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Za nevladne organizacije in lokalne pobude na področju urejanja prostora 
 
 
V tokratnem informatorju si lahko preberete: 
 
• o korupciji, oškodovanju javnih sredstev in nevestnem delu uradnikov 
• odprte javne razgrnitve državnih in občinskih prostorskih načrtov  
• kako opredeljujemo kraj in lokacijo  
• v marcu seminar, javna tribuna, posvet in Očistimo Slovenijo 
• pravno svetovanje za nevladne organizacije in lokalne pobude s področja urejanja prostora 
 
 
Oškodovanje javnih sredstev in druga kazniva dejanj a 
Neizvajanje predpisov s strani države in lokalnih skupnosti je postalo tako velik družbeni problem, 
da država z zakoni skuša doseči pošteno in kvalitetno delo nosilcev javnih pooblastil. Zato je bil 
sprejet Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, nekaj novosti v to smer pa določa tudi 
Kazenski zakonik. Zakoni seveda niso primerno sredstvo za izboljšanje osebne etike 
posameznikov, toda v sedanjem stanju očitno tudi eno izmed možnih orodij. Koliko bodo 
učinkoviti pa je v veliki meri odvisno od nas in organov nadzora in pregona, ki se bodo s tem 
ukvarjali. Področje prostorskega načrtovanja, kjer ni zadovoljivo normiranega sodelovanja 
javnosti in učinkovitih pravnih sredstev, ob prisotnosti večjega pritiska kapitala, je eno izmed 
področij, ugodnih za razcvet neetičnega, koruptivnega in celo kaznivega delovanja. Zato je 
potrebno poznati tudi možnosti učinkovitejšega ukrepanja zoper taka ravnanja. 
 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije najbolj povezujemo z integriteto, lobiranjem in 
Komisijo za preprečevanje korupcije.  
Integriteta  je pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri 
preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost 
za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. Za 
zaščito in krepitev integritete zakon predvideva več prepovedi, ki se nanašajo na funkcionarje 
(napr. Prepoved opravljanja pridobitne dejanvosti, pravila gled sprejemanja daril, poročanje o 
premoženju). Državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni zavodi, javni 
gospodarski zavodi in javni skladi, morajo skladno s tem zakonom oblikovati in sprejeti načrt 
integritete in o tem obvestiti komisijo. 
Lobiranje  je delovanje lobistov, ki za interesne organizacije izvajajjo nejavno vplivanje na 
odločanje državnih organov in organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil  pri 
sprejemanju predpisov ali drugih odločitev. Lobisti morajo biti registrirani v skladu z zakonom pri 
Komisiji za preprečevanje korupcije. O svojem lobističenm delovanju morajo poročati, prav tako 
pa morajo tudi lobiranci (funkcionarji in javni uslužbenci) poročati Komisiji za preprečevanje 
korupcije o stikih z lobisti.  
Korupcija  vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem 
sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, 
zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali 
pričakovane koristi zase ali za drugega. Sum koruptivnega ravnanja, to je sum kršitve dolžnega 
ravnanja z namenom pridobiti korist zase ali za drugega ali tudi pobuda takega ravnanja, lahko 
vsakdo prijavi Komisiji za preprečevanje korupcije. Komisija prijavitelja na njegovo zahtevo tudi 
obvesti o  svojih ukrepih oziroma postopanju. 
Kaznivo dejanje nevestnega dela v službi  (258. člen Kazenskega zakonika) je pojav, s katerim 
se v praksi vačerkat srečamo, pa morda ne vemo, da je to opredlejeno kot kaznovo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti. To kaznivo dejanje stori uradna oseba, ki zavestno krši zakone ali 
druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav 
predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic 



 

drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja 
škoda. Zagrožena  denarna kazen ali zapor do enega leta. Vsakdo lahko poda ovadbo pri 
državne tožilstvu. Lahko pa se obrne tudi na Upravno inšpekcijo, ki je tudi dolžna naznaniti 
kaznivo dejanje, če pri svojem delu naleti na sum kaznivega dejanja. 
 
