
 

Mreža za prostor    Informator št. 2     11. 3. 2011 

 
Za nevladne organizacije in lokalne pobude na področju urejanja prostora 

  

  

Kaj prinaša tokratni informator? 

V tem informatorju so predstavljene: 

- moţnosti sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov,  

- uporabne pravne podlage za sodelovanje in učinkovito komunikacijo z organi,  

- nadaljujemo z opredelitvijo strokovnih izrazov na področju urejanja prostora, 

- predstavljamo drţavne in lokalne prostorske načrte, ki so v javni razpavi.  

Odprta je tudi javna razprava na predlog Zakona o podnebnih spremembah ter izhodišča podnebne 

strategije in pa predlog Zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju 

negospodarskega sektorja, ki pomembno vpliva na nadaljnje delovanje tistih nevladnih organizacij, ki 

so organizirane kot zavodi. 

  

 

Uporabno 

 

Sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov 

Resolucija o normativni dejavnosti, ki jo je Drţavni zbor sprejel 19.11.2009 sicer ni obvezujoča pravna 

podlaga, vendar pa predstavlja solidno osnovo za pripravo predpisov in določa tudi minimalne 

standarde sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov.  

  

Vodila za boljše predpise: Pripravljalec predpisov mora tako najprej presoditi ali je določeno 

področje sploh potrebno pravno urejati in če je potrebno, naj bo to le v obsegu, ki je nujno 

potreben za dosego ciljev. Predpisi naj bodo splošno razumljivi in jasni, pripravljeni v skladu s 

pravno stroko, predvideni postopki pa enostavni, saj to zagotavlja pravno varnost, zaupanje v pravo in 

enakost pred zakonom. Sam postopek priprave mora biti transparenten, tako, da so politike urejanja 

določenega področja predstavljene čim širši javnosti, posebej pa ciljnim skupinam, na katere se 

nanašajo. Postopek mora omogočati tudi kakovostno seznanjanje ter odzive in vplive 

zainteresirane javnosti.  

  

Ocena stanja: Pripravljalec zakona mora predhodno pripraviti oceno stanja na področju urejanja in 

razloge za sprejem (ali spremembo) predpisa, cilje, načela in poglavitne rešitve predloga ter oceno 

finančnih posledic. Potrebna je permanentna presoja posledic predpisov na vseh področjih, 

predvsem na okoljskem, gospodarskem in socialnem, kar vključuje tudi prostorske in varstvene 

vidike, skupaj s presojami za zmanjšanje ali odpravljanje administrativnih obremenitev in 

poenostavitev postopkov.  

 

Presoja posledic: Vključevati mora opredelitev problematike, ki terja določeno ukrepanje, jasno 

opredelitev ciljev, ki se jih ţeli doseči za rešitev problema, nadalje opredelitev alternativnih 

možnosti za rešitev problema, ugotavljanje verjetnih okoljskih, gospodarskih in socialnih posledic 

ter finančnih in administrativnih posledic, čemur sledi primerjava alternativnih moţnosti rešitev. V 

kolikor se problem rešuje s predpisom, je potrebno spremljanje predpisa v smislu uresničevanja 

zastavljenih ciljev ter evalvacija izvajanja na podlagi meril, opredeljenih v postopku priprave 

predpisa. Če cilji niso doseţeni ali so doseţeni le delno, je potrebno ugotoviti tudi vzrok (npr. 

neustrezna zasnova predpisa, nerealno zastavljeni cilji, neustrezno izvajanje). 

  

Doseganje legitimnosti z vključevanjem javnosti: Doseganje legitimnosti sprejetega predpisa 

zagotavlja tudi kvalitetno sodelovanje strokovne in druge javnosti v postopku njegovega sprejemanja 

in izvajanja. Pri tem mora pripravljalec upoštevati načelo pravočasnega obveščanja javnosti in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200995&stevilka=4117


 

omogočanja posredovanja pripomb in predlogov v čim zgodnejši fazi za pripravo odločitev. 

