
 

Mreža za prostor    Informator št. 4     13. 5. 2011 
 

Za nevladne organizacije in lokalne pobude na področju urejanja prostora 
 
  
V tokratnem informatorju si lahko preberete: 

• o novem modelu sodelovanja javnosti, ki se uvaja v Triglavskem narodnem parku; 
• o sodelovanju javnosti na področju urejanja prostora; 
• kako opredeljujemo urbano prenovo, urbano regeneracijo in degradirana območja; 
• odprte javne razgrnitve prostorskih načrtov na nivoju države in po občinah; 
• med razpisi je odprt program LIFE 2011 in razpis za njegovo sofinanciranje; 
• o delavnicah na temo priprave podnebne strategije; 
• o ponovitvi seminarja glede pridobitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu na 

področju varstva okolja v maju v Mariboru in Postojni; 
• pravica nevladnih organizacij s statusom do brezplačne pravne pomoči. 

  
  
Uporabno 
 
Sodelovanje javnosti v Triglavskem narodnem parku 
Novi Zakon o Triglavskem narodnem parku v 41.členu opredeljuje svež način sodelovanja 
zainteresirane javnosti pri upravljanju narodnega parka in sicer preko foruma zainteresirane 
javnosti triglavskega narodnega parka. Forum je organizirano javno srečanje fizičnih in pravnih oseb 
ter pogodbenih skupnosti, ki so zainteresirani za narodni park in želijo sodelovati pri njegovem 
delovanju s pristojnim ministrstvom in javnim zavodom. Forum obravnava dokumente, s katerimi se 
ureja upravljanje narodnega parka, razpravlja o stanju, uresničevanju razvojnih usmeritev, daje 
pobude in priporočila. Svet zavoda, ki upravlja park skliče forum najmanj vsaki dve leti. Pobudo zanj 
lahko poda vsak zainteresirani z obrazložitvijo in predlogom dnevnega reda. V primeru, da pobuda ni 
sprejeta, mora zavod obrazložitev objaviti na svoji spletni strani. Sklic foruma se objavi z javnim 
naznanilom v sredstvih javnega obveščanja. Forum se seznani tudi z načinom upoštevanja sklepov 
preteklega foruma. Minister pristojen za okolje predpiše način delovanja foruma.  
 
Prav sedaj v javni razpravi osnutek Pravilnika o delovanju foruma zainteresirane javnosti Triglavskega 
narodnega parka (glej javne objave spodaj). Ta predvideva, da forum vodi tričlansko predsedstvo, 
katerega predsedujoči je predsednik sveta zavoda, člana pa sta izvoljena izmed zainteresiranih 
udeležencev foruma. Po obravnavi posamezne točke dnevnega reda forum sprejme sklep. Sklepi se 
posredujejo svetu zavoda, ki jih obravnava na priv naslednji seji in se do njih opredeli.  Stvar dobre 
volje in prakse je, kako bodo ti forumi zaživeli in koliko bo prizadevanje javnosti v taki obliki dejansko 
vplivalo na odločitve v zvezi z upravljanjem Triglavskega narodnega parka, vendar pa je dobrodošlo 
reguliranje take oblike sodelovanja javnosti, kar daje temu večji vsebinski pomen. 
  
Sodelovanje javnosti na področju urejanja prostora 
Na področju urejanja prostora sta krovna predpisa Zakon o prostorskem načrtovanju in Zakon o 
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Slednji je iz splošnih režima 
načrtovanja po Zakonu o prostorskem načrtovanju izvzel prostorske ureditve državnega pomena s 
področij cestne in železniške infrastrukture, infrastrukture zračnega in pomorskega ter rečnega 
prometa, energetske infrastrukture, rudarstva, javnih komunikacijskih omrežij, varstva okolja, 
meteorologije, vodne infrastrukture, obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Zakona glede sodelovanja javnosti različno urejata pravice javnosti v procesu načrtovanja. Slednji 
omogoča sodelovanje javnosti v zgodnejših fazah načrtovanja in tekom celotnega postopka priprave 
načrta. Po Zakonu o prostorskem načrtovanju javnost lahko sodeluje le v okviru javne razgrnitve  
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končnega osnutka tako državnega prostorskega načrta, kakor tudi občinskega prostorskega načrta, ki 
traja 30 dni. V tem času lahko javnost podaja pripombe in predloge, do katerih mora pripravljalec  
zavzeti stališče v roku 30 dni in ga objaviti na svetovnem spletu.  
 
