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Za nevladne organizacije in lokalne pobude na področju urejanja prostora 
 
 
V tokratnem informatorju si lahko preberete: 
 
• kako formalizirati lokalno pobudo 
• ugotovitve OECD o učinkovitosti okoljske politike Slovenije 
• sporočilo Komisije za preprečevanje korupcije 
• odprte javne razgrnitve državnih in občinskih prostorskih načrtov  
• brezplačna evalvacijska podpora društvom 
• pravno svetovanje za nevladne organizacije in lokalne pobude s področja urejanja prostora 
 
 
Kako formalizirati lokalno pobudo 
Na področju prostorskega načrtovanja občani vse pogosteje oblikujejo in izražajo svoja stališča v 
skupinah. Pri tem gre lahko za, z predvidenim načrtovanjem, neposredno prizadete občane, ali 
pa za občane, ki jim je mar širše dobrobiti v lokalnem okolju. Take interesne skupine prebivalcev 
se lahko organizirajo le kratkotrajno, kot  civilne iniciative, ali pa trajneje kot lokalne pobude. Za 
trajnostno naravnane načrtovalske usmeritve v določenem okolju so pomembne predvsem 
lokalne pobude, ki lahko veliko prispevajo h kvaliteti načrtovanja. 
 
Odločevalci, ki se pri vključevanju javnosti v praksi še vedno najraje držijo kar zakonsko določnih 
minimalno določenih pravil ravnanja, takih pobud ne upoštevajo nič drugače kot glas 
posameznikov. Civilne iniciative ali lokalne pobude namreč v slovenskem pravnem redu kot take 
nimajo posebnega položaja. Čeprav: 
 
- Aarhuška konvencija (Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in 

dostopu do pravnega varstva) opredeljuje javnost kot eno ali več fizičnih ali pravnih oseb in, v 
skladu z notranjo zakonodajo ali prakso posameznih držav, njihova združenja, organizacije 
ali skupine in tudi  

- Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da morajo pristojni državni in občinski organi 
omogočati izražanje interesov posameznic in posameznikov in skupin prebivalstva. 

 
To pomeni, da splošna pravila, načela, ki so vodilo razumevanju sodelovanja javnosti, skupine 
prebivalstva izpostavljajo kot posebno, od posameznika različno, organiziranost prebivalstva. Ker 
pa takim organiziranim skupinam prebivalstva manjka »pravna osebnost« imajo v praksi veliko 
težav pri uveljavljanju svojega, od posameznika močnejšega, glasu. 
 
Vendar pa veljavna zakonodaja dopušča večjo organiziranost takih skupin, kar lahko poveča tudi 
učinek njihovega delovanja. Lokalne pobude so same že itak bolj ali manj organizirane na podlagi 
pisanih ali nepisanih pravil delovanja. Lahko pa svoje delovanje še bolj formalizirajo s sklenitvijo 
družbene pogodbe na podlagi Obligacijskega zakonika (členi 990 – 1002). To je dejansko nov 
pravni institut v Sloveniji, ki ga prej obligacijska pravila niso poznala. Z družbeno pogodbo se dve 
ali več oseb zaveže, da si bodo s svojimi prispevki prizadevale doseči z zakonom dopustni skupni 
namen. Družbena pogodba je tako organizacijska tvorba, ki omogoča sodelovanje fizičnih oseb 
pri uresničitvi njihovih skupnih interesov. Vendar pa pri družbeni pogodbi ne pride do stopnje 
institucionalizacije, po kateri bi bilo potrebno to združbo registrirati, zato tudi ne pridobi pravne 
osebnosti.  
 
Bistvena za to pogodbo je določitev namena in volja družbenikov, da si prizadevajo doseči skupni 
namen. Temeljna dolžnost sodelujočih pogodbenikov pa je določen prispevek, ki je lahko 
denaren ali stvaren, ali v obliki pravice. Minimum vložka  ni določen, naj bi pa zadoščal za 



 

doseganje namena pogodbe. Prispevki morajo biti enakovredni. Vsak družbenik ima en glas, 
lahko pa se odločijo, da poslovodstvo opravlja le nekaj družbenikov. Glede na to, da gre pri 
družbeni pogodbi tudi za premoženjski vidik, bi bilo možno za denarno premoženje odpreti na 
podlagi pogodbe tudi poseben račun pri banki.  
 
