
 

Mreža za prostor    Informator št. 1     10. 2. 2011 

 
Za nevladne organizacije in lokalne pobude na področju urejanja prostora 
  

  

Kaj je informator? 

Mreža za prostor bo poleg rednih mesečnih novic s področja urejanja prostora v letu 2011 in 2012 

izdajala tudi mesečni informator, ki bo vseboval predvsem uporabne informacije za delo nevladnih 

organizacij in lokalnih pobud s področja urejanja prostora. V prvem delu vsebuje konkretne pravne 

napotke glede spremljanja predpisov in vključevanja organizacij in lokalnih pobud v postopke priprave 

predpisov in postopke odločanja, z namenom, da nevladne organizacije in lokalne pobude postanemo 

vidnejši in vplivnejši dejavnik na področju urejanja prostora. Vseboval bo tudi rubriko o strokovnih 

izrazih, s katero želimo razširiti poznavanje strokovnih izrazov v zvezi z urejanjem prostora ter utrditi 

njihovo uporabo. Še posebej si želimo vašega odziva v kolikor se ne strinjate s posameznimi 

definicijami. 

  

Drugi del zajema informacije o odprtih javnih razgrnitvah prostorskih aktov ali predpisov s področja 

urejanja prostora ter o zanimivih razpisih in dogodkih. Informator bo izhajal enkrat mesečno, 

praviloma ob začetku meseca, pripravljal pa ga bo Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – 

PIC, ki je partner projekta Mreža za prostor. 

  

  

Uporabno 

  
Kako obvladujemo predpise? 

Težko. Še posebej težko, ker se tako hitro spreminjajo. Kljub temu pa je poznavanje predpisov nujno 

za okrepitev vpliva civilne družbe na odločitve, ki se nanašajo na varstvo narave in urejanje prostora. 

Šele na podlagi poznavanja predpisov lahko pravice uveljavljamo ali pa podajamo predloge za 

spremembo teh. Pravna sredstva na področju varstva okolja in urejanja prostora se v Sloveniji 

uveljavljajo v skromnem obsegu, kar se odraža tudi v skromni sodni praksi, ki tako ne vpliva na 

izboljšanje predpisov. Za to je več razlogov, eden izmed njih je tudi šibko poznavanje prava varstva 

okolja in urejanja prostora. Kje najdemo veljavne predpise? 

  

Za hiter pogled na predpise s področja urejanja prostora je pravo mesto spletna stran Ministrstva za 

okolje in prostor/Zakonodaja in dokumenti/Veljavni predpisi – s področja prostora. 

  

Za pregled neuradnih čistopisov (to je čistopisov, ki jih ne sprejme izrecno Državni zbor) je najbolj 

uporabno pogledati na spletno stran Državnega zbora/Prečiščena besedila zakonov – v iskalnik 

vnesemo naslov zakona (v Državnem zboru bomo našli le zakone, saj je za sprejem teh pristojen). 

  

Najbolj celotivo pa lahko pregledujemo veljavno zakonodajo na spletni strani Register predpisov. 

Register je razdeljen v več področij  - pod točko IX. 6. je tudi področje urejanja prostora. Tukaj sicer 

ne bomo videli neuradnih čistopisov Državenga zbora, vidimo pa mnogo več podatkov: kdaj je bil 

predpis sprejet, začetek veljavnosti, številka Uradnega lista, navedeni so predpisi, ki ta predpis 

spreminjajo ter prepdisi, na katere ta predpisv vpliva. Posebej uporabno je, da vidimo vse 

podzakonske predpise, ki so bili izdani na podalgi tega zakona z vsemi spremembami. 

  

Seveda  pa je možno predpise spremljati  tudi preko spletne strani Uradnega lista - gumb Po Uradnih 

listih, kjer z iskalnikom iščemo želeni predpis.  

  

 

 

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/
http://zakonodaja.gov.si/
http://www.uradni-list.si/


 

Kako vemo, kaj se pripravlja novega?  

Najprej smo o tem obveščeni preko Programa dela vlade RS za tekoče leto. Program za leto 2011 je 

objavljen na spletni strani Vlade RS, iz njega pa so razvidni vsi zakoni in podzakonski predpisi, ki so 

planirani za sprejem.  