Gradiva in strokovne podlage, uporabljane za pripravo odločitev morajo biti dostopne, vsi sodelujoči 

morajo biti obveščeni o razlogih za upoštevanje ali neupoštevanje njihovih pripomb, predlogov in 

mnenj. Postopek priprave mora biti transparenten tako, da se predstavi vsebina urejanja ter postopek 

sprejemanja odločitev, načina in rokov sodelovanja, pripomb, predlogov in mnenj vseh udeleţencev. 

Minimalna priporočila zahtevajo, da sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov traja praviloma od 30 

do 60 dni, da mora prirpavljalec pripraviti gradivo, ki vsebuje povzetek vsebine s strokovnimi 

podlagami, ključnimi vprašanji in cilji, po končanem sodelovanju pa poročilo o sodelovanju javnosti s 

predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogu predpisa. Pripravljalec mora javnost pozvati k sodelovanje 

na način, ki bo zagotovil odziv ciljnih skupin.  

  

Poslovnik Vlade Republike Slovenije (neuradno prečiščeno besedilo) skozi vsebino 9. člena 

predstavlja zavezujočo delno operacionalizacijo resolucije glede sodelovanja javnosti v zvezi s 

pripravo predpisov. Na podlagi tega je dolţan predlagatelj predpisa na svoji spletni strani povabiti 

strokovno in drugo javnost s splošnim vabilom, ki mu je priloţen osnutek predpisa, rok za odziv 

javnosti pa mora biti od 30 do 60 dni. Predlagatelj mora v 15 dneh od sprejema predpisa ali 

posredovanja predloga v nadaljnji postopek pisno seznaniti strokovno ali drugo javnost o bistvenih 

predlogih ali mnenjih, ki niso bili upoštevani, z obrazloţitvijo razlogov. 

  

Na področju okolja je Ministrstvo za okolje in prostor sprejelo Navodilo o postopku sodelovanja 

javnosti pri sprejemanju predpisov, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje, ki pomeni 

operacionalizacijo sodelovanja javnosti po 34a. členu Zakona o varstvu okolja. 

  

Na področju okolja pa je najpomembnejša Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti 

pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, ki se ji bomo posvetili v 

prihodnjem Informatorju. 

  

Javnost lahko postopek priprave predpisov spremlja in se vanj vključuje tudi preko spletnega sistema 

podportala E-demokracija. 

 

Kako še lahko komuniciram z državo? 

Kakršnekoli predloge Vladi RS lahko posredujemo preko  spletnega portala predlagam.vladi.si. 

Predloge za odpravo administrativnih ovir lahko podajamo preko spletne strani Ministrstva za javno 

upravo Odprava administrativnih ovir. Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 

ima vsak drţavljan pravico pridobiti podatke, s katerimi razpolaga določen organ. Glede običajnega 

splošnega poslovanja z drţavnimi organi velja Uredba o upravnem poslovanju, po kateri je vsak 

organ dolžan odgovoriti na vse dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so 

šikanoznega značaja in sicer najkasneje v 15 dneh po prejemu tega. Če gre za zahtevnejšo zadevo 

pa mora organ vsaj v tem roku pošiljatelja obvestiti o nadaljnjih ukrepanjih in realnem roku za 

izpolnitev (18. člen). Glede gradiv, ki jih posamezniki (kot nepooblaščeni predlagatelji) naslovijo na 

Vlado RS, pa obstaja po Poslovniku Vlade Republike Slovenije (7. člen) dolţnost generalnega 

sekretarja, da gradivo pošlje v reševanje pristojnemu ministrstvu ali pristojni vladni sluţbi, ki mora 

nepooblaščenemu predlagatelju odgovoriti v roku 15 dni. 

  

 

Strokovni izrazi 

  

Prostorski razvoj 

je spreminjanje prostora predvsem zaradi človekovih dejavnosti in potreb, vključno s spremembami, ki 

so posledica ukrepov prostorskega načrtovanja. 

