
 

Mreţa za prostor    Informator št. 7     9. 9. 2011 

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

-          izpodbijanje prostorskih aktov pred Ustavnim sodiščem 
-          odprte javne razgrnitve drţavnih in občinskih prostorskih načrtov  
-          kako opredeljujemo javni prostor in javno površino; 
-          seminar Aktivno drţavljanstvo in urejanje prostora 27.9.2011 v Novem mestu in 29.9.2011 v 

Celju 
-          odprt razpis Švicarskega sklada – rok 10.10.2011 
-          pravno svetovanje za nevladne organizacije in lokalne pobude s področja urejanja prostora 

  
  
Izpodbijanje prostorskih aktov pred Ustavnim sodiščem 
Veliko nezadovoljstva povzročajo neţelene gradnje v bliţnji soseščini. Ko se nekaj začne dogajati na 

terenu, se bliţnja soseska začne zanimati za projekt in skuša vplivati na morebitno ustavitev tega. V 

fazi gradnje je to ţe prepozno. Zavedati se moramo, da se vsaka gradnja začne dejansko s 

prostorskim načrtovanjem. Na nivoju občine imamo tako občinski prostorski načrt in, kot podlaga za 

gradnjo pomembnejši, občinski podroben prostorski načrt. Ti načrti se sprejemajo na podlagi Zakona 

o prostorskem načrtovanju. V postopku sprejema ima po zakonu javnost malo moţnosti vplivanja na 

vsebino prostorskih aktov, saj lahko podaja le predloge in pripombe na osnutek načrta, ki mora biti 

javno razgrnjen najmanj 30 dni, v tem času pa mora biti izvedena tudi javna obravnava. Pripravljalec 

plana se mora sicer opredeliti do podanih pripomb in predlogov, vendar pa jih ni dolţan upoštevati. 

Večina pripomb tako ni sprejetih, deloma tudi zato, ker je načrt ţe v zaključni fazi in bi bilo stroškovno 

in časovno prezahtevno, da bi se priprava načrta zaradi pripomb vračala v zgodnejše faze. Ta 

problem obstaja zato, ker zakon ne predvideva, tako kot bi moral, zgodnjega vključevanja javnosti v 

proces nastajanja načrta, ko so vse moţnosti še odprte. Veliko bolje je to uredil Zakon o umeščanju 

prostorskih ureditev drţavnega pomena v prostor, ki predvideva sodelovanje javnosti v treh fazah od 

začetka preko izbire variant do končnega osnutka. Ker javnost tako na občinsko planiranje nima 

večjega vpliva, se pogosto zgodi, da skuša s pravnimi sredstvi doseči razveljavitev določenega 

načrta, ker je bodisi formalno (ni skladen z zakoni) ali vsebinsko neprimeren. Ker občinski 

prostorski načrt sprejme občinski svet kot splošen akt, je glede takega akta na podlagi Zakona o 

ustavnem sodišču moţno zahtevati presojo ustavnosti in zakonitosti pred Ustavnim sodiščem. 

Ustavno sodišče namreč presoja tudi skladnost splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih 

pooblastil z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi. Pred Ustavnim sodiščem lahko sproţijo tak 

postopek nekatera drţavna telesa (npr. drţavni zbor, drţavni svet, vlada, varuh človekovih pravic,...), 

lahko pa tudi posamezniki, če izkaţejo svoj pravni interes. Po Zakonu o ustavnem sodišču je 

pravni interes izkazan, če splošni akt, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v 

njegove pravice, pravne interese oziroma pravni poloţaj. 
  
V praksi je tako ravno izkazovanje javnega interesa za posameznike največja ovira pred Ustavnim 

sodiščem. Vendar pa je Ustavno sodišče ţe pred leti zavzelo stališče, da za izpodbijanje akta, ki še 

ne učinkuje neposredno na pobudnika, ne more biti izkazan pravni interes za izpodbijanje. Po 

mnenju Ustavnega sodišča se lahko vloţi pobuda za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisa ali 

splošnega akta šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev zoper posamičen akt in to hkrati z 

ustavno pritoţbo (odločba U-I-275/07). 
  
