
 

Mreţa za prostor    Informator št. 5     13. 6. 2011 

 
Za nevladne organizacije in lokalne pobude na področju urejanja prostora 
 

V tokratnem informatorju si lahko preberete: 

 

 o moţnostih lokalnih pobud, da formalno izraţajo svojo voljo; 
 kako opredeljujemo poselitveni vzorec, razpršeno poselitev, razpršeno gradnjo in 

suburbanizacijo; 

 odprte javne razgrnitve prostorskih načrtov na nivoju drţave in po občinah; 
 vabilo na seminar Aktivno drţavljanstvo in urejanje prostora dne 15.6.2010 

 o pravnem svetovanju za nevladne organizacije in lokalne pobude s področja urejanja 

prostora 
  

 

Kaj so lokalne pobude? 
Predvsem pri umeščanju objektov v prostor se pogosto dogaja, da se pojavijo interesne skupine 

prebivalstva, ki procesu nasprotujejo ali v njem uveljavljajo svoje drugačne interese. Rečemo jim 

civilne iniciative ali lokalne pobude. To nista pravno opredeljena temveč pogovorna pojma, ki pa sta 

napolnjena z določeno vsem razumljivo vsebino. Medtem ko so civilne iniciative lahko bodisi lokalne 

bodisi vezane na neko širšo druţbeno problematiko, pa se pojem lokalne pobude uporablja izključno 

za skupine, katerih delovanje je vezano na konkreten prostor oziroma območje. Pojav vsekakor ni 

zanemarljiv, saj število civilnih iniciativ in lokalnih pobud v zvezi z urejanjem prostora in umeščanjem 

raznih objektov v prostor ter v zvezi z varstvom okolja narašča.  
  
Bistvene značilnosti so, da gre za skupino posameznikov, ki ima interes v druţbenem prostoru nekaj 

doseči, izraziti določeno mnenje, vplivati na določeno odločitev in njeni člani menijo, da bodo skupno 

lahko dosegali večji vpliv. Kot civilna iniciativa se poimenujejo in razglasijo, ponavadi medijsko, sami. 

Sam pojem civilna iniciativa oziroma lokalna pobuda naj bi odraţal neoblastni in nepolitični značaj in 

poudarjal komponento ljudskosti in/ali lokalnosti v smislu, da skupina zastopa del prebivalstva, ki je 

večji od same skupine, in da je njeno delovanje v širšo korist (lokalnega) prebivalstva. Časovno so 

lahko kratkotrajne sli dolgoročnejše.  
  
Jedro začetne skupine posameznikov zdruţuje posameznike, ki s stališča svoje druţbene 

odgovornosti ne zmorejo več tolerirati določenih nepravilnih ravnanj in se odločijo, da začnejo 

ukrepati. Seveda, gre lahko tudi za bolj skupinsko zaščito neposrednih zasebnih interesov (če 

določen predviden poseg neposredno prizadeva njihovo lastnino) – »nimby« efekt (not in my 

backyard). Posledično so v druţbi take lokalne pobude tudi slabše sprejete.  
  
Lokalna pobuda si ţeli izboriti prepoznavnost problema, na katerega opozarja, ţeli pridobiti širšo 

druţbeno naklonjenost ter si na neformalen način izboriti poloţaj »sogovornika« odločevalski strukturi 

in skozi to svoj cilj.  
  
Naraščajoče število lokalnih pobud je posledica odsotnosti prakse kolektivno uresničljivih pravic 

lokalne samouprave v lokalni skupnosti (kljub zakonsko širokim moţnostim: zbor občanov, 

referendum, ljudska iniciativa). Zato se lokalne pobude pojavljajo kot samonikla oblika aktiviranja 

drţavljanov za dosego demokratičnega sodelovanja v procesih odločanja. 
  