 

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=POSL32&pogled=osnovni
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/okolje/navodilo_okoljski_predpisi.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/okolje/navodilo_okoljski_predpisi.pdf
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava
http://predlagam.vladi.si/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/e_uprava_in_upravni_procesi/boljsi_predpisi_in_odprava_administrativnih_ovir_oao/odprava_administrativnih_ovir/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200651&stevilka=2180
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED3602&pogled=osnovni


 

Izraz se je uveljavil v zadnjih dveh desetletjih (skupaj z angleškim izrazom "spatial development", ki 

pomeni isto) zaradi razumevanja prostora kot sistema, ki je v nenehnem spreminjanju in mu zato ne 

moremo pripisati končnega stanja, lahko pa do neke mere vplivamo na njegov razvoj.  

  

Prostorsko načrtovanje 

je veda, ki se ukvarja z načrtovanjem rabe prostora in razporeditvijo dejavnosti v prostoru, torej z 

usmerjanjem prostorskega razvoja. 

 

Široko polje prostorskega načrtovanja pokriva tudi bolj specializirana področja urbanizma, 

urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja in usklajevanja posameznih 

sektorjev v prostoru, na primer prometnega planiranja, upravljanja z vodami, izrabo naravnih virov in 

podobno. Prostorsko načrtovanje praviloma izvaja javni sektor drţave, regije ali lokalne skupnosti, da 

bi z njim vzpodbudil učinkovit, ekonomičen, pravičen in trajnosten prostorski razvoj in rabo prostora. 

 

Angleški izraz, ki se danes v Evropi vse bolj uporablja za prostorsko načrtovanje je "spatial planning", 

vendar ga v angleško govorečih drţavah redko uporabljajo. Drugi pogosti izrazi, ki so pomensko zelo 

blizu, se pa njihova vsebina razlikuje med drţavami, predvsem glede na to, kakšne pristojnosti ima 

posamezna drţava na tem področju so "town and country planning", "land-use planning", "physical 

planning", "regional planning" in "urban planning".  

  

Urbanizem 

je dejavnost, ki se ukvarja z načrtovanjem in oblikovanjem mest in znanstveno področje, ki se ukvarja 

s proučevanjem njihovega razvoja in delovanja. 

 

V praksi se pojem pri nas uporablja širše. Urbanizem se danes ukvarja z vsemi naselji, ne le z mesti. 

V vsakdanjem jeziku, pa tudi v strokovnem jeziku povezanih področij pa se izraz urbanizem včasih 

uporablja tudi za celotno področje prostorskega načrtovanja, ki je mlajše in v širši javnosti manj 

poznano. K temu zlasti pripomore tudi izraz urbanist, ki se uporablja praktično kot sinonim za 

prostorskega načrtovalca, Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) iz leta 2002 pa je uvedel funkcijo 

občinskega urbanista. 

 

Zelo soroden izraz, tako pomensko kot etimološko, je francoski "l'urbanisme", pa tudi hrvaški in srbski 

"urbanizam", medtem ko angleški "urbanism" nikakor ni ustrezen prevod slovenskega, francoskega, 

srbskega ali hrvaškega izraza. "Urbanism" v angleščini, predvsem ameriški, prvotno pomeni mestni 

način ţivljenja in razmišljanja, kulturo urbanega ter stališča, ki favorizirajo mesto in urbanost nasproti 

podeţelju in ruralnosti. Sorodni izrazi slovenskemu pojmu urbanizem v angleščini so "town planning", 

"urban planning" in "urban design". 

  

 

Javne objave 

  

Ministrstvo za okolje in prostor Javna razgrnitev osnutka Drţavnega prostorskega načrta za 

drţavno cesto od priključka na avtocesti A2 Ljubljana - Obreţje, pri Novem mestu do priključka Maline 

in okoljskega poročila Javna razgrnitev poteka od 3.3.2011 do 4.4.2011. Javne obravnave bodo 

potekale: dne 16. 3. 2011 s pričetkom ob 18.00 v veliki predavalnici v prostorih zavoda Grm Novo 

mesto-Centru biotehnike in turizma Sevno 13, Novo mesto, dne 18. 3. 2011 s pričetkom ob 16.00 v 

Javnem zavodu Kulturnega centra Semič (velika dvorana), Prosvetna ulica 4, 8333 Semič in dne 18. 

3. 2011 s pričetkom ob 18.30 v Kulturnem domu Metlika, CBE 21, Metlika. 