Glede občinskih prostorskih aktov zato velja, da bi moral potencialni pobudnik najprej vstopiti kot 

stranski udeleţenec v postopek izdaje gradbenega dovoljenja glede gradnje objekta, kateri bi 

sicer nasprotoval na podlagi prostorskega načrta, nato pa v tem postopku izkoristiti vsa pravna 



 

sredstva. Ves čas, ţe ob vstopu v postopek izdaje gradbenega dovoljenja bi moral zatrjevati tudi, 

kateri zakoni ali določila ustave so kršeni s konkretnim prostorskim načrtovanjem, ki je podlaga za 

konkretno gradnjo. Skupaj s pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti bo moral vloţiti tudi ustavno 

pritoţbo. Od sprejema tega stališča Ustavnega sodišča še ni bilo primera, ki bi ga Ustavno sodišče na 

podlagi tako priporočenega postopka obravnavalo, saj »izčrpavanje« pravnih sredstev »izčrpava« tudi 

potencialne pobudnike in traja, traja… 
  
  
Strokovni izrazi 

  
Javni prostor 
je prostor oziroma območje, ki je dostopno vsem, ne glede na spol, raso, starost ali socialni status. 
  
V javnem prostoru se odvija javno ţivljenje, značilni primeri javnih prostorov pa so trgi in ulice. Dostop 

do javnih prostorov je načeloma brezplačen in odprt za vse pod enakimi pogoji. Soroden pojem, ki se 

glede na nekatere definicije celo prekriva, je skupni prostor. Gre za prostor oziroma območje v 

kolektivni lasti, npr. prebivalcev določene soseske ali lokalne skupnosti. Povsem ustrezen angleški 

prevod za javni prostor je »public space«, za skupni prostor pa se praviloma uporablja izraz 

»commons«. 
  
Javna površina 
je javni prostor izven stavb, predvsem v naseljih, kot na primer ulica, trg, park, nabrežje.  
  
Sopomenka javni površini je pojem odprt javni prostor. Primeri zaprtega javnega prostora, torej 

javnega prostora v stavbah, za katerega ne uporabljamo izraza javna površina, so ţelezniške postaje, 

javne knjiţnice ipd. Angleški prevod za odprt javni prostor je »open public space«.  
  
  
Javne objave 

  
Ministrstvo za okolje in prostor – obvešča javnost o objavi pobude za pripravo drţavnega 

prostorskega načrta za ureditev izvennivojskega prehoda Rakek v Občini Cerknica. Pobuda je od 

10.8.2011 do 20.9.2011 objavljena na spletni strani ministrstva. O pobudi bo organiziran posvet 

13.9.2011 ob 18. uri  v OŠ Rakek. V času javne objave ima javnost moţnost dajati pobude in 

predloge. 
  
Občina Breţice – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za novo cestno povezavo Zelena meja – Slovenska vas JP 525062, ki traja od 22.8.2011 do 

22.9.2011. Javna obravnava bo dne 14.9.2011 ob 16. uri v prostorih Gasilskega doma Obreţje, 

Obreţje 32, 8261 Jesenice na Dolenjskem. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe 

in predloge. 
  
Občina Bled – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za Juţno razbremenilno cesto na Bledu in okoljskega poročila, ki traja od 2. 9. do 3.10.2011 v 

prostorih Občine Bled in na spletni strani www.obcina.bled.si. Javna obravnava bo 12.9.2011 ob 15. 

uri v Festivalni dvorani Bled.  V času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
  
Občina Braslovče – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za območje PA26 – Gospodarska cona Trnava zahod in okoljskega poročila, ki poteka od 

8.9.2011 do 10.10.2011 v prostorih Občine Braslovče, Braslovče 22. Javna obravnava bo 14.9.2011 

ob 16. uri v sejni sobi Občine Braslovče, Braslovče 22. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo 

pripombe in predloge. 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dln/Rakek_javno_naznanilo.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dln/Rakek_javno_naznanilo.pdf
http://www.brezice.si/objave/sporocila_za_javnost/2011080811080921/
http://www.brezice.si/objave/sporocila_za_javnost/2011080811080921/
http://obcina.bled.si/index.php?page=novica&id=220
http://obcina.bled.si/index.php?page=novica&id=220
tel:3.10.2011
http://www.obcina.bled.si/
http://www.braslovce.si/novice/javno-naznanilo-oppn-gospodarska-cona-trnava-zahod.html
http://www.braslovce.si/novice/javno-naznanilo-oppn-gospodarska-cona-trnava-zahod.html


 

Občina Domţale – javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 

OPEKARNA RADOMLJE 1, ki poteka od 14.7.2011 do 15.9.2011 na Občini Domţale, Oddelek za 

urejanje prostora, Savska cesta 2, Domţale in v prostorih Krajevne skupnosti Radomlje, Prešernova 

43, Radomlje. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Goričica – vzhod, 

ki poteka od 14.7.2011 do 5.10.2011 na Občini Domţale, Oddelek za urejanje prostora, Savska cesta 

