oblike pravnih razmerij, skladno z normativi za načrtovanje gradnje in 

dokazili o statusu.  
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c) ekstremno nefleksibilnost, kjer se implementirajo izključno običajna merila (SOS, 
NAMRB, CALM, UMM). 

Izboljšanje prakse načrtovanja, v smislu priznavanja in ustrezne obravnave neformalnih 
naselij in gradnje na vseh ravneh lokalnega načrtovanja, naj bi dolgoročno izboljšalo 
trajnostno načrtovanje in povezovanje teh področij v urbana področja. 

 

4.2.4 Neformalna gradnja 

Nezakonita stanovanjska gradnja, brez urbanističnega načrtovanja, se opaža v večji ali 
manjši meri v skoraj vseh opazovanih ALS, razen v SOS in NAMRB. Nezakonita gradnja 
obstaja v še vedno znatni meri v matičnih državah asociacij SOGFBiH, SCTM in ACOR, 
medtem ko iz UMM in ALVRS poročajo, da so nove črne gradnje redke. V drugih 
entitetah jo je trenutno zelo malo in vključuje predvsem posamezne primere. Občutni 
padec pogostosti črne gradnje je bil opažen v Turčiji v zadnjih letih zaradi strožjih kazni 
za gradbenike. Na splošno je eden od ključnih dejavnikov za zmanjšanje nenačrtovane 
gradnje bilo sprejetje predpisov, ki nalagajo obveznosti in urejajo postopek legalizacije. 
Vendar pa obstajajo tudi primeri, ko oblike legalizacije niso bile primerne za reševanje 
problema; poznejši pogosti amandmaji teh zakonov so povzročili precejšnje znižanje 
avtoritete ustreznih organov. Značilen primer v zvezi s tem je Srbija, kjer so bile med 
1996-2009 sprejeti trije zakoni o legalizaciji; zadnja dva v letih 2003 in 2009, sta bila del 
zakonodaje, ki ureja načrtovanje in gradnjo. Te intervencije so proizvedle zanemarljive 
rezultate, predvsem zato, ker je zakonodaja resnično kompleksna in zato, ker javna 
uprava nima ustreznih zmogljivosti (virov) za njegovo izvrševanje. 

 

 
Individualne hiše (faktor 1000) 
Kondominij(enote, faktor 1000) 
Število poslovnih zgradb(faktor 1000) 
Število drugih stavb(faktor 1000) 



88 
 

Skupno število nelegalno zgrajenih objektov (faktor 1000) 
Odstotek skupnega števila nelegalno zgrajenih stanovanjskih enot od skupnega števila stanovanj v 
državi 

Tabela 14. Ocena obsega neformalne gradnje glede na tip gradnje  

 

Individualne stanovanjske zgradbe so daleč najbolj pogosta vrsta neformalne gradnje, ki 
se nahaja predvsem v obrobnih delih mestnih območij, čeprav obstaja tudi določena 
mera črne gradnje poslovnih, obrtniških in drugih objektov, zlasti počitniške hiše v 
turistično privlačnih regijah. Prevladujoči tip neformalne gradnje je gradnja  družinske 
hiše. Obstajajo tudi neformalno zgrajene večdružinske stanovanjske hiše, namenjene za 
prodajo na trgu, v vseh državah, razen v Sloveniji in Bolgariji. Nahajajo se v večjih mestih 
in v regijah, privlačnih za turizem. 

 

Slika 10. Srbija:  Beograd –Sodobna gradbena tehnologija ob gradnji stanovanjske hiše v naselju  
Batajnica 
 

Zasebni neformalno zgrajeni poslovni prostori obstajajo povsod, razen v Sloveniji in 
Romuniji. Legalna gradnja manjših montažnih poslovnih prostorov se sčasoma razvija 
skozi širjenje dejavnosti in nezakonito se zgradijo precej večji poslovni prostori. 
Neformalno zgrajeni poslovni prostori, namenjenih za prodajo na trgu obstajajo v znatni 
meri samo v FBiH (Bosna in Hercegovina), Črni gori, Srbiji in Kosovu, v manjši meri v 
Republiki Srbski (Bosna in Hercegovina), Makedoniji, Albaniji in Moldaviji, medtem ko je 
ta vrsta črne gradnje ni prisotna v Sloveniji, Romuniji in Bolgariji. Pravilo je, da poslovni 
prostori, torej podjetja, ne morejo dobiti dovoljenja za opravljanje dejavnosti za 
poslovanje v neformalno zgrajenih objektih, ki niso bila legalizirana. Pogostejše stanje je, 
da so takšni prostori v stavbah s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, ki pa se krepko 
oddalji od odobrenega projekta. 

Prav tako je vredno omeniti, da so javne strukture pogosto zgrajene neformalno, še 
posebej v FBiH (Bosna in Hercegovina), Črni gori, Srbiji in Turčiji. Najpogosteje so to 
primeri neupoštevanja gradbenih dovoljenj ali neskladnosti z veljavnimi mestnimi 
načrti. 
 

Infrastrukturni prostori so je neuradno zgrajeni v skoraj vseh državah, razen v Sloveniji 
in Romuniji. V večini primerov nastopa ta vrsta neformalne gradnje v zelo omejenem 
obsegu. 
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Slika 11. Romunija: mesto Botosani  – 21 hiš zgrajenih nelegalno na predmestnem območju kmetijskih 
zemljišč  

 

4.2.5 Nepremičninski trg  

Velik nabor vzrokov za razvoj neformalnih naselij kaže, da je potrebno tudi razumeti 
gospodarski vpliv teh naselij in zgradb. 

Obstoj trga neformalnih stavb in transakcije z gradbenimi zemljišči, na katerih so 
zgrajene neformalne zgradbe, ni značilno za večino držav, vključenih v raziskavo, razen 
v Srbiji ter Bosni in Hercegovini, kjer se slednje dogaja v velikem obsegu. Cene 
neformalno zgrajenih hiš so do 50% nižje v primerjavi z novimi, zakonito zgrajenimi. V 
primeru prodaje neformalno zgrajenih nepremičnin, je cena odvisna od lokacije, obstoja 
infrastrukture in domnevne možnosti za pridobitev dokumentov, potrebnih za 
legalizacijo. Najpogostejši razlog za prodajajo takšnih gradenj je slabo finančno stanje 
lastnikov ali želja lastnikov, da se preselijo v bolj  kakovostno okolje (pravno urejeno). V 
Sloveniji je prodaja  nezakonitega premoženja strogo prepovedana, gradbeni inšpektorji 
pa so pooblaščeni, da preprečijo prenos zemljišč in vnosa v kataster. 
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Slika 12. Hrvaška : Neformalna gradnja zgrajena za komercialne namene na Viru 

 

Praksa najema neformalnih zgradb je bolj pogosta kot njihova prodaja, ker je manj 
tvegano. Kljub temu pa v Sloveniji in Romuniji takšne stavbe niso v najemu. Kjer takšna 
praksa obstaja, ni praktično nobene razlike med ceno najema med pravno pridobljeno 
lastnino in neformalno pridobljeno. Najemnina je odvisna predvsem od obstoja 
komunalne infrastrukture in o tega, kako udobni so prostori. Ocenjeno je bilo, da je 
možno, da neformalne gradnje izkoriščajo za najem apartmajev tudi v Bosni in 
Hercegovini, na Hrvaškem, Črni gori, Srbiji in Kosovu. 

Resen problem družin, ki živijo v neuradno zgrajenih stavbah je, da ne morejo zaprositi 
za hipotekarno posojilo. Samo v Srbiji je možno dobiti hipoteko na neformalno 
pridobljeno premoženje, čeprav to ni pogost primer. Večina bank zahteva kot predpogoj 
za odobritev kredita, namenjenega za legalizacijo lastnine, pisno zagotovilo, da je 
mogoče lastnino legalizirati. 

 

4.3 Legalizacija  

4.3.1 Pravni in institucionalni okvir  

Pravne določbe, ki urejajo legalizacijo neformalnih gradenj, je mogoče najti v raziskanih 
zakonih in/ali podzakonskih aktih in občinskih odlokih, ki jih opisujejo v vseh državah 
delovanja ALS NALAS, razen v UOM, CALM in SOS. 

Velike razlike se lahko pojavijo v zvezi z merili in potrebnimi pogoji za legalizacijo - 
uskladitev z določbami planskega dokumenta, ustrezna tehnična kakovost gradnje, 
različne možnosti za sanacijo neformalnih stavb, zgrajenih v različnih obdobjih, 
potrebna tehnična dokumentacija, roki za odobritev itd. Ključni parametri pravnega in 
institucionalnega okvira za legalizacijo so komparativno analizirani v primeru združenj 
AAM, ZELS in SCTM. 

Pravni okvire na tem območju lahko razdelimo v tri splošne kategorije, v zvezi z 
obravnavo neformalnih naselij in neformalne gradnje: 
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1. Neformalna gradnja ni posebej obravnavana v zakonih in načrtih, medtem ko je 
redni postopki, zakoni in planski dokumenti, ne zagotavljajo zadostne podlage za 
ureditev neformalne gradnje (UoRH, ZELS, UOM, AKM, NAMRB, CALM). 

2. Osnovni zakoni o urbanističnem načrtovanju, podzakonski akti in planski 
dokumenti na državni in lokalni ravni pripoznavajo in obravnavajo vprašanje 
neformalnih gradenj v ločenih poglavjih, z namenom ureditve najpomembnejših 
vidikov problema (opisujejo v SOGFBiH, SCTM, UMM in v manjši meri ALVRS in UoRH). V 
FBiH (Bosna in Hercegovina), zvezni zakon o načrtovanju vsebuje določbo, da je 
legalizacija mogoča in bo še naprej zagotovljena z ustreznimi kantonskimi zakoni. V 
nekaterih primerih ta koncept pomeni, da je legalizacija mogoča v rednem postopku in 
se uporabljajo tako dolgo, kot ta pojav obstaja. Vendar je na območjih z veliko 
neformalnih gradenj očitno, da ni mogoče uspešno združiti elemente rednega postopka 
gradnje in elementov z zunaj-pravno vsebino neformalnega razvoja - v istem zakonu. 

3. Posebni zakoni (lex specialis) in podzakonski akti obstajajo in omogočajo 
učinkovito legalizacijo in ureditev (kot navaja UMM, AAM, SOGFBiH v kantonih in 
ZELS). V FBiH (Bosna in Hercegovina) se legalizacija uporablja glede na kantonsko 
odločitev o legalizaciji. V Republiki Srbski (Bosna in Hercegovina) lokalne odločitve v 
celoti urejajo postopek legalizacije, z obsegom in močjo zakonov v drugih državah. V 
Črni gori in na Hrvaškem obstaja ločena zakonodaja za legalizacijo in je bila v pripravi v 
času priprave te študije. Nasprotniki uvedbe posebnih zakonov imajo dragocene 
pripombe, vendar pa je večina poudarila potencialno razvrednotenje rednega sistema 
prostorskega načrtovanja in rednega pravnega sistema30. 

Lokalni predpisi, katerih cilj je reševanje problema neformalne gradnje, se nanašajo 
predvsem na različne vrste odločitev, ki jih je pripravila občinska raven odločanja 
(Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija, Turčija in Albanija). 

Legalizacijski postopki največkrat ne razlikujejo in razvrščajo različne vrste neformalnih 
gradenj. Stavbe so kategorizirane do določene mere v FBiH (Bosna in Hercegovina), 
Srbiji, Kosovu in Turčiji, glede na njihovo velikost, namen in gradbeno tehnologijo. 
Razvrstitev prošenj za legalizacijo glede na socialni status gospodinjstva poteka v 
Makedoniji, Turčiji in Bolgariji, glede na dejstvo, da so neformalna naselja organizirana 
predvsem v podobnih družbenih skupinah. V teh primerih se socialna merila ne 
uporabljajo za posamezne neformalne gradnje izven meja neformalnih naselij. 

Zakoni ali podzakonski akti vsebujejo sklepe z določbami, ki v nekaterih primerih (FBiH 
(Bosna in Hercegovina), Srbija, Albanija, Kosovo) olajšajo plačilo stroškov za legalizacijo 
socialno ranljivih lastnikov. V Srbiji in BiH (Bosna in Hercegovina) se pristojbine 
izračunavajo ločeno ali v pa so v celoti oproščena gospodinjstva pri površini do 100 m2. 
V Sloveniji in Turčiji pri neformalni gradnji ni razlikovanja. 

 
V vseh entitetah obstajajo pravne sankcije proti neformalni gradnji, vendar se zelo redko 
uporabljajo. Problem je v nadziranju neformalne gradnje - navadno dokončajo gradnjo 
še predenj inšpektorji zaključijo inšpekcijski postopek. Razmere so podobne v zvezi z 
izvajanjem sankcij za nelegalno gradnjo, to je rušenje stavbe. 

                                                      
30 Opazovanjerazprave v letu 2011  na Hrvaškem o "Zakonu o nadaljevanju nezakonite gradnje". 
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Slika 13.  Bolgarija:  Podiranje neformalne gradnje  
 

Edinstvena značilnost je prisotna v vseh zakonih, ki so bili pregledani v pričujočem 
priročniku, namreč da je neformalnost (nezakonitost) določena le na podlagi obstoja ali 
neobstoja gradbenega dovoljenja. Tako je agencija gradbenega inšpektorata edini zavod, 
ki se ukvarja z neformalno gradnjo in nadalje, z odstranitvijo takšnih objektov. 

Kljub dejstvu, da vsi zakoni vsebujejo izrecne določbe o prenehanju neformalne gradnje, 
se teh pravil ne izvaja dosledno v večini entitet, kar močno zmanjšuje avtoriteto vlade. 
Dejstvo je, da ti zakoni določajo nekaj, kar država ne more opravljati. Poleg tega, je 
izvajanje postopkov legalizacije pogosto skorumpirano s prilagoditvami,  opravljenimi z 
namenom, da se sam proces pospeši (podaljšanje rokov in zniževanje kriterijev za 
legalizacijo, neizvajanje sankcij proti neformalnim gradbenikom, selektivnost pri 
obravnavi vlog, itd.) 

Vsi subjekti pogosto delijo skupno problematiko pomanjkanja uskladitve z drugimi 
zakoni in pomanjkanje usklajevanja s povezanimi postopki (razlastitev, vračanje 
premoženja, privatizacija kmetijskih zemljišč, lastništvo, davki, proces načrtovanja in 
gradnje, gradbena dovoljenja, kataster, bančništvo in hipotekarni krediti, varnost in 
prometni predpisi, komunalna infrastruktura, javne službe, ekologija itd.) Ta problem je 
treba rešiti pred ali hkrati s pripravo zakonodaje o legalizaciji objektov in ureditve 
naselij. Tudi če predpisi temeljijo na dobrem pristopu, so lahko težko izvedljivi, zaradi 
stroškov, pomanjkanja kapacitete, preveč ambicioznih ciljev itd. 
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Slika 14. Moldavija: Chisinau, Valea Farmecelor  – eno največjih neformalnih naselij v Chisinau, z 
luksuznimi vilami.  

 

Institucije  

Institucionalni okvir za legalizacijo je običajno določen na centralni in lokalni ravni. 
Državna raven je odgovorna za pripravo in odobritev ustreznih zakonov in 
podzakonskih aktov, medtem ko je izvajanje zakonov naloga lokalne ravni. Izjema je v 
Albaniji, kjer je država odgovorna za izvajanje zakona in v Republiki Srbski (Bosna in 
Hercegovina), kjer je to lokalna odločitev z vso pristojnostjo, ki bi jo sicer drugod  
določal nacionalni zakon. V primeru FBiH (Bosna in Hercegovina), kjer obstaja tudi 
regionalna (kantonska) raven, so zakoni v odgovornosti kantonov. 

Albanija je edina država, ki ima posebno državno agencijo, ALUIZNI - Agencija za 
legalizacijo, urbanizacijo in integracijo neformalnih gradenj. Ta zelo razvita institucija 
upravlja celoten proces. V Lex specialis je v Albaniji predvidena tudi vloga drugih 
pomembnih državnih in regionalnih institucij. 

Lokalnimi predpisi določajo pristojbine, minimalne standarde za načrtovanje prostora in 
subvencije. Postopek navadno vodi urbanistični  oddelek, ki je pristojen za izdajo 
gradbenih dovoljenj v rednih, pravnih postopkih. V Albaniji, zakon določa, da so 
urbanistične enote lokalne oblasti odgovorne za del postopka legalizacije. Posebne 
lokalne organe, odgovorne le za proces legalizacije najdemo redko, razen v največjih 
mestih. Zaradi velikega števila vlog, so v Beogradu (Srbija) ustanovili poseben 
sekretariat za legalizacijo za celotno območje velemesta z uradi za vsako občino. 

 
Podrobnejša pojasnila o pravnih in institucionalnih okvirih v Albaniji, Makedoniji in 
Srbiji, bodo navedena v študijah primerov v poglavju 4.3.3. 
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4.3.2 Praksa  

Kljub dejstvu, da neformalna gradnja obstaja v Jugovzhodni Evropi že dolgo, je večina 
lokalnih strokovnjakov ocenila legalizacijski proces kot nezadosten in ne pričakuje, 
trajne in trajnostne rešitve problema. Učinkovitost postopka je bila pozitivno ocenjena le 
v Sloveniji, Bolgariji, na Kosovu in v Makedoniji in kot popolnoma neučinkovito v FBiH 
(Bosna in Hercegovina) in Srbiji. Nekateri od glavnih razlogov za neučinkovitost pravnih 
sredstev: 

 zadostne upravne zmogljivosti za službe, ki izvajajo postopek 

 zapleteni postopki in politični pritiski 

 toleranca lokalnih oblasti za posamezne primere črnih gradenj 

 spremembe v zakonskih določbah spodbujajo nadaljnje črne gradnje (zniževanje 
meril, podaljšanje rokov, postopek je cenejši od legalne gradnje, itd), 

 neizvrševanje zagroženih zakonskih sankcij, neustrezen inšpekcijski nadzor, 

 neučinkovitost zakonov. 

  

 
Ali doživljate postopek legalizacije kot ugodnega za revne? 

Ali doživljate postopek legalizacije kot ugodnega za bogate? 

Če obstajajo zakonske določbe za preprečevanje nelegalne gradnje, ali so učinkovite? 

Ali so dajatve za legalizacijo preusmerjene v urejanje naselja? 

Kakšni so stroški legalizacije v primerjavi z običajnim postopkom? 

Odstotek lastnikov neformalnih objektov, ki želijo legalizacijo 

 

Do you perceive the 

legalization 

procedure as 

favorable for  poor 

builders?

Do you perceive the 

legalization 

procedure as 

favorable for rich 

builders?

