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Ministrstvo za okolje in prostor 

Dunajska cesta 48  

1000 Ljubljana  

 

poslano na: gp.mop@gov.si  

 

 

datum: 18.1.2016  

 

Zadeva:  Pripombe na osnutke zakonov v javni razpravi (ZUreP-2, GZ in ZPAI) 

 

Spoštovani, 

na podlagi objave na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor z dne 20.11.2015, kjer so objavljeni 

osnutki zakonov (Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakona in Zakon o pooblaščenih arhitektih in 

inženirjih) za javno razpravo, pošiljamo pripombe in predloge v predvidenem časovnem roku za njihovo 

posredovanje. 

Menimo, da so osnutki zakonov v splošnem dobri, bi jih pa bilo mogoče tudi izboljšati, predvsem na 

področju zagotavljanja javnega interesa, kar utemeljujemo v poslanem gradivu. 

Upamo, da bodo podane pripombe v nadaljnjem postopku priprave zakonodaje v čim večji meri lahko 

upoštevane. 

 

S spoštovanjem,  

Mojca Furman Oman

mailto:gp.mop@gov.si
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1. Uvod 

 

Slovenija je prvo krovno materijo s področja urejanja prostora in graditve objektov dobila v letu 2003, 

ki pa se niti ni v celoti uveljavila, ko je že bila predmet številnih sprememb in drobljenja. Ministrstvo 

za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) je z namenom celovite prenove in poenotenja tega 

področja že v letu 2013 pristopilo k pripravi sprememb. Konec leta 2015 je dalo v javno obravnavo1 

osnutke novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in 

inženirjih.  

 

V splošnem lahko rečemo, da so osnutku zakonov dobri: 

- ker predstavljajo skupno in celostno rešitev celotnega področja gradnje in prostorskega 

urejanja, 

- ker združujejo vsebino razpršene zakonske materije na enem mestu, 

- ker dajejo ponovno veljavo arhitekturni stroki, kar bo izboljšajo »gradbeno podobo« na 

državnem nivoju, 

- ker v postopkih gradnje predlagajo rešitve (inštrument predodločbe), ki bodo bistveno 

skrajšale čas pridobivanja gradbenega dovoljenja in zmanjšale tveganja investicijskih namer in 

- ker v postopkih prostorskega načrtovanja uvajajo novo telo (prostorski svet vlade), ki bo 

skrajšal postopke priprave občinskih prostorskih načrtov. 

 

Menimo pa, da bi bilo mogoče zakone predvsem na področju zagotavljanja javnega interesa še 

izboljšati, zato kot nevladna organizacija, zavod Metro SR podajamo pripombe. 

  

V zavodu Metro SR smo se do sedaj preko Mreže za prostor že vključevali v proces priprave nove 

zakonodaje. 

 

Tudi sicer imamo s tega zakonodajnega področja precej izkušenj: 

- Mojca Furman Oman je v letu 2002 sodelovala z ministrstvom (v okviru projektne skupine 

Geodetskega zavoda Celje) pri oblikovanju vsebine za t.i. komasacijo stavbnih zemljišč, ki je 

bila nato predmet ZUreP-1 

- Mojca in Gorazd Furman Oman sta v letu 2007 sodelovala z ministrstvom pri oblikovanju 

vsebine za urbanistični načrt, ki je bila nato predmet ZPNačrt 

- Mojca Furman Oman je leta 2013 skupaj s Senko Vrbica (PIC) v okviru Mreže za prostor 

pripravila pobudo za presojo ustavnosti 29. člena ZPNačrt, ki so jo podprle NVO, vključene v 

Mrežo za prostor in Plan B  

- Mojca in Gorazd Furman Oman od leta 2012 vodita zavod Metro SR (www.metro-sr.org), ki se 

mdr. ukvarja z dvigom prostorske kulture, ob tem pa imata dolgoletne izkušnje s področja 

izdelave vseh vrst prostorskih aktov in gradbene dokumentacije v okviru svojega biroja 

Urbanisti, d.o.o. (www.urbanisti.com); v zadnjih letih sta prejemnika nacionalnega priznanja Zlata 

kocka 2014 (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije) in priznanja Pametni urbanizem 2013 

(UL, Fakulteta za arhitekturo)  
 

 
 

                                                           

1 Spletne strani Ministrstva za okolje in prostor, 

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12747/6484/646c8beb90753857018fb7214cdf3

610/ <17.12.2015> 

http://www.metro-sr.org/
http://www.urbanisti.com/
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12747/6484/646c8beb90753857018fb7214cdf3610/
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12747/6484/646c8beb90753857018fb7214cdf3610/
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2. ZUreP-2  

 

Pripombe na osnutek Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) so pripravljene tako, da so proučene 

predlagane rešitve osnutka predvsem v luči zagotavljanja javnega interesa. 

 

Bistvene predlagane pripombe na ZUreP-2 so naslednje: 

- namesto predlaganih številnih izjem (možnost spremembe podrobnejše namenske rabe z 

občinskim podrobnim prostorskim načrtom, občinski podrobni prostorski načrt za območje 

širitve naselja, občinski podrobni prostorski načrt za izjemno širitev območja stavbnih zemljišč, 

možnost izdelave zazidalnega preizkusa, možnost odstopanja od prostorskega akta) naj se 

pozornost usmeri na učinkovito in hitro pripravo celovitih občinskih prostorskih načrtov,  

- pri pripravi občinskih prostorskih načrtov se z namenom hitrejšega postopka predlaga striktno 

upoštevanje zakonsko določenih rokov oz. »sankcije« v zvezi z njihovim neupoštevanjem, jasni 

časovni roki in skrajšanje časovnega roka zadnje faze (potrjevanje ministra),  

- konsenzi, doseženi na strateškem nivoju (SPRS) naj bodo obvezna podlaga za odločanje na 

nižjih nivojih,  

- v postopku priprave občinskega prostorskega načrta naj se zagotovi najzgodnejše vključevanje 

javnosti in usklajevanje s ključnimi nosilci na bolj neformalen, posvetovalen način (tudi ne zgolj 

opcijsko, ampak obvezujoče), 

- še posebno skrb naj se nameni oblikovanju poslovnika delovanja prostorskega sveta vlade, saj 

v tem inštrumentu vidimo ključno rešitev osnutka ZUreP-2 ki bo pripomogla h krajšim časovnim 

rokom priprave (usklajevanja) občinskih prostorskih načrtov,  

- trajnostna urbana strategija naj ne bo predmet ZUreP-2, prav tako urbanistični načrt kot 

samostojen akt ni potreben in 

- poleg vzpostavitve pravnega okvira na področju prostorskega načrtovanja bo potrebno s 

strani ministrstva še posebej skrbno pristopiti k promociji uveljavljanja inštrumentov zemljiške 

politike, k spodbudam za izdelavo kvalitetnih strokovnih podlag za prostorske akte in k 

promociji različnih oblik sodelovanja s civilno družbo pri pripravi prostorskih aktov. 

 

 

Analiza in komentarji k posameznim členom predloga ZUreP-2 

 

1. poglavje: Strategija prostorskega razvoja Slovenije od 16. člena dalje 

Členi opredeljujejo Strategijo prostorskega razvoja Slovenije kot temeljni državni razvojni dokument o 

usmerjanju razvoja v prostoru, njen namen, vsebino, postopek priprave ipd. 

 

Komentar: Iz prehodnih določb ni razvidno, kdaj in na kak način se razveljavi sedaj veljavna Strategija 

prostorskega razvoja Slovenije - SPRS (Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uradni list 

RS, št. 76/04), sklepati je, da jo bo nadomestila nova Strategija prostorskega razvoja Slovenije. 

Menimo, da je veljavna SPRS vsebinsko dober dokument, ki sicer potrebuje dopolnitve za vsebine, ki 

leta 2003 še niso bile predmet prostorskega načrtovanja, da pa je večja težava ta, ker veljavne SPRS 

nobeden od (ključnih) nosilcev ne smatra kot merodajne. Tako se prostorske politike ne presojajo v 

smislu skladnosti s SPRS, pač pa zgolj skozi sektorske zakonodaje, posledično se tudi ne usklajujejo s 

sklicevanjem na SPRS, pač pa na sektorske dokumente.  

 

Pripomba na osnutek ZUreP-2:  

V zakonu je potrebo zagotoviti, da konsenz, dosežen na nivoju SPRS, postane odločujoč v primeru 

usklajevanja različnih (razvojnih in varstvenih) politik v prostoru na vseh nižjih nivojih (regionalnem in 

lokalnem).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3397
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3. poglavje: Trajnostna urbana strategija od 34. člena dalje 

Členi opredeljujejo Trajnostno urbano strategijo (TUS) kot razvojni dokument celovitega urejanja 

prostora za mesta in naselja mestnega značaja kot generatorjev prostorskega in občega družbenega 

razvoja.  

 

Komentar: Povsem nepotrebno je, da se ZUreP-2 opredeljuje do TUS in celo določa, da se vsebina TUS 

lahko povzame iz strateškega dela OPN (7. odstavek) ali da je vsebina TUS celo enaka vsebini 

urbanističnih načrtov (5. odstavek). TUS so razvojni dokumenti, ki s področjem ZUreP-2 nimajo vsebnike 

povezave, še najmanj je smiselno predpisovati »copy-paste« metodo, ker bodo tako TUS postale zgolj 

»lepljenka« različnih dokumentov in same sebi namen.   