Kaznivo dejanje oškodovanja javnih financ  (257a člen) pa je povsem novo kaznivo dejanje, 
določeno v zadnjih spremembah Kazenskega zakonika. Stori ga uradna oseba,  javni uslužbenec 
ali druga pooblaščena oseba uporabnika javnih sredstev (oseba javnega prava ali druga oseba, 
ki izvaja javno službo ali dejavnost v javnem interesu), ki pri naročanju, pridobivanju, upravljanju 
teh sredstev ali razpolaganju z njimi, zavestno krši predpise, opušča dolžno nadzorstvo ali kako 
drugače povzroči ali omogoči nezakonito ali nenamensko uporabo javnih sredstev, čeprav 
predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko za javna sredstva zaradi tega nastane 
večja premoženjska škoda, in ta res nastane. Zagrožena je denarna kazen in kazen je zapora od 
treh mesecev do petih let. Javna sredstva so nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, 
terjatve, kapitalske naložbe in druge oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne 
skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe javnega prava. Spremembe zakona, ki so 
uvedle to kaznivo dejanje pa bodo za čele veljati šele 15.5.2012 . 
 
Strokovni izrazi 
 
Kraj  
 
1. naselje 
2. lokacija 
3. določen, izbran del prostora, ki ima jasno identiteto in določen namen oziroma pomen za 
njegove uporabnike 
 
Lokacija  
 
1. je točka ali območje, kjer stoji objekt ali je namenjeno za gradnjo, oziroma kjer se kaj nahaja ali 
godi 
2. položaj v prostoru, praviloma na zemeljskem površju 
3. umestitev česa, predvsem gradbenega objekta v prostor 
 
Kraj (1) in naselje sta sinonima, ki pa se v praksi pogosto ne uporabljata povsem enakovredno. 
Kraj je širše uporabljen termin, medtem ko je naselje nekoliko bolj strokoven, celo tehničen izraz. 
Kraj večkrat označuje naselje kot lokacijo (npr. kraj bivanja, kraj rojstva …). Pogosto se uporablja 
tudi za srednje velika naselja, ki ne izkazujejo niti izrazitih lastnosti mesta niti vasi, kadar ko se 
govorec ali pisec želi izogniti opredeljevanju o značaju določenega naselja. 
 
Kraj (2) je manj natančen izraz kot lokacija (1 in 2). Medtem ko je lokacija lahko tudi točka na 
zemeljski površini, izražena z geografskimi koordinatami, kraj ni tako natančno določen. 
 
Kraj (3) se uporablja kot konceptualni par prostora. Tako lahko prostor, ki nima značilnosti kraja, 
torej prostor, ki je predvsem identitetno šibek in generičen imenujemo tudi nekraj. Če je prostor 
neomejen, del prostora postane kraj šele, ko začutimo njegovo identiteto. Takrat ga načeloma 
tudi poimenujemo. 
 
Najpogostejša angleška ustreznica za kraj (1,2 in 3) je “place”, kljub temu pa izraza nista povsem 
enakovredna. “Place” ima veliko različnih pomenov, lahko pomeni tudi prostor oziroma položaj, ki 
ga nekaj ali nekdo zaseda ali mesto nečesa, nekoga ali za nekaj oziroma nekoga. Po drugi strani 
ima tudi kraj še druge pomene, ki za strokovno izrazje niso pomembni. 
 
V zadnjem desetletju pa sta v strokovni terminologiji v angleščini postala zelo pomembna tudi 
izpeljana izraza “placemaking”, ki pomeni zbir dejavnosti, katerih namen je, da v določenem 
prostoru krepijo identiteto in ga torej iz prostora spremenijo v kraj, ter “place–based”, ki označuje 



 

delovanje, politiko ali razumevanje, ki je specifično, odvisno od določenega kraja oziroma lokacije 
ali območja. Nobeden od izrazov v slovenščini še nima povsem primerne in neposredne 
ustreznice. 
 
Angleška ustreznica termina lokacija (1 in 2) je “location”. Zelo pogost angleški izraz za lokacijo 
(1) oziroma kraj (2) je tudi “site”. 
 
 
Javne objave 
 
Občina Domžale – javna razgrnitev osnutka Razvojnega programa Občine Domžale 2012-2025 
poteka od 27.2.2012 do 30.4.2012 v prostorih Občine Domžale na Oddelku za urejanje prostora, 
Savska 2, 1230 Domžale, v prostorih vseh krajevnih skupnosti in na spletni strani Občine 
Domžale. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge.  
 