If there are legal 

provisions for 

stopping further 

illegal construction, 

are they efficient? 

Are the legalization 

fees redirected in 

improvement of the 

settlement?

What are the 

legalization costs 

comparing to 

ordinary procedure? 

Percent of informal 

builders applying for 

legalization

A B C E D F

SOGFBIH 1 1 0 0 3 1

ALVRS 1 2 0 1 3 1

UORH 2 1 0 1 1 25%

SOS 0 n.a. 0 0 0 0

ZELS 2 2 1 2 2 90%

UOM n.a. n.a. 2 n.a. n.a. n.a.

SCTM 2 2 0 0 3 30%

AKM 1 2 1 1 2 80%

ACOR 2 1 0 0 0 >60%

NAMRB 1 0 2 1 0 80%

CALM n.a. n.a. 1 0 1 n.a.

UMM 0 0 2 1 0 10%

AAM 2 2 2 2 2 >90%
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Odgovori v stolpcih A, B, C in D :  0 - Ne; 1 – Da, vendar ne signifikantno; 2 – Da, signifikantno; 

Odgovori za stolpec E : 0 – Dražje; 1 – Ceneje, vendar na ravni stroškov; 2  - Ceneje, pod ravnijo stroškov; 3 – Ceneje in s 
posebnimi olajšavami za nekatere ciljne skupine  

Tabela 15. Indikator učinkovitosti legalizacijskega postopka: ocene s strani lokalnih strokovnjakov  
 

Čeprav večina zakonov, ki se ukvarjajo z legalizacijo, določajo roke za oddajo vlog, je 
odziv neformalnih graditeljev spremenljiv, ne glede na vse prednosti legalizacije in 
pridobitve spodbud. Odzivi so bili ocenjeni kot nizki v ALVRS, SOGFBiH, SCTM, UoRH in 
UMM. Najbolj signifikanten odziv neformalnih graditeljev na legalizacijo poročajo s 
strani NAMRB, ZELS in AKM. Možnost za legalizacijo stavbe pogosto ne spremeni 
pripravljenosti neformalnega graditelja, da legalizira zgradbo, razen če to mora storiti 
(hipoteka, prodaja itd), ali zakon določa (jih prisili), da to morajo storiti. V združenjih 
občin, kjer opažajo šibki odziv na legalizacijo, so razlogi nezaupanje v lokalne oblasti in 
nepripravljenost za plačevanje finančnih obvez, ki sledijo. 

Kazenski pregon je praktično povsod odprto vprašanje. To je področje, kjer država 
(državna in lokalne oblasti) izgubi avtoriteto, sprejema in ohranja predpise, ki jih ni 
mogoče izvajati. Značilno je, da zakoni predvidevajo rušenje stavbe, kot splošna sankcija 
za črne gradnje, vendar se ta ukrep uporablja zelo redko in pogosto le, da pokaže 
politično odločnost vlade in pošlje opozorilo prihodnjim nezakonitim graditeljem. 

 
Razen v Sloveniji in Turčiji, je za večino nezakonitih graditeljev legalizacijski proces 
veliko bolj ugoden kot redni postopek. To še posebej velja za neformalne poslovne 
gradnje, ki pristopijo k nezakoniti gradnji po izračunu vseh stroškov, tveganj in koristi. 

Stroški za legalizacijo se razlikujejo tudi med entitetami, če primerjamo stroške v 
primerjavi s stroški rednih pravnih postopkov. V Sloveniji, Romuniji, Turčiji in Bolgariji 
legalizacijski stroški presegajo stroške pravno formalne gradnje, ker vključujejo kazni za 
kršitev zakona. Legalizacijski stroški so enaki tistim v rednem postopku na Hrvaškem in 
Moldaviji, včasih pa so nižji, če so izračunamo vse stroške (design, ipd). Poceni 
legalizacijski postopek najdemo v Srbiji, Makedoniji, na Kosovu in Albaniji (vključno s 
plačilom globe), z že omenjenimi posebnimi ugodnostmi za določene skupine 
neformalnih graditeljev (Srbija, BIH). Sodeč po teh pristojbinah je legalizacija v 
nekaterih entitetah neke vrste amnestija (Makedonija, Srbija). 

Naslednja tabela prikazuje vse stroške razvoja v formalnih in neformalnih postopkih. 
Primerjalni primer je razvoj samostojne stanovanjske hiše s 100 m2 neto površine, ki se 
nahaja v cenejšem primestnem območju glavnega mesta ali v velikem mestu. 

Stroški rednega postopka (A) vključujejo vse stroške plačil organom za pridobitev 
dovoljenja (navadno: načrtovanje, gradnja in dovoljenja za uporabo), do pridobitev 
pravice do vpisa v register nepremičnin. 

Stroški postopka legalizacije (B) obsegajo vse stroške za pridobitev pravice do vpisa v 
register nepremičnin. Ne vključujejo stroškov, povezanih s pripravo tehnične 
dokumentacije (kot so geodetske raziskave in priprave projektne dokumentacije), 
ampak samo pristojbine, ki se plačajo organom. 
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A. OBIČAJNI POSTOPEK         
A.1 Tehnična dokumentacija 
A.2 Različne takse ob prijavi za dovoljenja 
A.3 Pristojbina za infrastrukturni razvoj 
A.4 Evidentiranje nepremičnin 
SKUPNO A 
B. POSTOPEK LEGALIZACIJE 
B.1 Kazen 
B.2 Tehnična dokumentacija 
B.3 Različne takse ob prijavi za dovoljenje 
B.4 Pristojbina za infrastrukturni razvoj 
B.5 Evidentiranje nepremičnin 
SKUPNO B 
RAZLIKA A/B 
 
Tabela 16 Primerjava dajatev med rednim postopkom in legalizacijskim postopkom (cena v €)   

 
Sredstva, zbrana z legalizacijo pogosto niso usmerjena k izboljšanju storitev, 
infrastrukture in uporabnosti naselja. IZ občinskih proračunov se bistveno financira 
dodatno infrastrukturo le v Makedoniji, Turčiji in Albaniji. V Sloveniji in Bolgariji se 
zneski, pridobljeni iz legalizacijskega postopka, razdelijo med lokalne skupnosti in 
nacionalni proračun. Zbrane pristojbine pa so premajhne za ustrezno financiranje 
urbanističnih načrtov in izboljšave infrastrukture. 

 

A.1 A.2 A.3 A.4 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5
Techical 

documen

tation

Different 

taxes in 

obtaining 

permits

Fee for 

infrastruc

ture 

develop

ment

Property 

registrati

on

TO
TA

L 
A

Penalty Technical 

documen

tation

Different 

taxes in 

legalizati

on 

procedur

e

Fee for 

infrastruc

ture 

develop

ment

Property 

registrati

on

TO
TA

L 
B

D
IF

FE
R

EN
C

E 
B

/A

SOGFBIH 1.000 1.800 n.a n.a 2.800 200 800 1.800 n.a n.a 2.800 100%

ALVRS 750 500 1.050 250 2.550 0 n.a n.a n.a n.a 1.500 59%

UORH 1.800 165 425 35 2.425 0 1.000 118 547 25 1.690 70%

SOS n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

ZELS 200 33 1.500 130 1.863 0 100 4 100 4 207 11%

UOM n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

SCTM 180 50 12.850 50 13.130 0 70 35 2.950 50 3105 24%

AKM 1.000 1.200 170 150 2.520 0 500 1.200 170 150 2.020 80%

ACOR 2.500 500 4.000 3.000 10.000 5.000 1.500 500 4.000 3.000 14.000 140%

NAMRB 250 1.350 500 500 2.600 n.a 750 550 1.000 500 2.800 108%

CALM 1.350 120 200 30 1.700 150 150 120 200 30 650 38%

UMM 1.387 150 2.625 300 4462 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

AAM n.a n.a n.a n.a n.a
4% of the 

value
n.a 30

5% of the 

value
n.a 3.000 n.a

B. LEGALIZATION PROCEDUREA. REGULAR PROCEDURE
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4.3.3 Študije primerov 

Potreba po sprejetju posebnega zakona za legalizacijo ni prevladujoči sklep med mnenji 
vlad in organov članic NALAS. 

Zaradi tega obstaja le en celovit zakon o legalizaciji, ki je zdaj v uporabi že več kot 5 let v 
Albaniji (zakon Št. 9482/2006). Obstaja več delnih kantonskih zakonov v FBiH (Bosna in 
Hercegovina) in tudi nov poseben zakon, sprejet v Makedoniji spomladi 2011. 
Specializirani zakoni so v pripravi v Črni gori in na Hrvaškem. Srbija je imela tak 
poseben zakona v letu 1997, vendar pa ni prinesel pričakovanih rezultatov. Leta 2003 ga 
je umaknila in ga nadomestila s poglavjem o legalizaciji v zakonu o načrtovanju iz leta 
2009. 

V tem poglavju smo izbrali tri študije primerov – od tega dva specializirana zakona o 
legalizaciji iz Albanije in Makedonije in eno poglavje iz zakona o načrtovanju in gradnji iz 
Srbije. Razlogi za takšno odločitev: Albanija ima največji problem z neformalno gradnjo 
in daleč najbolj razvit pravno-institucionalni sistem za legalizacijo; Makedonija ima svež 
primer specializiranega zakona, ki ga je prinesla močna politična zaveza in že kaže 
pomembne rezultate (zakon je bil sprejet februarja 2011.; Srbija ima verjetno najdaljšo 
zgodovino sprememb v legalizacijski zakonodaji (od 1997). Elemente postopka in 
institucionalnega okvira bomo analizirali in primerjali. 

 

4.3.3.1  Študija primera AAM  

Posebni Zakon o legalizaciji, urbanizaciji in integraciji nelegalnih gradenj (Zakon  

Št. 9482 / 2006) 

Korenine tega legalizacijskega zakona sežejo do leta 1993, ko je bila nezakonita gradnja 
prvič zakonsko opredeljena v zakonu o načrtovanju31, nadalje razvita še leta 1998 s 
celotnem poglavju o legalizaciji. Prvi specializirani zakon o legalizaciji in urbanizaciji 
neformalnih naselij je bil sprejet leta 200432 in leta 2006, ko so s pomočjo projekta 
Svetovne banke, oblikovali dejansko legalizacijsko pravo s celovitim pravnim in 
institucionalnim okvirom za izvajanje legalizacijskega procesa. Po podatkih, ki jih je 
objavila nacionalna agencija za legalizacijo in urbanizacijo, je po številu vlog v letu 2006 
vključenih 270.595 zgradb, medtem ko je število rešenih vlog, ki so prejeli dovoljenje za 
legalizacijo le 5.000 do pomladi 201133. 

Vsebina 

Dejanski zakon je bil sprejet aprila 2006, sestavljen je iz 48 členov v 6. poglavjih: 

1. Splošne opredelitve; 

2. Centralni in lokalni organi (zadolženi) za legalizacijo, urbanizacijo in integracijo 
neformalnih območij / gradenj in dopolnitve; 

3. Postopki in časovni okviri; 

4. Prenos lastništva; legalizacija dograditve in 

                                                      
31 Zakon o urbanističnem planiranju št. 7693 iz leta 1993. 
32 Zakon št. 9209 iz dne 23.3.2004. 
33 Glavni razlog za slabi rezultat je, da mora država kompenzirati glede na tržne vrednosti vseh prejšnjih 
lastnikov zemljišča, na katerem se nahaja zgradba v legalizacijskem postopku, za kar pa nima resursov.  
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5. Končne določbe. 

 

Namen zakona:  
 
Legalizacija nezakonitih gradenj, zgrajenih ob uradnih naseljih, neformalnih območjih, 
drugih zemljiščih, kot tudi nezakonita dopolnitev pravnih poslov; 
 Prenos lastništva stavbnih zemljišč, na katerih so črne gradnje; 

 Urbanizacija neformalnih območij, neformalnih blokov in neformalnih gradenj, kakor 
tudi njihovo vključevanje v ozemeljski in infrastrukturni razvoj; 

 Postopki za izvajanje legalizacije neformalnih območij / objektov in za 

 Vzpostavitev in delovanje struktur, odgovornih za njihovo delovanje. 

 

 

 
Slika 15. Albanija, Tirana – Neformalna naselja  

 

Postopek  

I Samoprijava (vloge) zainteresirane osebe je za neformalnega lastnika začetna točka 
v procesu. Vse osebe, ki imajo v posesti nezakonito gradnjo so morale predložiti 
samoprijavo njihove lastnine na naslov urbanističnega urada, 60 dni od uveljavitve 
zakona. Legalizacijski urad je bil dolžan sprejeti zahtevke še dodatnih 60 dni, vendar so 
v tem obdobju vlagateljem zaračunali denarno kazen do 20 centov na kvadratni meter 
zaradi zamude, po tem obdobju pa je oseba izgubila pravico, da izvede legalizacijo. 
Prijava vključuje 
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 vzorec samoprijave, 

 fotografije stavbe, 

 potrdilo o številu članov gospodinjstva in 

 dokumente, ki dokazujejo lastništvo zemljišč, če je to možno. 

II Priprava tehnične in pravne dokumentacije za legalizacijo vodi regionalni urad 
Aluizni (specializirana nacionalna legalizacijska agencija), prijave pa zbira urad za 
načrtovanje v LS. Sestavljajo ga verifikacija na kraju samem (opravi Urad LS), 
kvalifikacijsko poročilo, priprava splošnega načrta naselja, ortho-foto pregled in 
priprava ustreznih občinskih ureditvenih načrtov. V tej fazi lastniki oddajo naslednje 
dokumente: 

 tehnična dokumentacija (lokacijska informacija 1:500, načrt razporeditve vsakega 
nadstropja 1:100, 

 tehnično poročilo, ki potrjuje strukturno trajnost, ki ga skupaj prijavi lastnik in 
licenciran inženir, s čemer se odvezuje državo od katere koli odgovornosti v zvezi z 
varnostjo stavb, 

 izjavo o sprejetju sporazuma o izvajanju prihodnjega uredbenega načrta, ki jo 
podpiše lastnik 

 dokazilo o plačilu finančnih obveznosti (legalizacijska taksa) 

III Prenos lastništva zemlje in vpis v register nepremičnin je odvisen od 
legalizacijskega dovoljenja, pomembno vprašanje pa je tudi nadomestilo lastnikom 
zemljišča, na katerem se je neformalno gradilo. 

Prenos lastništva zemljišč34 je prisilen postopek in je v glavnem izveden na račun 
države. Državno zemljišče v velikosti gradbenega zemljišča (gradbena parcela, vendar ne 
večja kot 500 m2) se prenese na lastnika hiše, brez plačila pristojbine. V primeru, da je 
gradbena parcela v lasti drugega zasebnega subjekta, odloči Svet ministrov, po dostavi 
seznama s strani Centralnega nepremičninskega zemljiškoknjižnega urada, o višini 
odškodnine za lastnika nepremičnine. Zemljišča, ki presegajo 500m2, so prenesena 
glede na ustrezno vrednost na trgu nepremičnin. Sprejemajo vse prejšnje pogodbe o 
zemljiških prenosih in prodajah med zasebnimi subjekti, v kateri koli pravno veljavni 
obliki ter jih obdavčijo, vendar brez obresti. 

 
Globa v višini 4 odstotkov minimalne fiskalne cene stanovanjske enote se zaračuna  
vsem lastnikom neformalnih gradenj.  

                                                      
34 Država v bistvu daje zemljišča graditeljem nezakonitih gradenj brezplačno in plačuje upravne stroške. 
Vendar pa države nima finančnih sredstev za povračilo prvotnim  lastnikom zemljišč (iz pred-
komunistične dobe), znesek, ki ga plača lastnik neformalne gradnje pa je daleč premajhen, za razrešitev 
tega problema. Ker legalizacijski proces vključuje pravni prenos zemljišča na sedanjega lastnika, in ker je 
za to potrebno soglasje prvotnega lastnika zemljišča po prejemu nadomestila po tržni ceni, se je 
dokončanje procesa izkazalo kot nemogoče za vse primere - kot je razvidno iz številk zgoraj,  so od 
270.000 vlog rešili le 5.000 do leta 2011. Situacija je trenutno na mrtvi točki. Nov razvoj neformalnih 
naselij trenutno omejuje le zmanjšana raven povpraševanja. 
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Spor (z varnostnim ukrepom sodišča) med subjektom in zasebnim lastnikom  / 
(mejnega) zemljišča, prekine postopek legalizacije, ki se spet nadaljuje, potem ko 
varnostni ukrep postane neveljaven. 

Iz legalizacije izvzeti so vsi prizidki in gradnje, ki ogrožajo prostorski načrt, javni 
interes v zvezi z glavnimi cestami / delom javne infrastrukture (na primer, blokiranje 
dostopa, ceste, zbiralci, jezovi, letališča ali glavne infrastrukturne proge), ali kulturnih 
spomenikov. 

IV Nov vpis stavbe v kataster. 

Zakon omogoča urbanizacijo območij neformalnih gradenj, to je nadgradnja obstoječe 
infrastrukture, javnih prostorov in storitev, vzporedno s fazama III in IV. To se opravi 
potem, ko so opravljene urbanistične študije lokalne skupnosti in jih potrdijo pristojni 
na višji institucionalni ravni. S sprejemanjem legalizacije in ureditve neformalnega 
naselja, država sprejme odgovornost za razvoj potrebne komunalne in socialne 
infrastrukture, z izjemo območij ali neformalno razvitih točk, zunaj odobrenih 
legalizacijskih con. 
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Slika 16.  Faze  legalizacijskega postopka v Albaniji  

 

Institucije  

Glavne institucije, ki sodelujejo v postopku legalizacije, urbanizacije in integracije so: 
 

Svet za teritorialno prilagoditev v Republiki Albaniji (KRRTRSH) - nacionalni organ 
je odgovoren za večje primere odobritve legalizacije v primeru območij, večjih kot 5 
hektarjev in za urbanistične študije; 

Svet za teritorialno prilagoditev (KRRT) - regionalni organ, odgovoren za odobritev 
odločitve, povezane z omejitvijo legalizacije in urbanizacije območij med 1 in 5 
hektarjev; 
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"ALUIZNI" (Agencija za legalizacijo, urbanizacijo in integracijo neformalnih 
gradenj) je na novo ustanovljena posebna državna agencija, ki po tem zakonu usklajuje 
dejavnosti med centralnimi vladnimi organi in lokalnimi upravnimi enotami / občinami. 
Izdaja legalizacijska dovoljenja in opravlja druge organizacijske in strokovne naloge. Ko 
urbanistični urad ali regionalni svet zamuja pri izvajanju svojih pristojnosti, te 
odgovornosti prevzame ALUIZNI. ALUIZNI: 

- Usklajuje dejavnosti med centralnimi vladnimi organi in lokalnimi upravnimi enotami 
za razvoj in sprejemanje urbanističnih študij; 

- Določa najmanjše urbanistične standarde in normative za neformalna naselja / 
gradnje; 

- Opredeljuje postopke v zvezi s postopkom legalizacije, urbanizacije in integracije 
nezakonitih gradenj na uradnih naseljih, neformalnih in drugih območjih; 

- Načrtuje državna proračunska sredstva, namenjena za legalizacijo in urbanizacijo 
neformalnih območij in potrebne prilagoditve ali, kjer je to primerno, tudi za formalna 
naselja; 

- Zbira in/ali predloži dokumentacijo za legalizacijo urbanističnemu uradu, 
pokrajinskemu svetu, KRRT in/ali KRRTRSH (Lokalne skupnosti ne izvršujejo zaradi 
nekega razloga svoje odgovornosti za realizacijo procesa. Način in čas za uresničevanje 
teh pristojnosti določi Svet ministrov); izda legalizacijsko dovoljenje (v skladu s členom 
27); 

- Vzpostavlja baze podatkov za nezakonite gradnje in napredek legalizacije; 

- Razvija kampanjo ozaveščanja v sodelovanju z mediji na nacionalni ravni; pripravlja 
priročnike o postopkih, direktivah in usposabljanja za lokalne upravne enote; 

- Nadzoruje proces legalizacije in izvajanje postopkov enot lokalne samouprave in 
regionalnih svetov. 