 

Pripomba na osnutek ZUreP-2:  

Predlagamo, da se v celoti brišeta 34. in 35. člen.  

 

37. člen (usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami) v povezavi z 104. členom (javna 

predstavitev osnutka občinskega prostorskega načrta) 

Člen določa, da se razvojne potrebe usklajujejo z varstvenimi zahtevami in sicer tako, da se doseže 

racionalna raba prostora glede na kakovost prostorskih potencialov za posamezne dejavnosti ter 

upoštevajo obstoječe kakovosti naravnih in ustvarjenih sestavin in prepoznavnosti krajine. 

 

Komentar: Usklajevanje razvojnih in varstvenih zahtev je v pripravi občinskih prostorskih aktov 

prepuščeno občinam, glede na osnutek ZUreP-2 lahko upamo, da bo aktivno vlogo pri tem usklajevanju 

prevzela država (prostorski svet vlade). Kljub temu bi bilo smiselno že v najzgodnejšo fazo priprave 

akta vključiti ključne akterje v prostoru. Trenutni sistem namreč predvideva, da se najprej pripravijo 

rešitve, do katerih šele v zadnji fazi posamezni nosilci urejanja prostora kot nosilci izvajanja svojih 

lastnih politik zavzemajo stališča. Zato bi bilo smiselno že v fazi pred izdelavo konkretnih rešitev 

oblikovati operativna delovna telesa ali podobno, ki bi uskladila svoje politike v prostoru še pred 

samo izdelavo rešitev (v prostorskih aktih).   

 

Pripomba na osnutek ZUreP-2:  

Dopolni se 104. člen in sicer tako, da se smiselno v besedilo člena doda naslednje: »Z namenom, da se 

uskladijo ali preverijo ključne vsebine in rešitve, se lahko organizira prostorska konferenca, na katero 

so vabljeni nosilci urejanja prostora.« 

Prouči se možnost, kako v najzgodnejšo fazo (ne samo preko splošnih smernic) vključiti ključne nosilce 

urejanja prostora kot neke vrste posvetovalno telo ali podobno.  

 

46. člen (posamična poselitev zunaj območij naselij) 

Člen določa vrste možnih posegov na območjih posamične poselitve zunaj območij naselij, pri tem loči 

med razpršeno poselitvijo in razpršeno gradnjo po analogiji ZPNačrt. Še vedno pa ni rešen način 

določanja razpršene gradnje (merila, kriteriji, metodologija)2, čeprav se je to že v ZPNačrt pokazalo 

kot velik problem, saj so se Občine v enaki arhitekturni krajini povsem drugače lotevale pristopov do 

te problematike. 

                                                           

2 Možne metodologije in način obravnave disperzne poselitve (kot poselitve izven strnjenih naselij) mdr. 

obravnava doktorska disertacija Mojce Furman Oman, Razpršena gradnja v luči razvoja slovenske 

prostorske zakonodaje (mentor: prof. mag. Peter Gabrijelčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

arhitekturo, 2012), ki jo je vzpodbudila prav vpeljava predvidenega vsebinskega razločevanja razpršene 

gradnje od avtohtone razpršene poselitve v ZPNačrt leta 2007.  
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Pripomba na osnutek ZUreP-2:  

V 46. členu je potrebno jasno opredeliti metodologijo določanja območij razpršene gradnje oz. 

razpršene poselitve, sicer 4. odstavek 46. člena ni smiseln.  

 

58. člen (priprava vsebin prostorskih aktov)  

Člen določa, da se vsebine prostorskih aktov mdr. pripravijo tudi ob upoštevanju t.i. strokovnih podlag. 

 

Komentar: Obveznost izdelave strokovnih podlag je dobrodošel predlog v ZUreP-2, saj je to eden od 

načinov preveritve različnih razvojnih scenarijev v prostoru. Načelo strokovnosti se je v dosedanji 

praksi izvajalo desetletja, saj so bile strokovne podlage (vsaj s področja poselitve) pogoj za pripravo 

prostorskih aktov vse do uveljavitve ZPNačrt-1. V takratni praksi je (vsaj) nosilec urejanja prostora 

za področje poselitve zahteval utemeljitev razvojnih scenarijev občin z ustreznimi strokovnimi 

podlagami. Njihova vsebina sicer ni bila predpisana, so se pa občine koncem 20. in v začetku 21. st. 

posluževale najrazličnejših strokovnih praks pred dejanskim začetkom priprave prostorskih aktov (ali 

vzporedno z njim). Rezultat je bil izbor najustreznejših rešitev na podlagi strokovnih podlag. Te so 

tako lahko vsebovale analize stanja in različne razvojne scenarije, ki so bili preverjani že pred samim 

vsebinskim postopkom priprave akta z različnih strani (delavnice, anketiranja, neformalna posvetovanja 

z udeleženci, tudi nosilci urejanja prostora). Najustreznejša rešitev je nato bila predmet prostorskega 

akta, ki je bil tako hitreje sprejet, saj je bila že vnaprej neformalno preverjena in na načelni ravni 

usklajena z bistvenimi akterji ter sprejeta v lokalni skupnosti. To sicer ni bil zajamčeno uspešen 

pristop (strokovne podlage so se lahko bistveno razlikovale po kvaliteti in posledično po njihovi 

dejanski uporabnosti), je pa mnogokrat pripeljal do kvalitetno in hitro pripravljenih prostorskih aktov3. 

V opombi je opisan princip dela v eni od slovenskih občin, pri katerem je imelo aktivno vlogo s 

sofinanciranjem strokovnih podlag tudi ministrstvo in tako predstavlja primer dobre prakse 

učinkovitega sodelovanja. Predlog v ZUreP-2 tako daje dobre možnosti za obuditev nekdaj že 

vpeljanega sistema4 izdelave strokovnih podlag ter možnost aktivne (so)udeležbe ministrstva tudi v 

tem segmentu.  

 

 

 

 

                                                           

3 Eden od uspešnih primerov priprave prostorskih aktov na podlagi strokovnih podlag je predstavljen 

na spletni strani http://www.metro-sr.org/uploads/civilna.pdf. V Občini Dobrna smo v desetletju dela 

na področju priprave prostorskih aktov uporabili različne oblike sodelovanja in usklajevanja, tudi 

strokovne podlage (ene od njih je finančno podprlo tudi Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z 

Ministrstvom za gospodarstvo). S strokovnimi podlagami so bile izdelane analize stanja ter na podlagi 

teh pripravljeni različni razvojni koncepti, ki so bili nato med seboj preverjani; najustreznejši je bil 

izbran in usklajen na načelnem nivoju tako v lokalni skupnosti kot med ključnimi nosilci razvoja in 

ostalimi deležnik ter kot tak predmet nadaljnjih prostorskih aktov. Le-ti so bili zaradi ustrezne 

predpriprave izdelani izredno hitro. 

 
4 Strokovne podlage (razen urbanističnega načrta) v postopkih priprave po uveljavitvi ZPNačrt-1 niso 

bile več eksplicitno izpostavljene kot obvezno izhodišče za pripravo prostorskih aktov (na nekaterih 

mestih zakon sicer govori o načelu strokovnosti pri pripravi aktov, vendar hkrati razveljavlja ZUreP-1 

v členu, ki strokovne podlage določa kot enega od temeljev za pripravo prostorskih aktov), zato se 

jih Občine v zadnjih letih več ne poslužujejo, kar se v praski kaže kot korak nazaj pri izdelavi in 

usklajevanju razvojnih vizij.  

http://www.metro-sr.org/uploads/civilna.pdf
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Pripomba na osnutek ZUreP-2:  

Ministrstvo naj po uveljavitvi tega predloga zavzame politiko podpore stroki, kot jo je nekdaj že imelo 

in sicer s spodbujanjem dobrih praks izdelave strokovnih podlag, javnimi predstavitvami le-teh, 

finančno vzpodbudo Občinam pri pripravi strokovnih podlag ipd.  

 

60. člen (celovita presoja vplivov na okolje) 

Člen določa način celovite presoje vplivov na okolje ali presojo sprejemljivosti v postopku priprave 

prostorskega akta. V 3. odstavku določa, da se celovita presoja vplivov na okolje vedno izvede za 

prvi občinski prostorski načrt. 

 

Komentar: Taka odločitev je neracionalna in bo povzročila dodatne nepotrebne stroške v Občinah in 

podaljšala čas sprejema občinskih prostorskih načrtov (res je sicer, da ni več veliko Občin, ki še ne bi 

pričele s pripravo prvih občinskih prostorskih načrtov), kjer do sedaj tega postopka ne bi bilo 

potrebno izvesti. Obstajajo namreč tudi Občine (npr. Občina Tabor), ki so v postopku priprave (prvega) 

občinskega prostorskega načrta prejele odločbe, da postopka celovite presoje vplivov na okolje ni 

potrebno izvesti. Dodatne časovne in finančne obveznosti iz naslova celovite presoje lahko po 

nepotrebnem podaljšujejo čas priprave (prvih) občinskih prostorskih načrtov. 

 

Pripomba na osnutek ZUreP-2:  

V 3. odstavku 60. člena se briše določilo »Celovita presoja vplivov na okolje se vedno izvede za prvi 

občinski prostorski načrt.« 

 

68. člen (prostorski svet vlade) v povezavi z 109. členom (uskladitev predloga občinskega 

prostorskega načrta) 

Člen opredeljuje vlogo in sestavo prostorskega sveta vlade kot eno večjih novosti predloga ZUreP-2. 