  

Ministrstvo za okolje in prostor Javna razgrnitev osnutka Drţavnega prostorskega načrta za glavno 

cesto G2 Hrastnik - Zidani Most in deviacijo G1-5 Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče in 

okoljskega poročila Javna razgrnitev poteka od 1.3.2011 do 31.3.2011. Javni obravnavi bosta 

http://www.dpa.mop.gov.si/doc/Javno_naznanilo_24022011.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/Javno_naznanilo_24022011.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/Javno_naznanilo_24022011.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/Scan_Doc0162.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/Scan_Doc0162.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/Scan_Doc0162.pdf


 

potekali: dne 15. 3. 2011 s pričetkom ob 17.00 v prostorih Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 

Hrastnik in dne 17. 3. 2011 s pričetkom ob 17.00 v prostorih Doma svobode v Zidanem Mostu. 

  

Ministrstvo za okolje in prostor Drţavni prostorski načrt za drţavno cesto od priključka Velenje jug 

do priključka Slovenj Gradec jug Javna razgrnitev poteka od 10.3.2011 do 15.4.2011. Javne 

obravnave bodo potekale: dne 31. 3. 2011 s pričetkom ob 18.30 v Kulturnem domu v Slovenj Gradcu, 

Francetova 5, Slovenj Gradec in dne 6. 4. 2011 s pričetkom ob 16.00 v veliki sejni sobi Občine 

Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanju. 

  

Ministrstvo za okolje in prostor Pobuda za pripravo drţavni prostorski načrt za RTP 110/20kV 

Dobruška vas Seznanitev poteka od 01.03.2011 do 31.03.2011. 

  

Ministrstvo za javno upravo V javni razpravi je drugi osnutek predloga Zakona o opravljanju 

dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja. Rok za podajanje pripomb je 

do 15.3.2011. Predlog zakona pomembno vpliva na poloţaj nevladnih organizacij, ki so statusno 

organizirane kot zasebni zavodi. Mreţa za prostor je ţe podala pripombe na predlog zakona, ki se 

nanašajo predvsem na nepreglednost ureditve zasebnih zavodov in  nedopustno pribliţevanje 

zasebnih zavodov kapitalskim druţbam (npr. predlog zakona uvaja pojem zmerni dobiček; 

ustanovitelji preko svojega vloţka pridobijo ustanoviteljski deleţ na zavodu; v primeru, ko ustanovitelji 

ne odgovarjajo za obveznosti, se zahteva ustanovni kapital 5000 €; sicer olajšano upravljanje zavoda 

ne zagotavlja ustreznih pravic delavcev v zvezi z upravljanjem subjekta). Predlagatelj zakona tudi ni 

uredil statusa delovanja (zasebnega) zavoda v javnem interesu, kar je velik manjko veljavne ureditve 

(npr. zavodi zaradi odsotnosti tovrstne pravne podlage, kot  jo imajo društva v Zakonu o društvih ne 

morejo pridobivati sredstva donacij iz 0,5% dohodnine). 

  

Služba Vlade RS za podnebne spremembe vabi k javni razpravi o podnebnem zakonu in vsebini 

dolgoročne strategije Objavljen je tretji osnutek predloga Zakona o podnebnih spremembah, na 

katerega je moţno dajati pripombe do 15.5.2011 in Izhodišča za pripravo strategije prehoda Slovenije 

v nizkoogljično druţbo do leta 2050, na katera je moţno dajati pripombe do 16.3.2011. 

  

Agencija Republike Slovenije za okolje javno naznanilo o izgradnji prenosnega plinovoda M2/1 na 

odseku Rogaška Slatina - Trojane Vpogled v dokumentacijo za  pridobitev okoljevarstvenega soglasja 

za izgradnjo prenosnega plinovoda M2/1 na odseku Rogaška Slatina-Trojane je moţen od 7.3.2011 

do 5.4.2011 na sedeţu Agencije za okolje, Oddelek območja Savinja, Lava 11, 3000 Celje. 