Način organizacije in delovanja te agencije, pa tudi postopki v zvezi z zbiranjem, 
obdelavo in upravljanjem podatkov, določi Svet ministrov. Poslovne enote ALUIZNI so 
ustanovljene na državni in regionalni ravni ter v posebnih enotah lokalne samouprave s 
približno 1000 zaposlenimi po vsej državi. 

Urad za registracijo nepremičnin (ZRPP) ima standardno vlogo pri vpisu nepremične 
lastnine, na osnovi listin, ki so jih izdali poprej drugi organi; 

Institut za urbanistične študije in dizajn (IUSD) razvija minimalne urbanistične 
standarde in normative za neformalna naselja/gradnje, v sodelovanju z ALUIZNI. 
 
Urbanistične enote na lokalni ravni imajo pomembno nalogo zbiranja dokumentacije 
med samoprijavitvenim procesom, ga predložijo uradu ALUIZNI (za pregled 
dokumentov za namen izdaje legalizacijskega dovoljenja), preverijo dejansko stanje na 
terenu, opravijo kartiranje in zgradijo potrebni geografski informacijski sistem, izvedejo 
tehnično posodobitev karte na terenu; opravijo zasnove za študije za urbanistično 
načrtovanje in razvoj ali jih naročijo drugim institucijam. 
 

Lokalna skupnost, ki določa zahtevane lokalne strukture za izvajanje procesa 
legalizacije, se opredeljuje glede tistih nezakonitih gradenj, za katere ni bila predložena 
samoprijava, kot tudi glede prihodnjih primerov nezakonitih gradenj zgrajenih po 
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sprejetju zakona, in sproži postopke za njihovo rušenje (po Zakonu št 8408/1998 o 
gradbeni inšpekciji); prejema tudi plačila podjetja za legalizacijo gradnje, razen za 
zemljišča; upravlja ustvarjene prihodke in spremlja njihovo porabo; koordinira 
dejavnosti, kjer je to potrebno, znotraj pokrajinskega sveta, ALUIZNI, resornimi 
ministrstvi in KRRTRSH, da se zagotovi učinkovitost in napredek v procesu legalizacije, 
urbanizacije in integracije neformalnih področij. 

4.3.3.2 Študija primera ZELS   

Zakon o ravnanju z nezakonitimi gradnjami ("Uradni list Republike Makedonije" 
št. 23/2011, 54/2011) 

Vsebina  

Zakon je bil sprejet februarja 2011 in spremenjen v aprilu 2011. Sestavljen je iz 35 
členov in 11 poglavij. 

1. Splošne določbe; 

2. Postopek za določitev pravnega statusa nezakonite gradnje; 

3. Odločbe za vzpostavitev pravnega statusa; 

4. Pritožbeni postopek; 

5. Nakup zemljišča v lasti Republike Makedonije, kjer je zgrajena nezakonita gradnja; 

6. Odstranitev nezakonitih objektov; 

7. Sklep za potencialno nestabilno območje; 

8. Register predloženih zahtevkov za določitev pravnega statusa nezakonitih 
gradenj; 

9. Nadzor, 

10. Prekrškovne določbe in  

11. Prehodne in končne določbe. 

 

Namen 

Zakon se ukvarja s črnimi gradnjami v primerih, ko so gradnje in inštalacije bile v celoti 
zgrajene do datuma uveljavitve zakona in predstavlja enoto v smislu gradnje in 
delovanja. Vzpostavitve pravnega statusa neformalne gradnje pomeni vpis nezakonite 
strukture v javne evidence, ki vsebujejo vpis pravice do nepremičnine in njeno 
vključevanje v prostorsko-planske dokumente. 
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Slika 17. Makedonija: Prilep – skromne individualne hiše v neformalnem naselju  

 

Postopek  

Postopek za določitev pravnega statusa nezakonite gradnje vključuje naslednje ključne 
korake: 

I - Predložitev zahtevka - zahtevek mora biti vložen v roku 6 mesecev od uveljavitve 
zakona, skupaj z naslednjimi dokumenti: 

 identifikacijski dokument; 

 dokaz o povezavi s komunalno infrastrukturo; 

 overjeno izjavo, ki dokazuje, da je bila gradnja zgrajena pred uveljavitvijo zakona; 

 geodetsko poročilo o dejanskem stanju gradnje, dokazilo o lastništvu; 

 dogovor o dolgoročnem najemu ali nakupu zemljišča, na katerem je bilo grajeno. 

Če je zahteva nepopolna, kjer je lastništvo nejasno ali obstajajo nasprotujoči si zahtevki, 
se postopek prekine in se zahteva dodatno dokumentacijo in informacije. Kjer je bila 
zgradba zgrajena na zemljišču, ki nima vpisanih pravic, mora pristojni organ po uradni 
dolžnosti poročati Agenciji za nepremičninski kataster, ki začne postopke za ugotovitev 
lastninske pravice nad zemljo. 

II – Inšpekcijski nadzor - Ob prejemu vloge, določi komisija, ki jo ustanovi organ, 
odgovoren za izvajanje postopka, na kraju samem dejanske značilnosti gradbenega 
objekta in poroča o ugotovitvah, vključno s tehničnimi podatki o gradnji in naredi 
fotografije. 

III – Odobritev urbanističnega razvoja - Tega izda pristojni upravni organ v roku 6 
mesecev od dneva prejetja zahtevka, potem ko ugotovi, da so izpolnjena merila za 
vključitev gradnje v urbanistično načrtovanje in po prejemu predhodnega mnenja  s 
strani lokalne samouprave. Če gradnja ne izpolnjuje predpisanih pogojev, se zahtevek 
zavrne. Poleg ustreznega zahtevka z vsemi potrebnimi dokazili za pridobitev odobritve 
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za urbanistični razvoj, je potrebno predložiti tudi: protokol o opravljenem inšpekcijskem 
nadzoru na kraju samem, dokazilo, da so izpolnjeni geomehanski standardi stabilnosti, 
kjer se gradnja nahaja v potencialno nestabilnem območju; odobritev pristojnega 
organa, kjer je gradnja v območju, ki pripada narodnemu parku, zaščitenemu območju, 
itd. 

IV - Pristojbine za vzpostavitev pravnega statusa - v roku 5 dni po tem, ko je bilo 
izdano dovoljenje urbanističnega razvoja, je potrebno določiti znesek pristojbine, ki jo 
mora plačati vložnik zahtevka v 10 dneh ali v 12 mesečnih obrokih. Višina takse za 
stanovanjske gradnje je 1€/m2. Upravičenci do socialne pomoči ne plačajo pristojbine. 
Lokalna samouprava posvetili plačana zbrana sredstva za namen sprejetja urbanistične 
dokumentacije in načrtovanja ter za ureditev prostorske infrastrukture. 

V - Dokument o pravnem statusu neformalne gradnje je končni dokument in 
predstavlja pravno podlago za vpis lastninske pravice na nepremičnino, s pisnim 
obvestilom, da je bila gradnja legalizirana v skladu z zakonom. Izda se v 5 dneh po 
dnevu, ko so bila predložena dokazila o plačilu pristojbine. 

Nakup zemljišča v državni lasti, na katerem je bila zgrajena nezakonita zgradba, se 
opravi v 6 mesecih po dnevu, ko je bil sprejet urbanistični načrt in dokumentacija. Če 
lastnik gradnje ne vloži zahtevka za nakup gradbenega zemljišča, se določi dolgoročni 
najem zemljišča po uradni dolžnosti. 

Gradnje se odstranijo, če ne izpolnjujejo meril, po katerih se izda urbanistično dovoljenje 
in sicer, če je zahtevek bil zavrnjen. Enako velja za gradnje, ki so bile predmet dozidave 
po tem, ko je bil vložen zahtevek, glede na to, ali taka zgradba izpolnjuje pogoje, 
potrebne za vzpostavitev njenega pravnega statusa. 

Institucije  

Pristojni za postopek je državni upravni organ, pristojen za prostorsko načrtovanje in 
lokalna samoupravna enota. Državni upravni organ izvede postopek v zvezi s 
strukturnim pomenom za republiko, strukturami, ki spadajo med pomembne 
zdravstvene ustanove in med elektronsko komunikacijsko omrežje in opremo. Pristojni 
minister izda soglasje urbanističnega razvoja, z ozirom na zakone, ki opredeljujejo 
podrobno vsebino zahtev, normativov za vključitev v urbanistično načrtovanje in 
dokumentacijo, itd. Lokalna samoupravna enota izvede postopke v zvezi s strukturami, 
ki so lokalnega pomena v skladu z zakonom o gradnji in za strukture, ki spadajo med 
zdravstvene institucije v primarnem in sekundarnem sistemu zdravstvenega varstva. 
Lokalna samoupravna skupnost je prav tako odgovorna za odločitev potencialno 
nestabilnih območij, mnenj pomembnih za postopek, po katerem so izdana soglasja za 
urbanistični razvoj, kakor tudi sprejetje urbanistične in tehnične dokumentacije, 
pomembne za integracijo neformalnih gradenj (v roku 5 let po izdaji dokumenta o 
ugotovitvi pravnega statusa). 

4.3.3.3 Študija primera SCTM  

Oddelek o legalizaciji v Zakonu o prostorskem načrtovanju in gradbeništvu 
("Uradni list Republike Srbije" št. 72/2009, 81/2009, 64/10, 24/2011) 

Že skoraj desetletje in pol se je več pravnih dokumentov ukvarjalo z vprašanjem 
legalizacije objektov v Srbiji, vendar so rezultati daleč pod pričakovanji. Zakon o 
načrtovanju in gradnji iz leta 2003 določa možnost legalizacije, vendar brez izdelanih 
meril za njegovo uporabo. Zakon o Načrtovanju in gradnji iz leta 2009, in še posebej 
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spremembe tega zakona iz leta 2011, zarisuje v veliki meri ohlapne pogoje za legalizacijo 
ter ne zahteva usklajevanje s planskimi dokumenti. 

Legalizacijski postopek je opredeljen v 16 členu. Opredeljen je kot naknadna izdaja 
gradbenega in uporabnega dovoljenja za zgradbo, in sicer tistih delov gradnje, ki je 
zgrajena ali rekonstruirana brez gradbenega dovoljenja. Zakon predvideva izdajo 
gradbenih dovoljenj za vse zgradbe, ki so bile rekonstruirane ali dograjene brez 
gradbenega dovoljenja do dneva uveljavitve zakona. Spremembe tega osnovnega zakona 
v letu 2011 so uvedle več prednosti glede plačila taks za legalizacijo objektov, ki 
pripadajo socialno ranljivim skupinam prebivalstva, in dodeljuje lokalnim skupnostim 
dodatne pristojnosti za pridobivanje zahtevane dokumentacije v imenu lastnika in 
prijavo postopka. 

 

Postopek   

Postopek legalizacije vsebuje: 

I Predložitev zahtevkov - Zahtevke je potrebno predložiti v roku 6 mesecev po 
uveljavitvi zakona (do 11. marca 2010); dokumentacija, potrebne za postopek 
legalizacije: dokaz lastninske pravice do imovine (lastništvo, najem, pravica do 
uporabe), fotografije zgradbe, tehnično, geodetsko in drugo dokumentacijo z različno 
vsebino, odvisno od vrste in velikosti gradnje; upravne takse. V primeru družinskih 
stanovanjskih objektov do 300m2, mora tehnična dokumentacija v zvezi z obliko in 
obsegom biti primerljiva s preprostim tehničnim poročilom. 

II - V roku 60 dni se določi ali je predložena dokumentacija pravilna in popolna, in 
če je potrebno predložiti dodatno dokumentacijo. 

IIIa – Zahtevek se zavrne, če je pomanjkljiv ali nepopoln, oddan po poteku skrajnega 
roka ali, če ni možnosti za legalizacijo in se nanaša na zahtevo gradbene inšpekcije za 
nadaljnji postopek. 

IIIb – Izda se odločitev o možnosti legalizacije, če so izpolnjeni pogoji, nato se 
obvešča prosilca o višini takse. 

IV - Pristojbina za pripravo gradbenega zemljišča - Po odločanju o možnosti 
legalizacije, se sklene dogovor o plačilu pristojbine za pripravo gradbenega zemljišča v 
60 dneh; možni so popusti na pristojbino. Sprememba zakona iz leta 2011 določa, da se 
taksa za gradnjo družinskih stanovanjskih objektov in stanovanj v višini do 100 m2 
zmanjša za 99% za vsakih 25 m2 na člana gospodinjstva, za dodatnih 100 m2 se 
pristojbina zniža za 60%, razen za gradnje v primestni coni. Pristojbine določijo 
posamezne lokalne samoupravne enote ločeno, obstajajo pa pomembne razlike v ceni. 
Merila za zmanjšanje pristojbin za legalizacijo se določijo s posebnim pravilnikom. 

V - Izda se enotni dokument o gradbenem in uporabnem dovoljenju s strani 
pristojnega organa v roku 15 dni od prejema dokazila o plačilu pristojbine. 

VI - Določitev lastninske pravice v javnem registru za nepremičnine in sorodne 
pravice se opravi na podlagi dokončne odločbe v zvezi z gradbenim in uporabnim 
dovoljenjem. Vnos se opravi z opombo, ki kaže, da so lastniške pravice za gradnjo, ki 
temelji na dovoljenju, izdane v postopku legalizacije, in da država ne zagotavlja varnosti 
gradnje. 
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Zgradba je lahko začasno priključena na komunalno infrastrukturo, dokler ni 
postopek legalizacije končan. Če zgradba ni legalizirana, se zgradbo lahko izključi iz 
omrežja. 

Zakon določa tudi možnost rušitve objektov, ki se jih ne legalizira; zgradbe, ki jih ni 
mogoče legalizirati so podrobneje opredeljen: zgradbe, ki niso v zaključni fazi gradnje; 
zgradbe, nastale na zemljišču, ki je neugodno za gradnjo in so iz materiala, ki ne 
zagotavlja trajnosti in varnosti zgradbe; zgradbe, ki so bile narejene na obstoječih ali 
načrtovanih javnih površinah; zgradbe v zaščitenih območjih, razen če so pristojne 
institucije dale dovoljenje za legalizacijo. 

 
Slika 18. Srbija: Beograd  – neformalno naselje  “Sangaj” v Batajnici. Znotraj meja naselja: elektrika, 
voda, asfalt. 

 

Institucije  

Izvajanje legalizacijskega postopka je v pristojnosti lokalne samoupravne enote. 
Občina določa višino takse, določa podrobneje skladnost z zahtevanimi pogoji (v skladu 
s splošnimi pogoji, potrebnimi za gradnjo, vsaka občina predpisuje pogoje za legalizacijo 
s posebno odločbo) in odloča o posameznih zahtevkih za legalizacijo objektov. 
Spremembe zakona v letu 2011 omogočajo lokalni samoupravi pridobitev 
dokumentacije, potrebne za postopek legalizacije na podlagi pisnega dovoljenja lastnika 
in v skladu s pogodbo, podpisano z lastnikom gradnje. Čeprav zakon tega ne določa, je 
bila v Beogradu oblikovana posebna služba, zaradi velikega števila zahtevkov in potrebe 
po procesu usklajevanja - Sekretariat za legalizacijske zadeve, ki pokriva celotno 
območje mesta. Minister, pristojen za načrtovanje, izda podzakonske akte, ki podrobneje 
določajo merila za določitev pristojbin za legalizacijo, prav tako merila, povezana z 
objekti, za katere gradbeno dovoljenje ni bilo mogoče naknadno izdati in vsebino in 
način za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za zgradbe, ki so predmet 
legalizacije. 
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Spodnja tabela komparativno analizira, kako so nekatera ključna vprašanja opredeljena 
v zakonih, ki obravnavajo postopek legalizacije.  

 

 Albanija 
Zakon o legalizaciji, 
urbanizaciji in integraciji 
nelegalnih (2006) 

Makedonija 
Zakon o ravnanju z 
nelegalnimi gradnjami 
(2011) 

Srbija 
Zakon o gradnji in 
načrtovanju (2009,2011) 

Ali so določeni roki za 
vložitev vloge? 

Da, 60 dni od uveljavitve 
zakona. Urad za 
legalizacijo sprejema 
vloge 120 dni, vendar po 
60 dneh izda plačilo 
dajatve.  

Da, 6 mesecev od 
uveljavitve zakona.  

Da, 6 mesecev od 
uveljavitve zakona. 

Ali so določeni roki za 
obdelavo vloge?  

Da, deloma so določeni 
roki za odgovorne 
institucije in prijavitelje, 
vendar točne omejitve za 
obdelavo vlog niso 
dosegljivi. 

Da, rok je natančno 
določen – 6 mesecev od 
vročitve vloge je rok za 
izdajo gradbenega 
dovoljenja ali zavrnitev 
vloge. 

Ne,  ni določenih rokov 
za institucije, vendar je 
mnogo delnih zahtev za 
prijavitelja.  

Ali je obvezno, da 
pristojni organi 
registrirajo obstoječo 
neformalno gradnjo pred 
ali v času reševanja vloge 
za legalizacijo? 