Nekatere od nalog prostorskega sveta so: potrjevanje splošnih smernic nosilcev, potrjevanje 

posameznih pravil urejanja prostora iz državnega prostorskega reda, potrjevanje Strategije 

prostorskega razvoja Slovenije, obravnava in potrjevanje občinskih prostorskih načrtov, v nekaterih 

primerih obravnava državnih prostorskih načrtov. Kot stalne člane sveta vlade člen določa državne 

sekretarje ministrstev, ki so stalni državni nosilci urejanja prostora, državnega sekretarja ministrstva, 

pristojnega za gospodarstvo in druge. 

 

Komentar: Gre za nov organ, za katerega se predvideva ključna vloga pri zadevah s področja 

prostorskega razvoja. Sicer iz osnutka ZUreP-2 ni jasno, ali bo imel prostorski svet tudi diskrecijsko 

pravico v primeru neusklajenih razvojnih politik prostorskega akta in kakšen bo način glasovanja oz. 

odločanja o tem. Tudi časovni roki niso jasno določeni (109. člen govori le o tem, da se predlog občine 

uvrsti na naslednjo možno sejo prostorskega sveta, 68. člen določa, da prostorski svet deluje na 

rednih mesečnih sejah), ni jasno, kako bo v primeru, ko ne bo doseže konsenz oz. ali se bodo gradiva 

občine prestavljala na naslednje seje sveta ipd. Iz osnutka ZUreP-2 verjetno lahko sklepamo, da bo 

navedena in druga vprašanja urejal poslovnik, ki ga potrjuje vlada (68. člen).  

 

Gre za ključno novost osnutka ZUreP-2, s katero bo najverjetneje bistveno pospešeno sprejemanje 

OPN-jev, pri čemer pa bo odločilnega pomena, na kak način bo prostorski svet vlade deloval. Zato 

predlagamo, da se še posebej skrbno pripravi poslovnik, pri čemer upamo, da se bo njegov 

pripravljavec lahko uspešno izognil pritiskom različnih interesnih skupin in da bo pri odločanju sveta 

prevladalo načelo zamišljenega »nadsektorskega« organa.  

 

Menimo tudi, da je sestava sveta ustrezno zamišljena. Iz javnosti se sicer pojavljajo predlogi, da bi 

bilo potrebno v svet vključiti predstavnike zbornic in fakultet. Na tem mestu se s tem ne strinjamo. 
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Rešitve, ki bodo predmet predloga OPN, bodo predhodno že strokovne ocenjene z vidika urbanistične 

ustreznosti (v oceni osnutka in v oceni predloga OPN), torej dodatna strokovna presoja s strani 

drugih predstavnikov stroke ni potrebna. V delovanje prostorskega sveta vlade bi kvečjemu zaradi 

prevelike številčnosti sveta vnesla dodatne organizacijske težave, podvajalo pa bi se strokovno 

presojanje akta z urbanističnega vidika, kar niti ni namen prostorskega sveta.  

 

Pripomba na osnutek ZUreP-2:  

Ključnega pomena bo način delovanja prostorskega sveta vlade, zato naj se poslovniku njegovega 

delovanja posveti še posebej velika skrb. Sestava sveta je ustrezno zamišljena in je ni smiselno 

povečevati.  

 

od 94. člena dalje (občinski prostorski načrt)  

Členi določajo namen, vsebino in postopek priprave občinskega prostorskega načrta.  

 

Komentar: Predlogi v ZUreP-2 glede vsebine in namena občinskih prostorskih načrtov ostajajo v 

splošnem precej podobni dosedanjim rešitvam v ZPNačrt, saj je pripravljalec zakona verjetno skušal 

obdržati kontinuiteto z do sedaj sprejetimi občinskimi prostorskimi načrti (kar gre pozdraviti, še 

posebej ob izkušnji spremembe zakonodaje leta 2007, ko se je dotedanje delo na prostorskih aktih po 

ZUreP-1 izkazalo za povsem nepotrebno). Večja vsebinska oz. strokovna sprememba je sicer 

predlagana za območja naselij z načrtnim usmerjanjem vse nove gradnje v racionalne poselitvene oblike 

in preprečevanjem disperzije. Na splošno je tak pristop strateško primeren, saj omogoča racionalen 

prostorski razvoj, je pa za majhne slovenske občine z izredno majhnimi naselji vprašljiv predviden 

podroben nivo določanja območij v okviru ureditvenega območja naselij (97. člen).  

 

Glede postopka priprave občinskih prostorskih načrtov pa osnutek ZUreP-2 predvideva večje 

spremembe glede na veljaven ZPNačrt, v nekaterih delih so rešitve podobne kot v ZUreP-1 (npr. ni 

več 1. mnenj nosilcev urejanja prostora) ali celo še prej (npr. prostorsko svet vlade analogno t.i. 

»medresorski komisiji«). 

 

Za razliko od ZPNačrt (38. člen) v ZUreP-2 ni več določeno, da se občinski prostorski načrt pripravi 

tudi na podlagi razvojnih potreb občine, zato ni jasno, ali in na kak način bodo razvojne potrebe občine 

vplivale na začetek postopka priprave občinskega prostorskega načrta.  

 

Nadalje ZUreP-2 (104. člen) določa, da občina lahko (ne torej, da »mora«) izvede javno predstavitev 

tekom priprave osnutka občinskega prostorskega načrta ter omogoči zbiranje pobud in pripomb. Ni 

torej jasno, kdaj in na kak način se bo občina odzvala na potrebe in pobude v občini in pristopila k 

izdelavi občinskega prostorskega načrta (tudi ni zavezana časovnim rokom). Tudi faza javne 

predstavitve osnutka je postopkovno preveč podoba fazi javne razgrnitve dopolnjenega osnutka, saj 

sformalizira sicer dobro zamišljen inštrument, ki pa bi po našem mnenju moral imeti bolj seznanitveno 

in posvetovalno vlogo (kot so bile npr. 1. prostorske konference po ZUreP-1). Ker zakon predpisuje 

proceduralno obliko seznanitve (predvsem faza obravnave pobud in pripomb, zavzemanje stališč, objava 

stališč), bo Občine to zaradi dodatnega dela in časovnega faktorja odvračalo od uporabe te možnosti.  

 

Za razliko od ZPNačrt na osnutek občinskega prostorskega načrta ni več predvideno pridobivanje 1. 

mnenj nosilcev urejanja prostora, pač pa ocena osnutka, ki jo v 60 dneh pripravi ministrstvo, pristojno 

za prostor. To poda oceno (105. člen) vsebinskih rešitev, ki se nanašajo predvsem na urbanistična 

merila, pri čemer se lahko (ne: »mora«) posvetuje z državnimi nosilci urejanja prostora. Je pa 

predvidena rešitev v ZUreP-2, kjer ima ministrstvo, pristojno za prostor, večjo težo (kot doslej), 

bistveno (strokovno) boljša, saj gre zakon v smeri, da se bodo sprejemali urbanistično kvalitetni 
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prostorski akti. Vprašanje sicer je, kakšno težo bo imela pripravljena ocena osnutka občinskega 

prostorskega načrta napram kasnejšim mnenjem nosilcev urejanja prostora, kakšna bo ta ocena v 

primeru, ko bo (v sicer neobligatornem) posvetovanju z drugimi nosilci prišlo do razhajanja med njimi, 

kakšne so časovne omejitve (če se npr. rok 60 dni za pripravo ocene prekorači) in podobno.  

 

V oceni osnutka bo nadalje preverjena zgolj skladnost z ZUreP-2 in njegovimi podzakonskimi akti ter s 

prostorskimi akti države, ne pa tudi skladnost z drugimi prostorskimi politikami (kmetijsko, okoljsko, 

naravovarstveno, gospodarsko, …). Občina sicer lahko zaprosi, da se v oceni poda opredelitev do 

posameznih vsebinskih rešitev, vendar iz osnutka ZUreP-2 ni jasno, ali se bo ta ocena še vedno 

nanašala na preverjanje skladnosti samo s prostorsko zakonodajo.     

 

Tako bo javno razgrnjen prostorski akt v dopolnjenem osnutku sicer skladen z ZUreP-2, prostorskimi 

akti države, morebitnimi medobčinskimi akti in morebitnim občinskim strateškim načrtom (sprejetim kot 

samostojen akt), ne bo pa njegova skladnost preverjana s strani drugih resorjev. Po ZPNačrt je bil na 

javni razgrnitvi razgrnjen že v večji meri usklajen akt (s 1. mnenji nosilcev), podobno je bil po ZUreP-1 

razgrnjen akt že v veliki meri usklajen (s smernicami nosilcev). Taka rešitev ima dve plati: na eni 

strani bo možno upoštevati večji obseg podanih pripomb na javni razgrnitvi kot doslej (če bodo 

pripombe seveda skladne s konceptom prostorskega akta), saj v praksi po ZPNačrt ni bilo mogoče 

upoštevati niti manjših sprememb brez ponovitve postopka od 1. mnenja dalje. Na drugi strani je 

rešitev vprašljiva, ker bodo javno razgrnjene vsebine, do katerih nosilci urejanja prostora še niso 

podali opredelitev in je vprašanje, v koliko meri bodo nazadnje dejansko lahko realizirane. Slednje je 

odvisno tudi od tega, kakšno težo bo imela ocena osnutka ministrstva, pristojnega za prostor v fazi 

usklajevanj. 

