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Ne strinjam se z ugotovitvijo, da zakonsko določeni postopek ni bil kršen, kljub temu pa tudi po mojem 

mnenju pobude ni bilo mogoče sprejeti. Strinjam se torej z izrekom sklepa, ne pa tudi z njegovo 

obrazložitvijo. 

 

Iz ugotovitve, da so za postopek v obravnavanem primeru veljala pravila zakona o urejanju naselij in 

drugih posegov v prostor (ZUN) in ne pravila zakona o urejanju prostora (ZUreP), na katera pobudnika 

zmotno opirata svojo pobudo, obrazložitev po mojem mnenju ni izpeljala ustreznih konsekvenc. Za 

obravnavani primer ni bistveno, da 36. člen ZUN predvideva praviloma variante za zazidalne oziroma 

ureditvene načrte in ne tudi za lokacijske načrte, saj v tem primeru ni šlo za nobenega od teh treh vrst 

aktov, ampak za spremembo družbenega plana, torej za akt, na podlagi katerega je potem šele 

možno sprejeti prostorske izvedbene akte katerekoli vrste. 

 

Določbe omenjenega zakona (ZUN) se od določb zakona o urejanju prostora (ZUreP) ločijo predvsem 

po tem, da ne zahtevajo obravnave osnutkov ustreznih aktov v vseh "samoupravnih organizacijah in 

skupnostih", kakor je to ZUreP zahteval za obravnavo družbenih planov. Izogniti se tej, dotlej obvezni 

fazi takih postopkov je bil tudi namen prehodne ureditve teh vprašanj po zakonu o planiranju in 

urejanju prostora v prehodnem obdobju - ni pa bil namen te prehodne ureditve izogniti se javni 

razgrnitvi osnutkov in na to razgrnitev vezani javni obravnavi v prizadetih krajevnih skupnostih, niti 

temeljnim pravilom, ki za take razgrnitve veljajo po obeh zakonih. Res je 46. člen ZUreP nekoliko bolj 

zavezujoče oziroma brez izjem predpisoval kot metodo javne razgrnitve tudi možnost "vpogleda v 

alternativne in variantne rešitve v zvezi z urejanjem prostora", medtem ko 36. člen ZUN določa, da se 

za zazidalne oziroma ureditvene načrte praviloma pripravijo variantne strokovne rešitve. Toda če je 

spremembe družbenih planov v prehodnem obdobju treba sprejemati po določbah ZUN, je nesporno, 

da je spremembe družbenih planov kot pomembnejših aktov vsekakor treba sprejemati po postopku, 

ki je v ZUN določen kot pravilo, in ne po izjemnih določbah. Uporaba teh izjemnih določb (torej 

razgrnitev brez variant) bi bila smiselna in dopustna le v izjemnih primerih drobnih, vsebinsko 

nezahtevnih in nespornih sprememb, kjer smiselnih variant sploh ne bi bilo. Obravnavani primer pa 

vsekakor ni bil tak. 

 

Dejstvo, da pred sprejetjem prvega od izpodbijanih odlokov niso bile razgrnjene variantne rešitve in s 

tem zlasti ne tista, ki je bila kasneje sprejeta, torej nedvomno pomeni kršitev zakonsko določenega 

postopka priprave takih aktov. Ker pa v postopku ustavnosodne ocene ustavnosti in zakonitosti 

predpisov velja - tudi v drugih ustavnih sistemih prav tako kot v našem - nepisano, toda nesporno 

pravilo, da je zaradi kršitev postopka možno predpis razveljaviti ali odpraviti le v primeru kršitev, ki so 

bistveno vplivale na njegovo vsebino, je bilo treba oceniti, ali je v tem primeru šlo za takšno kršitev. Po 

mojem mnenju tu ni šlo za takšno kršitev in zato izpodbijanega prvega odloka ni bilo mogoče odpraviti 

kot nezakonitega oziroma nezakonito sprejetega. Pri tem je treba upoštevati zlasti to, da sta 

pobudnika skupaj z drugimi prizadetimi imela možnost svoje pomisleke in pripombe k sprejeti rešitvi 

izraziti kasneje ob razgrnitvi lokacijskega načrta in da jih je eden od njiju tudi izrazil, da pa se je ob tem 

pokazalo, da vse te pripombe niti po količini niti po teži niso bile takšne, da bi utegnile, če bi bile lahko 

izražene pravočasno, torej že pred sprejetjem sprememb družbenega plana, omajati takrat sprejeto 

odločitev o izbiri druge variante od prvotno predložene. 

 

Upoštevati pa je treba tudi dejstvo, da sta pobudnika vložila pobudo šele deset mesecev po sprejetju 

izpodbijanih sprememb družbenega plana, na podlagi katerih je bil medtem, več kot dva meseca pred 

vložitvijo pobude, sprejet tudi že prostorski izvedbeni načrt. Celo v primeru, kadar bi kasneje izraženi 

pomisleki prizadetih imeli bistveno večjo težo kot v tem primeru, bi bilo takim pobudam težko ugoditi, 

če bi se pojavile s tolikšno zamudo - potem ko so bili že tudi sprejeti izvedbeni akti in v vse to tudi že 

investirana pomembna javna sredstva. V takem primeru bi bilo seveda treba tehtati prizadete 

zakonske pravice posameznikov do možnosti pravočasnega vpogleda v variantne rešitve na eni strani 
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in javni interes oziroma hkrati tudi pravice drugih posameznikov do smotrne uporabe javnih sredstev 

na drugi strani - tako tehtanje pa v tem primeru iz prej navedenih razlogov niti ni bilo potrebno. 

 

Čeprav me drugačna razlaga veljavne zakonodaje od tiste, ki je prišla do izraza v obrazložitvi tega 

sklepa, iz pravkar navedenih razlogov v tem primeru ni pripeljala tudi do zavzemanja za sprejem 

pobude, sem kljub temu štel za potrebno izraziti to svoje drugačno stališče o pravilni interpretaciji 

veljavne zakonodaje, ker bo v kakšnem drugem primeru ta drugačna interpretacija lahko bistvenega 

pomena za rešitev sporne zadeve. 
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