  

Občina Apače javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega 

načrta Občine Apače in Okoljskega poročila k dopolnjenemu osnutku Občinskega prostorskega 

načrta Občine Apače Javna razgrnitev poteka od 23.2.2011 do 25.3.2011 v prostorih Občine Apače, 

Apače 42b, 9253 Apače. Javna obravnava dopolnjenega bo potekala dne 16.3.2011 ob 17. uri v 

modri dvorani Osnovne šole in vrtca Apače, Apače 38, Apače. 

  

Občina Bohinj javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta 

za turistično središče Ribčev Laz Javna razgrnitev bo potekala od 15.3.2011 do 15.4.2011 v avli 

Kulturnega doma Joţa Aţmana. 

  

Občina Hoče Slivnica javna razgrnitev in javna obravnava osnutka občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del območja počitniških objektov v k.o. Hočko Pohorje v občini Hoče-Slivnica 

Javna razgrnitev bo potekala od 14. 3. 2011 do 13. 4. 2011 v sejni sobi Občine Hoče-Slivnica, 

Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. Javna obravnava bo dne 6.4.2011 ob 17. Uri v prostorih Kulturnega 

doma Hoče, Pohorska cesta 15, Hoče. 

  

http://www.dpa.mop.gov.si/doc/Scan_Doc0179.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/Scan_Doc0179.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/javno%20naznanilo%20-%20pobuda.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/javno%20naznanilo%20-%20pobuda.pdf
http://www.mju.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/
http://www.mju.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/
http://www.svps.gov.si/
http://www.svps.gov.si/
http://www.svps.gov.si/fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/3._osnutek/ZPS_140210_vse.pdf
http://www.svps.gov.si/fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/3._osnutek/Izhodisca_za_strategijo.pdf
http://www.svps.gov.si/fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/3._osnutek/Izhodisca_za_strategijo.pdf
http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/026346-Roga%C5%A1ka%20Slatina-Trojane_JN.pdf
http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/026346-Roga%C5%A1ka%20Slatina-Trojane_JN.pdf
http://www.obcina-apace.si/index.php?option=com_content&task=view&id=1232&Itemid=1
http://www.obcina-apace.si/index.php?option=com_content&task=view&id=1232&Itemid=1
http://www.obcina-apace.si/index.php?option=com_content&task=view&id=1232&Itemid=1
http://obcina.bohinj.si/index.php?id=333
http://obcina.bohinj.si/index.php?id=333
http://www.hoce-slivnica.si/
http://www.hoce-slivnica.si/


 

Občina Lendava javna razgrnitev okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih 

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava za območje nove Občine Lendava 

Gradivo bo javno razgrnjeno od 16.2. 2011 do 19.3.2011 v občini Lendava, Glavna ulica 20, Lendava. 

Javna obravnava bo dne 9.3.2011 ob 17. uri v Mestni hiši, I. nadsgropje, Glavna ulica 20, Lendava. 

  

Občina Lukovica druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ureditvenem načrtu na delu območja L1 Lukovica center Javna razgrnitev bo potekala od 

7.3.2011 do 5.4.2011 v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica. Javna obravnava bo dne 

30.3.2011 ob 17.30 uri v dvorani Kulturnega doma Janka Kersnika, Stari trg 1, Lukovica. 

  

Občina Ribnica javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega OPPN-ja - Spremembe in 

dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu R7/4 in S7, k.o. Ribnica Javna razgrnitev bo potekala od 16. 

02. 2011 do 17. 03. 2011 v prostorih Občine Ribnica, na oddelku za okolje in prostor, v 1. nadstropju, 

Gorenjska cesta 3, Ribnica. Javna obravnava bo dne 16.3.2011 ob 16. uri v sejni sobi Občine 

Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. 

  

Občina Slovenske Konjice javna razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

Zazidalnem načrtu Tepanje  (območje 5) Javna razgrnitev bo potekala od 17.3.2011 do 18.4.2011 v 

prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v prostorih KS Tepanje. Javna 

obravnava bo dne 6.4.2011 ob 16.30 uri v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, sejna 

soba I. 

Občina Solčava javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Zazidalnega načrta "Medica" v Občini Solčava Javna razgrnitev bo potekala od 7.3.2011 do 

21.3.2011 v prostorih Občinske uprave občine Solčava, Solčava 16, Solčava. Javna obravnava bo 

dne 17.32011 ob 16. uri v sejni sobi občine Solčava, Solčava 16, Solčava. 