Družba lahko preneha s svojim delovanjem, ko poteče čas, za katerega je ustanovljena, ko je 
dosežen namen ustanovitve, če tako sklenejo družbeniki, z odpovedjo. Če družba preneha, je 
potrebno izvesti postopek likvidacije. Vse podrobnejše ureditve so v veliki meri prepuščene 
pogodbeni ureditvi družbenikov. Civilna iniciativa organizirana na podlagi družbene pogodbe je 
CIM-AVK Civilna iniciativa Mengeš za Alpsko vodo izpod Krvavca. 
 
 
Ugotovitve OECD o u činkovitosti okoljske politike v Sloveniji 
6.6.2012 je  Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) predstavila Poročilo o 
presoji učinkovitosti okoljske politike Slovenije. Med poglavitnimi ugotovitvami so bile tudi 
naslednje: 
- v zadnjem desetletju so se izpusti CO2 iz prometa povečali, 
- to je povezano tudi z velikimi investicijami v ceste, ki so se pod pritiskom črpanja EU sredstev 

hitro gradile brez ustreznih premislekov o vidikih okolja in učinkovitosti, 
- problem prostorskega načrtovanja predstavlja lokalna razdrobljenost in odsotnost 

regionalnega načrtovanja, pri čemer občine pogosto nimajo izdelanega strateškega okvira 
razvoja, mnoge pa so tako majhne, da jim predstavlja izdelava prostorskega načrta veliko 
finančno breme, 

- problematične so presoje vplivov na okolje, saj se te delajo večinoma šele po tem, ko je 
projekt že vključen v prostorski načrt. 

 
 
Sporo čilo Komisije za prepre čevanje korupcije 
 
V zvezi s sprejemanjem prostorskih aktov je Komisija za preprečevanje korupcije na seji 
10.5.2012 sprejela Sistemsko načelno mnenje in priporočilo 2/2012 s katerim opozarja ne 
nepravilno in nezakonito vsebinsko spreminjanje in popravljanje prostorskih aktov z uporabo 
instituta »tehničnih oziroma redakcijskih popravkov« in priporoča vladi, da pripravi ustrezne 
zakonodajne rešitve. 
 
 
Javne objave 
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor  – javna razgrnitev študije variant s predlogom 
najustreznejše variante za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor poteka od 11.6.2012 
do 11.7.2012 v  prostorih Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za prostor, 
Litostrojska cesta 54, Ljubljana, na sedežu Krajevne skupnosti Razvanje, Razvanjska 22, 
Maribor, na sedežu Mestne četrti Radvanje, Lackova cesta 43, Maribor, v prostorih Občine Hoče 
Slivnica, Pohorska cesta 15, Hoče in v prostorih Mestne občine Maribor, Urad za komunalo, 
promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, II. Nadstropje, Grajska ulica 7, Maribor. Javna 
obravnava bo potekala 19.6.2012 ob 17.00 v prostorih krajevne skupnosti Razvanje, Razvanjska 
cesta 22, Maribor. Javnost lahko v času javne razgrnitve podaja pripombe in predloge. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – javna objava pobude za pripravo državnega 
prostorskega načrta za hidroelektrarno Hrastje Mota na Muri od 18.5.2012 do 20.6.2012 na 
spletni strani ministrstva. Javnost lahko v času javne objave podaja pripombe in predloge. 
 
Občina Brežice – javna razgrnitev osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) za območje 
Brežice poteka od 1.6.2012 do 2.7.2012 v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
Brežice – oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, v prostorih KS Artače (območje šolskega 



 

okoliša Artače), KS Globoko (območje šolskih okolišev Pišece in Globoko),  KS Bizeljsko, KS 
Dobova, KS Cerklje ob Krki, KS Jesenice na Dolenjskem. V času javne razgrnitve lahko občani 
podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Gornji grad  – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje Ravni  (OPPN Ravni) poteka od 25.5.2012 do 24.6.2012 v sejni 
sobi Občine Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad, Javna obravnava bo 19.6.2012 ob 15. uri v 
sejni sobi občine Gornji Grad. 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 Kobilje –  javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta občine Kobilje poteka od 
16.5.2012 nadaljnjih 30 dni v prostorih občine Kobilje, Kobilje 35. V času javne razgrnitve lahko 
občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Krško – javna razgrnitev osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
ureditev skupnega pomena poteka od 21.5.2012 do 21.6.2012 v prostorih občine Krško in v 
prostorih Termoelektrarne Brestanica. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in 
pripombe. 
 