Da, v okviru razprav 
lokalne enote za 
načrtovanje in ALUIZNI 
ustvarijo bazo podatkov 
in map stanja glede 
območja in vloge 

Ne, registrira se le 
predložene zahtevke, ne 
neformalno gradnjo v 
celoti 

Da, v 90 dneh po 
uveljavitvi zakona mora 
LS prenesti celoten 
seznam obstoječih 
neformalnih gradenj na 
resorno ministrstvo  

Ali je obvezno izdelati 
GIS za območja z 
neformalno gradnjo v 
postopku legalizacije? 

Da, v času razprav 
lokalna enota za 
načrtovanje in ALUIZNI 
ustvarita bazo podatkov 
in situacijskih map in 
pripraviti GIS, ki se razvija 
med legalizacijskim 
postopkom 

Ne Ne 

Ali je usklajevanje z 
določbami obstoječih 
planskih dokumentov 
pogoj za legalizacijo? 

Da, ko gre za območja z 
neformalnimi gradnjami 
lokalna enota za 
načrtovanje in ALUIZNI 
ocenita stopnjo, do 
katere so bili ogroženi 
obstoječi načrti in 
odločijo o posameznih 
primerih. 

Da, dovoljenje 
urbanističnega 
načrtovanja mora biti 
pridobljeno glede 
možnosti za vključitev 
gradnje v načrtovanje. 
dokument 

Ne, razen če je zgradba 
na zemljišču 
načrtovanem za gradnjo 
v javne namene (kot so 
infrastrukturni koridorji) 

Ali ostajajo posebni 
urbanistični standardi za 
legalizacijo? 

Da, Inštitut za 
urbanistične študije in 
dizajn razvija minimalne 
urbanistične standarde in 
normative za neformalna 
področja/gradnje, v 
sodelovanju z ALUIZNI; 

Da, minister predpisuje 
norme, v skladu s katerim 
se nezakonite gradnje 
vključuje v dokumente o 
urbanističnem 
načrtovanju  

Da, zakon omogoča 
lokalnim skupnostim, 
odloči kako se obstoječi 
Pravilnik o normativih 
spremeni v skladu z 
lokalnimi pogoji za 
legalizacijo 
 

Ali je načrtovano 
sprejetje standardnih 
urbanističnih načrtov za 

Da, ob zaključku procesa 
je potrebno sprejeti novi 
uredbeni načrt, ki 

Da, predvideno je 
sprejetje urbanističnega 
načrta in dokumentacije, 

Ne, vendar je implicirano 
da se, ko je postopek 
legalizacije zaključen, 
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gotovo vključitev 
neformalnih gradenj na 
koncu postopka 
legalizacije? 

vključuje vse odobrene 
primere in predlagane 
zakonske rešitve 

ki vključuje vse odobrene 
primere, v roku 5 let po 
zaključku postopka 

urbanistične načrte za 
naselja v rednih 
postopkih spremeni 

Ali legalizacijski 
postopek predvideva 
postopek, ki je predmet 
celovite analize 
integriranih prostorskih 
enot (neformalnima 
naselja, soseske, 
parcele) in osnutke 
načrtov, ki so povezani z 
vključevanjem objektov 
in ureditev javnih 
površin? 

Da, lokalna enota za 
načrtovanje in ALUIZNI 
določita jasne meje 
prostorskih enot, in 
odločita potrebe za 
integracijo gradenj, ali 
pripravita naloge v zvezi s 
študijami za te 
prostorske enote 

Ne, zahtevki se 
obravnavajo 
individualno, glede na 
ocene, ki jih dajo lokalne 
skupnosti v zvezi z 
možnostjo vključitve 
gradenj v planskih 
dokumentih 

Ne, zahtevki se 
obravnavajo na 
individualni ravni 

Ali država pomaga pri 
reševanju vprašanj, 
povezanih z lastništvom 
zemljišč? 

Da, država odobri 
subvencije za vpis 
lastništva za zemljišča v 
državni lasti. Prav tako 
kompenzira zasebnim 
lastnikom vrednost 
zemljišča, kjer je gradnja 
na privatnih zemljiščih 

Ne, ni posebnih 
predpisov 

Ne, ni posebnih 
predpisov 

Ali je mogoče sprejeti 
izjavo lastnika kot dokaz 
v postopku? 

Da, za različna vprašanja 
v okviru postopka 
(lastništvo, kakovost 
gradnje, gradnja, itd) 

Da, vendar le izjavo, ki 
potrjuje, da so črne 
gradnje bile zgrajene 
pred začetkom 
veljavnosti zakona 

Ne 

Ali je gradnja nižje 
kakovost kot nalagajo 
obstoječi tehnični 
standardi sprejeta? 

Da, je možno, pod 
pogojem, da je arhitekt, 
gradbeni inženir in 
investitor skupaj podata 
notarsko overjeno izjavo, 
ki zagotavlja varnost 
zgradbe 

Da, poslovnik omogoča 
legalizacijo gradnje, ki ni 
v skladu s tehnično 
gradbenimi standardi  

Da, poslovnik omogoča 
legalizacijo gradnje, ki ni 
v skladu s tehnično 
gradbenimi standardi 

Ali je obseg zahtevane 
tehnične dokumentacije 
pod tistim, potrebnim v 
rednem postopku? 

Da, zahteve vključujejo 
preproste situacijski 
načrt v razmerju 1:500, 
talne postavitve v 
razmerju 1:100, izjavo o 
varnosti zgradbe 

Da, zahteve vključujejo 
geodetsko poročilo, 
poročilo o inšpekcijskem 
pregledu na kraju samem 
in fotografije zgradbe 

Da, zahteve vključujejo 
geodetsko poročilo, 
poročilo o inšpekcijskem 
pregledu na kraju samem 
in fotografije zgradbe 

Ali je potreben 
dokaz/strokovno mnenje 
o varnosti zgradbe? 

Da, poleg skupne izjave, 
ki jo dajo arhitekt, inženir 
in investitor je potrebno 
mnenje o varnosti 
gradnje s strani 
strokovnjaka, 
akreditiranega s strani 
ministrstva  

Ne, le dokaz, da je 
gradnja potekala v skladu 
z normativi glede 
geomehanske stabilnosti, 
če je struktura v 
potencialno nestabilnem 
območju, je potrebno 
predložiti strukturne 
analize, v register 
nepremičnin se vnese 
opomba, da država ne 
zagotavlja stabilnost 
gradnje 
 

Ne, poleg splošnega 
mnenja o kakovosti 
zgradbe v tehničnem 
poročilu, se ob prijavi v 
register nepremičnin 
vnese opombo, da država 
ne zagotavlja stabilnosti 
gradnje 
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Ali običajno obstajajo 
gradbeni dokumenti 
(urbanistični, gradbeni, 
uporabno dovoljenje), 
izdani v postopku 
legalizacije? 

Ne, odobritev legalizacije 
zahteva poseben 
dokument in ta vključuje 
vse tri vrste dovoljenj 

Ne, odločitev o 
legalizaciji potrjuje, da je 
gradnja v skladu s pogoji 
za vključitev v planske 
dokumente in predstavlja 
temelj za vpis lastninske 
pravice v javni register 
nepremičnin  

Ne, pridobitev 
gradbenega in 
uporabnega dovoljenja je 
zajeto v enem 
dokumentu, lokacijsko 
dovoljenje ni izdano v 
postopku legalizacije 

Ali obstajajo spodbude 
za plačilo pristojbin? 

Da, legalizacija kot celota 
prinaša prednosti glede 
taks za gradbene parcele 
v skladu z njihovo 
velikostjo, nadalje 
obstaja olajšava za 
pristojbine za zemljišča, 
na katerih stojijo objekti; 
olajšave veljajo le za eno 
neformalno zgradbo na 
gospodinjstvo 

Da, znesek za 
stanovanjske zgradbe je 
le 1€/m2, upravičenci do 
socialne pomoči ne 
plačajo takse 
 

Da, za družinske 
stanovanjske objekte do 
100 m2 se pristojbina 
zniža za 99% za vsakih 25 
m2 na člana 
gospodinjstva, in za 
naslednji 100 m2 za 60%, 
razen za gradnje v prvi 
urbanistični coni; velja le 
za eno zgradbo na 
gospodinjstvo 

Ali obstajajo posebni 
denarne kazni za 
prekrške? 

Da, pavšalni znesek v 
višini 4% od najmanjše 
vrednosti zgradbe - od 
vseh lastnikov v postopku 
legalizacije se zberejo 
davčne osnove 

Ne Ne 

Ali je že izdan sklep o 
rušenju gradnje 
preklican, dokler ni 
končan postopek 
legalizacije? 
 

Da Da Da 

Ali je predvideno rušenje 
zgradb, za katere ni bila 
vložena nobena uradna 
vloga, ali je bila vloga 
zavrnjena? 

Da, le posredno, zakon o 
legalizaciji določa 
primere, v katerih 
legalizacija ne sme biti 
izvedena in se nanaša na 
temeljni akt, Zakon o 
gradnji, ki določa 
postopek v zvezi z 
neformalnimi gradnjami 
 

Da, le posredno, v 
Zakonu o gradnji je 
predvideno, da se poruši 
takšne gradnje, ki so bile 
v poteku postopka 
spremenjene 

Da, ko je postopek 
zaključen z odločbo, ki 
zavrača vlogo, se lahko 
object poruši 

Ali je predvidena 
ustanovitev posebne 
institucije za izvedbo 
postopka? 

Da, "ALUIZNI" je na novo 
ustanovljena posebna 
državna agencija 
(Agencija za legalizacijo, 
urbanizacijo in integracijo 
neformalnih gradenj) 
 
 

Ne Ne 

Ali je vloga posameznih 
institucij v postopku 
legalizacije in njihovo 
usklajevanje natančno 
opredeljeno? 

Da, naloge in usklajevane 
med naslednjimi 
institucijami je natančno 
opredeljeno: 
- Svet za teritorialno 
prilagoditev v Republiki 
Albaniji; 

Ne, razen za takojšne 
upravne naloge pristojnih 
lokalnih skupnosti in 
obstoječih državnih 
organov 

Ne, razen za takojšne 
upravne naloge pristojnih 
lokalnih skupnosti in 
obstoječih državnih 
organov 
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- Svet za teritorialno 
prilagoditev; 
- Urad za registracijo 
nepremičnin; 
- Inštitut za urbanistične 
študije in dizajn; 
- Urbanistične enote na 
lokalnih skupnosti; 
- Enote lokalne 
samouprave; 

 
Tabela 17 Komparativni pregled osnovnih potez zakonov, ki obravnavajo legalizacijo neformalnih 
gradenj v Albaniji, Makedoniji in Srbiji 
 

4.3.3.4 Povzetek  

 

Z neposredno primerjavo dvajsetih značilnosti konceptov legalizacije, ki so na voljo v 
treh ustreznih zakonih, lahko v nadaljevanju sklenemo: 
 
- V vseh treh sistemih je legalizacija zamišljena kot enkratno korekcijsko dejanje, 
ne pa kot dolgoročno tranzicijsko sredstvo za reševanje težav z neformalnimi gradnjami, 
dokler še obstajajo 
- Ključni projektni pristop je bil sprejet v posebnem zakonu o legalizaciji v 
Albaniji, kjer sodelujejo lokalne institucije, specializirane nacionalne/regionalne 
institucije v posebej določenih neformalnih conah, da bi se jih uredilo in integriralo v 
prihodnosti; 
- Najbližji konceptu amnestije je poseben zakon o legalizaciji v Makedoniji, ki 
ponuja legalizacijo za samo 1€/m2 in zahteva pozitivno mnenje odgovornega lokalnega 
organa, da je stavba v skladu s prostorskim aktom. 
- Objekte legalizacije se obravnava individualno, brez interakcije s sosednjimi 
prostori in zgradbami, v posebnem poglavju o legalizaciji v zakonu o načrtovanju 
in gradnji, ki zahteva več dokumentov, postopek je bolj zapleten in z večjimi finančnimi 
zahtevami do neformalnih graditeljev. 
 
V primerjavi posameznih vprašanj, obravnavanih v zakonih, je bilo ugotovljeno, da: 
 
- Roki, določeni za predložitev vlog niso realni; 2 meseca v Albaniji in 6 mesecev, v 
Makedoniji in Srbiji, saj uveljavitev zakona ni dovolj za institucije, pristojne za pripravo 
procesa in lastnike neformalnih gradenj za pripravo zahtevane dokumentacije. 
- Postopek po izteku rokov za legalizacijo ni rešen niti v enem primeru; implicitno 
zakoni predlagajo rušenje hiš, vendar izrecno to ni zapisano v nobenem zakonu. Če je 
število nerešenih zadev veliko (primeri izgubljene pravice do legalizacije), bi bila 
odstranitev objektov nemogoča in potrebne bi bile nove rešitve. 

- Način evidentiranja neformalne gradnje je razviden in vloga GIS je pomembno 
tehnično vprašanje legalizacije; ta vprašanja so ustrezno zasnovana v zakonu v 
Albaniji, vendar jih ne obravnava zakon v Makedoniji in ne v Srbiji. 

- Potrebna je integrirana obdelava legalizacije, ki upošteva odnose med gradnjo in 
okoliškim prostorom. Ta trajnostno praksa je prisotna le v Albaniji. 
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- Pomoč države pri preusmeritvi lastništva zemljišč in samo-prijava, so v postopku 
ugotavljanja pravice do lastništva zemljišč pomembne olajšave v postopku in se 
izvaja le v albanskem pravu. 

- Toleriranje nižjega standarda gradnje ter manjši obseg projektne dokumentacije 
je pozitivna praksa legalizacije, ki jo obravnavajo vsi trije zakoni. 

- Varnost je pomembno strokovno vprašanje; v vseh treh primerih, je potrebna izjava 
o kakovosti gradnje, ki jo poda licencirani strokovnjak. Medtem ko albanski zakon 
zahteva strokovno mnenje odgovornih državnih institucij, makedonski in srbski zakon 
prenese polno odgovornost za varnost objekta na lastnika zgradbe. 

- Skladnost z obstoječimi prostorskimi akti ni pogoj v nobenem od teh treh 
zakonov; nižji urbanistični standardi so sprejeti v vseh treh primerih. 

- Po zaključku postopka legalizacije, je potrebno vključiti neformalno reševanje 
primerov v redni sistem načrtovanja, s sprejetjem standarda za urbanistično 
načrtovanje, kot je to primer v albanskem in makedonskem zakonu; v Srbiji ni 
obveznega prenosa novih urbanističnih načrtov v navezavi na legalizacijo. 

- Narava zaključne legalizacijske listine je tipična za vse tri primere; imajo posebna 
nova imena, razen v Srbiji, kjer poseben zakon združuje tako standardno gradbeno 
dovoljenje in uporabno dovoljenje. 

- Pomembne finančne spodbude so predvidene v vseh treh zakonih; temeljijo na 
posebnih socialnih kriterijih (velikost hiše, velikost gospodinjstva, itd.). Najbolj nizko je 
plačilo v Makedoniji, kjer za hišo 100 kvadratnih metrov vsi stroški legalizacije znašajo 
okoli 210 Evrov. 

- Posebne denarne kazni za prekrške, povezane z neformalnega gradnje obstajajo 
samo v Albaniji. Uporabljajo globo v višini 4% vrednosti stavbe, ki je primerljiva s 
pristojbinami za komunalne storitve, kar se lahko obravnava kot ustrezen pristop za 
kršitve pravil in je eno od osnovnih načel legalizacije. 

- Prej izdane občinske odločbe o rušenju objektov se odloži do zaključka postopka 
legalizacije v vseh treh zakonih. 

- Natančna vloga institucij in njihovo usklajevanje v izvajanju postopka je 
opredeljeno le v albanski zakonodaji. edina nova, pravno ustanovljena institucija je 
ALUIZNI, agencija za legalizacijo, urbanizacijo in integracijo neformalnih gradenj. 

- Prenos lastništva zemljišča ostaja ključno vprašanje v Albaniji, saj država plačuje 
nadomestilo po tržnih cenah za nezakonito zasedeno zemljišče. Potrebna sredstva so 
izjemna in niso na voljo, kar je glavna točka, zaradi katere postopek zaostaja. V 
Makedoniji in Srbiji, neformalni graditelji navadno gradijo na svoji lastni zemlji. 

Zaradi pomembnih prizadevanj in delnih uspehov teh legalizacijskih modelov v JVE, je 
koristno upoštevati komparativno predstavljene značilnosti in te tri pravne dokumente. 
Skozi albansko legalizacijsko zakonodajo se odpirajo in celo rešujejo pomembna 
vprašanja, vendar zagotovo ne vključujejo vse, kar je potrebno. Potrebno je težiti k 
nadaljnjim izboljšavam postopka z novimi modeli legalizacije in ureditve naselij ter s 
pomočjo testiranja preko pilotskih projektov. 
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4.4 Sklepi in priporočila 

 

4.4.1 Sklepi  

 
Sklepi tega poglavja se nanašajo predvsem na države delovanja ALS, ki so včlanjene v 
NALAS in so ugotovile precejšnjo število neformalnih naselij. To so SOGFBiH, ALVRS, 
UoRH, SCTM, UOM, AKM, AAM in UMM. 

1. V nekaterih primerih je bilo močno prisotno veliko število neformalnih gradenj 
in oblikovanje neformalnih naselij, zlasti v zadnjih dveh desetletjih, zaradi velikih 
družbenih in gospodarskih sprememb. Kot poročajo nekateri člani NALAS, neformalne 
stanovanjske gradnje štejejo kar 60% vseh stanovanjskih enot (UMM). Na drugem koncu 
spektra, nekatere države neformalnih gradenj ne dojemajo kot velik problem, saj 
obsegajo le 1% in 5% (SOS, ACOR, NAMRB, CALM). 

2. Glavne značilnosti teh gradenj so: 

a. So pretežno sestavljene iz skromnih individualnih gradenj v primestnih območjih, ki 
so jih zgradile družine z nizkimi dohodki, vendar pa se lahko razlikujejo – od revnih 
stanovanj do luksuznih vil; 

b. Življenjske razmere so dostojne; družine, ki živijo v njih so morale rešili svoje 
stanovanjske potrebe na ta način; 

c. Javne službe so v manjši ali večji meri vedno prisotne, kar pomeni, da je bila 
neformalna urbanizacija podpirana s strani države, kar do neke mere pomeni, da je 
sokrivec pri kršitvi. 

3. Težave neformalnih naselij in njihovih prebivalcev so večplastne se odražajo v: 

a. Njihovi funkcionalni in pravni integraciji; 

b. Pomanjkanju upravnih in finančnih instrumentov za obvladovanje tega problema; 

c. Težki socialni integraciji prebivalcev, ki zelo pogosto ostajajo marginalizirani; 

d. Omejen dostop do javnih storitev; 

e. Slabitvi pravnega sistema in vladnih organov kot celote; 

f. Nerešenih vprašanjih lastništva zemljišč, saj so običajno prilastena na različne načine, 
vsak primer pa je težko rešiti; 

g. Nizkem varnostnem standardu, visoki porabi energije in negativnem vplivu na okolje; 

h. Neprimernem stanovanjskem okolju; pomanjkanje objektov za prosti čas in odprtega 
prostora ter šibke povezave do mestnega območja, itd. 

