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Za nevladne organizacije in lokalne pobude na področju urejanja prostora 
 
 
V tokratnem informatorju si lahko preberete: 
 
• pomanjkanje pravnih sredstev v prostorskem načrtovanju 
• odprte javne razgrnitve državnih in občinskih prostorskih načrtov  
• kako opredeljujemo hodljivost in skupni prometni prostor 
• odprt je razpis LIFE+ 
• javna razprava o zakonodajni pobudi za boljše vključevanja javnosti v občinsko načrtovanje 
• urbani sprehodi Jane's Walk 2012 
• pravno svetovanje za nevladne organizacije in lokalne pobude s področja urejanja prostora 
 
 
Pomanjkanje pravnih sredstev v prostorskem na črtovanju 
Pri pravni ureditvi prostorskega načrtovanja v smislu šibke nadzorne funkcije predstavlja 
praktična odsotnost pravnih sredstev. Prostorski načrti so  splošni akti in kot taki so lahko 
podvrženi le presoji pred Ustavnim sodiščem. Posamezniki ali njihove organizacije lahko v tem 
postopku sprožijo le postopek presoje ustavnosti in zakonitosti pred Ustavnim sodiščem. Za to 
morajo izkazovati pravni interes v skladu z Zakonom o ustavnem sodišču. Po tem je pravni 
interes podan, če predpis ali splošni akt, katerega oceno se predlaga, neposredno posega v 
pravice, prave interese oziroma v pravni položaj pobudnika. Vendar pa je v letu 2007 prav na 
področju prostorskih aktov Ustavno sodišče zavzelo zelo ozko tolmačenje tega določila. Z 
odločbo U-I-275707 se je postavilo na stališče, da je za izkazovanje pravnega interesa v tovrstnih 
zadevah potrebno predhodno izčrpati vsa pravna sredstva. Ker v postopku prostorskega 
načrtovanja teh ni, je edini postopek, v katerem bi bilo možno »izčrpati pravna sredstva« 
postopek izdaje gradbenega dovoljenja, ki bi se izvajal na podlagi sprejetega spornega 
prostorskega načrta. V ta postopek se lahko vključi tretja oseba le ob izkazovanju pravnega 
interesa, zato je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja zelo težko doseči položaj stranskega 
udeleženca. Torej je praktično nemogoče priti tudi do ustavne presoje skladnosti prostorskega 
načrta z ustavo in zakoni. Tak način pravnega varstva v postopku prostorskega načrtovanja ni 
ustrezen, je povsem neučinkovit in zato dejansko odsoten. Prostorsko načrtovanje je tako v celoti 
prepuščeno zakonsko določenim nosilcem načrtovanja in oblastnim mehanizmom nadzora. 
Javnost pa ima tako zelo marginalen, v praksi pa dejansko nikakršen vpliv na proces in vsebino 
načrtovanja. Posebej je to problematično zaradi zakonske ureditve ravnanja nosilcev urejanja 
prostora  pri občinskem prostorskem načrtovanju. Ti so v procesu občinskega prostorskega 
načrtovanja pozvani, da v roku 30 dni podajo smernice – če tega ne storijo, se šteje, da jih nimajo 
(47. člen Zakona o prostorskem načrtovanju). Podobno je v procesu priprave državnega 
prostorskega načrtovanja. Torej molk pomeni strinjanje. 
 