Občina Dragomer  - javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta 
Občine Log – Dragomer in Okoljskega poročila za Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Log – 
Dragomer poteka od 6.2.2012 do 13.4.2012 na sedežu Občine Log – Dragomer, Na grivi 5, 
Dragomer. Javne obravnave bodo v torek 13.3.2012 ob 18. uri v večnamenskem prostoru OŠ 
Log – Dragomer za območje naselja Dragomer, v sredo 14.3.2012 ob 18. uri v večnamenskem 
prostoru OŠ Log – Dragomer za območje naselja Lukovica in v četrtek 15.3.2012 ob 18. uri v 
dvorani gasilskega doma na Logu za območje naselja Log. V času javne razgrnitve lahko občani 
podajajo pripombe in predloge. 
 
Občina Dravograd – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta 
občine Dravograd poteka od 5.3.2012. do 5.4.2012 v prostorih Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 
Dravograd. Javna obravnava bo 21.3.2012 ob 17. uri v dvorcu Bukovje, Bukovje 13, Dravograd. 
V času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
 
Občina Ivan čna Gorica – javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta I3 SC 
Ivančna Gorica – center poteka od 28.2.2012 in sicer 30 dni v prostorih Občine Ivančna Gorica, 
Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in 
predloge. 
 
Občina Log – Dragomer – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega 
načrta Občine Log – Dragomer poteka od 6.2.2012 do 13.4.2012 na sedežu Občine Log-
Dragomer, Na grivi 5, Dragomer, Log pri Brezovici. Javna obravnava bo dne 13. 3. 2012 ob 18. 
uri v večnamenskem prostoru OŠ Log - Dragomer za območje naselja Dragomer, dne  14. 3. 
2012 ob 18. uri v večnamenskem prostoru OŠ Log - Dragomer za območje naselja Lukovica in 
dne 15. 3. 2012 ob 18. uri v dvorani gasilskega doma na Logu za območje naselja Log. V času 
javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
 
Občina Markovci – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del območja P13-O1 Novi Jork, spremembe 2011 potek od 
28.2.2012 do 12.3.2012 v prostorih Občine Markovci, Markovci 43. V času javne razgrnitve lahko 
občani podajajo pripombe in predloge. 
 
Občina Murska Sobota – javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski 
Soboti   (zunanje ureditve) poteka od 28.2.2012 do 14.3.2012 na sedežu Mestnih četrti in uprave 
MOMS. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
 
Občina Slovenske Konjice – javna razgrnitev osnutka odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu C5 JZ kare za »poslovno stanovanjski objekt Šmid« v Slovenskih Konjicah 
poteka od 17.2.2012 do 19.3.2012 vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 
soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, Toneta Melive 2, ob sredah med 



 

16. in 18. uro. Javna obravnava bo dne 14.3.2012 ob 16.00 uri v prostorih Občine Slovenske 
Konjice, Stari trg 29, sejna soba I. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in 
predloge. 
 
Občina Vojnik – javna razgrnitev osnutka občinskega prostorskega načrta Nova Cerkev 4 
(Rošer) potek od 2.3.2012 in traja 30 dni v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, Vojnik. Javna 
obravnava bo dne 21.3.2012 ob 15.30 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Nova Cerkev, Nova 
Cerkev. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
 
Občina Zre če – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine 
Zreče poteka od 13.3.2012 do 29.3.2012 v prostorih sejne sobe Občine Zreče. Javna obravnava 
bo dne 21.3.2012 ob 17. uri v prostorih sejne sobe Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b. V času 
javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
 
Občina Žirovnica   - obvestilo občanom in drugi zainteresirani javnosti, da v času od  1. januarja 
2012 do 31.12.2013 na Občini Žirovnica sprejemajo pisne pobude za spremembe in dopolnitve 
Občinskega prostorskega načrt (OPN). Po preteku omenjenega roka bo na podlagi števila in 
vrste pobud odločeno, ali se prične s postopkom za spremembe in dopolnitve OPN, ali se bo rok 
za oddajo pobud podaljša 
 
Razpisi 
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja javni razpis za spodbujanje razvoja 
socialnega podjetništva. ROK: 03.04.2012 
 
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko objavlja razpis v 
okviru Operativnega programa IPA Slovenija Hrvaška 2007–2013. ROK: 16.04.2012   
 
Razpis LIFE+ za leto 2012 bo objavljen do 15. 3. 2012. 
 