 

Rešitve glede javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka ostajajo enake kot v ZPNačrt.  

 

V nadaljevanju je postopek spet nekoliko drugačen kot po ZPNačrt. Ob upoštevanju pripomb iz javne 

razgrnitve se pripravi predlog občinskega prostorskega načrta, za katerega ministrstvo, pristojno za 

prostor ponovno pripravi oceno, v postopke pa se prvič vključijo nosilci urejanja prostora; ti sicer že 

prej »sodelujejo« v postopku tako, da objavljajo svoje smernice, ki jih je potrebno upoštevati pri 

pripravi prostorskega akta. 

 

Ključna novost v postopku priprave občinskih prostorskih načrtov je možnost njihove uskladitve na 

državnem nivoju, na novem prostorskem svetu vlade (gl. komentarje na 68. člen). Taka rešitev se v 

teoriji kaže kot ustrezna, saj je ravno v fazi usklajevanj različnih prostorskih politik prihajalo v 

dosedanjih postopkih do največjih težav in časovnih zamud. Glede na to, da se predvideva aktivna 

vloga države pri tem usklajevanju, lahko upravičeno pričakujemo, da bo taka zakonska rešitev vodila h 

krajšim rokom sprejemanja občinskih prostorskih načrtov.     

 

Pri sprejemu in objavi občinskega prostorskega načrta so predlogi ZUreP-2 nekoliko drugačni kot v 

ZPNačrt in sicer se spet zakon približuje zakonskim rešitvam iz ZUreP-1; za razliko od ZPNačrt (kjer 

je občinski svet sprejel prostorski akt na podlagi mnenj nosilcev in tako Občina sama nosi popolno 

odgovornost za njegovo usklajenost, 52. člen ZPNačrt) ZUreP-2 pred sprejemom na občinskem svetu 

predvideva predhodno potrditev akta s strani ministra, pristojnega za prostor. Taka rešitev je 

ponovno dvoplastna: na eni strani podaljšuje časovni rok sprejemanja akta (minister ima rok 30 dni za 

potrditev, kar je sicer precej dolg rok, glede na to, da mora zgolj preveriti nekaj vsebinsko manj 

obsežnih zadev), na drugi strani pa ponovno uvaja nadzor države nad sprejemom (usklajenih) 

prostorskih aktov.   
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Pod vprašaj se postavljajo tudi vse določbe osnutka ZUreP-2, ki se vežejo na zagotavljanje 

prostorskega informacijskega sistema, če vemo, da se je ta pričel pripravljati že po ZUreP-1 leta 

2003, pa do danes še ni zaživel. 

 

Pripomba na osnutek ZUreP-2:  

94. člen se dopolni tako, da se določijo razvojne potrebe občine kot podlaga za pripravo občinskih 

prostorskih načrtov.  

Predlagamo, da se preveri, ali je predlagan podroben nivo členitve znotraj ureditvenega območja naselij 

(97. člen) potreben (smiseln) za majhne slovenske občine.  

104. člen se dopolni tako, da se javna predstavitev predpiše kot obligacija (ne svobodna izbira), ob 

tem da se njen postopek bistveno bolj poenostavi in približa konceptu prostorskih konferenc po 

analogiji ZUreP-1 (torej brez formaliziranega sprejemanja stališč občine do pobud ipd.).  

Opcijsko: 104. člen se dopolni tako, da s predpiše način zbiranja pobud, v primeru ko občina ne izvede 

javne predstavitve tekom priprave osnutka občinskega prostorskega načrta.  

110. člen se v drugem odstavku spremeni tako, da se rok ministrstva skrajša iz 30 na 15 dni.  

Predlagamo, da pripravljavec zakona prouči dileme iz zgornjega komentarja, kot npr.  

- 105. člen: v katerih primerih se bo ministrstvo posvetovalo z državnimi nosilci in na kak način 

ter kako bo v tem primeru zagotovilo predviden rok izdelave ocene 60 dni, če vemo, da nosilci 

v dejanjih po ZPNačrt bistveno kršijo 30 dnevne z zakonom predpisane roke 

- 105. člen, ali se za opredelitev do vsebinskih rešitve iz 6. odstavka (»Občina lahko Ministrstvo 

zaprosi, da se v oceni posebej opredeli do posameznih vsebinskih rešitev«) šteje opredelitev v 

urbanističnem smislu; kaj pa, če bodo Občine želele preveriti ustreznost z vidika drugih politik 

prostora (kmetijske, naravovarstvene ipd.)? 

- kakšno težo bodo imele (pozitivne) ocene osnutka in predloga OPN pri usklajevanju predloga 

(na prostorskem svetu vlade)? 

- ali bo ministrstvo v najkrajšem možnem času lahko dejansko zagotovilo delovanje državnega 

prostorskega informacijskega sistem? 

 

Tehnične napake: 

97. člen, 5. odstavek: sklic na tretjo alinejo 1. odstavka tega člena – vsebina ne obstaja 

97. člen, zadnji odstavek: napačno oštevilčen kot 5.  

 

2.5.5. Urbanistični načrt kot samostojen akt, od 119. člen (vsebina urbanističnega načrta) dalje 

Člen opredeljuje urbanistični načrt kot samostojen akt in postopek njegovega sprejemanja na enak 

način kot se sprejema občinski prostorski načrt. 

 

Komentar: Rešitev ni smiselna, saj vpeljuje novo vrsto prostorskih aktov, ki ni potrebna (razvoj takih 

območij se lahko načrtuje z občinskim prostorskim načrtom ali v manjših delih z občinskim podrobnim 

prostorskim načrtom), hkrati pa jemlje dosedanjo kvalitetno strokovno podlago za mestna območja in 

druga naselja, saj je vsebina in nivo urbanističnega načrta do sedaj veljala kot usmerjevalna in 

strokovna podlaga za pripravo prostorskih aktov. Bolj smiselno bi bilo, da bi urbanistični načrti dobili 

dejansko težo v postopkih usklajevanja različnih prostorskih politik v prostoru.  

 

Problematična je tudi določba, da se v urbanističnem načrtu opredeljujejo vsebine na podlagi TUS, če 

vemo, da so se lahko urbanistični načrti po ZPNačrt izdelovali tudi za območja, za katere ni 

predvidena izdelava TUS.  
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Pripomba na osnutek ZUreP-2:  

Urbanistični načrt naj ostane (obvezna) strokovna podlaga in ne nova vrsta prostorskega akta. Naj pa 

zakon ob tem da urbanističnim načrtom ustrezno težo v postopkih usklajevanj različnih prostorskih 

politik, ki je ta strokovna podlaga v tem trenutku dejansko nima.  

 

od 123. člena dalje (občinski podrobni prostorski načrt) 

Členi določajo namen, vsebino in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.  

 

Komentar: Predlogi glede občinskega podrobnega prostorskega načrta v ZUreP-2 so precej podobni 

vsebinam veljavnega ZPNačrt, saj je pripravljalec zakona očitno želel obdržati kontinuiteto priprave že 

uveljavljenih izvedbenih prostorskih aktov. Tudi v praksi se pri pripravi občinskih podrobnih 

prostorskih načrtov občine in načrtovalci ter nosilci urejanja prostora srečujemo z bistveno manj 

težavami kot na višji ravni (pri pripravi občinskih prostorskih načrtov), zato niti ni potreb za bistvene 

spremembe zakona v tem delu.  

 

Večja razlika je v »pobudi« (125. člen), ki ima v osnutku ZUreP-2 tudi formalno možnost vplivanja na 

začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, kar npr. z ZPNačrt še ni bilo določeno. 

Bo pa zato morala biti pobuda investitorja podrobneje predstavljena in že vsebuje nekatere vsebine, ki 

so predmet nadaljnjega občinskega podrobnega prostorskega načrta (skladnost s hierarhično višjim 

prostorskim aktom, grafične prikaze območja z opisom in prikazom načrtovanih objektov in drugih 

posegov v prostor ter predlog njihove umestitve v prostor s prikazom možnosti priključevanja na 

komunalno opremo). Slednje pomeni, da bodo določeni stroški nastali že pred samim začetkom izdelave 

prostorskega akta, ki bodo – v primeru , da Občina pobude ne bo ocenila kot ustrezne – ostali 

nepovrnjeni. Torej je predpisan obseg vsebine pobude investitorja prevelik. 

 

Nekoliko nejasne so tudi obveznosti objave posameznih faz občinskega prostorskega načrta v 

prostorskem informacijskem sistemu (ni jasno, kdo in v kakem roku zagotovi objavo, kot tudi ne način 

priprave gradiv za objavo, če vemo, da so za občinske podrobne prostorske načrte uporabljene tako 

številne tehnike in oblike priprave gradiva kot je število načrtovalcev samih). Tudi sicer je obveznost 

objav v prostorskem informacijskem sistemu (na ravni države) vprašljiva, če vemo, da občani spremljajo 

postopke prostorskega načrtovanja v lokalnem okolju na spletnih straneh Občin.  

 

Pripomba na osnutek ZUreP-2:  

Zmanjša naj se vsebina pobude investitorja (125. člen) na smiselnem obseg, na podlagi katerega Občina 

še lahko odloči o njeni ustreznosti. 