Kako lahko formalno izraţajo svojo voljo? 
Ključna in osnovna za ukrepanje je dobra informiranost. Danes z informiranostjo ne more biti več 

problema. Tudi če dejansko primanjkuje kvalitetne informiranosti o pomembnih zadevah v lokalnem 

okolju, lahko vsak na enostaven način pride do ustreznih informacij. Zato je pomembno, da se v 



 

lokalnem okolju, ko opazimo, da se nekaj nenavadnega dogaja, ustrezno informiramo. Na podlagi 

Zakona o dostopu do informacij javnega značaja lahko pridobimo vse informacije, s katerimi 

razpolagajo organi in javni subjekti. Sklicujoč se na ta zakon lahko pridobimo informacije po telefonu, 

po elektronski pošti ali pa pisno. Vsak organ mora imeti namreč zadolţeno osebo, ki je posebej 

pristojna tudi za podajanje informacij javnega značaja. Najbolje pa se je kar pisno obrniti na organ v 

obliki dopisa, pri čemer je potrebno navesti, da zahtevamo informacije na podlagi Zakona o dostopu 

do informacij javnega značaja in v kakšni obliki in na kateri naslov ţelimo informacijo prejeti. Organ je 

dolţan odgovoriti v roku 20 delovnih dni. Če v tem roku ne odgovori se lahko pritoţimo na 

Informacijskega pooblaščenca (http://www.ip-rs.si ). Po prejemu odgovora, lahko raziskujemo zadeve 

naprej z novimi zahtevki za dostop do informacij javnega značaja pri istem ali drugih organih. 
  
Nadalje pa je v lokalnem okolju za pridobitev širše podpore in ukvarjanja s problemom, moţnost 

sklica zbora občanov. To je najbolj neposredna in neformalizirana pri odločanju v lokalni skupnosti, 

ki jo določa Zakon o lokalni samoupravi. Občani na zboru obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo 

stališča, dajejo predloge, pobude, mnenja ali odločajo. Podrobneje mora pravila glede zbora občanov 

določiti statut občine in sicer glede zadev, ki jih obravnavajo občani na zboru, o njih oblikujejo svoja 

stališča, dajejo predloge, pobude in mnenja ali o njih odločajo, način vloţitve zahteve in postopek 

odločanja o sklicu zbora občanov, če sklic zahtevajo volivci, način sklica, število volivcev, ki morajo 

sodelovati na zboru, da so stališča, pobude, mnenja ali določitve veljavno sprejete ter kako sprejeta 

stališča, predlogi, pobude in mnenja ali odločitve zavezujejo občinske organe. Zbor občanov je najbolj 

primeren v manjših lokalnih skupnostih, v večjih pa je zato predvidena moţnost sklica zbora občanov 

le za posamezen del občine. Zbor občanov skliče ţupan na lastno pobudo, pobudo občinskega sveta 

ali sveta oţjega dela občine, mora pa ga sklicati če je tako predpisano z zakonom, statutom občine ali 

če tako zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini oziroma njenem posameznem delu. 
  
Peticija je tudi ena od neformalnih oblik izraţanja volje občanov. Peticija v najširšem pomenu 

označuje pravico posameznika ali skupine drţavljanov do pošiljanja pisnih vlog predstavniškemu 

telesu ali izjemoma drugim organom oblasti. Pravico do peticije pri nas določa ustava, ki določa, da 

ima vsak drţavljan pravico do vlaganja peticij in do drugih pobud splošnega pomena. Pri tem ne 

določa izrecno naslovnikov, zaradi česar je mogoče peticije naslavljati različnim organom oziroma 

telesom, ne le predstavniškim in drugim drţavnim organom. Omejitev izhaja le iz same vsebine 

peticije – ker mora biti splošnega pomena, se lahko vloţi le pri organu oziroma organizaciji, ki opravlja 

take naloge. Zakon o lokalni samoupravi ne govori o peticiji, vendar pa ta pripada drţavljanom po 

sami ustavi. Tako lahko statut občine posebej ureja pravico do peticije in ni ovir, da ne bi določil tudi 

večjo odzivnost naslovnika na peticijo. Na drţavnem nivoju se lahko peticija naslovi na Komisijo za 

peticije ter za človekove pravice in enake moţnosti drţavnega zbora Republike Slovenije, na 

lokalnem nivoju pa ima občina tudi lahko ustanovljeno komisijo za peticije, kamor se naslovi peticija. 