Napovednik 
 
Zakon o nevladnih organizacijah v javnem interesu 
CNVOS je pripravil predlog ključnih rešitev Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu. 
Predlog ključnih rešitev je v 60-dnevno javno razpravo (do 30. 4. 2012). Organizacije lahko 
pošiljajo svoje komentarje in predloge na zagovornistvo@cnvos.si. Dne 21.3.2012 ob 13. uri (v 
sejni sobi CNVOS na Povšetovi 37, Ljubljana, 4. nadstropje) pa CNVOS organizira tudi posvet o 
ključnih rešitvah zakona. 
 
Seminar Vrednotenje v prostorskem načrtovanju 
V torek, 27. marca 2012 ob 17h, Inštitut za politike prostora v sodelovanju s Slovenskim društvom 
evalvatorjev v prostorih Inštituta za raziskovanje krasa, Titov trg 2, Postojna, organizira seminar 
na temo vrednotenja v prostorskem  načrtovanju. Namenjen je strokovni civilni družbi, lokalnim 
pobudam, kakor tudi občinskim  in državnim uradnikom. Tematiko bosta s predavanji predstavila 
mag. Bojan Radej, Slovensko društvo evalvatorjev, in Tatjana Marn, Inštitut za politike prostora. 
Udeležba na seminarju je brezplačna, prijave sprejemamo na e-naslov ana.kosi@ipop.si do 
torka, 27. marca 2012, do 12.ure. 
 
Javna tribuna: S kooperativami do najemnih stanovanj 
Zavod Tovarna v okviru projekta Stanovanjske kooperative po švicarskem vzoru (SKPŠV) skupaj 
z Mrežo za prostor organizira javno tribuno o osnutku Nacionalnega stanovanjskega programa 
(NSP), s poudarkom na stanovanjskih kooperativah kot eni od predlaganih rešitev za povečanje 
najemnega deleža stanovanj v Sloveniji. Javna tribuna bo v četrtek, 29. marca 2012 ob 18h. 
 
Očistimo Slovenijo 2012 



 

Dne 24.3.2012 bomo čistili Slovenijo. Projekt Očistimo Slovenijo 2012 je nadaljevanje projekta 
Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, ki se je zgledoval po projektu Let’s do it, Estonia! Po vzoru 
estonskega projekta je društvo Ekologi brez meja organiziralo enodnevno čistilno akcijo v 
Sloveniji (17. aprila 2010), s katero naj bi očistili slovenska črna oziroma divja odlagališča. Končni 
rezultati so bili odlični: v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je 270.000 prostovoljcev čistilo 
približno 7.000 divjih odlagališč. Pri tem je bilo iz narave odstranjenih približno 15.000 ton 
odpadkov. Še pomembnejše je, da smo se državljani povezali za skupno dobro, prevzeli 
odgovornost za svoj kraj in pokazali, kako uspešni smo lahko, kadar se vsi bojujemo za isti cilj. 
 
 
 
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. 
 
Nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu imajo na podlagi Zakona o 
brezplačni pravni pomoči tudi pravico do brezplačne pravne pomoči (brezplačnega odvetnika) 
in sicer v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi 
katerega so ustanovljene. Za brezplačno pravno pomoč se zaprosi pri pristojnem Okrožnem 
sodišču ali pri tiste vrste sodišču, v katerega pristojnost sodi določena zadeva (na področju 
urejanja prostora najpogosteje Upravno sodišče). Pri odobritvi brezplačne pravne pomoči se 
presoja predvsem, da zadeva ni očitno nerazumna oziroma ima prosilec v zadevi verjetne izglede 
za uspeh, tako da je razumno začeti postopek. Tega ni potrebno ugotavljati, če gre za ustavno 
pritožbo in postopek pred mednarodnim sodiščem, če gre za zatrjevanje kršitve človekovih 
temeljnih pravic in svoboščin, če so izpolnjeni pogoji za vlaganje takega pravnega sredstva. 
Brezplačna pravna pomoč lahko pokriva tudi stroške postopka, ne pa stroškov nasprotne stranke, 
ki jih je treba poravnati v primeru izgube tožbe. 