Odpravi naj se obveznosti glede objav posameznih faz občinskega podrobnega prostorskega načrta v 

prostorskem informacijskem sistemu; namesto tega naj se določi obveznost objave na spletnih straneh 

Občine. 

Opcijsko: Odpravi naj se nejasnosti glede objav v prostorskem informacijskem sistemu. 

 

2.5.6 Zazidalni preizkus (122. člen), 2.6.4 Posebne določbe za spremembo podrobnejše namenske rabe z 

občinskim podrobnim prostorskim načrtom (135. člen), 2.6.5 Posebne določbe za občinski podrobni 

prostorski načrt za območje širitve naselja (136. člen) 2.6.6 Posebne določbe za občinski podrobni 

prostorski načrt za izjemno širitev območja stavbnih zemljišč (137.-142. člen), 2.8. Odstopanja od 

prostorskih atov (149. - 153. člen) 

ZUreP-2 prinaša na področju dopustnih odstopanj in posebnih določb za občinske podrobne prostorske 

načrte vrsto izjem, s katerim želi pripravljalec zakona najverjetneje pospešiti investicije, vendar se na 

tem mestu poraja veliko odklonilnih stališč in sicer vidik neenakosti pred zakonom in veliko korupcijsko 

tveganje (kako bo npr. Občina izmed množice pobud investitorjev za izjemne širitve območij stavbnih 
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zemljišč izbirala tiste, za katere bo dejansko pristopila k izdelavi prostorskega akta) ter 

nestrokovnost zaradi popolnoma fragmentirane obravnave prostora občine (uveljavlja se pobudniško 

planiranje »od spodaj navzgor« namesto strateškega planiranja »od zgoraj navzdol«, kar lahko 

privede do naslutenega vpliva na slovenski prostor). Ti predlogi so - v nasprotju s številnimi dobrimi 

rešitvami osnutka ZUreP-2 - izjemno škodljivi za prostor in za celoten sistem prostorskega 

načrtovanja. Množica mogočih dopustnih odstopanj bo namesto »izjeme« postava »pravilo«, z 

nekontroliranim in neusklajenim odzivanjem na trenutne parcialne interese pa bomo popolnoma 

zanemarili načelo celovitosti razvoja nekega območja (občine).  

 

Zaradi številnih možnih izjem, s katerimi se mimo celovitega občinskega prostorskega načrta načrtujejo 

ureditve s parcialnimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti ali se dopuščajo naknadna odstopanja5 

ali naknadna preverjanja z zazidalnim preizkusom, se vloga občinskih prostorskih načrtov zmanjšuje, 

saj se v praksi ne bo več načrtovalo celovito, pač pa se bo posegalo po številnih možnostih (na videz) 

hitrih rešitev. Slednje lahko privede do številnih težav v prostoru, predvsem pa do neusklajenega in 

fragmentiranega prostorskega razvoja; v neenak položaj postavlja investitorje, saj bo le za nekatere 

med njimi (prav gotovo ne za vse) občina vodila izjemne postopke z občinskimi podrobnimi prostorskimi 

načrti (izjema bo počasi prešla v pravilo). Zato bi se moral zakonodajalec odločiti, ali imajo občinski 

prostorski načrti sploh smisel ob vseh predvidenih možnih izjemah in odstopanjih. Dobronameren cilj, ki 

ga zakonodajalec gotovo ima, namreč skrajšanje priprave prostorskih aktov, ne bo dosežen z množico 

izjem, pač pa z reševanjem dejanske težave – s pospešitvijo priprave in sprejema (celovitih) občinskih 

prostorskih načrtov.  

 

Ker gre za vsebinsko izredno pomembne predloge osnutka ZUreP-2, na tem mestu podajamo daljšo 

pojasnilo, zakaj menimo, da so predviden izjeme neskladne z načrtovalsko prakso v Slovenji. Del 

obrazložitev je tudi enak, kot smo jih v zavodu Metro SR pripravili 17.12.2012 za potrebe obravnave 

spornega 29. člena ZPNačrt na Mreži za prostor in na podlagi katerih je nato nastala pobuda za 

ustavno presojo. Nekatere od predlaganih izjem osnutka ZUreP-2 (137. člen), namreč »posnemajo« 

vsebino z ustavno odločbo razveljavljenega 29. člena ZPNačrt.  

 

V nadaljevanju želimo opozoriti, da so nameravane izjeme kontradiktorne tudi z že podanimi mnenji, 

priporočili in pojasnili ministrstva, pristojnega za prostor, kar pomeni, da gre za nepremišljene, 

nekonsistentne rešitve, ki niso usklajene niti z lastnimi resorji Vlade.  

 

Že ob sami spremembi celotnega zakonodajnega okvira s področja prostorskega načrtovanja v letu 

2007 je stroka glasno opozarjala, da bistveni posegi v zakonodajo (v takratni ZUreP-1) niso potrebni. 

Takratno Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) je odločitev Vlade RS utemeljevalo s 

                                                           

5 V praksi nam tudi sicer ni znano, da bi zaradi prostorskih aktov (med njimi tudi občinskih podrobnih 

prostorskih načrtov, ki se načeloma izdelujejo za znanega investitorja in so z njim vselej usklajeni) bile 

investicije onemogočene do te mere, da bi jih bilo možno speljati le z dopustnim odstopanjem. Če je 

takih primerov malo, potem pomeni, da prostorski akti niso bili ustrezni ali da se je investicijska 

namera že toliko spremenila, da zahteva spremembo prostorskega akta; če pa jih je tako veliko, da že 

zahtevajo zakonsko uvedbo možnosti dopustnih odstopanj, potem imamo predpisano pretogo prostorsko 

zakonodajo. Kot rečeno, nam taki primeri iz prakse sploh niso znani, bi bilo pa smiselno, da 

zakonodajalec predstavi primere, na podlagi katerih se je odločil za formaliziranje dopustnih odstopanj. 

Čeprav se na prvi pogled zdi, da se s pomočjo takih izjem hitreje izpelje investicija, pa v splošnem 

velja, da možnost nekontroliranih izjem ustvarja nestabilno okolje (tudi za vlagatelje), nedorečenost, 

izpostavlja korupcijsko tveganje in krepi neenakost pred zakonom.  
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tem, da nov ZPNačrt predvideva en sam obvezen prostorski akt – OPN, ki se bo pripravljal in 

sprejemal kot enovit dokument in ki bo (1) celovito obravnaval prostorsko problematiko občine (gl. 

dopis MOP, št. 10.4.2007, namenjen vsem Občinam v RS, dat. 0071-44-2006). Potrebo po zakonodajni 

spremembi v tem dopisu MOP utemeljuje tudi z novim urbanističnim načrtom, t.j. z novo vsebino OPN, ki 

predstavlja podlago za določitev vsebin OPN za območja mest, naselij mestnega značaja ali drugih 

razvojnih središč; ob tem MOP navaja, da je bistvena sprememba med ZUreP-1 in ZPNačrt ta, da je dan 

večji »poudarek na urbanističnem urejanju mest in drugih naselij«.  

 

Kljub drugačnim težnjam Občin, ki so želele svoj prostorski razvoj usmerjati tudi v območja izven 

strnjenih naselij, je MOP nadalje zavzel jasno stališče, da mora Slovenija slediti evropskemu pravnemu 

redu tudi z (2) načeli trajnostnega prostorskega razvoja in načeli usmerjanja prostorskega razvoja 

naselij (gl. dopis MOP, namenjen Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije št. 35001-

251/2008/2 in 35001-386/2008/2, dat. 17.10.2008). V tem dopisu pojasnjuje tudi, da se prostorski razvoj 

z namenom doseganja racionalne rabe prostora »usmerja v obstoječa naselja z gradnjo na prostih, 

degradiranih in nezadostno izkoriščenih zemljiščih in s prenovo obstoječih grajenih struktur, ki ji zakon 

daje prednost pred novogradnjami«.   

 

Poleg vsega navedenega pa je MOP opozoril tudi na pomen (zgodnejšega) (3) vključevanja javnosti v 

postopke priprave prostorskih aktov lokalnih skupnosti (gl. dopis MOP, namenjen Vsem občinam v RS, 

št. 35001-161/4, dat. 17.5.2011). Takoj v začetku tega dopisa MOP poudari, da je »sodelovanje pri 

urejanju prostora pravica in odgovornost vsakogar« ter nadaljuje z utemeljitvijo: »Vključevanje javnosti 

v urejanje prostora vpliva na stopnjo odgovornosti za stanje v prostoru, povečuje verodostojnost 

sprejetih odločitev, prispeva h kakovosti stanja in rabe prostora ter krepi pripadnost skupnosti. 

Pravica do sodelovanja ne pomeni uveljavljanje posameznih rešitev in potreb v prostoru, pač pa je 

priložnost za njihovo predstavitev, primerjavo z drugimi in predvsem pot do oblikovanja novih skupnih 

potreb in boljših rešitev v prostoru«. Možnost sprejemanja naknadnih odstopanj od prostorskih atov 

(149. - 153. člen) in možnost naknadne izdelave zazidalnega preizkusa (122. člen) javnosti ne vključuje 

tak način. 