Nadalje tudi ni zagotovljeno pravno varstvo v postopku celovite presoje vplivov na okolje. 40. člen 
ZVO-1 določa, da je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega 
akta, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove 
izvedbe na okolje - enako določa tudi 16. člen Zakona o prostorskem načrtovanju. Podlaga za 
njegovo izvedbo je okoljsko poročilo, ki je v procesu prostorskega načrtovanja na vpogled 
javnosti hkrati ob javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka prostorskega načrta (z možnostjo dajanja 
pripombe in predlogov). Vendar pa javnost nima pravice do pravnih sredstev zoper odločbo 
ministrstva, s katero ta zaključi postopek celovite presoje vplivov na okolje in potrdi sprejemljivost 
vplivov. Po 46. členu Zakona o varstvu okolja je v zvezi z občinskim prostorskim načrtom možno 
sprožiti upravni spor. Vendar  kaže, da ima to pravico samo občina kot pripravljalec plana. Torej 
bi bila sprožitev upravnega spora za druge akterje procesno bistveno težavnejša.  Glede celovite 
presoje vplivov na okolje pri pripravi državnega prostorskega načrta pa se zoper odločbo 



 

pristojnega ministrstva glede sprejemljivosti vplivov o pritožbi odloči kar vlada. Komentar Zakona 
o varstvu okolja pravi, da ni jasno ali je postopek celovite presoje vplivov na okolje upravni 
postopek, vendar pa se nagiba k temu, da bi šteli kot upravni postopek »sui generis«. 
 
Tako tudi v procesu celovite presoje vplivov na okolje javnost ne more dostopati do pravnih 
sredstev, kar pa je posebej problematično glede na to, da tudi v tem postopku molk »varuhov« 
različnih dobrin pomeni strinjanje z okoljskim poročilom. Namreč po prejemu osnutka okoljskega 
poročila so pristojna ministrstva in druge organizacije, ki so glede na vsebino plana pristojne za 
posamezne zadeve varstva okolja ali rabo naravnih dobrin, krajine, varstva zdravja in varstvo 
kulturne dediščine, dolžna v roku 21 dni pristojnemu ministrstvu posredovati pisno mnenje o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje s stališča njihove pristojnosti. Če tega ne storijo, 
se šteje, daje okoljsko poročilo ustrezno. Tudi pri presoji vplivov na okolje tako molk pomeni  
strinjanje. 
 
Ob taki zakonski ureditvi bi bilo nujno, da bi imela javnost ali nevladne organizacije s področja 
urejanja prostora možnosti »nadzora« skozi ustrezna pravna sredstva, ki pa jih sedaj ni. Urejanje 
prostora bi se moralo prepoznavati kot področje javnega interesa, na katerem tudi nevladne 
organizacije s tega podro čja lahko pridobijo status delovanja v javnem intere su . Prav tako 
bi bilo smiselno, da bi imele pravico, po zgledu ureditve iz Zakona o ohranjanju narave sodelovati 
v vseh upravnih in sodnih postopkih s področja prostorskega načrtovanja. To bi bila tako 
dejanska varovalka v smislu varovanja javnega interesa na podro čju urejanja prostora  za 
primere, ko pristojne službe ne odreagirajo (ali zaradi prezasedenosti ne morejo odreagirati) v 
roku 21 oziroma 30 dni. Dolžnost države, ki se lahko na zakonski podlagi zgolj »pasivno« izvaja 
(ne izvaja) je potrebna še večjega nadzora kot sicer. 
 
Strokovni izrazi 
 
Hodljivost  
 
je privlačnost prostora za pešačenje; značilnost določenega območja, da je po njem mogoče z 
lahkoto, brez nepotrebnih ovinkov in brez pretiranega truda hoditi peš. 
 
Koncept hodljivosti vsebuje več komponent, med drugim prisotnost površin za pešce, kot so 
pločniki in pešpoti, prehodnost prostora in gostota povezav, nizka hitrost vozil in varnost 
prehodov, vizualna privlačnost prostora, občutek varnosti, obljudenost poti, gostota dejavnosti ob 
poteh, gostota prebivalcev v območju, kratke razdalje med viri in ponori potovanj. 
 
Hodljivost je slovenska ustreznica za razmeroma nov angleški izraz »walkability«, ki se je v 
povsem enakem pomenu uveljavil v zadnjem času. 
 