Ţal pa se pravica sama izčrpa ţe s samo vloţitvijo, saj ustava, niti drug zakon ne določata, da je 

organ dolţan odgovoriti na peticijo. Po drugi strani pa so organi ţe na poslagi Uredbe o upravnem 

poslovanju dolţni odgovoriti na vse dopise, ki jih prejmejo v fizični ali elektronski obliki, razen če so 

šikanoznega značaja, in sicer v roku 15 dni po prejemu tega. 
  

 

Strokovni izrazi 

  
Poselitveni vzorec 

so razporeditev naselij, njihova medsebojna povezanost in njihov notranji ustroj, iz katerih je glede na 

izgled, oblikovne in strukturne značilnosti mogoče razbrati tipične, ponavljajoče se lastnosti. 

 

Pojem poselitveni vzorec se nanaša predvsem na oblikovne oz. morfološke ter strukturne značilnosti 

poselitve. Praviloma opisuje sestave več naselij, njihovo razporeditev in medsebojno povezanost, 

lahko pa se nanaša tudi na dele posameznih naselij. Izraz poselitveni vzorec teţko dobesedno 

http://www.ip-rs.si/


 

prevedemo v angleščino kot "settlement pattern", natančnejši so opisni prevodi. Sorodna izraza sta 

"settlement structure" in "urban structure", ki pa sta bliţje slovenskima izrazoma "sistem poselitve" in 

"urbani sistem".  

 

Razpršena poselitev 

je poselitveni vzorec, za katerega je značilno večje število razpršenih manjših naselij ali delov naselij, 

z nizko gostoto poselitve, brez jasnega notranjega ustroja in brez jasnih hierarhičnih odnosov med 

njimi. 

 

Razpršena gradnja 

ali 'razpršena pozidava' je redka, nestrnjena razmestitev objektov v prostoru, z nizko gostoto 

pozidave. 

 

Izraza razpršena poselitev in razpršena gradnja se v uradnih dokumentih in predpisih s področja 

prostora pojavljata kot par, kjer je razpršena poselitev razumljena kot avtohtona lastnost določenih 

območij, medtem ko je razpršena gradnja razumljena kot negativen pojav v prostoru, ki v povezavi s 

suburbanizacijo in visokimi druţbenimi stroški, povezanimi s porastom prometa ter gradnjo in 

vzdrţevanjem infrastrukture, pomeni degradacijo kulturne krajine. Pri razpršeni gradnji gre bolj za 

razpršenost posameznih objektov na konkretni lokaciji ali oţjem območju, razpršena poselitev pa je 

lastnost širšega območja, pri kateri ne gre toliko za razmestitev posameznih objektov, ampak 

predvsem za nehierarhičen sistem majhnih naselij. Izraza razpršena poselitev in razpršena gradnja 

sta še posebej teţko prevedljiva v angleščino zaradi posebnih pomenov in vrednostnih sodb, ki se 

nanju pripenjajo v slovenskem okolju. 
 

Suburbanizacija 

je proces razseljevanja prebivalcev, delovnih mest in urbanih dejavnosti iz osrednjih delov mest v 

predmestja in širša območja mestne regije. 

 

Izraz suburbanizacija ima dobeseden angleški prevod "suburbanisation", in je zelo podoben bolj 

specifičnemu izrazu "urban sprawl", ki pa nima slovenske ustreznice. Razlika v angleškem jeziku je 

predvsem v tem, da je "urban sprawl" razumljen kot izključno negativni pojav, pri čemer je poudarek 

predvsem na razpršitvi stanovanj, nizki gostoti in s tem veliki porabi prostora za poselitev ter 

posledično veliki odvisnosti od individualnega avtomobilskega prometa. 
  