4. Posledice velikega obsega neformalnih gradenj in neformalne urbanizacije, so: 

a. Neformalna gradnja trajno spremeni okolje in lahko ovira sedanje in prihodnje 
strategije razvoja mesta > konflikti glede rabe zemljišč; 

b. Neformalna naselja so običajno ločena od socialnega razvoja skupnosti > socialna 
stigmatizacija, pomanjkanje socialne in ekonomske integracije; 

c. Obstajajo velike gospodarske težave zaradi pomanjkanja upravnih in davčnih 
instrumentov, ki veljajo za zakonito zgrajene stavbe; 
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d. Okoljski problemi v neformalnih naseljih so očitni > pomanjkanje odstranjevanja 
odpadne vode, trdnih odpadkov, onesnaževanje zraka, odprti prostor/razdelitev 
poselitvenih območij, itd; 

e. Neformalni razvoj, čeprav je v sivi coni, predstavlja pomembno gospodarsko 
dejavnost, tako v gradbeništvu in kot pomemben delež na stanovanjskem trgu. 

5. Zakonodajni pristopi na prizadetih območjih ne ignorirajo obstoja neformalnih 
gradenj in naselij in se nagibajo k razvoju podrobnih pravnih in institucionalnih 
okvirov za legalizacijo neformalne stanovanjske gradnje in vključevanje 
neformalnih naselij v regularen mestni sistem. Pravne okvire v regiji je mogoče 
strniti v tri glavne vrste: 

a. Neformalno gradnjo zakoni in načrti ne obravnavajo posebej (SOS, CALM, NAMRB, 
ACOR, ampak tudi UoRH in UOM35, kjer je neformalne gradnje stanovanj 25% - 30%); 

b. Osnovni zakon o urbanističnem načrtovanju in planskih dokumentih na državni in 
lokalni ravni priznava in obravnava vprašanja neformalne gradnje. (SCTM, UoRH, AKM, 
UMM, SOGFBiH, ALVRS); 

c. Posebni zakoni (lex specialis), podzakonski akti in planski dokumenti na tem področju 
so v veljavi (AAM, ZELS). 

Kjer so na voljo, razen v Albaniji, zakoni ne obravnavajo problema neformalnih naselij 
kot celote, vendar so osredotočeni na področna vprašanja (predvsem o zakonitosti 
lastništva). 

6. Načrtovanje vedno zaostaja, tudi po tem, ko se tvori naselje, in pogosto ne 
predstavlja rešitve za utrditev naselij ter ne načrtuje ukrepe za preprečevanje 
nadaljnjega razvoja neformalne gradnje. 

a. Planski dokumenti navadno ne vsebujejo rešitev za konsolidacijo neformalnih naselij 
in ukrepov za preprečevanje neformalne gradnje; 

b. Stopnja prilagodljivosti pri načrtovanju standardov sega od zelo visoke, omejene 
(lahko se standardi znižajo), do zelo strogih, kjer se uporablja merila za regularno 
načrtovane gradnje. 

7. Praksa legalizacije ni dosegla pomembnih rezultatov, najpogosteje zaradi 
neizvedljivih predpisov za legalizacijo (SCTM) ali nezadovoljivih zmogljivosti in 
prezapletenih postopkov (AAM). Glavne značilnosti legalizacijske prakse v regiji, so: 

a. Legalizacija je zasnovana kot amnestija; legalizacijski postopek je finančno veliko bolj 
dostopen kot redni postopek za gradnjo družinske hiše; 

b. V večini primerov so upravne zmogljivosti nezadovoljive in neustrezne za učinkovito 
izvajanje postopka legalizacije; 

c. Kazni, ali celo rušitev neformalne hiše, obstaja v predpisih, vendar se ne izvaja 
dosledno. Odstranitev hiše ostaja glavna sankcija za črne gradnje, kar se je izkazalo za 
neučinkovito v primeru množične neformalne gradnje; 

d. Pogoste spremembe predpisov spodbuja nadaljnje generacije neformalnih gradenj 
(zniževanje meril, podaljšanje rokov, postopek je cenejši od rednega, itd). 

                                                      
35 Specializirani zakoni za legalizacijo so bili v pripravi med pripravo te študije tako na Hrvaškem kot v 
Črni gori, in pričakovati je, da bodo zakoni sprejeti leta 2011. 
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8. Glavni rezultati, ki izhajajo iz poglobljenega pregleda treh legalizacijskih 
zakonov AAM, ZELS in SCTM, je mogoče sklepati, da: 

a. Vsi trije zakoni vidijo legalizacijo kot enkraten, omejen korektivni ukrep 
(projekt), in ne predvidevajo izvedljive rešitve za zaostanke v postopku zaradi 1) 
neuporabe s strani prebivalcev nelegalnih naselij in hiš ali 2) zaradi tega, ker 
legalizacijski primer ni rešen. Praksa v Srbiji in Albaniji kaže resne pomanjkljivosti v 
zvezi s tem glede na dejstvo, da so rezultati legalizacije daleč pod pričakovanji. Napake 
so v kratkih rokih za oddajo vlog, in v slabi institucionalni zmogljivosti, neustreznih 
podzakonskih aktih, priročnikih, skladih, podatkih, in institucionalni ureditvi med 
ključnimi državnimi organi. Nastalo je nepredvideno hudo finančno breme za državni 
proračun, povezano z nadomestilom za prenos lastništva zemljišč in je, kot se zdi, glavni 
izziv in glavni razlog za slabe rezultate legalizacije. 

b. Eden od pristopov je, da se določi globe za lastnike neformalne gradnje in zbere 
precej financ preko legalizacije; drugi pristop je, da država ponudi velike finančne 
spodbude in daje amnestijo za  kršitev od nezakoniti gradnji. Slednje ima močne 
pomanjkljivosti - 1) je diskriminatorno do prebivalcev, ki spoštujejo zakon in 2) pošilja 
jasno sporočilo, da bo nezakonito ravnanje nagrajeno in da ga država spodbuja. 

c. Projektni celostni pristop k neformalno razvitim konsolidiranim območjem 
obstaja le v Albaniji. Legalizacija od primera do primera, brez upoštevanja soseske, 
upoštevanja delitve javnih in zasebnih zemljišč, vključitev naselja v redni sistem 
načrtovanja in zagotavljanje javnih storitev, bo skupnost še naprej izključevalo in še 
povečalo segregacijo. 

d. Participacija skupnosti ni pravno urejena ali priporočena. Kljub temu, da bo 
ureditev naselij imelo za posledico tudi nekatere fizične posege in razmejitve javne in 
zasebne lastnine, participacija občanov v teh zakonih ni predvidena. 

e. Integracija neformalnih naselij v redni sistem načrtovanja, pred ali po legalizaciji 
objektov, s sprejetjem rednega urbanističnega načrta, ni predvidena nikjer, razen v 
Srbiji. 

f. Potrebno je podrobno opredeliti vlogo vseh vpletenih institucij in jim dodeliti 
konkretne naloge v postopku legalizacije, kar pa ni običajno v vseh primerih 
zakonov. Tako je le v Albaniji, kjer je bila ustanovljena specializirana državna institucija 
z regionalnimi uradi in osebjem na lokalni ravni. V primeru Srbije, obstoječe 
institucionalne zmogljivosti javnega sektorja še zdaleč niso ustrezne glede na obseg 
problema. V Makedoniji v prvih mesecih legalizacije kaže, da so obstoječe institucije 
sposobne izvesti postopek zadovoljivo. Primerne institucionalne zmogljivosti so 
zagotovo eden od ključnih stebrov za uspeh procesa. 

Sodeč po dosedanjih rezultatih se veljavna zakonodaja na tem območju ni izkazala za 
učinkovito. Obstaja veliko podobnosti med asociacijami članicami NALAS, pa tudi 
številne razlike, ki izhajajo iz geneze problema, različnih socialno-ekonomskih in 
političnih okolij in vpliva svetovnega gospodarstva na hitro urbanizacijo mest. 
Več kot polovica asociacij, ki sodelujejo v raziskavi, je skupen problem neformalne 
urbanizacije in črne gradnje, zato staja na visokem mestu na političnih agendah in se 
spodbuja prizadevanja za sprejetje zakonodaje o legalizaciji. Kljub temu bo ostalo 
pomembno vprašanje preprečevanje nadaljnjih neformalnih gradenj, če se vzroki zanjo 
ne bodo zmanjšali ali odstranili. V priporočilih se bo študija še enkrat posvetila vzrokom 
neformalne gradnje.  
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4.4.2 Priporočila  

Neformalni razvoj je posledično proces zgodovinskih in družbeno-gospodarskih razmer 
v Evropski regiji v raziskavi, in ne le pravnih, planerskih ali drugih težav. Ti postopki še 
niso zaključeni in njihovi vzroki so še vedno prisotni. Gospodarska moč prebivalstva je 
še vedno pod ravnjo, na kateri bi lahko kupili hišo po tržni ceni. Ob istem času so v vseh 
entitetah instrumenti stanovanjske politike zelo redki in ne morejo zagotoviti cenovno 
dostopne rešitve v večjem obsegu. Poleg tega je gospodarska moč v jugovzhodni Evropi 
še vedno na ravni, ki vladam ne omogoča, da na široko subvencionirajo stanovanjskih 
potreb prebivalstva. Preprečevanje nadaljnjega neformalnega razvoja bo najlažje doseči 
z a) povečanjem ponudbe zemljišč za urbanistični razvoj (vključno s širjenjem urbanih 
meje in b) inšpekcijski nadzor ter, če je to primerno, pregled ureditvenega okvira 
urbanizma in gradbenih predpisov, standardov in upravnih postopkov, da se zagotovi, 
da so na podlagi učinkovitih vzorcih povpraševanja. 
Ustrezna rešitev bo potrebovala primeren pristop ter pravočasno in ustrezno izvajanje. 
Usklajevanje evropskega prostora in evropskih pravnih sistemov zahteva uspešne 
rešitve kot temelj za nadaljnji razvoj kot celoto. 
 

4.4.2.1 Glavna načela uspešne integracije neformalnega razvoja  

Priporočila v tej študiji temeljijo na naslednjih načelih  
 
1. Naselja morajo biti urejena, objekti morajo biti legalizirani. To je temeljnega 
pomena za vzpostavitev sukcesivnega družbenega, gospodarskega, stanovanjskega in 
planskega modela za vključitev neformalnega razvoja in neformalnih skupnosti v 
urbani(stični) sistem, kjer to ne ogroža javnega zdravja in varnosti; 
2. Vse lastnike nepremičnin, je potrebno vključiti v davčni sistem; pomembno je, da 
so davki in druge dajatve finančno ugodne in da prebivalci vidijo, da jih plačujejo in 
prejmejo ugodnosti v zameno – npr. dovozne ceste, komunalne storitve (npr. voda, 
elektrika in kanalizacija) in javne ustanove (npr. šole in zdravstveni domovi). 

3. Neformalno razvoj vključuje pravne kršitve iz več vidikov, in ga zato ne moremo 
dopuščati, ne da bi ga ustavil, preprečili in kaznovali; legalizacijo takšnega razvoja je 
treba kljub temu obravnavati kot nagrado. 

4. Postopek legalizacije in urejanja je drag. Lastniki neformalnih stavb morajo precej 
prispevati k stroškom splošnega in lokalnega razvoja; 

5. Večino prihodkov od pristojbin in kazni je potrebno uporabiti na lokalni ravni, 
kot trajen prispevek k izboljšanju prostora in skupnega razvoja infrastrukture; 

6. Neposredna participacija občanov v procesu urejanja naselij in participacija 
preko izvoljenih predstavnikov v odborih, je bistvenega pomena za uspešno legalizacijo; 

7. Ni enotne rešitve za reševanje problemov neformalnih gradenj in neformalnih 
naselij; izbira je odvisna od fizičnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega 
konteksta; 

8. Zniževanje tehničnih standardov za stavbe se je povsod izkazalo za nujno, 
čeprav je potrebno ohraniti neko mejo, predvsem v zvezi z varno uporabo stavbe. Kljub 
temu, z izdajo dovoljenja za legalizacijo, država ne prevzame odgovornosti za varno 
uporabo stavbe (v primeru regularne gradnje pa prevzame odgovornost); 
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9. Nujno je zniževanje urbanizacijskih standardov, ki so potrebni za vključitev 
naselja v redni urbani sistem. Nekateri varnostni ukrepi so še vedno potrebni, 
predvsem v zvezi z varnostjo (kot so ohranitev dostopa za gašenje požarov) 

10. Neformalna gradnja bo obstajala, dokler bo bolj ugodna od rednega 
postopka. 

 
4.4.2.2 Priporočila za oblikovanje ustreznega pravnega okvira za legalizacijo 
neformalnih gradenj in urejanja neformalnih naselij  

Ker je poudarek te študije na pravnem okviru, lahko asociacije članice NALAS, glede na 
dejansko stanje s problemom neformalne gradnje in zakonskih aktov, podajo priporočila 
za zakonodajne izboljšave, kot sledi iz predlaganih možnosti v nadaljevanju: 

a. Lex specialis na državni ravni in nadaljnje sekundarne zakonodaje bi bilo potrebno 
sprejeti v primerih, ko se neformalna naselja in črne gradnje razširijo, in ko obstoječi 
predpisi niso učinkoviti, saj proizvajajo večplastne konflikte (AAM, SCTM, ZELS, AKM, 
UOM, UoRH, UMM, SOGFBiH in ALVRS); 

b. Ponoven pregled zakona o legalizaciji, splošnem načrtovanju in gradnji; 
priporočljivo je tudi popolnoma nova zakonodaja ali sprememba trenutne zakonodaje, 
sinhronizacija z drugimi zakoni v primerih, ko obstajajo območja z intenzivno 
neformalno gradnjo, (NAMRB, ACOR); 

c. Potrebno je ciljno izboljšanje obstoječih uredb/zakonov, če predeli z intenzivno 
neformalno gradnjo niso preobsežni (NAMRB, ACOR in morda do neke mere CALM). 

 

4.4.2.3 Pripravljalni koraki za oblikovanje nacionalnega legalizacijskega programa 

V prvi skupini entitet, kjer so neformalne gradnje pogoste, je priporočljivo opraviti 
naslednje zaporedne pripravljalne ukrepe, pred začetkom izvajanja legalizacije in 
ureditvenega programa: 

1. Na najvišji ravni (nacionalni, regionalni, medobčinski) je potrebno sprejeti 
strategijo za ureditev neformalnih naselij in legalizacijo nezakonitih gradenj. 
Strategija bo podlaga za prehod v druge faze priprave in izvajanje. Strategija lahko 
spremlja akcijski načrt ali legalizacijski program, kjer bodo vsi potrebni koraki, 
podrobno opredeljeni. Akcijski načrt naj bo razvit skupaj s ključnimi institucionalnimi 
zainteresiranimi stranmi, vključno z lokalnimi upravami. Vloga asociacij lokalnih 
skupnosti je spodbujanje komunikacije med osrednjo in lokalno ravnjo, kar je lahko 
ključnega pomena. 

2. Razviti je potrebno predpise in obvezne postopke za legalizacijo neformalne 
gradnje in ureditev neformalnih naselij. Posebni legalizacijski zakon in podzakonski 
akti morajo biti sprejeti na centralni / regionalni ravni. Hkrati bi bilo potrebno vse 
obstoječe zakone, ki so morda v nasprotju s procesom legalizacije ustrezno spremeniti. Z 
legalizacijskim zakonom se lahko predvidi testno obdobje, v katerem bodo drugi 
elementi pripravljalne faze izvedeni in implementiran pilotni projekt. V fazi 
implementacije je potrebno urediti preostale podzakonske akte, operativne priročnike o 
postopku, predloge sporazumov, opremo in drugo potrebno dokumentacij, na centralni 
/ regionalni ravni in nekatere podzakonske akte prenesti na lokalno raven. 
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4. Oblikovati potrebni institucionalni okvir za obravnavo obstoječih neformalnih 
gradenj in jih na nacionalni in / ali regionalni ravni v prihodnosti onemogočiti. 
Institucije razvite na lokalni ravni in ravni naselja je treba predati odgovornost za del 
izvajanja programa. 

5. Razviti delovne zmogljivosti institucij, strokovnih služb in lokalnih skupnosti. 
Pripraviti je potrebno usposabljanje zaposlenih v državnih institucijah, ki se ukvarjajo s 
postopkom legalizacije (odvetniki, projektanti, inženirji, arhitekti, geodetski nadzorniki) 
in širiti informacij med zainteresirano širšo javnostjo, da bodo prizadeti posamezniki 
obveščeni; osebje mora biti usposobljeno za izvajanje programa legalizacije. 

6. Oblikovati in izvajati je priporočljivo pilotne projekte v izbranih neformalnih 
naseljih, da bi preizkusili učinkovitost postopkov, opredelili ovire in izračunali dejanski 
strošek, določili višino pristojbine in njihovo dostopnost, ter določili realistične roke. 
Rezultati pilotnih projektov lahko prispevajo k spremembam nove zakonodaje v testnem 
obdobju36. 

Realističen rok, v katerem je možno rešiti problem obstoječih neformalnih gradenj in 
neformalnih naselij, je sodeč po doseženih rezultatih do sedaj predvsem postopen 
proces in zanj potrebujemo najverjetneje eno desetletje. 
To pomeni tudi, da morajo biti vsi povezani pravni in institucionalni okviri ustrezno 
zasnovani in da morajo biti redne proračunske določbe zastavljene tako, da se bo proces 
lahko financiral, saj na začetku ne more biti finančno samozadosten. Bistvenega pomena 
je dolgoročno, cenovno dostopno in trajnostno zbiranje pristojbin/taks/dajatev za 
legalizacijo, pa tudi kar najbolj učinkovita poraba finančnih virov. 
Zaradi posebej občutljive narave in dolgotrajnosti postopka, je politična podpora 
procesu in soglasje na ravni parlamentov ključnega pomena in je zatorej obravnavano 
kot pogoj sine qua non. 