Mestna ob čina Ljubljana  – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o OPPN za delo območij urejanja ŠO1/2 Šiška, ŠT 1/2, obvoznica in ŠS 1/6 
Zgornja Šiška poteka od 11.6.2012 do 26.6.2012 v prostorih Oddelka za urejanje prostora 
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana in na sedežu Četrtne skupnosti 
Šiška, Kebetova 1. Javna obravnava gradiva bo 20.6.2012 ob 17. uri, na sedežu Četrtne 
skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge 
in pripombe. 
 
Mestna ob čina Ljubljana  – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška - za del enote urejanja prostora DR-
388 poteka od 11.6.2012 do 11.7.2012 v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave 
Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana in na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, 
Draveljska 44, Ljubljana. Javna obravnava gradiva bo v 19.6.2012 ob 17. uri na sedežu Četrtne 
skupnosti Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo 
predloge in pripombe. 
 
Mestna ob čina Ljubljana  - javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in 
območja urejanja ŠR 2/1 Stadion poteka od 11.6.2012 do 11.7.2012 v prostorih Oddelka za 
urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana in na sedežu 
Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana. Javna obravnava gradiva bo 21.6.2012 ob 17. uri 
na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana. V času javne razgrnitve lahko občani 
podajajo predloge in pripombe. 
 
Mestna ob čina Ljubljana – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 360 - Športni park Svoboda – del poteka od 7.6.2012 do 6.6.2012 
v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, 
Ljubljana in na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana. Javna obravnava gradiva 
bo 20.6.2012 ob 17. uri na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana. V času javne 
razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 



 

Občina Naklo – javna razgrnitev sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega 
načrta POD POLICO poteka od 1.6.2012 do 15.6.2012 v prostorih Občine Naklo, Stara cesta 61, 
Naklo. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Novo mesto – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka podrobnega prostorskega načrta 
Košenice-2 poteka od 25.5.2012 do 26.6.2012 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova 
cesta 1, Novo mesto. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Piran – javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Hotel Marko 
poteka od 5.6.2012 do 4.7.2012 v avli Občine Piran in KS Portorož. Javna obravnava bo 
19.6.2012 ob 17. uri v prostorih KS Portorož. 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. Javna obravnava bo dne 17.5.2012 ob 17.30 uri v prostorih Krajevne 
skupnosti 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. Javna obravnava bo dne 16.5.2012 ob 17. uri v 
prostorih Krajevne skupnosti 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. Javna obravnava bo dne 17.5.2012 ob 16. uri v prostorih Krajevne 
skupnosti Radovljica. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Slovenske Konjice – javna razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Prevrat-kotlovnica poteka od 
25.5.2012 do 26.6.2012 v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, Toneta Melive 2. 
Javna obravnava bo 20.6.2012 ob 16. uri v prostorih občine Slovenske Konjice, Stari trg 29. V 
času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe.  
 
Občina Turniš če – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Turnišče in javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE11) poteka od 
6.6.2012 do 5.7.2012 v dvorani vaškega doma v Turnišču. Gradivo je dostopno tudi na spletni 
strani občine www.turnisce.si . Javna obravnava bo 2.7.2012 ob 18. uri v dvorani vaškega doma 
v Turnišču. 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. 
 
Občina Žirovnica  – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje urejanja SELO jug-SE(3*) poteka od 23.5.2012 do 26.6.2012 na 
sedežu občine Žirovnica. Javna obravnava bo 20.6.2012 ob 18. uri v Čopovi rojstni hiži, Žirovnica 
14. 
 
 



 

Razpisi 
 
LIFE+ 2012 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v zvezi z razpisom LIFE+ organizira delavnico 
dne 12.6.2012 med 9. in 14. uro v veliki sejni sobi v 4. nadstropju Agencije RS za okolje, Vojkova 
1b, Ljubljana. 
 
 
Napovednik 
 
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast  
Kakšne storitve in produkti bodo uspevali v trajnostnih mestih prihodnosti? Kakšne poslovne 
priložnosti bodo ponujala? In kaj sploh so trajnostna mesta? O tem bo govora na konferenci, ki jo 
pripravljamo na IPoP z društvom CIPRA Slovenija in Slovenskim združenjem za trajnostno 
gradnjo v sredo, 20 junija 2012 od 8:30 do 15h v Mestnem muzeju Ljubljana. 
 
 
Brezpla čna evalvacijska podpora društvom 
 
Slovensko društvo evalvatorjev se je odločilo, da po svojih sicer omejenih močeh, vendar pa 
zavzeto, slovenskim društvom, nevladnim organizacijam in drugim neprofitnim organizacijam 
civilne družbe, vključno z neformalnimi pobudami, ponudi možnost brezplačne evalvacijske 
podpore. 
 
 
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. 