Po Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena pa ima javnost pravico v roku 30 dni 
od tedaj, ko Ministrstvo za okolje in prostor objavi pobudo za pripravo načrta na svoji spletni strani 
pravico nanjo dajati predloge, priporočila, usmeritve, mnenja in pobude. Ministrstvo lahko v tem času 
z namenom podrobnejše seznanitve javnosti organizira posvet. Po prejemu vseh smernic in 
predlogov ministrstvo kot koordinator skupaj s pobudnikom načrta, investitorjem in izdelovalcem le te 
v roku 30 dni analizira. Po sprejemu sklepa o pripravi načrta se prostorske ureditve pripravijo v 
variantah. Ministrstvo kot koordinator in pobudnik načrta morata seznaniti javnost s študijo variant in 
predlogom najustreznejše variante ali rešitve v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni. V tem 
času mora biti tudi zagotovljena javna obravnava, javnost pa ima možnost dajati pripombe in 
predloge. Te Ministrstvo, pobudnik, investitor in izdelovalec preučijo in v roku 60 dni zavzamejo 
stališče do predlaganih pripomb in predlogo, ki se objavi na spletni strani ministrstva in pošlje 
občanom. Ko je varianta potrjena, se pripravi načrt, javnost pa se z njegovim osnutkom (hkrati tudi s 
poročilom o vplivih na okolje in osnutku okoljevarstvenega soglasja)  seznani v okviru javne 
razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni. V tem času ima javnost pravico dajati pripombe in predloge  na 
osnutek načrta, na poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju. Do 
pripomb pripravljalci zavzamejo stališče, ki ga objavijo na spletni strani ministrstva in pošljejo 
občanom. Vsekakor bi bilo potrebno poenotiti ureditev sodelovanja javnosti po obeh zakonih in sicer 
po standardu Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena. 
 
 
Strokovni izrazi  
 
Urbana prenova 
je sklop načrtovalskih, gradbenih, ekonomskih, finančnih in socialnih ukrepov, s katerimi se celovito 
izboljša fizično, okoljsko, gospodarsko in socialno stanje v izbranem delu mesta, s poudarkom na 
fizični prenovi stavbnega fonda in javnih prostorov. 
  
Urbana regeneracija 
je javna politika s ciljem povrniti uporabnost degradiranim urbanim območjem, oblikovati boljše 
možnosti zaposlitve, rešiti ali omiliti različne socialne probleme in izboljšati urbano okolje ter dvigniti 
kakovost bivanja. 
  
Urbana prenova in urbana regeneracija sta sorodna pojma, ki se pogosto uporabljata celo kot 
sinonima. Vendar je navadno pod pojmom urbana prenova razumljena predvsem prenova, ki temelji 
na fizični prenovi, vključuje lahko obsežnejše rušitve in novogradnje, pogosto tudi obsežno novo 
infrastrukturo v območju. Po drugi strani je pri urbani regeneraciji poudarek na izboljšanju socialnih, 
ekonomskih in bivalnih razmer na območju, ki praviloma prav tako vključuje tudi fizično prenovo 
obstoječega stavbnega fonda in javnega prostora, lahko pa vključuje tudi posamezne rušitve in 
novogradnje. 
  
Zakon o prostorskem načrtovanju uporablja pojem celovite prenove, ki je pomensko soroden pojmu 
urbane regeneracije, vendar pa se zanaša predvsem na ukrepe prostorskega načrtovanja, ki naj bi 
povezovovali različne druge dejavnosti. 
  
Izrazi tudi v angleškem jeziku niso povsem ustaljeni, predvsem zaradi različnih zgodovinskih konotacij 
v različnih okoljih. Tako je zaradi obsežnega "Urban Renewal" programa rušitev in novogradenj celih  
 
 



 

mestnih predelov v petdesetih in šestdesetih letih dvajsetega stoletja izraz "urban renewal" predvsem 
v Združenih državah Amerike dobil negativno konotacijo in je "urban regeneration" razumljen kot 
povsem druga politika obnove znotraj obstoječega. 
 