4.4.2.4. Vsebina lex specialis 

Posebno izčrpen zakon, ki bo omogočal legalizacijo neformalnih objektov, zemljišč in 
ureditev lastništva posesti v neformalnih naselij, mora vsebovati: 

 opredelitev vseh posebnih pogojev v postopku legalizacije, ki so drugačni od 
redne gradnje hiš, vpis lastništva in postopkov urbanizacije; 

 opredelitev ključnih javnih institucij, ki sodelujejo v procesu in podrobno 
opredelitev njihove vloge, medsebojnih odnosov in načina sodelovanja v formalni obliki; 
v tem primeru bi lahko nova zakonodaja določila ustanovitev  novih institucij; 

 spodbujanje participacije občanov iz prizadetih skupnosti, tako iz neformalnih 
naselij kot njihovih sosedov, če je ustrezno; določiti je potrebno splošne oblike 
participacije in pripraviti priročnike z opisi postopkov, ki jih izda odgovorna nacionalna 
institucija; 

 opredelitev predmetov legalizacije in vseh primerov, v katerih legalizacija ne bo 
mogoča; primere je potrebno našteti in podrobno pojasniti (ko gradbeni poseg 
zmanjšuje estetske in druge vrednote oz. kulturne dediščine in/ali okolje, in predstavlja 
očitno nevarnost za zdravje uporabnikov (če stojijo na infrastrukturnem koridorju, itd); 
priporočljivo je, da se lastništva zemljišč določi posamično po primeru. 

                                                      
36 Mreža NALAS je že izvedla dva pilotna projekta za legalizacijo neformalnih naselij v Sukth (Albanija) in 
Prijedor (Bosna in Hercegovina). 



119 
 

 

 natančno opredelitev postopka legalizacije z opisom vseh dejavnosti, odgovornosti, 
odločitev in odobritev, zahtevane dokumente in vse predloge dokumentov in obrazcev, 
ki jih bo sestavila pristojna institucija; 

 natančno opredelitev posebnega postopka vpisa lastništva nepremičnine, ki je 
pridobljeno z legalizacijo in omogoča vpis lastništva za stavbe, ne dovoljuje pa uporabe 
(s posebnim obvestilom); 

 opredelitev vseh podatkov in virov uradnega zbiranja potrebnih podatkov za 
vzpostavitev obsežne baze podatkov o legalizacijskem programu, vključno z GIS; 

 podrobnosti operativnega vidika za izvedbo posameznega projekta legalizacije (eno 
neformalno naselje) in splošne roke za izvedbo programa legalizacije v celotni državi; 

 mikaven postopek in kazni za zamude v upravnih postopkih; 

 pravila in formule za izračun legalizacijske pristojbine, ob upoštevanju vrste 
neformalne gradnje in socialnih meril, vključno z globo za kršitev in sredstva za 
zagotovitev plačila, kakor tudi pristojbine za davke, urbanizacijske stroške, popuste, itd; 

 pravila za zbiranje in uporabo sredstev, prejetih preko legalizacije, vključno z 
mehanizmi za nadzor porabe sredstev; 

 splošne podatke o tehnični dokumentaciji, ki opisuje stavbo, s podrobnostmi 
podrobneje opredeljenimi v aktih ali priročnikih; 

 splošne pripombe o potrebnih standardih, za dokazovanje lastniškega stanja, 
kakovosti gradnje in urbanizacije naselja, naj bodo podrobneje opisane v podzakonskih 
aktih; 

 postopke odprave pomanjkljivosti, da se zgradbo spravi v sprejemljivo tehnično 
stanje; 

 spremljanje instrumentov na vseh ravneh za nadzor izvajanja programa 
legalizacije; 

 postopke poročanja, dokumente in odgovornosti za implementacijske aktivnosti 
ključnih partnerjev; 

 jasen opis sankcij za nadaljnje kršitve, v primeru da lastnik neformalne zgradbe 
zavrača legalizacijo. (Le v redkih primerih, ko je ogrožen javni interes ali javna ali 
zasebnikova varnost, se lahko poseže po rušenju objektov, kar se uporabljajo kot kazen. 
Na splošno bi morala biti sankcija denarna kazen, po možnosti progresivna skozi čas). 
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Slika 19. Albanija:  neformalno naselje Paskuqan –načrt z neformalnimi gradnjami in delitvijo 
gradbenih parcel  

 

4.4.2.5. Posebna priporočila za izboljšanje zakonodaje na področju načrtovanja in 
gradnje   

 
V zvezi s predpisi za redno načrtovanje in gradnjo, bi bilo priporočljivo pri spremembah 
zakonov v bodoče upoštevati: 
a. Obvezno vključitev legaliziranega naselja pri sistemu urbanističnega načrtovanja; 
b. Ustrezno opredelitev neformalne gradnje v običajnih urbanističnih planskih 
dokumentih, tudi zato, da se lahko nepremičnino vpiše v kataster;  
c. Ustrezne ukrepe za kazni za neformalno gradnjo ali neprimerno uporabo zemljišča, 
tako da ima občina pravno možnost, da prevzame sorazmerni del lastništva (hipoteka) 
zemljišča, v primeru neplačevanja davkov ali dajatev; 
d. Redno revizijo planskih dokumentov in bolj fleksibilno uporabo določb.
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5. Vzorčni postopek za ureditev neformalnih naselij in 
legalizacijo neformalnih gradenj 
  
Na ozemlju članic NALAS je že bilo uvedenih in preizkušenih več postopkov, toda nikjer 
rezultati niso zadovoljivi. Pri vseh modelih so bile ugotovljene pomanjkljivosti v 
nekaterih lastnostih ali pri določenih načelih, ki so povzročili precejšno neučinkovitost. 

To poglavje predstavlja možni model postopka, sledeč rezultatom primerjalnega 
pregleda zakonov in praks med asociacijami članicami NALAS, s posebnim poudarkom 
na podrobni analizi legalizacijske zakonodaje in rezultatov v praksi v Albaniji, 
Makedoniji in Srbiji. Ta model izhaja iz načel in priporočil, ki so že omenjena v poglavju 
4. 

Pomembne točke za boljše razumevanje predlaganega modela so, da: 

- Legalizacija temelji na lex specialis, kjer je glavna predpostavka, da je neformalna 
gradnja pravna kršitev lastnikov in razvijalcev in traja tako dolgo, dokler se 
nepremičnina ne legalizira37 

- Kazen za ta prekršek ni nikoli rušenje črne gradnje, temveč stalno mesečna kazen, ki je 
bistveno višja od stroškov legalizacije 

- Model se ne more ujemati z vsakim sistemom, temveč podaja pregled možnih korakov 
in organizacijsko strukturo, v kateri ima LS ključno vlogo, še posebej v okviru študije 
CLAII, ki se zavzema za krepitev zmogljivosti ALS in LS.  

-  Model predvsem naslavlja lastnike prvega doma, ki predstavljajo večji del neformalne 
gradnje in neformalnih naselij. Neformalni razvoj v komercialne namene ni predmet te 
študije, vendar pa je lahko v naseljih, ki so predmet legalizacijskega postopka, teh 
primerov veliko. 

- Model postopka je oblikovan kot legalizacijski "program" na nacionalni ali občinski 
ravni in se nanaša na "projekt", če se uporablja za eno neformalno naselje, ki je predmet 
legalizacije. 

- "Legalizacija" poudarja pravne komponente (vključno z okoljem in ureditev gradnje 
kot pogoj), medtem ko je "zakonsko ureditev", razumeti kot integracijo neformalnih 
stavb in naselij v standardno urbano ureditev in funkcionalnost (vključno z 
zakonitostjo). Predpostavka tega pristopa je, da ni sprejemljivo, da se prevzame en 
ukrep sam, brez drugega. 

 

           

                                                      
37 Razen v očitni nevarnosti, kot so lokacije na območjih, nagnjenih k poplavam in blatenju, pod 
napeljavami za visoko napetost, negotovo statiko stavb, zlasti na področjih, nagnjenih k potresom itd. 
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Slika 20. Shematski prikaz legalizacijskega postopka  
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5.1 Postopek  

Postopki in dejavnosti, vključeni v ureditev in legalizacijo so veliki, kompleksni, dragi in 
dolgotrajni. Model predlaga postopen proces, razdeljen na več faz. Rezultati vsake faze 
so lahko formalizirani v posameznih dokumentih. Možno je, da sledijo postopku za vsak 
posamezen primer, vsako naselje, občino ali regijo. Ta postopni proces je predstavljen v 
petih glavnih fazah, vključno s pripravljalno fazo. Odgovorne institucije  so navedene na 
koncu vsake dejavnosti. 

5.1.1 Priprave na centralni ravni  

Pričakovani rezultati: vsi institucionalnimi organi so ustanovljeni, strateški dokumenti 
so sprejeti, zakoni pripravljeni in sprejeti, podrobni podzakonski akti, smernice in 
priročniki ter pripravljena promocijska kampanja. Še zlasti: 

1) odločitev vlade, da izvede legalizacijo neformalnih naselij in zgradb v državi 
(ministrstvo, pristojno za načrtovanje, vlada) 

2) ustanovljen je vladni medresorski usmerjevalni odbor za legalizacijo neformalnih 
naselij (predsednik vlade, ministrstva, pristojna za načrtovanje, finance, pravosodje, 
davki, nepremičnine, kataster, stanovanja, socialno varstvo) 

3) ustanovljena je  
medresorska delovna skupina s predstavniki vseh ustreznih ministrstev, na nivoju 
izvršnih direktorjev 

4) pripravljene in sprejete so strategije za legalizacijo neformalnih naselij in 
Program legalizacije neformalnih naselij (ministrstvo, pristojno za načrtovanje, zunanji 
strokovnjaki, izkušeno osebje ustreznih ministrstev in institucij, vlada) 

5) pripravljen in sprejet je posebni legalizacijski zakon (strokovna skupina 
posameznih ministrstev, usmerjevalni odbor, vlada, parlament); 

6) predlagani in sprejeti so vzajemni usklajevalni osnovni zakoni in drugi ustrezni 
zakoni o načrtovanju, gradnji, obdavčitvi nepremičnin, gospodarjenje z zemljišči, 
ekologijo idr. (strokovna skupina, pristojna ministrstva, usmerjevalni 
odbor in vlada), 

7) Nacionalna agencija za legalizacijo (ali druge ustrezne institucije) je ustanovljena, 
njeno financiranje dogovorjeno, ima osebje in je operativna (upravni odbor, vlada) 

8) Sodelovanje med institucijami je formalizirano z ustreznimi sporazumi (NLA, 
posamezne centralne institucije, ALS), 

9) zemljišči podatki (ortofoto, topografski in katastrski načrt) in programska oprema 
GIS se uporablja (NLA, kataster, občine), 

10) zaključena je ocena tipologije naselij, fizičnih in pravnih značilnosti neformalnih 
stavb ter socialne in gospodarske razmere gospodinjstev (NLA, zunanji strokovnjaki, 
raziskovalni inštituti) 

11) opredeljeni in odobreni so podrobni postopki za izvajanje projekta legalizacije 
neformalnih naselij (NLA, medresorska delovna skupina, predstavniki lokalnih uprav, 
ALS, usmerjevalni odbor), 
12) pripravljeni in odobreni so izvedbeni priročniki (NLA, ekipa strokovnjakov, ekipa 
občinskih predstavnikov, ALS, strokovne institucije, usmerjevalni odbor), 
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13) opravljena je informacijska in izobraževalna kampanja za zaposlene v lokalni 
upravi in strokovnjake, ki bodo vključeni v proces (skupina strokovnjakov, ki jih vodi 
agencija), 
14) začela se je promocijska kampanja za reševanje legalizacijskega vprašanja na 
nacionalni / regionalni ravni, začetni datum določijo na občinah (NLA, pripravljalni 
odbor, ALS, občine, PR institucije, mediji). 
 
Potreben čas: 12 mesecev. 
 

 
Slika  21. Srbija: Mesto Beograd – Področja neformalne gradnje , vijolična barva (SUN Beograda do 
leta 2021)   

 

5.1.2 I. stopnja – Identifikacija neformalnih naselij in prijava neformalnih 
gradenj 

Pričakovani rezultati: v tej fazi se začne izvajanje programa; težišče aktivnosti se 
prenese na lokalno raven, vse ključne lokalne interesne skupine so v pripravljenosti, 
področja gradnje neformalnih naselij so opredeljena in določena; začne se izvajati  
podprojekt za posebne poravnave; vsi posamezni primeri so identificirani in zapisani v 
programu za zbiranje podatkov. 
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Naslednji koraki v tej fazi, so: 

1) Vzpostavitev občinskega usmerjevalnega odbora za legalizacijo, ki ga sestavljajo 
predstavniki lokalne samouprave, občinskega sveta in strokovnjaki (po želji lahko samo 
člani občinskega sveta), 

2) Priprava in sprejemanje lokalnih akcijskih načrtov za legalizacijo neformalnih 
naselij in stavb. Akcijski načrt (AN) vsebuje splošno opredelitev naselij, ki se jih bo 
legaliziralo in časovni razpored, v okviru dogovorjenega implementacijskega programa. 
(LS, strokovnjaki, nevladne organizacije, skupščine) 

3) Vzpostavitev Lokalne legalizacijske enote (LLE), (podrobneje razloženo v poglavju 
4.5.1.2, zagotavlja financiranje, osebje, usposabljanje (LS, Nacionalna agencija za 
legalizacijo (NLA)) 

4) Zbiranje vseh obstoječih prostorskih podatkov, vključno z obstoječo 
infrastrukturo, geotehničnimi raziskavami, Google Earth itd; spremljanje in vzpostavitev 
podatkovne baze GIS za ustrezno neformalno naselje (nacionalna agencija za legalizacijo 
(NLA), Lokalna legalizacijaska enota (LLE), LS) 

5) Identifikacija in določitev meja neformalnih naselij in območij urejanja ter 
določitev temeljnega zemljevida (LLE), 

6) Začetek programa legalizacije neformalnih naselij na lokalni ravni, za vsako 
posebej, v skladu s časovnim razporedom po akcijskem planu (AP). Vsako naselje bo 
obravnavano kot ločen projekt (LLE, LS, PR podjetja, mediji), 

7) Vzpostavitev informacijskih točk za občane v občinah (LLE, NLA, LS) 

8) Razširjanje promocijskih in podrobnih informacij, gradiv občanom in 
zainteresiranim strokovnjakom (LLE, NLA), 

9) Identifikacija in prijava razpršenih neformalnih gradenj v bazah podatkov 
projekta; objekti zunaj določenih meja neformalnih naselij ali območja legalizacije, je 
potrebno še naprej enako obravnavati v postopku legalizacije, vendar brez obvezne 
nadgradnje standarda storitev (LLE), 

10) Identifikacija, registracija dostopnih podatkov posameznih primerov in 
kodifikacija (parcelne številke in coordinate zgradb, velikost, in če obstaja - naslov, ime 
lastnika, vrsta gradnje): baza podatkov projekta je del lokalne baze podatkov 
legalizacijskega programa. Lokalna baza podatkov je neposredno povezana z bazo 
podatkov za legalizacijo na centralni ravni (baza NLA). Baza podatkov je običajno 
povezana z GIS, kjer se dobi vse ustrezne in razpoložljive grafične informacije (LLE, 
oddelek za načrtovanje LS, NLA), 

11) Vzpostavitev skupine za participacijo občanov (SPO), ki bo zastopala lastnike v 
postopku legalizacije (podrobneje v poglavju 4.5.1.3) (LLE, nevladne organizacije (NVO) 
ali druge kvalificirane organizacije) 

12) Javni poziv k oddaji vlog s standardnim obrazcem za vlogo in podrobnimi navodili. 
Razpis je odprt določeno obdobje. Navodila vsebujejo tudi podatke o celotnem postopku 
z merili razlikovanja med legalnimi, nezakonitimi in neformalnimi zgradbami in 
zemljišči, merila za legalizacijo samo, vse zahteve za nadaljnje faze postopka, vključno s 
finančnimi obveznostmi, alternativne posledice - zahteva za dokončanje gradnje, 
spodbude, sankcije v primeru, da lastnik ne opravi legalizacije, časovni razpored, itd. 
(NLA, LLE, LS), 
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13) Sprejem vlog in vnos podatkov v bazo podatkov projekta. Vloga naj vsebuje: 
tehnične informacije (o parceli, stavbi ali njenih neformalno zgrajenih delih, načrt s 
seznamom sob in njihovo velikostjo, splošen opis objekta in njegovo stanje); pravne 
informacije (specifikacija obstoječe lastniške dokumentacije, seznam lastnikov in 
uporabnikov, odločitev, da prebivalec sprejme legalizacijo celotne zgradbe ali delov ali 
njihovo odstranitev, itd.). Vlogo mora lastnik podpisati in tako sprejeti osebno 
odgovornost za točnost podatkov (LLE), 
14) Analiza in georeferenciranje prejetih podatkov (LLE) 
15) Uradni terenski pregled zemljišč in zgradb, identifikacija in popis posameznih 
primerov črne gradnje, ki se niso prijavili v zahtevanem časovnem roku, priprava foto 
dokumentacije (LLE), 
16) Odgovor prijaviteljem o možnostih prehoda v naslednjo fazo postopka 
legalizacije, s nadalnimi podrobnimi navodili (LLE, LS), 
17) Uradna predložitev podatkov o neformalnih lastništvih davčni upravi za njihov 
vpis v davčni register (LLE, NLA, davčni urad), 
18) Opozorilo o možnosti pravnega pregona lastnikov neformalnih hiš, ki jih ni 
mogoče legalizirati, in tistih, ki so zavrnili vročitev vloge v določenem roku (LLE, LS). 
 
Predviden čas: 6 mesecev. 
 
 

5.1.3 II. stopnja – Prijava in obdelava individualnih lastniških vlog, 
določitev finančnih obveznosti in podpis legalizacijske pogodbe 

  
Lastnik dopolni svojo vlogo z dokumenti, potrebnimi za to stopnjo. Pozitivni rezultat 
njihove uporabe bo sklenitev pogodbe za legalizacijo. Lastniki bodo motivirani za 
sklenitev pogodbe, če je strošek legalizacije nižji od globe za prekršek, v primeru, da 
stanovalec zavrne sklenitev pogodbe. Obe plačili se izplačujejo v mesečnih obrokih, na 
podlagi računa, ki ga pošlje LLE, ali skupno s plačilom komunalnih storitev. Plačilo globe 
se nalaga tako dolgo, kot je nepremičnina v stanju prekrška (ni legalizirana). 

Vsi lastniki neformalnih gradenj (ali uporabniki le-teh) imajo nepremičnino vpisano v 
davčni register za plačilo davka, ne glede na nadaljnji razvoj postopka. 

Kakršni koli postopki proti lastniku neformalne gradnje, ki je oddal vlogo, mirujejo tako 
dolgo, dokler bo upošteval obveznosti (in mesečna plačila), ki jo nalaga pogodba. 

Posebna ureditvena sredstva za zakonsko ureditev so pomembna, redna in pomenijo vir 
prihodkov za resnične izboljšave ter začetek razvoja. 

