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Za nevladne organizacije in lokalne pobude na področju urejanja prostora 
 
 
V tokratnem informatorju si lahko preberete: 
 
• kako postati sodni izvedenec 
• odprte javne razgrnitve državnih in občinskih prostorskih načrtov  
• kako opredeljujemo urbano območje in mestno območje 
• delavnica o Aarhuški konvenciji za začetnike 
• pravno svetovanje za nevladne organizacije in lokalne pobude s področja urejanja prostora 
 
 
Kako postati sodni izvedenec 
 
V prizadevanju nevladnih organizacij za strokovno korektnim in smiselnim prostorskim 
načrtovanjem, kjer je pogosto potrebno posameznim nameram, ki so zgolj posledica 
investitorskih želja, nasprotovati, je pomembna tudi strokovna podpora argumentaciji. Vendar pa 
nevladne organizacije nimajo sredstev, da bi si lahko zagotovile ekspertna mnenja, kar je še 
posebej problematično, kadar gre za okoljsko sporne projekte. Pomanjkanje strokovnih ekspertiz 
pogosto slabi učinkovitost delovanja nevladnih organizacij, zato že dolgo iščemo rešitve, ki bi 
omogočale nevladnim organizacijam cenejši dostop do neodvisnih strokovnih ekspertiz. 
 
Ena od takih možnosti je tudi izkoriščenje strokovnega znanja, ki ga posamezniki v nevladnih 
organizacijah že imajo, pa zaradi odsotnosti ustreznega certifikata ali licence, ne morejo uveljaviti 
dovolj prepričljivo. Ena izmed možnosti dviga »strokovne kompetentnosti« je s pridobitvijo statusa 
sodnega izvedenca.  
 
Sodno izvedenstvo določa Zakon o sodiščih, ki pravi, da so sodni izvedenci osebe, imenovane za 
neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje 
glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je 
potrebna pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka. Sodni cenilci pa v enakem statusu 
podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni vrednosti oziroma o 
denarni vrednosti na njej povzročene škode. Vendar se smejo osebe, imenovane za sodnega 
izvedenca ali sodnega cenilca sklicevati na to svojo lastnost samo, kadar dajejo izvide in mnenja 
oziroma cenitve na zahtevo sodišča ali na zahtevo stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic ter 
za obrambo svojih pravic ali svojega ugleda. 
 
Sodne izvedence in sodne cenilce imenuje minister za pravosodje, če izpolnjujejo naslednje 
pogoje:  
• je državljan Republike Slovenije ali države članice EU in aktivno obvlada slovenski jezik, 
• je poslovno sposoben in osebnostno primeren, 
• ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, 

zaradi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega dela, ker bi to lahko 
škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu sodišča, 

• ima univerzitetno izobrazbo in ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in 
izkušnje za določeno vrsto izvedenskega dela, 

• ima 6 let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati izvedensko delo, 
• ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedenstvom. 
 
Kar se tiče osebnostne primernosti, ni primeren za delo izvedenca posameznik, ki se je ali se 
obnaša tako, da je mogoče na podlagi njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da izvedenskega 
dela ne bo opravljal pošteno in vestno. Glede zahtevane strokovne izobrazbe, sme izjemoma biti 



 

imenovan tudi posameznik, ki ima visoko, višjo ali srednjo strokovno izobrazbo s področij, kjer 
primanjkuje sodnih izvedencev in ni kandidatov z ustrezno univerzitetno izobrazbo. 
Neizpolnjevanje pogoja šestih let delovnih izkušenj pa se lahko spregleda izjemoma tudi, če gre 
za priznanega strokovnjaka s specialističnim, magistrskim ali doktorskim naslovom, vendar le za 
področja, kjer primanjkuje sodnih izvedencev.  
 
Zaradi ugotavljanja pogoja strokovnega znanja in praktičnih sposobnosti za opravljanje 
izvedenskega dela minister, pristojen za pravosodje, zahteva od kandidata predložitev mnenja 
ustreznega državnega organa, zavoda oziroma strokovnega združenja ali druge institucije, lahko 
pa odredi tudi poseben preizkus strokovnosti pred komisijo, sestavljeno iz strokovnjakov s 
področja, na katerem bo oseba opravljala izvedensko delo. Člani komisije morajo imeti najmanj 
takšno strokovno izobrazbo kot kandidat za sodnega izvedenca. Vsebino preizkusa strokovnosti 
in posebnega preizkusa znanja predpiše minister za pravosodje. 
 