Skupni prometni prostor  
 
je javni prostor oziroma prometna površina, na primer ulica ali trg, kjer ni delitve glede na različne 
uporabnike prostora oziroma motorizirane in nemotorizirane udeležence v prometu, na primer na 
vozne pasove in pločnike, temveč vsi udeleženci souporabljajo vso površino, pri čemer imajo 
pešci prednost. 
  
V ureditvi po konceptu skupnega prometnega prostora prometne površine ne polni raznovrstna 
prometna signalizacija, temveč zgolj enakopravni uporabniki tega območja. Namesto označb, ki 
določajo, kje lahko pelje motorizirano vozilo, kje kolesar in kje lahko hodi pešec, imajo vsi prosto 
izbiro, kako se bodo gibali. Vodila so torej enakopravnost, svoboda in spoštovanje – ki vodijo do 
višje kakovosti življenja v urbanem okolju, večje varnosti in izboljšanja prometne kulture vseh 
udeležencev. 
 
Koncept skupnega prometnega prostora se delno prekriva s pojmom območja umirjenega 
prometa, vendar je pri skupnem prometnem prostoru poudarek na souporabi skupne površine in 



 

odsotnosti prometnih znakov in delitev prostora glede na različne uporabnike, kar ni nujno 
lastnost vseh območij umirjenega prometa. Izraz je ustreznica angleškega izraza »shared 
space«. 
 
(delno povzeto po: http://www.civitasljubljana.si/aktualno/koncept-shared-space) 
 
 
 
Javne objave 
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter ob čina Diva ča – javna razgrnitev DPN za 
spremembo in dopolnitev DLN za II. tir železniške proge Divača – Koper poteka od 26.3.2012 do 
26.4.2012 na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za železnice in žičnice, 
Langusova 4, Ljubljana, v prostorih občine Divača, kolodvorska ulica 3a, Divača, v prostorih 
občine Hrpelje – Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, v prostorih mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, Koper in v prostorih občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.  
 
Občina Bohinj – javna razgrnitev vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročila o 
vplivih na okolje in osnutka odločitve o okoljevarstvenem soglasju za poseg Izgradnja kabinske 
žičnice poteka od 4.4.2012 do 4.5.2012 na Upravni enoti Radovljica, Gorenjska cesta 18, 
Radovljica. V času javne razgrnitve lahko javnost podaja pripombe in predloge. 
 
Občina Brežice  – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega 
načrta ČATEŽ – SAVSKA POT potekala od 5.4.2012 do 7.5.2012 na Oddelku za prostorsko 
načrtovanje in razvoj Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Čatež ob Savi. Javna 
obravnava bo dne 18. 04. 2012 ob 16.00 uri v sejni sobi na Občini Brežice. V času javne 
razgrnitve lahko javnost podaja pripombe in predloge. 
 
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 Maribor - javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih 
ureditvenih pogojev za središče ureditvenega območja Peker poteka od 26.3.2012 do 25.4.2012 
v Mestni občini Maribor v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ulica 7, Maribor in v 
prostorih Krajevne skupnosti Pekre ter na spletni strani Mestne občine Maribor www.maribor.si 
pod rubriko Pregled prostorskih aktov in drugih pravnih režimov (Akti po fazah / javna razgrnitev) 
javna obravnava bo 11.4.2012 ob 16. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Pekre v Pekrah, 
Bezjakova ulica 4. V času javne razgrnitve ima javnost pravico podajati pripombe in predloge. 
 
Občina Radovljica - javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Brezovica 2 poteka od 2.4.2012 do 4.5.2012 v prostorih Občine Radovljica, 
gorenjska cesta 19, Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Kropa, Kropa 3, Kropa. V času 
javne razgrnitve ima javnost pravico podajati pripombe in predloge. 
 
Občina Radovljica - javna razgrnitev občinskega dopolnjenega osnutka podrobnega 
prostorskega načrta Brezovica 1 poteka od 2.4.2012 do 4.5.2012 v prostorih Občine Radovljica, 
gorenjska cesta 19, Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Kropa, Kropa 3, Kropa. V času 
javne razgrnitve ima javnost pravico podajati pripombe in predloge. 
 