 

5.1.3.1 II. stopnja I. faze – Zaključek prijav – prijava zahtev individualne lastnine in 
tehnične karakteristike objekta  

Pričakovani rezultati: v tej fazi se vso neformalno premoženje - zemljišča in zgradbe na 
tem območju - opredeli glede na njihove pravne, tehnične in socialne značilnosti in se ga 
vpiše bazo podatkov projekta. Vse legalizacijski primeri so že določeni. 

Dejavnosti v tej fazi so dokončanje posameznih map z zahtevanimi dokumenti in vnos 
podatkov. 
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Uradna stranska dejavnost obsega vpis neformalnega premoženja v baze davčnega 
urada in začetek obračunavanja davka na nepremičnino. 

Podrobne aktivnosti so: 

1) Dovršitev vloge za legalizacijo s strani lastnika: na podlagi pozitivnega odgovora 
na prvo vlogo za legalizacijo, ki ga izda LLE, zdaj lastnik neformalne gradnje zbira 
zahtevane dokumente in tehnična poročila v določenem obdobju. Dokumenti so 
razdeljeni v dve mapi: lastniški status in tehnični status. Zahtevani dokumenti so 
naslednji: 

a. Mapa za lastniški status za gradnjo in gradbeno parcelo vsebuje izjavo o dejanskem 
stanju lstništva 1) oblika rabe zemljišč (zakonito ali nezakonito lastništvo, dovoljenje za 
uporabo javnega ali drugega zemljišča, prilastitev), 2) oblika uporabe neformalno 
zgrajenega objekta, 3) seznam uporabnikov družinske hiše (kot začasna podlaga za 
nadaljnje ukrepanje); izjava je podprta z vsemi ustreznimi kopijami uradnih 
dokumentov in pogodb v zvezi z lastništvom ali pravico uporabe. V nekaterih primerih je 
potrebna podpisana izjava sosedov, ki dokazuje, da med njimi ni sporov v zvezi z 
zemljišči in objekti. Če pa lastniški spori obstajajo, je potrebno v mapo vstaviti ustrezne 
pisne izjave. 

a. Mapa s tehnično doumentacijo je sestavljena iz minimalno potrebnih tehničnih 
podatkov o stavbi in parceli (prvi del osnovnega projekta za legalizacijo in razvoj 
neformalnih naselij): 1) digitalni geodetski pregled parcele, tloris stavbe z vidno odliko 
različnih delov stavbe (lahko je uradno ali neuradno vložen), glavne višinske točke, 
topografije obstoječih zgradb na parceli in izrisi sosednjih stavb na sosednjih parcelah, 
2) poenostavljeni načrti vseh etažah s strukturo prostora, velikosti in namembnost, 3) 
fotografije fasade z vseh strani, 4) poročilo o tipu zgradbe in ocena kakovosti zgradbe in 
inštalacij, zlasti glede na nevarnosti (potresi, zemeljski plazovi, poplave, požari ali 
električni kratki stiki); (lastniki, licencirani geodeti, arhitekti); prav tako je možno 
organizirati skupni geodetski pregled celotnega naselja, če je LS pripravljena 
predfinancirati lastnikove dolžnosti. 

2) Prilagoditve obstoječih in pridobitev dodatnih informacij s pomočjo skupine za 
participacijo občanov (SPO). Tehnična in lastniška vprašanja, povezana s posameznimi 
parcelami in stavbami, kakor tudi predhodne razprave in dogovore o delitvi regulativnih 
se reši znotraj te skupine. Posvetovanja so del vspostavljanja zaupanja in prenosa 
lastništva iz projekta na prebivalce (LLE, SPO) 
3) Priprava prostorske podatkovne baze, ki služi kot podlaga za pripravo 
lokacijskega načrta za organizacijo neformalnega naselja. Rezultati geodetske raziskave 
se pretvori v GIS bazo podatkov, ki že določa načrtovanje strukture za ureditv načrt 
naselja (LLE). 
 
Predvideni čas: 6 mesecev. 
 

5.1.3.2 II. stopnja II. faze – pogodba o legalizaciji in dogovor o finančnih obveznostih  

Pričakovani rezultati: V tej fazi so že podpisane pogodbe o legalizaciji z upravičenimi 
posameznimi lastniki neformalnig zgradb in določene medsebojne obveznosti, vključno 
s financiranjem stroškov legalizacije. S podpisom pogodbe so upravičeni lastniki prosti 
sodnega pregona za kršitve in začnejo plačevati pristojbine/dajatve za legalizacijo. 
Ustanovi se poseben sklad za proračunska sredstva, namenjena za ureditev financiranja 
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in ureditve neformalnih naselij. Primeri, ko pogodba ni sklenjena (nikdar, ali v tej fazi) se 
preganjajo. 

Koraki v tej fazi, so: 

1) Mnenje o lastniškem stanju. Mapa za lastniški status se pregleda in analizira, če je 
potrebno, se pridobijo dodatne informacije, bodisi od lastnikov ali od projektnih 
partnerjev (kataster, davčna uprava, policija). V redkih primerih se zgodi, da je zemljišče 
bilo pridobljeno zakonito, vendar ni bilo vpisano v register nepremičnin - takrat lahko 
LLE izda zahtevo in pošlje zadevo v katastersko službo za redni postopek vpisa lastnine. 
V drugih primerih, če je to dovoljeno v skladu s pravili programa, izda LLE mnenje, ki 
omogoča nadaljnjo legalizacijo in ga potrdi NLA (LLE, NLA). 

2) Mnenje o tehničnih značilnostih objekta. LLE ocenjuje tehnična poročila in 
projektne dokumentacije ter daje mnenje o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev, 
kot so opredeljene v lex specialis in legalizacijskem programu. V primeru potrebe po 
izboljšavah, se izda splošno mnenje kaj so potrebni ukrepi, da bi bile stavbe v skladu s 
standardi, na podlagi katerih se izda dovoljenje za uporabo v poznejših fazah. Lastnika 
se takoj obvesti in povabi k izboljšanju gradnje, čeprav bodo formalne zahteve dane s 
strani posebne tehnične komisije v fazi III. Če je tehnično stanje stavbe tako, da ga ni 
mogoče izboljšati, bo izdano mnenje, da je to razlog, zakaj legalizacijski postopek  ne 
more v naslednjo fazo, torej legalizacija objekta ne bo mogoča. 

3) Legalizacijska pogodba z upravičenimi lastniki se pripravi in podpiše. Pogodba 
zagotavlja lastniku, da je njegovo lastnino mogoče legalizirati. Vključuje obveznosti v 
zvezi z izboljšavami v zgradbi in obveznosti občine do opravljanja storitev, kakor tudi 
določbe o predhodnih finančnih obveznostih lastnika. Hkrati se določi pogoje, pod 
katerimi je mogoče pridobiti finančne spodbude (LLE, LS, lastniki). 

Finančne obveznosti, ki vključujejo države in lokalne davke, mesečna plačila za stroške 
legalizacije (ureditev gradbenih parcel, načrtov), stroški zemljišča (v primeru, da 
zemljišče ni v lasti lastnika in je v javni lasti) in stroški zagotavljanja dodatne 
infrastrukture v naselju. Stroški morajo biti sorazmerni s predvideno ceno na trgu, 
velikostjo zemljišča in stavbe, vrsto in uporabo zemljišča, obdobju izvajanja in 
sposobnosti prebivalcev, da vse to plača. Pristojbine morajo biti tudi predmet subvencij, 
tj odbitkov glede na socialne in gospodarske pogoje gospodinjstev in velikosti/vrednosti 
zemljišča in stavbe. Legalizacija naj bo poravnana s pomočjo nizko obrestnih 
dolgoročnih hipotek, ki jih ponuja LS. Po zaključku postopka legalizacije se določi fiksni 
pogodbeni znesek,  glede na dejanske izdatke. 

Podpis legalizacijske pogodbe ukine vse obstoječe in morebitne kazni, to je kazenski 
pregon zoper neformalnega lastnika. Pogodba se lahko zakonito preneste na tretjo 
osebo. 

 
4) Začetek prekrškovnega postopka. V majhnem številu primerov, kjer legalizacije ni 
mogoče izvesti glede na omejitve, določene v lex specialis, kateremu ni bilo sledeno, ali v 
primerih, ko lastništvo ni potrjeno, LLE začne pregon zaradi kršitev in lastniki se naloži 
mesečno kazen. V primerih, ko bo legalizacija verjetno omogočena, se opravi dodatna 
obdelava, kot je predlagano v 3. fazi. Dokler takšen poseben primer ne bo rešen, se 
lastniku zaračuna mesečno globo. Plačana denarna kazen se po podpisu legalizacijske 
pogodbe vračuna v plačilo legalizacijskih pristojbin. 
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Predviden čas: 12 mesecev. 
  

5.1.3.3 II. stopnja III. faze – Dodatni postopki v primerih, ko je možna legalizacija 
kasneje, vendar trenutno ne izpolnjuje minimalnih zahtev 

Pričakovani rezultati: primeri, ki še vedno ne izpolnjujejo zahtev za podpis pogodbe o 
legalizaciji, se obdelujejo pri reševanju zemljiške posesti, z neposredno pomočjo LLE, 
pristojbine za prenos lastništva zemljišč so določene, lastniške sporese  rešuje s 
sodelovanjem SPO, izvajajo se fizični posegi na stavbah, povezani z javnim prostorom, 
pogodbe se zaključi  in prekrškovni postopki se prekinejo.  

Dejavnosti so: 

1) Pridobivanje alternativnih zahtev in dokumentov, ki lahko zagotovijo zadostne 
dokaze o lastništvu: a) dokazovanje lastništva, b) sodni postopki, c) odobritev 
zainteresiranih strani, d) izjeme; Razvijanje standardnih rešitev v primerih, ko: a) 
lastnik stavbe ni lastnik zemljišča, b) obstaja več kot en lastnik različnih delov ene 
stavbe (stanovanje), c) del stavbe stoji na zemljišču nekoga drugega in druga sorodna 
vprašanja. (LLE, sodišče, zunanja pravna strokovna služba) 

2) Določitev kazni, pristojbine in standardizirane cene za ureditev lastništva 
zemljišč ali lizinški kriteriji (za javno zemljišče, za zasebno zemljišče) in pogojev za 
deložacijo v skrajnih primerih (LLE) 

3) Dodatne geodetske meritve, ko obstajajo premoženjski spori glede zemljišč. 

4) Podrobna analiza prostorskih ureditvenih načrtov, kjer so ugotovljeni konflikti in 
predlog izvedljive rešitve za izvedbo ter izdelava prihodnjih planskih dokumentov z 
participacijo javnosti (na primer, ko je potrebno popolno ali delno rušenje, da bi 
zagotoviti prostor v skupnem interesu, to je služnostna pot in s tem povezane 
odškodnine) (LLE, načrtovalci, SPO, NVO) 

5) Fizični posegi na posameznih zemljiščih, povezane z organizacijo javnega prostora. 
(lastnik) 

6) Mediacija s pomočjo SPO (LLE, SPO, NVO, lastniki udeleženi v sporu) 

7) Izdajanje novega potrdila o predhodni kvalifikaciji za legalizacijo lastništva 
(LLE) 

8) Sklenitev pogodbe o legalizaciji (LLE, lastnik) 

9) Uradni zahteva sodišču za ovržbo pregona zaradi prekrška. S podpisom pogodbe 
o legalizaciji, so lastniki oproščeni kršitev. LLE formalno zahteva, da odgovorno sodišče 
zavrže obtožnico. (LLE, sodišče) 

Predvideni čas: 12 mesecev, aktivnosti se prekrivajo z dejavnostmi prve skupine 
lastnikov, katerih primeri so v pregledu v III. stopnji.  
 

5.1.4 III. stopnja – ureditev neformalnega naselja in načrtovana 
integracija neformalnih gradenj 

Pričakovani rezultati: prostor je razdeljen na zasebnega in javnega, naselje je urejeno s 
konsolidacijo (ureditvenega) načrta in s tem vključeno v redni sistem urbanističnega 
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načrtovanja, začnejo se infrastrukturne izboljšave in končana je strukturna konsolidacija 
stavbe. Najpomembnejši koraki v tej fazi, so: 

1) Uradna tehnična oceno strukturnih pogojev in varnosti stavbe. S posebej 
razvitim postopkom komisije za uradno tehnično ocenjevanje opravi varnostne preglede 
zgradb in izda tehnično poročilo z zahtevami popravkov in izboljšav, če je potrebno. 
Poleg tega lahko opravi tehnično svetovanje lastnikom hiš. (LLE, licencirani zunanji 
strokovnjak inženir). 

2) Izvede se nujne posege. V primeru, da je potreben nujni fizični poseg, kot je v 
primeru zemeljskih plazov idr., se izvede in opredeli splošne varnostne ukrepe (LLE, LS) 

3) Posvetovanja z SPO se opravljajov vseh fazah. Zelo pomembno je spodbujanje 
participacije občanov, organiziranje delavnic in srečanj na kraju samem in v LS, da bi 
dosegli splošno sprejeto rešitev, še posebej v primerih, ko posamezni interesi ogrožajo 
skupne potrebe. (LLE, SPO, NVO) 
4) Zasnovana in odobrena je planska shema neformalnega naselja. Strokovna ekipa 
načrtovalcev, ki jih imenuje LLE, v posvetovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi, 
predvsem z lokalno skupnostjo, izdela osnutek planskega dokumenta, ki ga posebej 
opredeljuje lex specialis, kot podlago za prihodnji ureditveni načrt naselja. Dogovorjeni 
osnutek preveri NLA (LLE, SPO, LS, NLA) 
Planska shema za sosesko ali celo naselje temelji na: a) teritorialni opredelitvi naselja in 
območja iz faze I, b) začetni osnutek podrobnega načrta organizacije neformalnih skupin 
hiš in infrastrukture iz stopnje II . Ta sistem ureja sprejemljivo integracijo vseh stavb in 
zemljišč-parcel v naselju, na javna zemljišča s služnostnimi potmi (preusmeritve ali 
razlastitve, če je potrebno), komunalno infrastrukturo, prometne povezave, osnovne 
varnostne zahteve, estetsko vzdrževanje hiš in okolja, zelenice, itd. 
5) Osnutek implementacijske časovnice in proračun za urejanje infrastrukture in 
drugih s tem povezanih stroškov, se pripravi na podlagi sheme za načrtovanje in 
pošlje na pristojno institucijo za odobritev in izvedbo. (LLE, LS, ustrezne javne ustanove 
za posege v prostor) 
6) Pripravi in sprejme se ureditvene planske dokumente. Po konsenzu glede sheme 
za načrtovanje in proračun med LS in SPO, LS pripravi ustrezen standard ureditvenega 
načrta in ga pripravi za sprejem v lokalnem parlamentu/odboru. (LS, planer, lokalni 
parlament/odbor) 
7) Urejeno in integrirano naselje je vključeno v splošni urbanistični dokument. LS 
sproži spremembo obstoječih glavnih planskih dokumentov za vključitev nekdanjega 
neformalnega naselja (LS). 
 

Predviden čas: 12 mesecev. 
 

Vzporedno z zgoraj omenjenimi koraki, vključujejo drugi ukrepi stopnje III še: 
 
8) Končno fizično parceliranje - ločitev javnih in zasebnih zemljišč; razlastitve in 
gradnja javne infrastrukture (LLE, LS) 
9) Končne posodobitve katastrskega in topografskega statusa parcele in stavbe. 
(LLE, kataster) 
10) Končne fizične izboljšave zgradb, da se ujemajo s tehničnimi zahtevami za 
legalizacijo, z določeno tehnično pomočjo. (LLE, inženir, lastniki). 
11) Zaključek legalizacijske projektne dokumentacije, kot to zahteva lex specialis za 
legalizacijske namene. (lastniki, strokovne službe) 
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12) Spremljanje napredka in neposredne intervencije, kadar je to potrebno. (NLA, 
usmerjevalni odbor LS). 
Izjemni primeri se obdelujejo v 2. fazi, fazo 3 je potrebno po možnosti rešiti v času 
trajanja stopnje III. 
 

 
 

Slika 22. Kosovo:  Področje Sallahane v Ferizaju/Ureosevac 

 

5.1.5 IV. stopnja – Končna legalizacija in integracija: določitev finančnih 
zahtev, legalizacija zemljišč in ureditev naselij 

Pričakovani rezultati: Finančne obveznosti lastnikov so natančno opredeljene, urejene 
so individualne lastniške pravice zemljišč in zgradb, javna in zasebna zemljišča in objekti 
so vpisani v kataster. 

Aktivnosti v zaključni fazi, so: 

1) Določitev enkratne in dolgoročne pristojbine za legalizacijo. Legalizacijske 
pogodbe so vsebujejo končne finančne obveznosti, ki ustrezajo dejanskihm izdatkom 
postopka legalizacije, storitev na zemljiščih in izboljšave infrastrukture. Odvisno od 
nacionalne in lokalne politike, so lahko te obveznosti subvencionirane, predvsem v 
navezavi na socialno-ekonomska merila. (LLE, lastniki) 

2) Izdaja potrdila, ki omogoča vpis lastninske pravice na zemljišča in zgradbe. Po 
podpisu priloge k legalizaciji pogodbe, to je plačilo finančne obveznosti, LLE izda, NLA pa 
preveri potrdilo o legalizaciji. Opomba v potrdilu vsebuje: 
a. posebne pogoje in pogoje, pod katerimi nepremičnine ni mogoče prodati 
b. hipoteko, v prid LS, ki je enaka zadolženosti v trenutku izdaje potrdila, kot 
zavarovanje za dolgotrajno odplačevanje dajatev, ki zajemajo pogodbo o legalizaciji 
pristojbine in stroške urejanja in opravljanja storitev. 
 
V primerih, ko se dovoljenje za uporabo objekta ne more izdati, se sme nepremičnino 
vpisati v register nepremičnin/kataster s posebnim obrazcem, ki ga določa lex specialis 
in obvešča o tem, da je stavba vpisana brez dovoljenja za uporabo. Na splošno je 
potrebno te stavbe registrirati s posebno pripombo, da je vpis potekal v postopku 
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legalizacije. Vse navedene podatke in omejitve najdemo v projektu/programu, bazi 
podatkov (LLE, NLA). 
3) Izdaja uporabnega dovoljenja, ki izpolnjuje zahteve iz lex specialis posebej za 
stavbe v postopku legalizacije. Ti ukrepi so naslednji: 
 
a. Preverjanje projektne dokumentacije, potrebne za legalizacijo neformalnih 
gradnje; (LLE, licencirana projektna pisarna ali posameznik z uradno licenco za pregled 
projektne dokumentacije) 
b. Tehnični pregled fizičnih izboljšav, ki jih zahteva komisija za tehnično ocenjevanje 
(v stopnji III, korak 1). Komisija izda uradno poročilo, ki navaja, ali so izpolnjeni pogoji 
za izdajo uporabnega dovoljenja. (LLE, inženir) 
c. Izdaja certifikata o skladnosti z določbami iz lex specialis s strani LLE, preveri NLA. 
 