2, Domţale in v prostorih Krajevne skupnosti Ihan, Breznikova cesta 76, Domţale. V času javne 

razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za lokalno cesto JC1, ki poteka 

od 14.7.2011 do 15.9.2011 na Občini Domţale, Oddelek za urejanje prostora, Savska cesta 2, 

Domţale in v prostorih Krajevne skupnosti Simon Jenko, Ljubljanska cesta 58, Domţale. V času 

javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
  
Občina Ilirska Bistrica – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta 

Občine Ilirska Bistrica, ki poteka od  9.8.2011 do 30.9.2011 v avli Doma na Vidmu, Gregorčičeva 2, 

Ilirska Bistrica in od 19.8.2011 do vključno 30.9.2011 na spletni strani Občine Ilirska Bistrica 

www.ilirska-bistrica.si . Javne obravnave bodo 13.9.2011 od 16. do 18. ure v Osnovni šoli Toneta 

Tomšiča Kneţak, Kneţak 147a, 13.9.2011 ob 19. uri v Domu na Vidmu, Gregorčičeva 2, Ilirska 

Bistrica, 14.9.2011 od 16. do 18. ure v Osnovni šoli Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18, 

14.9.2011 ob 19. uri v Osnovni šoli Kutuţevo, Kutuţevo 2f, 15.9.2011 od 16. do 18. ure v Osnovni šoli 

Rudolfa Ukoviča Podgrad, Podgrad 99b, 15.9.2011 ob 19. uri v Osnovni šoli Jelšane, Jelšane 82. Od 

1.9.2011 do 30.9.2011 bo javni vpogled v izvedbeni del dopolnjenega osnutka Občinskega 

prostorskega načrta Ilirska Bistrica za posamezna naselja, izvleček okoljskega poročila in povzetek za 

javnost. Javni vpogled bo v Osnovni šoli Toneta Tomšiča Kneţak, Kneţak 147a – naselja Kneţak, 

Podtabor, Šembije, Koritnice, Bač;  v Osnovni šoli Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18 - 

naselja Pregarje, Preloţe, Huje, Gabrk, Rjavče; v Osnovni šoli Podgora Kuteţevo, Kuteţevo 2f - 

naselja: Kuteţevo, Podgraje, Zabiče, Trpčane; v Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad, Podgrad 99b 

- naselja Starod, Račice, Podgrad, Hrušica, Podbeţe, Sabonje, Male loče, Zalči; v Osnovni šoli 

Jelšane, Jelšane 82 - naselja Sušak, Fabci, Novokračine, Nova vas pri Jelšanah, Jelšane, Dolenje, 

Veliko Brdo. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
  
Mestna občina Ljubljana – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 273 Tovil za enoti urejanja prostora VI-521 in VI-370 ter dele enot urejanja 

prostora VI-371, VI-372, VI-373, VI-374, VI-658 in VI-672 do Jamove ceste, ter okoljskega poročila. 

Gradivo je javno razgrnjeno od 16.8.2011 do 16.9.2011 v prostorih Oddelka za urejanje prostora 

mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana. Javna obravnava bo 8.9.2011 ob 

17. uri v dvorani Mestne občine Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana. V času javne razgrnitve lahko občani 

podajajo pripombe in predloge. 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 253 Stanovanjska zazidava Kašelj – del in 

103 Kašelj – del, ki poteka od 14.9.2011 do 14.10.2011 v prostorih Oddelka za urejanje prostora 

Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana in na sedeţu četrtne skupnosti Polje, 

Polje 12. Javna obravnava bo 22.9.2011 ob 17. uri na sedeţu četrtne skupnosti Polje, Polje 12, 

Ljubljana. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
  
Občina Rečica ob Savinji – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta 

in Okoljskega poročila, ki poteka od 4.8.2011 do 16.9.2011 v prostorih Občine Rečica ob Savinji. V 

času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
  
Občina Slovenske Konjice - javna razgrnitev osnutka odloka občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu športni park Konjiška vas, ki poteka od 19.8.2011 do 17.9.2011 v prostorih Občine Slovenske 