 

 

Razpisi 

  

Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeţelja ter za 

sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeţelju in Ekopraznika v Ljubljani (ROK za prijavo 

11.3.2011) 

  

Javni razpis »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev 

diplomantov/absolvent – aktiviraj in zaposli se II!« (ROK za prijavo je 31.3.2011) 

  

Razpis za program LIFE+ 2011 (ROK za prijavo je 18.7.2011): podrobnejša PREDSTAVITEV bo dne 

17.3.2011 v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjiţnice Maribor v Mariboru. 

 

 

Napovednik  

 

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC vas vabi na izobraţevalni posvet o pridobitvi 

in problematiki statusa nevladnih organizacij v javnem interesu na področju okolja, ki bo 

potekal v torek 29.3.2011 med  9. in 13. uro v Centru Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana. Izvedeli 

boste vse o organizaciji lokalne pobude ali interesne skupine, pogojih in postopku za pridobitev 

statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju okolja, pravicah in moţnostih 

financiranja, ki izhajajo iz statusa, posvetovali pa se bomo tudi o problematiki tega statusa in 

oblikovali predloge za izboljšanje. Prijava na pic@pic.si ali telefon (01) 521 18 88. Predvidoma v maju 

in juniju bo tak seminar organiziran tudi na Štajerskem in Primorskem. 

 

http://www.lendava.si/dokumenti/razpisi/33e7f5b657beaef1381960ce4ab7a8e8/Sklep_OP_razgrnitev.pdf
http://www.lendava.si/dokumenti/razpisi/33e7f5b657beaef1381960ce4ab7a8e8/Sklep_OP_razgrnitev.pdf
http://www.lukovica.si/obvestila/393-javna-razgrnitev-odloka-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-ureditvenem-nartu-na-delu-obmoja-l1-lukovica-center
http://www.lukovica.si/obvestila/393-javna-razgrnitev-odloka-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-ureditvenem-nartu-na-delu-obmoja-l1-lukovica-center
http://www.ribnica.si/?vie=cnt&act=gds&id=2011020914390577
http://www.ribnica.si/?vie=cnt&act=gds&id=2011020914390577
http://www.slovenskekonjice.si/eu/index.php?option=com_content&task=view&id=829&Itemid=28
http://www.slovenskekonjice.si/eu/index.php?option=com_content&task=view&id=829&Itemid=28
http://www.solcava.si/novica_prikazi.php?pid=110
http://www.solcava.si/novica_prikazi.php?pid=110
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/gospodarske-dejavnosti-promet/razpisi/70502/detail.html
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/gospodarske-dejavnosti-promet/razpisi/70502/detail.html
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=193
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=193
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2011/components/index.htm
mailto:pic@pic.si
tel:%2801%29%20521%2018%2088


 

CNVOS organizira delavnico Pridobivanje sredstev in prijavljanje na razpise ki bo od  29.-30. 3. 2011 

v Ljubljani. Na delavnici bodo predstavljene moţnosti pridobitve sredstev iz  

nacionalnih in evropskih razpisov, posebnosti financiranja iz razpisov ter potrebno znanje za pripravo 

projektnega predloga. 

 

Pravno svetovanje 

  

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v okviru Mreţe za prostor izvaja pravno 

svetovanja na področju urejanja prostora za člane mreţe ter druge nevladne organizacije in lokalne 

pobude s področja urejanja prostora. Kontakt: (01) 521 18 88 ali pic@pic.si . 

  

 

 
Informator Mreţe za prostor pripravlja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, 

telefon 01 521 18 88, www.pic.si. Urednica Senka Vrbica (PIC), strokovni izrazi Tadej Ţaucer in Marko Peterlin (IPoP) 

  

Projekt »Mreţa za prostor« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo 

za javno upravo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna 

in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega 

dialoga. 

 

  

 

http://www.cnvos.si/education/id/123
tel:%2801%29%20521%2018%2088
mailto:pic@pic.si
tel:01%20521%2018%2088
http://www.pic.si/