  
Javne objave 

  
Ministrstvo za okolje in prostor – javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami drţavnega 

prostorskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 400 kV Cirkovce-Pince na podlagi stališč do 

pripomb. Dokumentacija je od 3.6. do 17.6.2011 na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, 

Dunajska c. 21, Ljubljana, v sejni sobi Občine Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, Kidričevo, v sejni 

sobi Občine Videm, Videm pri Ptuju 54, Videm pri Ptuju, v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, 

Markovci, v sejni sobi Občine gorišnica, Gorišnica 83a, Gorišnica, v prostorih Občine Ormoţ, Ptujska 

cesta 6, Ormoţ, v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, v prosotrih občinske uprave 

Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, Beltinci, v prostorih Občine Črenšovci, Prekmurske čete 20, 

Črenšovci, v prostorih Občine Velika Polana, Velika Polana 111, Velika Polana, v prostorih Občine 

Lendava, Glavna ulica 20, Lendava. Javna seznanitev s spremembami bo še 14.6.2011 ob 16.30 uri 

v kulturni dvorani Občine Gorišnica, Gorišnica 83a, Gorišnica in ob 19. uri v prostorih 

Medgeneracijskega centra v mali Polani, Mala Polana 42, Velika Polana. 
  
Ministrstvo za okolje in prostor – objava pobude za pripravo drţavnega prostorskega načrta za 

prenosni plinovod M9 Lendava – Kidričevo. Pobuda je od 23.05.2011 do 21.06.2011 objavljena v 

http://www.dpa.mop.gov.si/doc/3_JN_SLO.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/3_JN_SLO.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/01_Objava%20pobude.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/01_Objava%20pobude.pdf


 

digitalni obliki na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. V tem času lahko javnost podaja 

predloge in pripombe. 
  

 

Ministrstvo za okolje in prostor – objava pobude za pripravo drţavnega prostorskega načrta za 

preloţitev glavne ceste Ormoţ - Središče ob Dravi za izvennivojsko kriţanje z ţelezniško progo v 

Središču ob Dravi. Pobuda je od 16.5.2011 do 14.6.2011 objavljena v digitalni obliki na spletni strani 

Ministrstva za okoje in prostor. V tem času lahko javnost podaja predloge in pripombe. 
  
Ministrstvo za okolje in prostor – objava pobude za pripravo drţavnega prostorskega načrta   za 

daljnovod 2 x 100 kV Trebnje-Mokronog-Sevnica. Pobuda je od 12.5.2011 do 17.6.2011 objavljena v 

digitalni obliki na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. V tem času lahko javnost podaja 

predloge in pripombe. 
  
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Pobudo za pripravo drţavnega 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 moţnost dajati 

predloge, priporočila, usmeritve, mnenja in pobude. 
  
Sluţba 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. ROK za 

podajanje pripomb in predlogov na osnutek zakona je podaljšan do 30.6.2011. Objavljena so 

Izhodišča za pripravo Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično druţbo do leta 2050.  
  
Ministrstvo za okolje in prostor – objava osnutka Uredbe o odpadkih. Na osnutek lahko javnost 

podaja pripombe do 6.7.2011. 
  
Občina Celje – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta 

za območje Zvodenskega hriba je PREKINJENA. Ponovni datum javne razgrnitve bo objavljen z 

novim javnim naznanilom. 
  
Občina Gornji Petrovci – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta 

občine Gornji Petrovci in Okoljskega poročila k prostorskemu načrtu. Javna razgrnitev bo potekala od 

25.5.2011 do 24.6.2011 v prostorih Občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, Petrovci in bo trajala 

najmanj 30 dni. Javna razprava bo dne 21.6.2011 ob 19. uri v Kulturnem domu občine Gornji 

Petrovci, Stanjevci 40. V času javne razgrnitve ima javnost pravico podajati pripombe in predloge. 
  