 

Poleg vseh strokovnih pomislekov glede uveljavljanja številnih izjem lahko neutemeljenost možnih izjem 

v osnutku ZUreP-2 dokažemo s kontradiktornostjo države same s sabo in sicer z odstopanjem od 

vseh 3 točk iz predhodnega besedila: 

 

OPN celovito obravnava prostorsko problematiko občine, vse ureditve v mestih in naseljih mestnega 

značaja se načrtujejo na podlagi urbanističnega načrta, OPN temelji na načelih trajnostnega razvoja, pri 

njegovi pripravi pa sodelujejo 4 bistveni sistemi: lokalna skupnost, nosilci urejanja prostora, stroka in 

javnost. Rezultat njihovega medsebojnega sodelovanja je prostorski akt, ki med drugim določa cilje in 

izhodišča prostorskega razvoja občine, prostorske ureditve lokalnega pomena ter pogoje umeščanja 

posegov v prostor.   

Izjeme iz osnutka ZUreP-2 pa ne dosegajo nič od navedenega (!):  

1. kršena je celovitost obravnave prostorske problematike občine 

1.1 posamezni občinski podrobni prostorski načrti v smislu vsebin 135., 136. in še posebej 137. 

člena so parcialni prostorski akti, ki obravnavajo zgolj posamezna manjša območja občine 

neoziraje se na krovni občinski prostorski načrt (137. člen !), s čimer se njen prostorski razvoj 

drobi na nepovezane fragmente (kar je v nasprotju tudi z osnutkom ZUreP-2 samim, ki v 3. 

členu določa, da je cilj urejanja prostora »omogočati skladen prostorski razvoj… «. 
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1.2 možnost dopustnih odstopanj od prostorskih aktov (149. – 153. člen) povzroča nekontrolirano 

in fragmentirano načrtovanje prostora 

1.3 urbanistični načrti kot podlaga za načrtovanje mest in naselij mestnega značaja nimajo več 

svoje vloge, saj se skladnost izjemnih postopkov ne preverja z urbanističnimi načrti 

1.4 možne izjeme negirajo bistvo OPN, ki naj bi bil enovit dokument in naj bi prostor občine 

obravnaval celovito, 

1.5 izjemna širitev stavbnih zemljišč (137. člen) je ne samo v nasprotju s predhodno navedenimi 

mnenji ministrstva, pristojnega za prostor (gl. dopis MOP, št. 10.4.2007, namenjen vsem občinam 

v RS, dat. 0071-44-2006), pač pa tudi s samim osnutkom ZUreP-2 in sicer z načrtovanim 

usmerjanjem poselitve v naselja (41. člen: »Nova poselitve se praviloma usmerja v naselja.«), saj: 

- je mogoče občinski podrobni prostorski načrt za izjemno širitev območja stavbnih zemljišč 

sprejeti za katerokoli območje občine (torej tudi za območja izven strnjenih naseljih) 

- v območjih strnjenih naselij, za katera je izdelan urbanistični načrt, je lahko tak prostorski 

akt tudi v nasprotju z urbanističnim načrtom, kar negira vlogo samega urbanističnega 

načrta,  

- tak prostorski akt že po svojem namenu daje prednost širitvi pred notranjim razvojem (kar 

je v nasprotju tudi s ciljem doseganja racionalne rabe prostora iz 9. odstavka osnutka 

ZUreP-2) 

- tak prostorski akt se sprejema brez strokovne presoje, ali je znotraj naselja na voljo 

dovolj / premalo stavbnih zemljišč za njegov razvoj, kar je v nasprotju z 43. členom 

osnutka ZUreP-2 

- tak način planiranja v neenak položaj postavlja investitorje, ki bodo podali predloge za 

širitev naselja v postopku OPN, saj jih bo čakalo zahtevno usklajevanje v okviru celovitega 

prostorskega akta ter izdelava potrebnih strokovnih podlag (58. člen osnutka ZUreP-2) in 

bilanc (43. člen), medtem ko je možnost širitve po 137. členu bistveno hitrejša, strokovne 

podlage (bilance) pa niti niso zahtevane 

 

1.6 izjemna širitev stavbnih zemljišč (137. člen) je v nasprotju tudi s temeljnim načelom prevlade 

javnega interesa (11. člen osnutka ZUreP-2), ki določa, da morajo pri prostorskem načrtovanju 

občinski organi upoštevati javni in zasebni interes ter ju skladno s cilji prostorskega 

načrtovanja med seboj pretehtati; pri parcialnem in neusklajenem načrtovanju prostorskega 

razvoja z neskončnim številom prostorskih aktov o širitvah na neskončno lokacijah (osnutek 

ZUreP-2 namreč ne določa, koliko takih aktov lahko Občina sprejme in na koliko različnih 

lokacijah) se ne dosegajo cilji prostorskega razvoja (3. člen osnutka ZUreP-2): 

- zaradi parcialnih razdrobljenih potreb je onemogočen skladen prostorski razvoj, 

- zaradi neracionalnosti gradnje, ki jo lahko omogoča tak prostorski akt, sta onemogočena 

trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč ter s tem racionalna 

raba prostora  

- zaradi prostorske in časovne razdrobljenosti (te prostorske akte je mogoče sprejeti kjerkoli 

in kadarkoli) je onemogočeno prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujoče se razmeščanje 

dejavnosti v prostoru 

2. kršena so načela trajnostnega prostorskega razvoja in načela ohranjanja prepoznavnih 

značilnosti prostora 
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2.1 načela trajnostnega prostorskega razvoja so sistematično kršena, saj izjeme (med njimi 

predvsem 137. člen) omogočajo tudi vse vrste neracionalne gradnje (gradnje izven strnjenih naselij, 

razpršeno gradnjo, gradnjo na komunalno nezadostno opremljenih zemljiščih, prednost imajo nove 

gradnje pred prenovo ipd.),  

2.2 izjeme (med njimi predvsem 150. člen) ne zagotavljajo usklajevanja razvojnih potreb s 

kakovostnimi grajenimi ali drugače ustvarjenimi sestavinami prostora ter s prepoznavnostjo krajine,  

2.3 v povezavi s predhodno točko je kršeno temeljno načelo strokovnosti (14. člen osnutka ZUreP-

2), saj spremembe na podlagi zaprosila investitorja ne temeljijo na strokovnih dognanjih o lastnostih 

in zmogljivostih prostora, prav tako pa se ne pripravljajo skladno s strokovnimi metodami 

prostorskega načrtovanja,  

2.4 zaradi izključitve stroke je kršeno načelo ohranjanja prepoznanih značilnosti prostora (13. člen 

osnutka ZUreP-2) (v postopku po 150. členu npr. nihče ne preverja, ali je načrtovana gradnja 

skladna s prepoznavnimi značilnostmi prostora), prav tako ni mogoče preveriti, kako izjemna 

odstopanja vplivajo na identiteto prostora, s čimer je prav tako kršeno načelo ohranjanja 

prepoznavnih značilnosti prostora, ki določa, da mora prostorsko načrtovanje upoštevati vrednote 

in prepoznavnost obstoječih naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih struktur, ki zaradi posebnih 

geografskih, kulturno-zgodovinskih, upravnih in socialno-ekonomskih in drugih pojavov razvoja 

sooblikujejo identiteto prostora in določajo njegove značilnosti.       

3. uvaja se odstopanje od uveljavljene hierarhije prostorskih aktov  

3.1 v 56. členu osnutka ZUreP-2 je postavljena jasna hierarhija med prostorskimi akti, ki sledi 

kontinuiteti še iz časov družbenega planiranja. Vendar pa ob tem osnutek ZUreP-2 uvaja izjeme, ki 

nastopajo zaradi dopustni izdelav izvedbenih prostorskih aktov najnižje ravni za izjemne širitve 

(137. člen). Uvajanje izjem v hierarhijo prostorskih aktov negira bistvo hierarhije same – očitno je 

ne potrebujemo, če hierarhične skladnosti nimamo dogovorjene in uzakonjene za vse primere.  

3.2 s sprejemanjem odstopanj od prostorskih aktov (150. člen osnutka ZUreP-2) ni več zagotovljene 

hierarhije med prostorskimi akti, kot je določena v 56. členu.  

4. drugi vidiki 

Ob vsem navedenem obstajajo tudi mnogi strokovni zadržki, npr. do 137. člena osnutka ZUreP-2 

(koliko naj bo veliko območje, ob katerem je predlagana širitev, kdo preverja, ali se ob tem 

ohranjajo kakovostne grajene sestavine prostora, koliko takih aktov lahko sprejme posamezna 

občina, po katerih merilih presoja, katere pobude zainteresiranih investitorjev bo upoštevala, po 

katerih merilih bo presojala, ali je pobudo primerneje obravnavati skozi postopek OPN ali skozi 

postopek izjemne širitve z OPPN, ali ob takih predlogih sploh še potrebujemo sistem prostorskega 

načrtovanja in prostorskih aktov, saj Občine k sprejemanju OPN-jev sploh niso več stimulirane ipd.) 

ali npr. do 150. člena osnutka ZUreP-2 (kdo in na kak način bo preverjal skladnost predlaganega 

odstopanja s pogoji varstva okolja, ohranjanja narave, ohranjanja kulturne dediščine ipd., kdo bo 

presojal, kaj je posamični primer po 7. odstavku – to je lahko npr. zvišanje etažnosti za eno 

stanovanjsko hišo ali pa za en večstanovanjski objekt – vsebinska razlika je ogromna, prav tako 

vpliv na prostor in na postopek vključevanja javnosti ipd.). 
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Predlagane številne izjeme ne upoštevajo niti ustavno varovanih kategorij, kot so pravna država, 

demokratična država, načelo pravne varnosti in varstvo zdravega življenjskega okolja. 