  

Predpisi, ki so že v osnutku, so objavljeni na spletnih straneh ministrstev praviloma pod rubriko – 

Zakonodaja in dokumenti/Predpisi v pripravi. Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor so 

Predpisi v pripravi razdeljeni na dva dela – splošni in okoljski predpisi. Urejanje prostora nima svoje 

rubrike, zato moramo gledati pod splošnimi.  

  

  

Strokovni izrazi 

  
Prostor  

je trirazsežnostni okvir delovanja človeka na zemeljskem površju, nad in pod njim, v katerem se 

odvijajo naravni in družbeni procesi oziroma ga določajo fizične in družbene strukture. 

  

Urejanje prostora  

je zavestno človekovo delovanje z namenom usmerjanja procesov v prostoru, med drugim obsega 

načrtovanje, gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora. 

  

  

Javne objave 

  
Ministrstvo za okolje in prostor  Osnutek Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnega 

prostorskega načrta  je v javni razpravi do 24.2.2011). 

  

Ministrstvo za okolje in prostor  Državni prostorski načrt za območje HE Brežice, ki je razgrnjen 

tudi na občini Brežice in občini Krško in sicer do 7.3.2011. 

  

Občina Cerklje  Predlog spremembe meje med naseljema Cerklje in Dvorje, dopolnitev uličnega 

sistema in poziv k podajanju predlogov in mnenj – pripombe in mnenja se zbirajo do 23.2.2011. 

  

Občina Cerkno  Javna razgrnitev OPN Občine Cerkno in okoljskega poročila  do 17.2.2011. 

  

Občina Črenšovci  Javna razgrnitev OPN za območje urejanja ČR-8 v Črenšovcih (romsko naselje 

Kamenci) bo trajala od 11.2.2011 in bo trajala najmanj 30 dni. 

  

Občina Dolenjske toplice  Javna razgrnitev dopolnjenega OPPN podrobnega prostorskega načrta 

»KAMNOLOM SOTESKA« V Dolenjskih toplicah ter dopolnjenega okoljskega poročila za OPPN 

»KAMNOLOM SOTESKA« V Dolenjskih toplicah bo trajala do 16.2.2011. 

  

Mestna občina Kranj  Nadgradnja komunalne čistilne naprave Kranj - vpogled v dokumentacijo od 

2.2.2011 do 3.3.2011 na sedežu Upravne enote Kranj. 

  

Občina Lendava  Sklep o javni razgrnitvi okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih 

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava za območje nove Občine Lendava - 

gradivo bo javno razgrnjeno in podajanje pripomb je možno do 11.3.2011. 

  

  

http://www.vlada.si/si/delo_vlade/program_dela_vlade/
http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/7621/7850/300087a7c1/
http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/7621/7850/300087a7c1/
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/Naznanilo_podpisano.pdf
http://www.brezice.si/objave/zupan/2011020107475954/
http://www.brezice.si/objave/zupan/2011020107475954/
http://www.krsko.si/novice.php?id=1437
http://www.cerklje.si/index.php?id=691&backPID=1&tt_news=17217
http://www.cerklje.si/index.php?id=691&backPID=1&tt_news=17217
http://www.cerkno.si/obcina/index.php?gr1=content&act=gds&id=20100921143470
http://www.obcina-crensovci.si/wb/pages/posts/javno-naznanilo--obcina-crensovci-obvesca-javnost-o-javni-razgrnitvi-obcinskega-prostorskega-nacrta155.php
http://www.obcina-crensovci.si/wb/pages/posts/javno-naznanilo--obcina-crensovci-obvesca-javnost-o-javni-razgrnitvi-obcinskega-prostorskega-nacrta155.php
http://www.dolenjske-toplice.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=13&id_informacija=923
http://www.dolenjske-toplice.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=13&id_informacija=923
http://www.dolenjske-toplice.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=13&id_informacija=923
http://www.kranj.si/UserFiles/2581/File/JN%20CN%20Kranj.pdf
http://www.lendava.si/dokumenti/razpisi/de9b4c07c715ece39b44c9d2c10bfc4a/Sklep_OP_razgrnitev.pdf
http://www.lendava.si/dokumenti/razpisi/de9b4c07c715ece39b44c9d2c10bfc4a/Sklep_OP_razgrnitev.pdf


 

Občina Medvode Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Medvode za leto 2011 - zavezanci za plačilo 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko podajo pripombe do 16. 2. 2011. 
  