Postopek pridobitve statusa sodnega izvedenca ali cenilca določa Pravilnik o sodnih izvedencih 
in sodnih cenilcih. Oseba zaprosi za status pri Ministrstvu za pravosodje. To vodi postopek 
imenovanja (pa tudi razrešitve ob določenih pogojih). Ministrstvo za pravosodje pa vodi tudi 
seznam vseh sodnih izvedencev in cenilcev, ki je dostopen na njihovi spletni strani – imenik 
sodnih izvedencev in imenik sodnih cenilcev.  
 
Sodni izvedenci in sodni cenilci so se dolžni strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati zlasti z 
novimi dognanji in metodami v stroki ter aktivno sodelovati na posvetovanjih in strokovnih 
izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija ali strokovno 
združenje. Minister, pristojen za pravosodje, lahko določi, da morajo sodni izvedenci iz 
posameznih strokovnih področjih v določenem roku opraviti posebne preizkuse znanja glede 
novih dognanj in metod dela v stroki. Če se izvedenec ne prijavi k preizkusu, ali preizkusa ne 
opravi, se razreši. Pripravljalne in izpopolnjevalne seminarje organizira Center za izobraževanje v 
pravosodju . 
 
 
Strokovni izrazi 
 
Urbano obmo čje 
 
je območje mesta ali mestnega naselja z bližnjo urbanizirano okolico, ki se od bolj oddaljenega 
zaledja razlikuje predvsem po večji gostoti prebivalcev, sklenjeni pozidavi in majhnem deležu 
kmečkega prebivalstva. 
 
Pojem urbano območje se je v zadnjem desetletju ali dveh uveljavil kot osnovna enota urbanega 
sistema in kot najbolj splošen izraz za območja mest z njihovimi neposrednimi zaledji. Odraža 
potrebo po preseganju administrativnih zamejitev in formalnih opredelitev, ki so s širitvijo mest 
postale preveč omejujoče in zato neustrezne. Sorodni izrazi so tudi mestno območje, 
aglomeracija ter somestje, pa tudi mestna regija ali funkcionalna regija, kjer pa ne gre več za 
morfološko sklenjeno območje. Povsem ustrezen angleški izraz je »urban area«. 
 
Mestno obmo čje  
 
1. urbano območje 
 
2. je območje, ki vključuje osrednje mestno naselje ter sosednja naselja, ki nanj mejijo in so z 
njim povezana s sklenjeno pozidavo, prometnicami, parki in drugimi elementi urbane strukture.  
 
Pojem mestno območje je največkrat sopomenka pojmu urbano območje, ki se je vsaj v zadnjem 
času nekoliko bolj uveljavil. Poleg tega pa je v uporabi tudi pri statistični obravnavi mestnih 
naselij, za potrebe katere je opredelitev nekoliko ožja. Kriterij za opredelitev mestnega območja je 
pri tem sklenjena pozidava z urbanim značajem med centralnim mestnim naseljem in obmestnim 



 

naseljem vsaj na enem delu območja obmestnega naselja. To lahko obsega tudi večje 
nepozidane površine.  
 
 
Javne objave 
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor  – javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega 
načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec Jug do Dravograda z obvoznicami in 
okoljskega poročila poteka od 16.4.2012 do 30.5.2012 v prostorih Ministrstva za infrastrukturo in 
prostor, Direktoratu za prostor, Litostrojska cesta 54, Ljubljana, v prostorih mestne občine Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec in v prostorih Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 
Dravograd. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – javna objava pobude za pripravo državnega 
prostorskega načrta za RTP 110/20 kV Dobruška vas je objavljena od 25.4.2012 do 25.5.2012 na 
spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Javnost lahko v času javne objave podaja 
pripombe in predloge. 
 
Agencija RS za okolje – javno naznanilo o zaprosilu za okoljevarstveno soglasje za poseg: 
gradnja avtoceste na odseku Draženci – mednarodni prehod Gruškovje z vzporedno regionalno 
cesto. Javno naznanilo je objavljeno na krajevno običajen način na oglasnih deskah Agencije RS 
za okolje, Vojkova 1a, Ljubljana, Upravne enote Ptuj, Slomškova ulica 10, Ptuj, Občine Hajdina, 
Zg. Hajdina 44a, Hajdina, Občine Videm, Videm pri Ptuju 54, Videm pri Ptuju, Občine Podlehnik, 
Podlehnik 21, Podlehnik in Občine Žetale, Žetale 4, Žetale ter na njihovih spletnih straneh. 
Vpogled v dokumentacijo je možen od 25.4.2012 do 24.5.2012 na sedežu Upravne enote Ptuj, 
Slomškova ulica 10, Ptuj, dostopen pa je tudi na spletni strani Agencije RS za okolje.  
 