Predlagane izjeme uvajajo netransparentne postopke, v katerih ni določenih meril za izbor 

investitorjev in tako omogočajo uveljavitev močnejših interesov investitorjev, ki imajo ustrezno 

podporo v občinskih svetih. 

Možne izjeme bodo povzročile, da Občine ne bodo zainteresirane za sprejem občinskih prostorskih 

načrtov oz. za delovanje v skladu z njimi, saj imajo na voljo povsem odprto, enostavno, nejavno, 

hitro, netransparentno in predvsem neomejujočo drugo paleto možnosti, kako razširiti območja 

stavbnih zemljišč, omogočiti gradnjo na podlagi dopustnih odstopanj ali zazidalnih preizkusov ipd.  

Takšne izjemne možnosti predstavljajo enako problematične rešitve, kot jih je vseboval sporni 29. 

člen ZPNačrt, za katerega je bilo dokazovano, da predstavlja »neposredno kršitev 71. in 72. člen 

Ustave RS, ki določata, da zaradi smotrnega izkoriščanja zakon določa posebne pogoje uporabe 

zemljišč ter da je država dolžna skrbeti za zdravo življenjsko okolje. Pomemben del človekovega 

življenjskega okolja je namreč tudi prostor, v katerem živimo. Pozidava prostora, namembnost 

zemljišč, smotrna raba površin, skladnost poselitve, ter nasploh gradnja objektov upoštevajoč vse 

okoljske standarde so tako izrazitega pomena za zagotavljanje teh ustavno varovanih kategorij, saj 

prav formalna in materialna urejenost tega področja omogočata omejevanje avtoritativne moči 

države in s tem primerno zaščito okolja. Načrtovanje prostorskega razvoja je tako neposredno 

povezano z varstvom naravnega in bivalnega okolja. Varstvo okolja je celo izrecno opredeljeno kot 

eden od ciljev prostorskega načrtovanja [op. tudi v osnutku ZUreP-2]« (iz pobude za začetek 

postopka za oceno ustavnosti in predloga za zadržanje izvršitve 29. člena ZPNačrt, NVO iz Mreže 

za prostor in Plana B).  

Pripomba na osnutek ZUreP-2:  

Izločijo se vsi predlogi iz ZUreP-2, ki predstavljajo izjeme od splošno uveljavljenih načel prostorskega 

načrtovanja in sicer: možnost spremembe podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim 

prostorskim načrtom (135. člen), občinski podrobni prostorski načrt za območje širitve naselja (136. 

člen), občinski podrobni prostorski načrt za izjemno širitev območja stavbnih zemljišč (137.-142. člen), 

možnost izdelave zazidalnega preizkusa (122. člen) ter možnost odstopanja od prostorskega akta (od 

149. člena dalje). 

 

Z namenom krajšanja potrebnega časa v celotnem postopku priprave in sprejemanja občinskih 

prostorskih načrtov se predlagajo naslednje spremembe ZUreP-2: 

105. člen se dopolni z 8. odstavkom, ki se glasi »Če Ministrstvo v roku 60 dni ne opravi nalog, 

določenih v 2. odstavku tega člena, se šteje, da je ocena osnutka občinskega prostorskega načrta 

ustrezna, da je okoljsko poročilo ustrezno oz. v primeru iz tretje alineje 2. odstavka, da celovite 

presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti. V tem primeru za občino pri pripravi dopolnjenega 

osnutka občinskega prostorskega načrta ne veljajo določbe 1. odstavka 106. člena«. 

6. odstavek 105. člena se dopolni tako, da se doda besedilo: »V tem primeru se rok iz 2. odstavka 

tega člena ne podaljša«. 

108. člen se dopolni z 7. odstavkom, ki se glasi: glasi »Če Ministrstvo v roku 30 dni ne opravi nalog, 

določenih v 3. odstavku tega člena, se šteje, da je ocena predloga občinskega prostorskega načrta 

ustrezna.« 

108. člen se dopolni z 8. odstavkom, ki se glasi: »Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne podajo 

in objavijo mnenj, skladno z 3. odstavkom tega člena, se šteje, da se s predlogom občinskega 
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prostorskega načrta strinjajo in s tem potrjujejo skladnost predloga s predpisi iz njihovega delovnega 

področja.« 

V 108. členu se v 3. odstavku odpravi (najverjetneje redakcijska) napaka in sicer se beseda »osnutek« 

nadomesti z besedo »predlog«.  

3. odstavek 109. člena se dopolni tako, da se prvi stavek v tem odstavku glasi: »Ministrstvo uvrsti 

predlog občine na naslednjo možno sejo prostorskega sveta, vendar ne kasneje kot v roku 30 dni od 

prejema predloga občine za obravnavo odprtih razvojnih in varstvenih vprašanj na prostorskem svetu 

vlade.« 

5. odstavek 109. člena se dopolni z: »Rok za pripravo vsebinskih usmeritev in rokovnih zahtev v pisni 

obliki je najkasneje 7 dni od seje prostorskega sveta«. 

Rok iz 2. odstavka 110. člen se skrajša iz 30 na 15 dni.  

 

od 154. člena dalje (poglavje: zemljiška politika) 

Členi združujejo na enem mestu pravno materijo zemljiške politike, ki je bila do sedaj razdeljena med 

ZUreP-1 in ZPNačrt, ter ji dodajajo nove možnosti aktivne zemljiške politike. Prostorski zakon brez 

teh možnosti nima učinka, zato je zakonodajalec s številnim naborom rešitev naredil korak naprej. 

 

Komentar: Poglavje možnosti inštrumentov aktivne politike je izredno obširno in uveljavitev s 

prostorskim aktom določene prostorske vizije (države, občine, območja) je možna le z uporabo teh 

inštrumentov. Zato bo v nadaljevanju ključno, kako bo država (in Občine) uporabljala in promovirala 

take inštrumente. Za njihovo uveljavitev bo namreč potrebna obsežna predstavitev, tudi primerov 

dobrih praks in podobno, če vemo, da majhnost in razdrobljenost slovenskih Občin rezultira tudi v zelo 

konservativnem vodenju občinske politike. Prav neznanje ali nepoznavanje vseh možnosti aktivne 

zemljiške politike povzroča njihovo neuporabo, kar je dejansko škoda, kljub dobronamernim ciljem 

države. Torej, promocija inštrumentov zemljiške politike in vsestranska pomoč občinam k njihovem 

vpeljevanju je prvi in nujni korak, da bodo inštrumenti tudi zaživeli v praksi. 

  

Nekoliko nejasen je sicer inštrument »prirastkarnina« in sicer v 185. členu, ki določa, da občina in 

zemljiška služba usklajeno vodita zemljiško politiko tako, da se v danih pogojih na najprimernejši način 

in na najprimernejših lokacijah zadovoljijo potrebe občine po zemljiščih, vendar brez visokega prirasta 

vrednosti zemljišč ob spremembi namenske rabe zemljišča. Slednje je praktično nemogoče, saj se širitev 

načrtuje na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, ki imajo bistveno nižjo tržno vrednost kot stavbna 

zemljišča (in s tem visoko prirastkarnino). Je pa tudi prirastkarnina eden od možnih regulatorjev 

vrednosti na trgu nepremičnin (razen, če ne bo inštrument povzročil dodatnega višanja vrednosti 

nepremičnin, ker bo prodajalec vkalkuliral prirastkarnino v ceno tako, da bo njegov »neto« dobiček čim 

višji).  

 

Kot je že zgoraj poudarjeno, bo pri uveljavljanju inštrumentov zemljiške politike potrebna čim večja 

promocija teh inštrumentov (nekateri med njimi so formalno predpisani že več kot 10 let, pa se do 

danes ne uporabljajo, kot npr. komasacija stavbnih zemljišč), da bodo v praksi dejansko zaživeli in tako 

postali del aktivnega prostorskega načrtovanja.  
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3. GZ  

 

Obstoječe stanje 

Največ težav po zaključeni umestitvi v prostor čaka investitorje v postopku pridobivanja gradbenega 

dovoljenja. Le ta je že v začetni fazi preobremenjen s pripravo zelo obsežne projektne dokumentacije 

ter plačilom komunalnega prispevka, čeprav nima nobenega zagotovila, da bo gradnja mogoča. To je za 

investitorja veliko finančno breme in za marsikoga prevelik poslovni riziko, da se v kaj takega sploh 

spušča.  

 

Še največ težav pa nastaja tam, kjer je potrebno okoljevarstveno soglasje. Tukaj se vodita dva ločena 

postopka, ki povzročata podvajanje tako dokumentacije kot procesnih dejanj upravnih organov, hkrati 

pa omogočata strankam v postopku (beri: nasprotnikom investicije) dvakratno uveljavljanje pravnih 

sredstev, kar na koncu investitorjem povzroči nepopravljivo finančno in poslovno škodo, hkrati pa jih 

odvrne od svoje investicijske namere.  

 

Predlog nove zakonodaje, GZ 

Predlagani GZ temelji na zmanjševanju tveganj investicijskih namer. To je tudi ključna zahteva večine 

nosilcev gospodarske dejavnosti, ki želijo investirati v gradnjo. Pri tem zmanjšuje obseg potrebne 

projektne dokumentacije pred pričetkom gradnje na tisti minimum, ki je potreben za izdajo upravne 

odločbe. Na drugi strani pa daje večjo odgovornost investitorju, projektantu, vodji gradnje in izvajalcu. 