Občina Slovenska Bistrica – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici poteka od 
16.4.2012 do 30.4.2012 v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, 
Kolodvorska 10. Javna obravnava bo 24.4.2012 ob 10. uri v sejni sobi občine Slovenska Bistrica. 
V času javne razgrnitve ima javnost pravico podajati pripombe in predloge. 



 

 
Občina Slovenska Bistrica  – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Boldirev na Pragerskem poteka od 11.4.2012 
do 11.5.2012 v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10 
in v prostorih Krajevne skupnosti Pragersko – Gaj. Javna obravnava bo 10.5.2012 ob 10. uri v 
sejni sobi Občine Slovenska Bistrica. V času javne razgrnitve ima javnost pravico podajati 
pripombe in predloge. 
 
Občina Sveta Ana -   javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Lokavec poteka od 24.3.2012 nadaljnjih 30 dni v 
prostorih občine Sveta Ana, Sv. Ana 17, Sveta Ana v Slovenskih Goricah. V času javne 
razgrnitve ima javnost pravico podajati pripombe in predloge. 
 
Občina Trebnje – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za bencinski servis ob Obrtni coni Trebnje potek od 19.3.2012 do 18.4.2012. Osnutek je 
na vpogled na spletni strani http://www.trebnje.si/sl/core_web/prostorski-odloki-obcine .  
 
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 
 
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 zbiranje predlogov za leto 2012 s temami Narava in biotska raznovrstnost, 
Okoljska politika in upravljanje, Informacije in obveščanje. ROK: 26.9.2012 
 
Napovednik 
 
Javna razprava o zakonodajni pobudi za izboljšanje sodelovanja javnosti pri ob činskem 
prostorskem na črtovanju   
Vključevanje javnosti v postopke prostorskega načrtovanja na občinski ravni ureja Zakon o 
prostorskem načrtovanju, ki predvideva sodelovanje javnosti le ob razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka prostorskega načrta, praktično na koncu načrtovalskega procesa. To je za kvalitetno 
prispevanje javnosti v procesu bistveno prepozno in ni skladno niti z Aarhuško konvencijo 
(Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah) niti z določbami veljavnega Zakona o varstvu okolja, ki predstavljajo 
izvajanje konvencije za področje sprejemanja načrtov. Precej bolje je sodelovanje javnosti 
urejeno pri prostorskem načrtovanju na državnem nivoju (na podlagi Zakona o umeščanju 
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor), kjer javnost lahko sodeluje kar trikrat tekom 
procesa od najzgodnejše faze naprej (začetek, izbor variant, končni osnutek). Mreža za prostor 
zato pripravlja zakonodajno pobudo, s katero bi želeli vključevanje javnosti v prostorsko 
načrtovanje na občinski ravni ustrezneje urediti. Javna razprava o pobudi bo v sredo, 
25.4.2012 ob 14. uri, v sejni sobi v 1. nadstropju na Metelkovi 6, Ljubljana . Pisne predloge 
na to temo sprejemamo tudi že pred razpravo na e-naslov pic@pic.si . 
 
Urbani sprehodi Jane's Walk 2012  
Globalna akcija urbanih sprehodov »Jane’s Walk« bo letos po celem svetu potekala 5. in 6. maja 
2012 in priprave nanje so se začele tudi pri nas. Letos se bodo urbani sprehodi razširili tako po 
Ljubljani, kot tudi po drugih mestih v Sloveniji. Za podrobnosti o posameznih sprehodih 
spremljajte spletno stran www.ipop.si . K udeležbi na sprehodih vabimo vse, ki cenite prijaznost 



 

mest za pešačenje, ki vas zanima kaj na to vpliva, in ki bi radi tudi sami prispevali k dobri 
hodljivosti mest. 
 
 
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 
brezpla čni pravni pomo či 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. 