Degradirano območje 
je območje, katerega uporabna vrednost je tako zmanjšana, da je za njegovo oživitev potreben večji 
poseg v njegovo strukturo in rabo. 
  
Navadno se za degradirana območja v mestih uporablja izraz degradirano urbano območje. 
  
Za degradirana območja, katerih problematika je predvsem socialna, ekonomska in stanovanjska, se 
v angleščini uporablja termin "deprived areas". Kadar so degradirana, predvsem predhodno 
industrijska, pogosto kontaminirana območja očiščena in se na njih gradi povsem na novo, se za 
razvoj območja v angleščini uporablja izraz "brownfield development". Tudi za samo območje se 
lahko uporablja izraz "brownfield" ali "brownfield site", kadar je na razpolago za ponoven razvoj 
oziroma gradnjo na območju. 
 
 
Javne objave 
  
Ministrstvo za okolje in prostor vabi javnost k oddaji pripomb in predlogov k osnutku Pravilnika o 
delovanju foruma zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka. ROK za oddajo pripomb in 
predlogov je 9.6.2011. 
  
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za 
del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo. Javna seznanitev poteka od 13.04.2011 
do 16.05.2011. V tem času je pobuda objavljena v digitalni obliki na spletni strani ministrstva, javnost 
pa ima možnost dajati predloge, priporočila, usmeritve, mnenja in pobude. 
  
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za 
prenosne plinovode zanke do Zreč. Javna seznanitev poteka od 05.05.2011 do 13.06.2011. V tem 
času je pobuda objavljena v digitalni obliki na spletni strani ministrstva, javnost pa ima možnost dajati 
predloge, priporočila, usmeritve, mnenja in pobude. 
  
Služba Vlade RS za podnebne spremembe - vabilo k javni razpravi o podnebnem zakonu in vsebini 
dolgoročne strategije: objavljen je tretji osnutek predloga Zakona o podnebnih spremembah, na 
katerega je možno dajati pripombe do 15.5.2011. objavljena so tudi prenovljeno delovno gradivo 
Izhodišča za pripravo Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050. V zvezi z 
obravnavo tega gradiva in pripravo strategije so predvidene še tri delavnice v maju in sicer na temo 
STORITEV, temo ZDRAVJE in PODNEBNE SPREMEMBE in temo PROSTOR. 
  
Občina Celje – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe. Ureditveno območje zajema parcele 
1092,1093/2,1091/2,1093/1, vse k.o. Teharje. Gradivo bo od 13.4.3 2011 do vključno 13.5.2011 javno 
razgrnjeno v prostorih mestne občine Celje, soba za stranke Oddelka za okolje in prostor ter 
komunalo, Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, III. nadstropje, Trg celjskih knezov 
9, Celje in na sedežu KS Teharje, Teharje 56, Teharje. V času javne razgrnitve se lahko podajajo 
pripombe in predlogi na dopolnjen osnutek 
  
Občina Kobilje - javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta občine Kobilje in Okoljskega 
poročila k prostorskemu načrtu. Javna razgrnitev bo potekala od 16.5.2011 v prostorih Občine Kobilje, 
Kobilje 35, kjer bo knjiga pripomb. Razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve bo 
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organizirana javna razprava na sedežu občine Kobilje, Kobilje 35 dne  30.5.2011 ob 17 uri. V času 
razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge.  
  
Občina Logatec - javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za 
območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste-del Občina Logatec. Gradivo bo javno razgrnjeno 
od 16. 5. 2011 do 31. 5. 2011 v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec – I. 
nadstropje, sprejemno informacijska pisarna, v času poslovnih ur. Javna obravnava bo potekala v 
torek 31. 5. 2011, s pričetkom ob 18. uri, v  prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec – 
I. nadstropje, velika sejna soba. V času javne razgrnitve ima javnost pravico podajati pripombe in 
predloge. 
  
