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Za nevladne organizacije in lokalne pobude na področju urejanja prostora 
 
  
V tokratnem informatorju si lahko preberete:  
  
• predpisi po »nujnem« postopku – kako jim slediti? 
• odprte javne razgrnitve državnih in občinskih prostorskih načrtov  
• kako opredeljujemo urbano aglomeracijo, konurbacijo in somestje 
• o zanimivih razpisih 
• brezplačna evalvacijska podpora društvom 
• pravno svetovanje za nevladne organizacije in lokalne pobude s področja urejanja prostora 
 
 
Predpisi po »nujnem« postopku – kako jim slediti? 
Na področju urejanja prostora se trenutno soočamo s kar nekaj predpisi, ki se sprejemajo mimo 
javnosti, brez javne razprave, z obrazložitvijo, da naj bi šlo za nujni postopek. To so predvsem Zakon 
o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov in Zakon o umeščanju prostorskih ureditev 
državnega pomena v prostor. Glede priprave prvih dveh javnost sploh ni bila obveščena - o njuni 
pripravi smo izvedeli preko Skupnosti občin in Združenja občin, ki sta ju dobila v pregled - slednji pa je 
bil 18.6.2012 objavljen na spletni strani Vlade RS med gradivi v obravnavi. V gradivu je navedeno, da 
je bila javnost vključena v pripravo zakona z datumom objave 11.6.2012 in da so imele možnost 
podati pripombe nevladne organizacije, predstavniki zainteresirane in strokovne javnosti ter občine, 
vendar ni prispela nobena pripomba do 15.6.2012.  
 
Izogibanje javni obravnavi je v nasprotju: 
  
- s Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega 

varstva v okoljskih zadevah – 8. člen, po katerem država pogodbenica na ustrezni stopnji, ko so 
še vse možnosti odprte, prizadeva spodbuditi učinkovito udeležbo javnosti pri pripravi izvršilnih 
predpisov, tako da določi dovolj dolgo časovno obdobje za učinkovito udeležbo; 

- z Resolucijo o normativni dejavnosti – točka 2 b, ki v okviru minimalnih priporočil za sodelovanje 
javnosti pri pripravi predpisov določa, da naj sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov traja 
najmanj 30 do 60 dni; 

- z Zakonom o varstvu okolja – 34a. člen, ki določa, da morajo ministrstva pri sprejemu predpisov, 
ki lahko pomembneje vplivajo na okolje, omogočiti javnosti seznanitev z osnutkom predpisa in ji 
dati možnost dajanja pripomb in predlogov v trajanju najmanj 30 dni; 

- s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije – 9. člen, ki določa, da mora predlagatelj predpisa 
povabiti strokovno in drugo javnost, da poda svoja mnenja in pripombe, pri čemer je čas za odziv 
javnosti 30 do 60 dni od objave na spletni strani; 

- z Navodili o sodelovanju javnosti pri sprejemanju prepisov, ki lahko pomembneje vplivajo na 
okolje, ki jih je sprejelo bivše Ministrstvo za okolje in prostor in so del permanentnega obvestila 
ministrstva o sodelovanju javnosti, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje.  
 

K spremembam in dopolnitvam tako pomembnih zakonov, še posebej, če so te obsežne, kot se 
predlaga, je potrebno pristopiti pretehtano in celovito ter v skladu z vsemi načeli in priporočili 
Resolucije o normativni dejavnosti. Vloga strokovne in splošne javnosti pri oblikovanju ustreznih 
rešitev, če so te edini in nujni odziv na obstoječe probleme, je neprecenljiva, tako v postopku same 
priprave kakor tudi v razpravi na osnutek predpisa. K pripravi predmetnih predpisov javnost ni bila 
povabljena, pripravljalec zakona se izogiba tudi javni objavi in razpravi na oba osnutka. Še več, 
javnost ni mogla biti seznanjena niti z namero, da se pripravljajo spremembe zakonov, saj za leto 
2012 ni objavljenega letnega normativnega programa vlade, iz katerega je običajno razvidno, katere 
zakone namerava vlada v določenem letu spreminjati. 
 



 

Poslovnik vlade RS v 6. odstavku 9. člena določa, da se »javnost ne povabi k sodelovanju predlogov 
predpisov v primerih, ko po naravi stvari to ni mogoče (ukrepi, ki se sprejemajo po nujnem postopku, 
ukrepi, ki morajo biti sprejeti in uveljavljeni nemudoma, z določenim začetkom veljavnosti brez 
predhodne seznanitve javnosti)«. Navedena predloga zakonov ne utemeljujeta nujnosti postopkov, 
zato je izključevanje javnosti neutemeljeno oziroma tak postopek kaže na izogibanje sodelovanja 
javnosti in širše razprave o predlaganih rešitvah. 
 
Predlagatelj v gradivu predlogov obeh zakonov utemeljuje nujnost postopka s potrebnostjo, da se 
preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, saj predlog uvaja pocenitev in 
poenostavitev postopkov ter odpravo administrativnih ovir, kar bo pomenilo tudi sprostitev investicij. 
143. člen Poslovnika Državnega zbora določa, kdaj se zakoni sprejemajo lahko po nujnem postopku 
– kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave 
posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. 
Pocenitev postopkov in odprava administrativnih ovir vsekakor ne moreta soditi v polje nujnosti zaradi 
odprave »težko popravljivih posledic«, enakovredno obrambi države in odpravi posledic naravnih 
nesreč. 
 