Občina Gorje – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta in 
okoljskega poročila poteka od 7.5.2012 do 8.6.2012 v sejni sobi Občine Gorje, gradivo pa je 
dostopno tudi na spletnem portalu. Javna obravnava bo dne 31.5.2012 ob 17. uri v gorjanskem 
domu, Zgornje Gorje 46, Zgornje Gorje. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge 
in pripombe.  
 
Občina Jezersko – javna razgrnitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah za 
območje Občine Jezersko poteka od 23.4.2012 do 22.5.2012 v prostorih občine Jezersko, 
Zgornje Jezersko 65. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Kamnik – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta in 
okoljskega potočila poteka od 17.5.2012 do 19.6.2012 v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, 
Kamnik. Javna obravnava bo  23.5.2012 ob 16. uri v Kulturnem dolu Motnik, 30.5.2012 ob 16. uri 
v Domu kulture Kamnik in 6.6.2012 ob 16. uri v Kulturnem domu v Srednji vasi. V času javne 
razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Kungota – javna razgrnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poteka 
od 7.5.2012 do 7.6.2012 v prostorih Občine Kungota. Javna obravnava bo dne 30.5.2012 ob 16. 
uri v prostoru dvorane v Zg. Kungoti – Plintovec 1. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo 
predloge in pripombe. 
 
Občina Litija – javna razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
lokacijskem načrtu za območje Grbin poteka od 26.4.2012 do 25.5.2012 v prostorih Občine Litija, 
Jerebova ulica 14, Litija. Javna obravnava bo 16.05.2012 ob 17.00 uri v veliki sejni sobi Občine 
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in 
pripombe. 
 
Mestna ob čina Ljubljana – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice poteka od 11.5.2012 



 

do 11.6.2012 v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, 
Poljanska 28 ter na sedežih Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana, Četrtne 
skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana in Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska 1b, Ljubljana. 
Javna obravnava bo dne 30.5.2012 ob 17. uri na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 
ulica 9, Ljubljana. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Miklavž na Dravskem polju – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako MS2-Miklavž na Dravskem polju 
(naselje »Borov gozd«) poteka od 20.4.2012 do 21.5.2012 v prostorih Občine Miklavž na 
Dravskem polju. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Radovljica – javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za centralno 
območje Radovljice poteka od 15.5.2012 do 14.6.2012 v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska 
cesta 19, Radovljica. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Radovljica  – javna razgrnitev prvih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za staro jedro Kamne Gorice poteka od 14.5.2012 do 13.6.2012 v prostorih 
Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Kamna v 
Domu krajanov Kamna Gorica 58, Kamna Gorica. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo 
predloge in pripombe. 
 
Občina Radovljica  – javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
rekonstrukcijo Gradnikove ceste v Radovljici poteka od 15.5.2012 do 14.6.2012 v prostorih 
Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica in v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica, 
Prešernova 2b, Radovljica. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Semi č – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine 
Semič in okoljskega poročila poteka od 4.5.20912 do 5.6.2012 v pisarni za prostorsko in 
stanovanjsko dejavnosti Občine Semič, Štefanov trg 9, Semič. V času javne razgrnitve lahko 
občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Šen čur – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Gasilski dom Prebačevo poteka od 25.4.2012 do 25.5.2012 v prostorih Občine Šenčur. V 
času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Slovenske Konjice – javna razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih 
zemljišč v občini Slovenske Konjice poteka od 4.5.2012 do 4.6.2012 v prostorih Občine 
Slovenske Konjice, Stari trg, 29 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, Toneta 
Melive 2. Javna obravnava bo dne 30.5.2012 ob 16. uro v prostorih Občine Slovenske Konjice, 
Stari trg 29. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Vrhnika  – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Kralovše na Vrhniki bo potekala v času od 3.5.2012 
do 4.6.2012  v prostorih KS Breg, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika in v prostorih Občine Vrhnika, 
Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika. V času javne razgrnitve lahko občani 
podajajo predloge in pripombe. 
 
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 



 

 
Program „Evropa za državljane“ (2007–2013): Akcija 1 – Aktivni državljani za Evropo, Ukrep 2.2 – 
Podporni ukrepi (dotacija za projekt). ROK: 1.6.2012 
 
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 
 
Delavnica o Aarhuški konvenciji za za četnike 
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij organizira dne 30.5.2012 delavnico o Aarhuški 
konvenciji za začetnike. Delavnica bo potekala v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani od 9. 
do 13. ure. Delavnica je namenjena nevladnim organizacijam pa tudi drugim, ki Aarhuške 
konvencije še ne poznajo. To je Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri 
odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Konvencija določa temeljne 
standarde dostopa do informacij ter vključevanja javnosti v okoljskih zadevah (tudi v postopku 
prostorskega načrtovanja). Delavnica je brezplačna. Prijava na pic@pic.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. 
 
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. 