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 

organizirana javna razprava na sedeţu občine Kobilje, Kobilje 35 dne  30.5.2011 ob 17 uri. V času 

razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge.  
  
Občina Kuzma – javna razgrnitev o nevzdrţevanih objektih in potrebnih ukrepih oziroma 

vzdrţevalnih delih na posameznih objektih na območju Občine Kozina. Javna razgrnitev in vpogled 

dokumentacije poteka v prostorih Občine Kuzma, Kuzma 60c od 18.5.2011 do 17.6.2011. 
  
Občina Lukovica – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 

občine Lukovica. Javna razgrnitev traja od 23.5.2011 do 23.6.2011 v prostorih Občine Lukovica, 

Šentvid pri Lukovici, Veidro trg 7, 1225 Lukovica. Javna obravnava bo dne  15.6.2011 ob 17.30 uri v 

drovani Kulturnega doma janka Kersnika v Lukovici, Stari trg 1, 1225 Lukovica. V času javne 

razgrnitve lahko javnost podaja pripombe in predloge na dopolnjen osnutek. 

http://www.dpa.mop.gov.si/doc/JN_pobuda_Sredisce.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/JN_pobuda_Sredisce.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/JN_pobuda_Sredisce.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/JN%20Trebnje%20-%20Sevnica.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/JN%20Trebnje%20-%20Sevnica.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/Javno%20naznanilo_zanka%20do%20zrec.pdf
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/Javno%20naznanilo_zanka%20do%20zrec.pdf
http://../MY%20DOCUMENTS/PIC/Vabilo%20k%20javni%20razpravi%20o%20podnebnem%20zakonu%20in%20vsebini%20dolgoro%C4%8Dne%20strategije
http://../MY%20DOCUMENTS/PIC/Vabilo%20k%20javni%20razpravi%20o%20podnebnem%20zakonu%20in%20vsebini%20dolgoro%C4%8Dne%20strategije
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/strategija/strategija_delovnogradivo_april2011JS.pdf
http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/12161/8112/75fd18e5d8/
http://moc.celje.si/uprava/documents/planiranje/razgrnitev_022.pdf
http://moc.celje.si/uprava/documents/planiranje/razgrnitev_022.pdf
http://www.gornji-petrovci.si/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=98
http://www.gornji-petrovci.si/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=98
http://www.kobilje.si/uploads/media/Javno_naznanilo_o_javni_razgrnitvi_Ob%C4%8Dinsk_ega_prostorskega_na%C4%8Drta_ob%C4%8Dine_Kobilje.pdf
http://www.kobilje.si/uploads/media/Javno_naznanilo_o_javni_razgrnitvi_Ob%C4%8Dinsk_ega_prostorskega_na%C4%8Drta_ob%C4%8Dine_Kobilje.pdf
http://www.obcina-kuzma.si/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=27
http://www.obcina-kuzma.si/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=27
http://www.lukovica.si/images/stories/pdf/obvestila/031/javno_naznanilo_prostorski_nacrt.pdf
http://www.lukovica.si/images/stories/pdf/obvestila/031/javno_naznanilo_prostorski_nacrt.pdf


 

 Občina Markovci – javno naznanilo o spremenjenih rešitvah drţavnega prostorskega načrta za 

izgradnjo daljnovoda DV 2 x 400 kV Cirkovce-Pince. Dokumentacija je na vpogled od 3.6. do 

17.6.2011 v prostorih Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.  
  
Občina Novo mesto – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega 

načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto. Javna razgrnitev poteka od 26.5. do 27.6.2011 v prostorih 

Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto. Javna obravnava bo 8.6.2011 ob 16. uri v 

sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7. v času javne razgrnitve lahko zainteresirani 

podajajo pripombe in predloge. 
  
