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Za nevladne organizacije in lokalne pobude na področju urejanja prostora 
 
 
V tokratnem informatorju si lahko preberete: 
 
- normativni program vlade za leto 2012 
- letno poročilo varuhinje človekovih pravic o problemih urejanja prostora 
- sprejeti novi zakoni s področja urejanja prostora 
- odprte javne razgrnitve občinskih prostorskih načrtov  
- o zanimivih razpisih 
- razprava o ureditvi statusa delovanja v javnem interesu za NVO s področja urejanja prostora 
- brezplačna evalvacijska podpora društvom 
- pravno svetovanje za nevladne organizacije in lokalne pobude s področja urejanja prostora 
 
 
Normativni program vlade za leto 2012 
Po tem, ko je šlo čez zakonodajno proceduro »po hitrem postopku« že kar nekaj pomembnih 
zakonov, je vlada dne  19.7.2012 končno sprejela normativni program za leto 2012. Za 
spreminjanje je planiranih 115 zakonov. S področja urejanja prostora so pomembni predvsem 
naslednji: 
 
- Nacionalni stanovanjski program, ki ga bo pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 

vlada pa naj bi ga obravnavala v oktobru 2012; 
- Nacionalni program razvoja prometne infrastrukture, ki ga bo pripravilo Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor, vlada pa naj bi ga obravnavala v novembru 2012; 
- Zakon o nepremičninskih evidencah (redni postopek), ki ga bo pripravilo Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor, vlada pa naj bi ga obravnavala v decembru 2012. 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (redni postopek), ki ga 

bo pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, rok za sprejem na vladi pa je 20.12.2012; 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (redni postopek), ki ga bo 

pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, rok za sprejem na vladi pa je 20.12.2012; 
- Zakon o vožnji z vozili v naravnem okolju (redni postopek), ki ga bo pripravilo Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje, rok za sprejem na vladi pa je 20.12.2012; 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (skrajšan postopek), ki ga bo pripravilo 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, njegov sprejem pa je vezan na Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o voznikih; 

- Zakon o družbi za razvoj infrastrukture, ki ga bo pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, vlada pa naj bi ga obravnavala v oktobru 2012; 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (skrajšan postopek), ki ga bo 
pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, vlada pa naj bi ga obravnavala v oktobru 
2012; 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (skrajšani postopek), ki 
ga bo pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, vlada pa naj bi ga obravnavala v 
oktobru 2012; 

- Zakon o urejanju prostora  (nov zakon), ki ga bo pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, vlada pa naj bi ga obravnavala v decembru 2012; 

- Zakon o graditvi objektov  (nov zakon), ki ga bo pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, vlada pa naj bi ga obravnavala v decembru 2012; 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (redni postopek), ki 
ga bo pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, vlada pa naj bi ga obravnavala v 
decembru 2012. 

 
 



 

Varuh človekovih pravic RS o problemih urejanja prostora 
V letnem poročilu varuha človekovih pravic RS za leto 2011 je varuhinja posebej poudarila, da: 
 
- je bilo v letu 2011 mnogo pripomb na sprejemanje prostorskih aktov, zlasti na (ne) 

sodelovanje v teh postopkih, na neustrezno obravnavo in neutemeljeno zavračanje pripomb 
posameznikov in posledično nestrinjanje s predvideno in nato tudi sprejeto prostorsko 
ureditvijo; 

- noben organ , ki sodeluje pri izdelavi in sprejemanju prostorskih načrtov, ne upošteva 
dosledno načela javnosti v teh postopkih; 

- številni organi, konkretno tudi Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo ne 
ravnajo skladno z določilu Uredbe o upravnem poslovanju, ki določa, da je treba na vse 
dopise strank odgovoriti najkasneje v 15 dneh; 

- je še vedno nerealiziran 85. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, ki določa obveznost 
Ministrstva za okolje in prostor, da za opravljanje nalog države in spremljanja nalog občin pri 
urejanju prostora, spremljanje stanja prostora in za omogočanje javnosti, da se seznani s 
stanjem v prostoru, zagotavlja vodenje in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema.; 

- da je Inšpektorat za okolje in prostor pobudnikom še vedno neredno odgovarjal, postopki pa 
potekajo predlogo. 

 
Varuhinja zato: 
 
- priporoča, da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor zagotovi vodenje in vzdrževanje 

prostorskega informacijskega sistem ; 
- poziva vse snovalce prostorske politike k preudarnemu prostorskemu na črtovanju , zlasti 

pri umeščanju objektov, ki vplivajo na okolje in morebiti tudi na zdravje ljudi; 
- priporoča lokalnim in državnim oblastem, da že v najzgodnejših fazah zagotovijo dejansko 

vklju čitev javnosti v postopke prostorskega na črtovanja  in preglednost teh postopkov; 
- zahteva, da ministrstvi za kmetijstvo in okolje ter za infrastrukturo in prostor zagotovita 

učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskih služb , tudi z natančno opredelitvijo prednostnih 
nalog pri delu gradbene inšpekcije, in zagotovita preglednost njihovega dela. 