Poenostavitve  postopkov, četudi so lahko dobrodošle, je vsekakor potrebno uvajati s posebnim 
premislekom in resno pripravo, ki terja vključitev različnih strokovnih javnosti že pri iskanju rešitev in 
nato pri njihovem oblikovanju. Pri tem je potrebno posebno pozornost posvetiti analizi stanja, 
razmišljati o variantnih rešitvah, presojati njihove posledice in v širši javni razpravi dosegati konsenz 
optimalnih rešitev. Še posebna pozornost bi bila potrebna zaradi argumenta, ki utemeljuje nujnost - 
da se bodo s spremembami sprostile investicije.  Posledice morda ne dovolj premišljenih rešitev bodo 
na ta način nepopravljive.  
 
Glede na navedeno je potrebno v tem času v spremljanje predpisov, ki se pripravljajo vložiti več truda, 
da se sploh izve zanje. Obveščanje o predpisih v pripravi je sicer dolžnost države, ki pa jo v tem 
trenutku ne izpolnjuje, zato te informacije lahko pridobimo na sledeče načine: 
 
◊ spremljamo spletne strani ministrstev, posebej področje zakonodaje; 
◊ ministrstvom se lahko postavijo zahtevki za dostop do informacij javnega značaja z vprašanjem, 

katere predpise pripravlja; 
◊ spremljamo podstran spletne strani e-demokracija – iskalnik po predpisih v postopku priprave;  
◊ spremljamo spletno Vlade RS in gradiva v obravnavi; 
◊ spremljamo tudi spletno stran Državnega zbora – predlogi zakonov saj nekatere pomembne 

zakone predlagajo kar poslanci – glede takih predlogov pa ni predpisane nobene javne obravnave 
(taki npr. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakon o poroštvu  
Republike Slovenije za obveznosti dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov €, ki ga najame 
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve 
nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj) 

 
Strokovni izrazi 
 
Urbana aglomeracija 
je celota zvezno pozidanih območij mesta ali več povezanih mest in pripadajočih urbanih naselij ter 
drugih pozidanih površin. 
 
Urbana aglomeracija ali kar aglomeracija je v nekaterih državah (npr. Francija, Kanada, Švica) uradna 
statistična ali upravna povezava mestnih in primestnih občin. V različnih državah je definicija in raba 
izraza močno razlikuje. Izraz pomensko ni zelo natančno opredeljen in se včasih lahko deloma ali v 
celoti prekriva tudi z izrazi metropolitansko območje, mestno območje, urbano območje in 
metropolitanska regija. Posebej v kombinaciji z imenom centralnega mesta se uporablja tudi sam 
izraz aglomeracija, brez pridevnika urbana. 
V angleščini se podobno uporablja izraz "(urban) agglomeration", v francoščini pa "agglomération 
(urbaine)". 
 
Konurbacija 
je policentrična urbana aglomeracija več medsebojno povezanih, načeloma po velikosti primerljivih 
mest, ki so zaradi lastne rasti in pripojitev manjših naselij danes fizično in funkcionalno povezana, 
ohranjajo pa lastno identiteto in upravo. 



 

 
Soroden izraz je somestje, angleški izraz pa "conurbation". 
 
Somestje 
1. konurbacija 
2. skupina medsebojno povezanih mest, v katerih se dejavnosti razporejajo po načelu dopolnjevanja 
funkcij in ki skupaj tvorijo hierarhično višje vozlišče v omrežju naselij, kot bi ga vsako posamezno 
mesto. 
 
Somestja so navadno konurbacije, poznamo pa tudi primere, kjer so sicer bližnja manjša mesta 
fizično ločena in imajo zgodovinsko ali načrtno različne funkcije (npr. uprava, šolstvo, zdravstvo, 
industrija …). V Sloveniji je SPRS opredelila nekatera somestja kot nosilce razvoja v regijah, ki sicer 
nimajo enega močnega središča. Angleška ustreznica je  "conurbation". 
 
Javne objave 
 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor  – javna razgrnitev študije variant s predlogom 
najustreznejše variante za odsek ceste G2-102/1038 Bača – Dolenja Trebuša od km 6+500 do km 
8+500 ter okoljskega poročila poteka od 18.6.2012 do 18.7.2012 na Ministrstvu za infrastrukturo in 
prostor, Direktoratu za prostor, Litostrojska cesta 54, Ljubljana, v avli Občine Tolmin, Ulica padlih 
borcev 2, Tolmin in v pisarni KS Dolenja Tribuša, Dolenja Tribuša 70, Slap ob Idrijci. 
 
Agencija RS za okolje  – javno naznanilo, da je Steklarna Rogaška d.d., Ulica talcev 1, 3250 
Rogaška Slatina zaprosila za izdajo okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja. 
Vpogled v dokumentacijo je možen od 27.6.2012 do 26.7.2012 na sedežu Upravne enote Šmarje pri 
Jelšah. V tem času je možno dajati pripombe in predloge in sicer v knjigo pripomb na mestu vpogleda 
in pisno na Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana. 
 