Občina Maribor – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in  dopolnitev Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 26/98, 2/01 in 
14/02). Območje sprememb in dopolnitev PUP zajema parcele oziroma njihove dele št: 2, 3, 4, 5, 8/1, 
9,12, 13 in 789/1 vse k.o. 657-MARIBOR-GRAD. Javna razgrnitev gradiv bo od 4. maja 2011 do 3. 
junija 2011 v Mestni občini Maribor v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor – 
II. nadstropje in v prostorih Mestne četrti Center, Kacova ul. 1, 2000 Maribor, ter pod rubriko Pregled 
prostorskih aktov in drugih pravnih režimov (Akti po fazah/ Javna razgrnitev). Javna obravnava 
navedenega prostorskega akta bo v sredo, 18. maja 2011 ob 16. uri v prostorih Mestne četrti Center, 
Kacova ul. 1 v Mariboru. V času javne razgrnitve ima javnost pravico podajati pripombe in predloge. 
  
Občina Slovenske konice - javna razgrnitev osnutka odloka občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Prevrat. Javna razgrnitev bo trajala od 19.5.2011 do 17.6.2011 in sicer v prostorih Občine 
Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v prostorih KS Slovenske Konjice, Toneta Melive 2 ob 
sredah med 16. in 18. uro. Javna obravnava bo v sredo 15.6.2011 ob 16.00 uri v prostorih Občine 
Slovenske Konjice, Stari trg 29, sejna soba I. V času javne razgrnitve ima javnost pravico podajati 
pripombe in predloge. 
 
 
Razpisi 
  
Evropska komisija, DG Environment je objavila razpis za programe LIFE+2011, ki pokriva tri 
sklope: narava in biotska raznovrstnost, okoljska politika in upravljanje, informacije in obveščanje. 
Podrobnosti so na domači strani razpisa. ROK za prijavo je 18.7.2011. 
  
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov s programskega 
področja LIFE+11. Ministrstvo bo financiralo projekte, ki so bili predhodno odobreni s strani Evropske 
komisije programa LIFE+11 in se izvajajo na območju Republike Slovenije. Delavnica Evropske 
komisije na temo razpisa bo v drugi polovici maja. ROK za prijavo je 18.7.2011. 
  
Program Mediteran  je objavil razpis Izboljšanje mobilnosti in teritorialne dostopnosti – strateški 
razpis. ROK za prijavo je 31.5.2011. 
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Napovednik 
  
Služba Vlade RS za podnebne spremembe v maju organizira delavnice glede priprave podnebne 
strategije  in sicer na temo STORITEV, temo ZDRAVJE in PODNEBNE SPREMEMBE in temo 
PROSTOR. 
  
Pravno-informacijski cetner nevladnih organizacij - PIC v sodelovanju z Inštitutom za politike 
prostora v okviru Mreže za prostor organizira v maju ponovitev seminarja o pridobitvi statusa 
nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja in sicer v 
Mariboru dne 24.5.2011 ob 16. uri v prostorih Zavoda PIP Stičišča nevladnih organizacij Podravja, 
Gosposvetska c. 83 in v Postojni dne 26.5.2011 ob 17. uri v Regijskem stičišču nevladnih 
organizacij notranjsko-kraške regije, Vilharjeva ulica 14. Seminar je namenjen nevladnim 
organizacijam in lokalnim pobudam, ki se v celoti ali deloma ukvarjajo s področji varstva okolja in 
urejanja prostora. 
  
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC v sodelovanju z Inštitutom za politike 
prostora v okviru Mreže za prostor organizira v juniju seminar o sodelovanju nevladnih organizacij, 
lokalnih pobud in druge javnosti v  postopkih prostorskega načrtovanja. Seminar bo 
predvidoma dne 15.6.2011 ob 14. uri v prostoru Centra Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana. Seminar je 
namenjen nevladnim organizacijam in lokalnim pobudam, ki si prizadevajo za boljše urejanje prostora. 
Seminar bomo v septembru ponovili tudi v drugih regijah. 
 
  
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 brezplačni 
pravni pomoči 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. 
 

 
Informator Mreže 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 Žaucer (IPoP). 
  
Projekt »Mreža 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. 
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