 
 
Sprejeti novi zakoni s podro čja urejanja prostora 
 
Na izredni seji Državnega zbora konec julija je bilo po hitrem postopku sprejetih kar nekaj 
pomembnih zakonov, ki zadevajo urejanje prostora: 
 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 

58/2012 z dne 31.7.2012) 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 57/2012 z 

dne 27.7.2012) 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 

57/2012 z dne 27.7.2012) 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega 

pomena v prostor (Uradni list RS št. 57/2012 z dne 27.7.2012) 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 57/2012 z 

dne 27.7.2012) 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (Uradni list RS št. 57/2012 z dne 

27.7.2012) 
 
Komisija za preprečevanje korupcije je v svojem mnenju št. 0071-18/2012/1 z dne 26.6.2012 
glede navedenih zakonov, ki so bili vsi sprejeti po skrajšanjem ali nujnem postopku, pri čemer so 
bili predlagatelji Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih celo 
poslanci, poudarila, da gre pri regulaciji okolja in prostora (tako na državni, še posebej pa na 
lokalni ravni) za korupcijsko izrazito izpostavljeno podro čje, na katerem deluje veliko 



 

zasebnih interesov in lobijev. Hkrati pa gre pri okolju in prostoru za problematiko, pri kateri je 
prisoten izrazit javni interes, saj gre za dolgoročna vprašanja, povezana s preskrbo s čisto pitno 
vodo, življenjskim prostorom, obdelovalno zemljo ipd. Dolžnost države je, da ta tveganja 
obvladuje in zavaruje javni interes. Z načinom in pristopom k spremembi omenjenih zakonov ta 
dolžnost po mnenju komisije ni izpolnjena, obenem pa tako ravnanje – med drugim – tudi ni v 
duhu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 
 
 
Javne objave 
 
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 Braslov če – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka podrobnega prostorskega načrta za 
del območja PA2 Braslovče poteka od 8.8.2012 do 7.9.2012 v prostorih Občine Braslovče, 
Braslovče 22. Javna obravnava bo dne 29.8.2012 ob 14. uri v sejni sobi Občine Braslovče, 
Braslovče 22. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Braslov če –  javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za delo območja PA26-Šentrupert-Trnava potek od 8.8.2012 do 7.9.2012 
prostorih Občine Braslovče, Braslovče 22. Javna obravnava bo dne 29.8.2012 ob 15. uri v sejni 
sobi Občine Braslovče, Braslovče 22. 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 Komenda  – javna razgrnitev dopolnjenega občinskega prostorskega načrta Občine 
Komenda poteka od 3.8.2012 do 3.9.2012 v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, Komenda. 
Javna obravnava bo dne 29.8.2012 ob 17. uri v sejni sobi na Glavarjevi 104, Komenda. V času 
javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Miklavž na Dravskem polju  – javna razgrnitev  dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za razširitev kmetijskega gospodarstva Veis v Skokah poteka od 
26.7.2012 do 27.8.2012 v prostorih Občine Miklavž na Dravskem polju. Javna obravnava bo dne 
13.8.2012 ob 17. uri v sejni sobi Doma krajevne skupnosti Skoke, Uskoška ulica 58, Skoke. 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. 
 
Slovenska Bistrica  – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za prizidek k hlevu za prašičje pitance na parceli 104 k.o. Spodnja Nova vas 
poteka od 13.8.2012 do 13.9.2012 v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska 
Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica in v prostorih Krajevne skupnosti Dr. Jagodič. Javna 



 

obravnava bo dne 11.9.2012 ob 10. uri v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica. 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  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 Šmartno pri Litiji -  javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Šmartno pri Litiji – 3. 
del poteka od 20.7.2012 do 20.8.2012 na sedežu občine Šmartno pri Litiji v sejni sobi, 
Tomazinova ul. 2, Šmartno pri Litiji. Javna obravnava bo dne 9.8.2012 ob 13. uri v prostorih 
Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ul. 2, Šmartno pri Litiji. V času javne razgrnitve lahko 
občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Vrhnika – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja V1: Vrhnika-center (območje urejanja V1P/3, 
morfološka enota 6A/1) poteka od 25.7.2012 do 10.8.2012 v prostorih KS Vrhnika – Center, 
Tržaška cesta 11, Vrhnika in v prostorih Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, 
Vrhnika. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo predloge in pripombe. 
 
Občina Zreče – 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. 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 
 
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 ljučno 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 



 

 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor  je objavilo javni razpis za sofinanciranje nagrad na 
področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2012 in 2013, katerega predmet je 
sofinanciranje nagradnih fondov uvedenih nagrad mednarodne in nacionalne ravni, ki so 
namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom , 
izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja 
prostora in graditve objektov na območju RS. Namen razpisa je prispevati k uveljavljanju in 
promociji primerov dobre prakse, prispevati k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, 
arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe 
na državni in lokalni ravni ter uveljavljanje pomen vrednot prostora v družbi. ROK: 14.8.2012 do 
11. ure. 
 
 
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 pomembni za prebivalstvo Slovenije v celoti ali za 
njegove posamezne dele. V takih primerih je delovanje nevladnih organizacij s področja urejanja 
prostora in neformaliziranih skupin prebivalstva dejansko v javnem interesu.Vendar pa nevladne 
organizacije s področja urejanja prostora nimajo ustrezno urejene možnosti, da bi pridobile status 
delovanja v javnem interesu, ki bi odgovarjal potrebam na področju urejanja prostora in 
prostorskega načrtovanja. O tem, kako urediti status javnega interesa za nevladne organizacije, 
ki delujejo na področju urejanja prostora, bo govora na javni razpravi, ki jo pripravljata Pravno-
informacijski center nevladnih organizacij - PIC in Inštitut za politike prostora v okviru Mreže za 
prostor. Javna razprava 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.  