Konjice, Stari trg 29. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
  

http://www.domzale.si/index.php?S=1&Article=4643&mpage=1
http://www.domzale.si/index.php?S=1&Article=4643&mpage=1
http://www.domzale.si/index.php?S=1&Article=4643&mpage=1
http://www.domzale.si/index.php?S=1&Article=4643&mpage=1
http://www.ilirska-bistrica.si/obcina/obcinska_uprava/obcinski_prostorski_nacrt/2011081207082753/
http://www.ilirska-bistrica.si/obcina/obcinska_uprava/obcinski_prostorski_nacrt/2011081207082753/
http://www.ilirska-bistrica.si/
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/urejanje-prostora/javne-razgrnitve/73396/detail.html
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/urejanje-prostora/javne-razgrnitve/73396/detail.html
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/urejanje-prostora/javne-razgrnitve/73396/detail.html
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/urejanje-prostora/javne-razgrnitve/73723/detail.html
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/urejanje-prostora/javne-razgrnitve/73723/detail.html
http://www.obcina-recica.si/upload/files/Javno_naznanilo_2_11.pdf
http://www.obcina-recica.si/upload/files/Javno_naznanilo_2_11.pdf
http://www.slovenskekonjice.si/eu/index.php?option=com_content&task=view&id=893&Itemid=28
http://www.slovenskekonjice.si/eu/index.php?option=com_content&task=view&id=893&Itemid=28


 

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. Občani imajo v času javne razgrnitve moţnost podajati pripombe in predloge. 
  
Občina Trebnje – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev spremembe 

zazidalnega načrta za območje T 6-2 »OBRTNA CONA TREBNJE«, ki poteka od 29.8.2011 do 

12.9.2011 v sejni sobi  Občine Trebnje. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in 

predloge. 
  
Občina Vrhnika – javna razgrnitev in obravnava OPPN za območje KPV na Tojnicah, ki poteka od 

19.9.2011 do 18.10.2011 v prostorih KS Vrhnika – Breg, Trţaška cesta 11, Vrhnika, KS Sinja Gorica 

(gasilski dom) in Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, Cankarjeva 11, Vrhnika. Javna obravnava bo 

28.9.2011 ob 17. uri v prostorih KS Vrhnika – Breg, Trţaška cesta 11, Vrhnika. V času javne 

razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
  
Občina Ţelezniki – javna razgrnitev »Ureditev regionalne ceste R3635/1127 Rudno-Češnjica, od km 

0+950 do km 1+600«, to je nadaljevanje obnove regionalne ceste skozi naselje Log v Ţeleznikih od 

hišne številke 32 do priključka k ribiškemu domu, ki poteka 5.9.2011 do 21.9.2011 v občinski sejni 

sobi. Ravna razprava bo  21.9.2011 ob 17. uri v sejni sobi na sedeţu občine Ţelezniki. 
  
Občina Ţetale – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine 

Ţetale. Javna razgrnitev poteka od 17.8.2011 do 19.9.2011.  Javna obravnava bo dne 14.9.2011 ob 

17. uri v sejni sobi Občine Ţetale. Občani imajo v času javne razgrnitve moţnost podajati pripombe in 

predloge. 
  
  
Razpisi 

  
Razpis Švicarskega sklada – objavljen je 2. javni razpis Sklada za NVO in za male projekte v okviru 

partnerstva. V okviru Sklada za nevladne organizacije bodo podprti projekti s področja socialno 

varstvenih storitev oziroma s področja varstva okolja in narave. V okviru Sklada za male projekte 

bodo podprti projekti, ki bodo krepili sodelovanje neprofitnih organizacij iz Švice in Slovenije na 

posameznih izbranih vsebinskih področjih. (ROK 10.10.2011) 
  
  
Napovednik 

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

okviru Mreţe za prostor organizira ponovitev seminarja AKTIVNO DRŢAVLJANSTVO IN UREJANJE 

PROSTORA, ki bo v torek 27.9.2011 ob 16. uri v Novem mestu v sejni sobi Mestne občine Novo 

mesto, Glavni trg 24 (III. Nadstropje) in v četrtek 29.9.2011 ob 16. uri v Celju v prostorih Hotela 

Štorman v Celju, Mariborska cesta 3. 
Prijava na 01 521 18 88 ali pic@pic.si. 
  
  
  

http://www.sempeter-vrtojba.si/?vie=gds&id=2011052721522237
http://www.sempeter-vrtojba.si/?vie=gds&id=2011052721522237
http://www.trebnje.si/sl/core_articles/856
http://www.trebnje.si/sl/core_articles/856
http://www.vrhnika.si/?m=not&a=show&id=243
http://www.zelezniki.si/obcina/
http://www.zelezniki.si/obcina/
http://www.zetale.si/
http://www.zetale.si/
http://www.svicarski-prispevek.si/sl/razpisi/
http://www.svicarski-prispevek.si/sl/razpisi/
tel:01%20521%2018%2088
mailto:pic@pic.si


 

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 Marko Peterlin, Tadej Ţaucer (IPoP), Branko 
Kontić (IJS). 
  
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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