Občina Novo mesto  Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik – gradivo bo javno razgrnjeno in 

podajanje pripomb možno do vključno 7. marca 2011. 

  

Občina Ribnica  Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega OPPN-ja - 

Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu R7/4 in S7, k.o. Ribnica - gradivo bo javno 

razgrnjeno in podajanje pripomb možno do 17.3.2011. 

  

Občina Slovenske Konjice  Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem 

načrtu Tepanje z dne 28.1.2011. 

  

Občina Straža Druga javna razgrnitev OPN in OP z dne 12.1.2011. 

  

Občina Velike Lašče Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 

občinskega prostorskega načrta - javna razgrnitev in dajanje pripomb možno do 9.3.2011. 

  

Občina Vransko Dopolnitev Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 

za del območja BR01-1/2 – Brode RAZPISI z dne 20.1.2011. 

  

  

Razpisi 

  
Tretji razpis v okviru operativnega programa Območje Alp 2007-2013 (ROK prijave 25.2.2011) 

  

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni 

občini Slovenj Gradec v letu 2011 (ROK prijave 20.2.2011) 

  

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov na področju 

učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (ROK prijave 25.2.2011) 

  

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje delovanja društev v občini Postojna za leto 2011 

(ROK 14.2.2011) 

  

  

Napovednik  

 

Ministrstvo za javno upravo organizira posvet na temo »Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov«,ki 

bo v ponedeljek 14.2.2011 ob 13. uri v sejni sobi Ministrsva za javno upravo (prijave do 10.2.2011 na 

danijela.zvab@gov.si). Dnevni red posveta:  
1.     Uvodni pozdrav miistrice za javno upravo 

2.     Predstavitev izvajanja Resolucije o normativni dejavnosti 

3.     Predstavitev podportala E-demokracija 

4.     Razprava 

  

  

  

http://www.medvode.si/javni_razpisi_2011.htm
http://www.medvode.si/javni_razpisi_2011.htm
http://www.medvode.si/javni_razpisi_2011.htm
http://www.novomesto.si/si/novomesto/razpisi/?id=5915
http://www.novomesto.si/si/novomesto/razpisi/?id=5915
http://www.ribnica.si/?vie=cnt&act=gds&id=2011020914390577
http://www.ribnica.si/?vie=cnt&act=gds&id=2011020914390577
http://www.slovenskekonjice.si/eu/index.php?option=com_content&task=view&id=811&Itemid=28
http://www.slovenskekonjice.si/eu/index.php?option=com_content&task=view&id=811&Itemid=28
http://www.obcina-straza.si/obvestila/druga-javna-razgrnitev-opn-in-op.html
http://www.velike-lasce.si/vsebina.acam/si/02/javno_naznanilo_o_javni_razgrnitvi_866/
http://www.velike-lasce.si/vsebina.acam/si/02/javno_naznanilo_o_javni_razgrnitvi_866/
http://www.vransko.si/attachments/386_Informator%2064.pdf
http://www.vransko.si/attachments/386_Informator%2064.pdf
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=2421
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=2806
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=2806
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=2799
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=2799
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=2778
http://goog_2000907982/
http://goog_2000907982/
mailto:danijela.zvab@gov.si


 

Pravno svetovanje 

  
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v okviru Mreže za prostor izvaja pravno 

svetovanja na področju urejanja prostora za člane mreže ter druge nevladne organizacije in lokalne 

pobude s področja urejanja prostora. Kontakt: (01) 521 18 88 ali pic@pic.si . 

 

  

 
Informator Mreže za prostor pripravlja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, 

telefon 01 521 18 88, www.pic.si. Urednica Senka Vrbica (PIC). 

  

Projekt »Mreža za prostor« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, 

prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. 

 
  

tel:%2801%29%20521%2018%2088
mailto:pic@pic.si
tel:01%20521%2018%2088
http://www.pic.si/