Uzakonja tudi obveznost podajanja informacij, svetovanja in pomoči investitorju. Izredno pomembna je 

tudi možnost pridobitve predodločbe za posamezna vprašanja, ki dejansko investitorju v časovno 

omejenem obdobju zagotavlja odločitev o posamezni pravici (ustreznost gradbene parcele, zazidljivosti 

zemljišča, tolmačenje prostorskega akta), ki je zelo pomembna pri nakupu zemljišča. Predodločba je pri 

odločanju o gradbenem dovoljenju zavezujoča. S tem se bistveno zmanjšanje investicijsko tveganje. 

 

Izrednega pomena je združitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, ki 

dejansko stremi k racionalizaciji postopkov in k hitrejšemu upravnemu odločanju. V kolikor se bo ta 

zadeva uspešno implementirala v praksi, bo lahko bistveno pripomogla h konkurenčnosti Slovenije.  

 

Dobrodošel je tudi skrajšani postopek izdaje gradbenega dovoljenja, saj investitorju oziroma 

pooblaščenemu projektantu omogoča, da praktično sam pripravi vso potrebno dokumentacijo in soglasja 

oseb, ki imajo status stranke v postopku na način, da upravni organ samo potrdi gradbeno dovoljenje. 

To pomeni, da lahko investitor še pred pričetkom projektiranja ali pa vzporedno z njim, pridobi 

ustrezna soglasja, ki mu dejansko omogočajo pridobitev gradbenega dovoljenja.  

 

Predlog dopolnitev GZ 

45. člen (pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja) 

V ta člen je potrebno dodati rok upravnega organa za izdajo ali zavrnitev gradbenega dovoljenja, po 

podobnem principu kot je to v 52. členu, ki govori o enomesečnem roku. 

 

Na splošno predstavlja predlagani gradbeni zakon bistven korak naprej k zmanjševanju tveganj 

investicijskih namer in investitorju dejansko omogoča, da še pred pričetkom gradnje ali nakupa 

zemljišča preveri in pri pristojnem upravnem organu pridobi predodločbe za posamezna vprašanja, ki 

bistveno vplivajo na zmožnost pridobitve gradbenega dovoljenja.  
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4. ZPAI 

 

Osnutek Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih (ZPAI) trenutno v javnosti vzbuja največ 

odzivov, še posebej odklonilnih s strani ne-arhitekturne stroke. 

 

Menimo, da je osnutek ZPAI dobro pripravljen in da sledi cilju izboljšanja podobe grajenega okolja v 

Sloveniji. Upamo, da pripravljalec zakona ne bo klonil pod medijskimi pritiski in da bo zakon v 

zastavljeni vsebini tudi sprejet. 

 

Ob tem pa bi kljub temu opozorili na dve vsebini zakona, ki po našem mnenju nista ustrezni.  

 

Sistem licenc A, KA in P je za področje licence P enako neustrezen kot je postal z uveljavitvijo 

ZPNačrt. Če je licenca P po ZUreP-1 še imela nek smisel in pristojnosti, jih je po letu 2007 tudi te 

izgubila. Na to je s protestnim pismom javno opozoril že dr. Andrej Pogačnik, na tem mestu povzemamo 

njegove besede, ki najbolje opisujejo položaj posameznikov, ki imajo (samo) licenco P: 

 

»Licenca P Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS) bi morala postati izvorna in izključna licenca za 

prostorsko načrtovanje, ne pa »tolažilna nagrada« za geografe, geodete, komunalne inženirje – ki 

imajo izkušnje, znanja in opravljen strokovni izpit. Ob tem je licenca skoraj brez vseh pooblastil in 

možnosti samostojnega dela. Licenca P bi morala biti pod enakimi pogoji dosegljiva različnim strokovnim 

profilom pod pogojem ustreznih znanj in izkušenj. Povsem nepotrebno je vezati licenco za prostorsko 

načrtovanje za arhitekte in krajinske arhitekte z licenco za projektiranje« (Pogačnik, A, 2010:35 v: 

Simoneti, M. (ur.), ČAS je za spremembe v urejanju prostora Zbornik referatov in razprav, Ljubljana : 

Državni svet RS). 

 

Posamezniki, ki imajo torej samo licence P, dejansko nimajo nobenih formalnih možnosti vodenja in 

izdelave prostorskih aktov6, rešitev tako predstavlja popolno izključitev profilov, ki niso arhitekturne 

in krajinsko-arhitekturne stroke iz Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS). Ali je bila res taka 

osnovna ideja ustanovitve ZAPS in centralizacija opravljanja dejavnosti prostorskega načrtovanja samo 

v okviru arhitekturne in krajinsko-arhitekturne stroke? 

 

Tudi sicer je smiselnost licence P v osnutku ZPAI vprašljiva – za vodenje izdelave izvedbenih7 

prostorskih aktov je potrebna zgolj licenca A (ne pa tudi P) oz. KA. Kdo se bo torej sploh odločal za 

licenco P, če ni potrebna? To določilo tako postavlja v neenakopraven položaj vse arhitekte, 

specializirane za izdelavo prostorskih aktov, ki imajo bogate izkušnje na tem področju, vlagajo energijo 

v strokovni razvoj in dodatno strokovno znanje. Slednje jim pri pridobivanju dela dejansko »ne koristi«, 

saj so pri ponudbah izenačeni z arhitekti, ki se prvenstveno ukvarjajo npr. s projektiranjem stavb, 

četudi ti še niso izdelali nobenega prostorskega akta. Zato predlagamo pripravljavcu zakona, da opravi 

analizo izdelanih OPPN-jev in primerja vsebinske rešitve akta, ki ga je pripravil arhitekt z izkušnjami 

                                                           

6 Večina strokovnjakov iz področij gradbeništva, geodezije, sociologije, geografije ipd., ki ima samo 

licenco P, ima pri ZAPS opredeljen status v mirovanju, kar kaže na to, da je (samo) licenca P brez 

dejanske »uporabne vrednosti«. 

 
7 V ZUreP-2 ni opredeljeno, kateri prostorski akti so izvedbeni, po analogiji ZPNačrt gre verjetno za 

(izvedbeni del) OPN, OPPN in DPN, po ZUreP-2 verjetno tudi za UN v premeru iz 119. člena ZUreP-2. 
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s področja priprave prostorskih aktov in na drugi strani arhitekt brez teh izkušenj. Z vpogledom v 

tako prakso lahko pomagamo tudi v zavodu Metro SR.      

 

V osnutku ZPAI tudi ni določeno, kdo vodi izdelavo strateških prostorskih aktov. 

 

Druga pripomba se nanaša na 4. odstavek 5. člena osnutka ZPAI8. Iz osnutka in obrazložitev osnutkov 

zakonov ni bilo jasno razvidno, zadaj ZPAI določa izjeme za nekatere od javnih uslužbencev pri 

opravljanju tržne dejavnosti. Za obrazložitev smo zaprosili MOP po elektronski pošti 17.12.2015, vendar 

do dne 15.1.2016 nismo prejeli odgovora. 

 

Na ta del zakona podajamo pripombo, ker z izjemami, ki omogoča javnim uslužbencem možnost 

opravljanja tržne dejavnosti, v neenakopraven položaj postavlja vse, ki delujejo na trgu storitev. Z 

izjemami se ustvarja nelojalna konkurenca na trgu (uslužbenci javnega sektorja, ki imajo iz javnih 

sredstev zagotovljene plače, lahko nekonkurenčno nastopajo kot ponudniki del po ZPAI, katerih 

vrednosti niti niso normirane, torej lahko zaradi že zagotovljene eksistence iz naslova plače javnega 

sektorja na trgu nastopajo še z bistveno nižjimi cenami), poleg tega pa take izjeme povzročajo konflikt 

interesov. 

 

Na slednje je opozorila že Komisija za preprečevanje korupcije, mdr. z naslednjim pojasnilom: 

»Opravljanje uradniških nalog vodenja občinskega Urada za okolje in prostor in hkratno opravljanje 

samostojne podjetniške dejavnosti s področja okolja in prostora, katere nosilec je vodja urada, 

predstavlja konflikt interesov v smislu 1. odstavka 100. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list 

RS, št. 56/02, 23/05, 113/05, 23/06, v nadaljevanju ZJU) in 13. člena Kodeksa ravnanja javnih 

uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01)« (spletne strani KPK, https://www.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-

preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije/pojasnila/05/2006/pojasnilo-stevilka-104, <15.1.2016>.  

 

Menimo, da je predlog 4. odstavka 5. člena ZPAI v nasprotju z 100. členom Zakona o javnih uslužbencih 

(Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 

40/12 – ZUJF), ki velja za javne uslužbence v državnih organih in upravah lokalne skupnosti, kjer so 

jasno določene prepovedi in omejitve glede opravljanja dodatnih dejavnosti oziroma konflikt interesov.  

 

 

 
 

 

 

                                                           

8 Tudi v povezavi z osnutkom ZUreP-2, 299. člen: »Predmet prostorskega načrtovanja po tem zakonu 

je izdelava prostorskih aktov in njihovih posameznih sestavnih delov.« 

 

https://www.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije/pojasnila/05/2006/pojasnilo-stevilka-104
https://www.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije/pojasnila/05/2006/pojasnilo-stevilka-104