Občina Odranci -  javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja in 

Prostorskega reda občine Odranci. Javna razgrnitev poteka od 19.5. do 20.6.2011 v prostorih Občine 

Odranci, Panonska ulica 33.  
  
Občina Radovljica – preklicuje javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta 

za centralno območje Radovljice. 
  
Občina Slovenska Bistrica – javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Pod 

Joţefom« v slovenski Bistrici. Javna razgrnitev poteka od 27.5. do 27.6.2011 na Oddelku za okolje in 

prostor Občine Slovenska Bistrica. Javna obravnava bo 20.6.2011 ob 10. uri v prostorih sejne sobe 

Občine Slovenska Bistrica. V času javne razgrnitve lahko javnost podaja predloge in pripombe. 
  
Občina Solčava – javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta občine Solčava. Javna 

razgrnitev poteka od 23.5. do 23.6.2011 v prostorih občine Solčava, Solčava 16, Solčava. Javna 

obravnava bo 15.6.2011 ob 17. uri. V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati predloge in 

pripombe. 
  
Občina Šempeter-Vrtojba – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega načrta Občine 

Šempeter – Vrtojba in okoljskega poročila. Javna razgrnitev poteka od 30.5. do 16.9.2011 v prostorih 

občine. Javna razprava bo dne 16.6.2011 ob 17. uri v prvem nadstropju občinske stavbe. Občani 

imajo va času javne razgrnitve moţnost podajati pripombe in predloge. 
  
Občina Slovenske Konjice - 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. 
  
  

http://www.markovci.si/
http://www.markovci.si/
http://www.novomesto.si/media/objave/priponke/2011/5/javno_naznanilo_podpisano.pdf
http://www.novomesto.si/media/objave/priponke/2011/5/javno_naznanilo_podpisano.pdf
http://www.odranci.si/index.php?content=news&catid=20&detail=38
http://www.odranci.si/index.php?content=news&catid=20&detail=38
http://www.radovljica.si/povezava.aspx?pid=5162
http://www.radovljica.si/povezava.aspx?pid=5162
http://www.slovenska-bistrica.si/povezava.aspx?id=265&pid=948
http://www.slovenska-bistrica.si/povezava.aspx?id=265&pid=948
http://www.solcava.si/javno/novice/javno%20naznanilo_razgrnitev%20opn.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/?vie=gds&id=2011052721522237
http://www.sempeter-vrtojba.si/?vie=gds&id=2011052721522237
http://www.slovenskekonjice.si/eu/index.php?option=com_content&task=view&id=856&Itemid=40
http://www.slovenskekonjice.si/eu/index.php?option=com_content&task=view&id=856&Itemid=40
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:062:0028:0030:SL:PDF
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2011/components/index.htm
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011030.pdf
http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011030.pdf


 

Napovednik 

  
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij-PIC v sodelovanju z Inštitutom za politike prostora v 

okviru Mreţe za prostor organizira seminar AKTIVNO DRŢAVLJANSTVO IN UREJANJE 

PROSTORA dne 15.6.2011 od 14. do 17. ure v prostorih Centra Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana. 

Seminar je namenjen nevladnim organizacijam in lokalnim pobudam, ki si prizadevajo za boljše 

urejanje prostora. Seminar bo jeseni predvidoma ponovljen v Novem mestu in Celju. 
  
Občina Pivka – po zaključenem postopku sprejema Občinskega prostorskega načrta občina 

organizira svetovanje na področju prostorskega načrtovanja, ki bo potekalo 22.6.2011 od 15. do 17. 

ure v prostorih Občine Pivka ob predhodni prijavi na tel. 05 7210 120. 

 

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. 
  
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 Okroţnem 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 pritoţbo 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 toţbe. 

 

 

 
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, Marko Peterlin (IPoP). 

  

Projekt »Mreţa za prostor« delno financirata 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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