Po izpolnitvi uradnih zahtev in tehnične dokumentacije ter poročila in na podlagi 
potrdila o izpolnjevanju pogojev, občinski oddelek, ki je formalno zadolžen za ta 
vprašanja, izda dovoljenje za uporabo. Izdaja uporabnega dovoljenja za stavbo je sicer 
pomembna, vendar je bistveno, da se ne prevzema nikakršne odgovornosti za varnost 
stavbe (LLE, NLA, LS); 
 
4) Prijava lastništva in vpis v zemljiško knjigo. Lastništvo je vpisano na podlagi 
potrdila, navedeno pod dejavnost 1 v tej fazi. S tem zadnjim korakom je neformalna 
stavba sprejeta v formalni sistem. Stavbe brez uporabnega dovoljenja so vpisane s 
posebno opombo. Ustanove (sodišče/katasterski urad) prejmejo uradni zahtevek s 
strani LLE. V tem koraku je bistvenega pomena sodelovanje z državnimi institucijami in 
učinkovit medinstitucionalni postopek. (LLE, lastnik, urad za vpis lastništva) 
 
Predvideni čas trajanja 6 mesecev. 
 
 
Glede na predvideni čas, potreben za korake v tem modelu, traja pripravljalna faza 
najmanj eno leto in zaključitev izvajanja projekta legalizacije najmanj 3 leta. Število in 
velikost projektov vpliva na velikost vpletenih ključnih institucij, kar je v neposredni 
zvezi s hitrostjo postopka. 
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Slika  23. Hrvaška: neformalno naselje Vir 

 

5.2 Organizacijska struktura 

Pravilno zasnovanje, osebje, financiranje, usposobljenost in vzdrževane institucije so 
ključne točke za uspešno implementacijo. 

Najpomembnejše ustanove so že navedene v tekstu raziskave. 

 

Ključne zainteresirane strani v procesu so: 

- Nacionalna / regionalna ali medobčinska specializirana agencija za ureditev in 
legalizacijo, z ustreznim medresorskim usmerjevalnim odborom 

- Specializirana lokalna legalizacijska enota v občinski upravi z ustreznim lokalnim 
usmerjevalnim odborom 

- Skupnost za občinsko participacijo 

 

Druge zainteresirane strani, ki se ukvarjajo v glavnem z dnevnimi nalogami so: 
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- Sodišča z lokalnimi pristojnostmi za kršitve v primerih neformalnih gradenj 

- Sodišča za vodenje registrov nepremičnin 

- Katastrski urad 

- Urbanistični oddelek v LS 

- Institucije LS, pristojne za razvoj javnega dobra 

- Koercialne, nevladne organizacije in posamezni strokovnjaki oz. pisarne za opravljanje 
strokovnih nalog 

- Civilne organizacije, ki ščitijo interes skupnosti 

- Asociacije lokalnih skupnosti, ki širijo informacije o dobrih praksah, zagotavljajo 
usposabljanja za LS, predlagajo izboljšave predpisov in postopkov 

 

5.2.1 Ključni partnerji 

5.2.1.1 Nacionalne/regionalne specializirane agencije (institucije, uradi) za urejanje in 
legalizacijo 

Nacionalna agencija za legalizacijo (NLA) je vodilna institucija v postopku legalizacije. To 
je državna institucija, ki odgovarja Usmerjevalnemu odboru vlade za legalizacijo. NLA 
partnersko sodeluje z ustreznimi specializiranimi lokalnimi organi. NLA lahko imajo svoj 
občinski ali regionalni uradi na centralnem/regionalnem nivoju. Glede na 
decentralizacijo, je lahko proces upravljanja bodisi na ravni NLA ali na lokalni ravni. 
Predlagani model je zasnovan na predpostavki, da je lokalni nivo upravljanja 
učinkovitejši, vendar to ni nujno povsod tako. 

Glavne dejavnosti Nacionalne agencije za legalizacijo (NLA) so: 

• Vzpostavitev in vzdrževanje baz podatkov in evidenc o vseh primerih, prejetih od 
lokalne ravni, vključno z bazo GIS za vse pomembne načrte in raziskave 

• Priprava podzakonskih aktov, oblikovanje smernic, priročnikov in programske opreme 

• Izdelava obrazcev za vloge, pogodb in drugih sporazumov med občino in lastniki 
objektov 

• Priprava osnutkov sporazumov med občinami in javnimi državnimi institucijami ter  
usklajevanje njihov potrditev 

• Usposabljanja, izobraževanje in svetovanje lokalnih partnerjev, občinskih organov 

• Pobuda in podpora projektov legalizacije v vseh fazah procesa 

• Izdaja dovoljenj za površine, kjer bo potrebna posebna obravnava (lex specialis), na 
podlagi predlogov, prejetih iz lokalne ravni 

• Spremljanje napredka glede na strategijo 

• Nadzor in posredovanje pri usklajevanju dela različnih akterjev (razmerje med 
lokalnimi organi za legalizacijo in državnimi institucijami) 

• Redno poročanje usmrjevalnemu odboru za legalizacijo  

• Primerjalna analiza in predstavitev primerov dobre prakse 
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Velikost agencije in njenih ločenih pisarn bi morala biti v razmerju s številom, vrsto in 
velikostjo neformalnih naselij in zgradb na tem območju, kot tudi glede na predviden čas 
za izvedbo procesa. Naloge agencije so začasne, vendar bi delovala še nekaj let po 
zaključku programa legalizacije. 

 

5.2.1.2 Specializirane legalizacijske enote v lokalni skupnosti  

Ustanoviti je potrebno specializirano enoto, posebno ekipo ali posebno individualno 
delovno mesto v občinski upravi, odvisno od velikosti občine in obsega problematike. 
Lokalna legalizacijska enota (LLE) deluje v sodelovanju z NLA ali njenimi ločenimi 
pisarnami, če te obstajajo. LLE lahko deluje znotraj institucije LS, ki je odgovorna za 
razvoj in gospodarjenje z zemljišči, saj je večina ključnih organov, ki bi jih bilo potrebno 
prenesti na LLE, že obstajajo v teh tipih institucij. 

Naloge LLE so: 

• Vodenje postopka legalizacije 

• Določitev meja določenega neformalnega naselja na katerega se bodo nanašali posebni 
predpisi 

• Začetek delovanja legalizacije naselja, določenega za legalizacijo 

• Pregled načrtovanja in katastrskih podatkov tem območju 

• Pripravlja posamezne dajatve za kršitev v primeru neformalne gradnje in nezakonito 
parceliranje zemljišč 

• Poročanje NLA 

• Vzdrževanje komunikacije s končnimi upravičenci preko svojih predstavnikov, 
delavnic in dejavnosti 

• Zbiranje uradnih podatkov od drugih centralnih in lokalnih institucij 

• Priprava elementov in končnih pogodb z lastniki neformalnih gradenj 

• Nadzor nad pobiranjem pristojbin in njihovo nadaljnjo investiranje v izboljšanje 
lokalne infrastrukture 

• Priprava in omogočanje polnega sodelovanja občanov preko svojih predstavništev v 
SPO pri odločitvah, ki so povezane s fizičnimi posegi v naseljih, premoženjskih sporov, 
izboljšav infrastrukture, itd 

• Izboljšanje javnih služb v neformalnih naseljih. 

Velikost specializiranih enot bi morala biti v skladu s številom, vrsto in velikostjo 
neformalnih naselij in zgradb na območju občine, kot tudi s predvidenim časom za 
izvedbo procesa. Naloge enote so začasne, vendar jih je potrebno vključiti v stalno 
shemo občinskih uprav po zaključku ukrepov legalizacije, za namene spremljanja 
dolgotrajnih procesov (realizacija projektov izboljšav, realizacija pogodb, spremljanje 
področja, itd.). 

Koristno bi bilo, če bi delo LLE bilo pod nadzorom ustreznega Usmerjevalnega lokalnega 
odbora za legalizacijo, ki ga sestavljajo člani občinskega sveta. 
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5.2.1.3 Participacija skupnosti v neformalnem naselju 

Potrebno je ustanoviti Skupino za participacijo občanov (SPO) (na osnovi prostovoljnega 
sodelovanja), ki jo naj sestavljajo prebivalci neformalnega naselja, oz. končnih 
upravičenci. SPO je potrebno razširiti tudi na člane zainteresirane civilne javnosti ali 
nevladne organizacije. Ti člani so lahko koristni pri posredovanju informacij, 
pojasnjevanje, za nadzor ali pa so samo priča samemu procesu.  

Vsako neformalno naselje naj ima SPO. Njeni člani se izvolijo ali jih določi večina 
lastnikov hiš, za določene dolžnosti pa so potrebna specializirana znanja in za takšno 
vlogo morajo izpolnjevati posebne pogoje (npr. tajnik odbora, namestnik generalnega 
sekretarja, tehnični svetovalci za konstrukcije ipd.). Proces vzpostavljanja SPO in 
izvolitev predstavnikov je potrebno olajšati, verjetno bodo pri tem najbolj učinkovite 
NVO, ki jih najamejo LLE. 

SPO se ukvarja z informiranjem, posvetovanjem, odločanjem in dogovarjanjem o 
prihodnosti fizičnih posegov, potrebnih za zagotovitev skupnih interesov v naseljih. 
Formalno reprezentiranje končnih upravičencev prav tako prinaša popolno legitimnost 
samemu procesu. 

 

5.2.2 Druge interesne skupine  

5.2.2.1 Sodišča z lokalnimi pristojnostmi za kršitve oz. neformalne gradnje 

Sodišča z lokalnimi teritorialnimi in organizacijskimi pristojnostmi morajo biti 
pripravljena sprejeti in učinkovito izvajati obdelavo velikega števila kršitev, v skladu z 
novimi opredelitvami kršitev v lex specialis, spremembami v osnovnem zakonu in 
ustreznimi podzakonskimi akti v zvezi z neformalno gradnjo. 

Na določeni stopnji postopka, ko lastnik sklene pogodbo o legalizaciji, LLE zahteva, da 
sodišče začasno prekine postopek, kazensko sankcijo ali da razsodbo na čakanje, dokler 
traja postopek legalizacije. 

 

5.2.2.2 Zemljiški kataster in Urad za evidentiranje nepremičnin (v primeru, da sta 
kataster in Urad ločena) 

Evidentiranje nepremičnin je kočljivo v večini sistemov v primerjavi. Opredeliti je 
potrebno posebne naloge, standarde in protokole za vzpostavitev enostavnega in 
kakovostnega pretoka podatkov in dokumentacije med zemljiškim katastrom in LLE ter 
NLA. 

Med procesom legalizacije zagotavljajo ti uradi vse obstoječe geografske podatke v zvezi 
z lastništvom opredeljenih območij. Na koncu procesa bodo v skladu s posebej 
opredeljenim postopkom izdali končno potrdilo, katerega je vložila LLE in potrdil NLA 
ter evidentirali zemljišča in objekte v kataster. Katastrski urad se prav tako ukvarja z 
modeli prenosa prilastenih javnih površin v zasebno lastništvo - lastništvo ali najem - in 
razvije sistem plačil in nadomestil za različne zemljiške transakcije in transakcije z 
objekti. Katastrske pisarne ohranjajo in usklajujejo osrednje zbirke podatkov GIS o 
neformalnih naselij v občini. 
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5.2.2.3 Oddelek za urbanistično planiranje v občini  

Ta oddelek je pogosto odgovoren za pripravo prostorskih/urbanističnih načrtov in 
razvojnih programov na območju občine in je večinoma dejaven na začetku in na koncu 
procesa. Te službe bi morale: 

• Poskrbi, da LLE prejme obstoječo dokumentacijo za načrtovanje 

• Ugotovi pogoje za načrtovanje, ki so bili zanemarjeni v primerih dejanskih neformalnih 
območij in naselij ter uvrsti in opiše lokalne pogoje po pomenu. 

• Na koncu, potem ko so rešeni vsi rešljivi primeri v opredeljenih območjih naselij in 
neformalnih gradenj, pretvorijo osnutke planske sheme  neformalnih naselij (ustvarjena 
v postopku legalizacije in ureditev od primera do primera interaktivne baze, ki ga 
organizira LLU) v standardno obliko lokalnega urbanističnega načrta. 

 

5.2.2.4 Institucije lokalne skupnosti, ki skrbijo za razvoj 

Navadno so to javna podjetja, pristojna za gradbene storitve, priključitev stavb na 
infrastrukturo. Naloge jim dodeli lokalna institucija, odgovorna za javni razvoj 
(priporočljivo je, da je LLE povezana s to institucijo), s pomočjo programov za razvoj 
infrastrukture, ki ga je pripravi LLE, lokalna skupnost pa odobri ter dobi sredstva za te 
namene. 
 

5.2.2.5 Komercialne ali nevladne institucije in strokovnjaki, ki nudijo strokovno pomoč 

Druge strokovne storitve, potrebne v postopku legalizacije so: 

• Geodet (priprava digitaliziranih načrtov za gradno, tloris zgradb, drugi potrebni 
podatke za topografijo, za posamezne osebe ali agencije) 

• Urbanistični načrt (priprava osnutkov izboljšav javnega prostora, infrastruktura in 
zelena območja za naročnika posameznika, skupnost ali za agencijo) 

• Arhitekturne zasnove (poročila o obstoječem in izboljšnem stanju stavbe) 

• Konstrukcija in tehnični pregled (strokovno poročilo o stabilnosti strukture hiše in 
zagotavljanje shem za popravke na objektu) 

• Načrtovanje (priprava osnutka sheme za načrt neformalnega naselja) 

• Načrtovanje infrastrukture (priprava poročil in načrtov za obstoječe stanje in 
izboljšano stanje komunalne infrastrukture) 

• Odnosi z javnostmi (priprava javnih sestankov ali oglasne deske, tiskana poročila, 
komunikacija, promocija) 

• Pravno svetovalne (vodenje, dokazovanje, pričanje, obramba, pritožbe, pojasnjevanje, 
pomoč pri pridobivanju potrebnih dokumentov o lastništvu zemljišč in ureditev pogodb) 

• Druge storitve v majhnem obsegu, ki so potrebne v procesu izvajanja. 

Večina omenjenih storitev naroči LLE in se financirajo iz njihovih sredstev, medtem ko je 
financiranje legalizacijske dejavnosti, povezane z vlogami za legalizacijo (lastništvo in 
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tehnična dokumentacija), predmet neposrednega dogovora med usposobljenimi in 
pooblaščenimi strokovnimi podjetji ali posamezniki oz. lastniki. 

5.2.2.6 Asociacije lokalnih skupnosti  

ALS lahko imajo pomembno vlogo v procesu pri zaščiti interesov lokalnih oblasti - od 
razširjanje informacij o rezultatih posameznih projektov, ki predstavljajo primere 
dobrih praks, do zagotavljanja usposabljanj za občine in njene uslužbence. Seveda lahko 
sprožijo pobudo za začetek revizije predpisov in postopkov in s tem opravijo zelo 
pomemben prispevek na tem področju.  
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Law on Construction, No. 2004/15, No 34/2008 

Law on Public-Private-Partnerships and Concessions in Infrastructure and the Procedures for their Award, No. 
03/L-090, No 56/27/2009 
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Makedonija 

Law on Spatial and Urban Planning, 51/2005; 69/2006; 137/2007; 151/2007; 24/2008; 91/2009; 124/2010 

Standards and norms for urban planning, 142/2010 

Rules for the specialized content, scale and method of processing graphic of urban plans, 78/2006 

Law on Construction, 130/2009 124/2010 

Law on the Treatment of Unlawful Constructions, 23/2011, 54/2011 

 

Moldavija  

Government's Decision enacting the Framework Regulation on the activity of local departments of architecture 
and urbanism, 65-67 (584)/2000  

Law on the Principles of the Urbanism and Territory Arrangement, 1-2(2)/1997 

Government's Decision on the General Regulation of Urban Planning, 14-15(95) /1998 

Land code, 107(817) /2001 

Ordinance no. 20 from 05.02.2009 on the measures of reductions of the number of unauthorized buildings, 41-
44 (148)/2009 

 

Črna gora 

Law on Spatial Planning and Construction, 51/08 

Rulebook on detailed content and form of plans, land use criteria, elements of urban regulation and unique 
graphic symbols, 24/10 

Rulebook on the method of preparation and content of technical documentation, 22/02 

 

Romunija 

The law of the spatial and urban planning, 350/2001, 27/2008 

The Government Decision related to the minimum content of the spatial and urban planning documents, 
382/2003 

The law for approval of the National Spatial Planning Plan – Section 3 protected areas, 01.05.00 

 

Srbija 

Law on Planning and Construction, Official Gazette of the RS, No. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 

The Law on the Spatial Plan of Republic of Serbia for the period from 2010 to 2020., Official Gazette of the RS, 
No. 88/10 

By-law regulation on the contents, manner and procedure of planning documents, Official Gazette of the RS, 
No. 31/10, 69/10 

Ordinance on conditions and criteria for the financing of planning documents, Official Gazette of the RS, No. 
51/10 

By-law regulation on the criteria for determining benefits in the legalization procedures, criteria for facilities 
that can not issue a building permit, as well as on the content of technical documentation and the content and 
manner of issuing building and occupancy permits for buildings that are the subject of legalization, Official 
Gazette of the RS, No. 89/09, 5/10 

Regulation on the criteria for reduction of the fee for construction land in the process of legalization and on the 
conditions and the manner of legalization constructions (Official Gazette of the RS, No. 26/2011) 
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Slovenija 

Law on Spatial Planning, 33/2007 

Law on Placement of Spatial Arrangements of National interest in space, 80/2010 

Rules on the content, format and drawing-up of municipal spatial plan and on criteria for specifying dipersed-
settlement areas in need of restoration and for specifying areas for new settlement, 99/2007 

Rules on the content, format and drawing-up of municipal detailed spatial plan, 99/2007 

Rules on the detailed content, format and method of drawing up the regional spatial plan, 99/2007 

Decree on the content and management of spatial data system, 119/2007 

Law on  Construction, 110/2002 

 

Turčija  

Regulations Regarding to Preparing of the Principles of the Plan, 18913 / 02.11.1985 

Urban Improvement Law, 18749 / 09.05.1985 

Illegal Settlement Law, 12362 / 30.07.1966 

Regulation on Practice in Illegal Settlement Law, 12428 / 17.10.1966 

 

 
 