Občina Bohinj – javna razgrnitev sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za 
Bohinjsko Bistrico ter okoljskega poročila za dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Prostorsko ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico poteka od 16.7.2012 do 14.8.2012 v avli 
Kulturnega doma Jožeta Ažmana v Bohinjski Bistrici, Triglavska cesta 16, 4264 Bohinjska Bistrica. 
Javna obravnava bo 25.7.2012 ob 17. uri v sejni sobi Kulturnega doma Jožeta Ažmana. V času javne 
razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Dolenjske toplice – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za stanovanjsko turistično območje DT7-OPPN (del območja) v Dolenjskih 
Toplicah poteka od 21.6.2012 do 20.7.2012 v prostorih Občine dolenjske Toplice, Dokolski trg 4, 
Dolenjske Toplice.  V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
  
Občina Gorenja vas – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu in okoljskega poročila za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas poteka od 
2.7.2012 do 21.8.2012 v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja 
vas. Javna obravnava bo 23. 7. 2011, ob 18. uri na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska 
cesta 87, Gorenja vas. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Majšperk – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta in 
okoljskega poročila poteka od 20.6.2012 do 20.7.2012 v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 32a, 
2322 Majšperk. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Novo mesto – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega 
lokacijskega načrta Brusnice poteka od 16.7.2012 do 31.8.2012 v prostorih Mestne občine Novo 
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Javna obravnava bo 19.7.2012 ob 16. uri v prostorih 
Gasilskega doma Brusnice, Velike Brusnice 13, 8321 Brusnice. V času javne razgrnitve lahko občani 
podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Sevnica – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega načrta za 
pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju poteka od 9.7.2012 do 
8.8.2012 v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica in v 
prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, Naselje heroja Markota 24, 8290 Sevnica. Javna obravnava bo 



 

6.8.2012 ob 17. uri v Kulturni dvorani gasilskega doma Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica. V 
času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Šen čur  – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje urejanja Šenčur ŠE–42 IG – 1. faza poteka od 26.6.2012 do 26.7.2012  v prostorih 
Občine Šenčur. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Šen čur  tudi poziva k posredovanju pobud za spremembe in dopolnitve občinskega 
prostorskega načrta do 14.12.2012. 
 
Občina Šentjur  – javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta občine Šentjur in okoljskega 
poročila poteka od 16.7.2012 do 16.8.2012 v  prostorih Občine Šentjur, Mestni trg 10. 3230 Šentjur in 
na spletni strani občine. Javna obravnava bo 19.7.2012 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Šentjur, 
mestni trg 10, 3230 Šentjur. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Vrhnika  - javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za Pekarno Vrhnika poteka od 20.6.2012 do 20.7.2012 v prostorih KS Vrhnika-
Vas, 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 Zre če – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem 
načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče poteka od 10.7.2012 do 
10.8.2012 v prostorih sejne sobe Občine Zreče. Javna obravnava bo 8.8.2012 ob 17. uri v sejni sobi 
Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče. 
 
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 
 
LIFE+ 2012 – razpis EU Generalnega direktorata za okolje za področja narava in biotska 
raznovrstnost, Okoljska politika in upravljanje, informacije in obveščanje. ROK: 26.9.2012 
 
Okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov, vk lju čno z energijo – razpis EuropeAid za 
prednostna področja: 1. klimatske spremembe in trajnostna energija; 2. okolje in razvoj 
(biodiverziteta; upravljanje gozdov), ROK: 25.9.2012 
 
Ameriška ambasada v Sloveniji  razpisuje “NGO small grants” med drugim tudi za promocijo varstva 
okolja, zelenih iniciativ, obnovljivih virov energije in novih tehnologij (vrednost 3.000 do 10.000 $ za 
projekt). ROK: 15.8.2012 
 
 
Napovednik 
 
Javna razprava o ureditvi statusa delovanja v javne m interesu za nevladne organizacije s 
podro čja urejanja prostora 
Nevladne organizacije pogosto niso ustanovljene za skupinsko uveljavljanje individualnih pravic, 
temveč za uveljavljanje skupnih interesov, ki so pomembno za prebivalstvo Slovenije v celoti ali za 
njegove posamezne dele. Tako delovanje nevladnih organizacij s področja urejanja prostora in 
neformaliziranih skupin prebivalstva je dejansko v javnem interesu. Vendar pa nevladne organizacije 
s področja urejanja prostora nimajo ustrezno urejene možnosti pridobiti status delovanja v javnem 
interesu, ki bi odgovarjala potrebam na področju urejanja prostora in prostorskega načrtovanja v 
smislu trajnostnega razvoja. O tem, kako urediti status javnega interesa za nevladne organizacije, ki 
delujejo na področju urejanja prostora, bo govora na javni razpravi, ki bo 23. avgusta 2012 ob 14h na 
Metelkovi 6, v sejni sobi v 2. nadstropju. 



 

 
 
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. 

 
 

 

 


