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Za nevladne organizacije in lokalne pobude na področju urejanja prostora 

 

  
V tokratnem informatorju si lahko preberete: 
  

         pravni vidiki urbanega kmetijstva 

         odprte javne razgrnitve državnih in občinskih prostorskih načrtov  

         kako opredeljujemo prostorsko ureditev in umeščanje v prostor 

         odprti razpisi  

         pravno svetovanje za nevladne organizacije in lokalne pobude s področja urejanja prostora 
  
  
Pravni vidiki urbanega kmetijstva 

  
Kaj je urbano kmetijstvo? 
Urbano kmetijstvo ni samo vrtičkarstvo, temveč je širši pojem, ki sicer nima enotne definicije. V 

najširšem smislu pa predstavlja pridelovalno aktivnost znotraj in v okolici mest. Gre predvsem za 

pridelavo in distribucijo hrane iz rastlinskih kultur, lahko pa gre tudi za živinorejo, ribogojstvo…. Ravno 

mestno okolje pa je tista ločnica, ki urbano kmetijstvo ločuje od ruralnega. V okviru urbanega 

kmetijstva lahko ločujemo različne tipe in sicer mikrokmetovanje v bivališčih in okoli njih (vrtovi okoli 

hiš), mestni vrtički (vrtičkarstvo na javnih ali poljavnih površinah), institucionalno vrtičkarstvo (v okviru 

šol, bolnišnic, domov za starejše, zaporov), majhna (pol)komercialna hortikulturna dejavnost ali 

živinoreja in ribogojstvo (za namene samooskrbe revnih urbanih in primestnih malih kmetovalcev), 

specializirano urbano kmetijstvo in gozdarstvo (gojenje rož lončnic, drevesnih nasadov) in še 

nekatere druge oblike. V Sloveniji je tradicionalno najbolj živo mikrokmetovanje, to je vrtičkanje na 

vrtovih naših lastnih hiš in pa vrtičkarstvo na mestnih vrtičkih. Včasih bolj živo je bilo tudi 

institucionalno vrtičkarstvo.  
  
Vrtičkarstvo na javnih površinah 
Problem v urbanih okoljih predstavlja vrtičkarstvo na javnih površinah, ki je nekako samoniklo in 

praviloma ni urejeno oziroma legalno, saj vrtičkarji večinoma zasedajo javne zelene površine brez 

morebitnega predhodnega prostorskega načrtovanja lokalne skupnosti in brez kakšnih dogovorov. 

Ker vrtičkarska dejavnost ni ustrezno opredeljena v prostorskih načrtih ali pa za to ni namenjenih 

(dovolj) območij, so se vrtičkarska območja spontano širila. Rešitev tega problema pa ni v preganjanju 

in ukinjanju vrtičkov, temveč je potrebno pristopiti k urejanju te dejavnosti tako, da jo bodo 

zainteresirani lahko izvajali v nekih dogovornih okvirih. Najprej je potrebno to predvideti v prostorskih 

načrtih, saj je vrtičkarstvo v mestu en izmed povsem legitimnih rab javnega prostora. Nadaljnji korak 

pa je naredila Mestna občina Ljubljana, ki sprejela Odlok o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup in 

Pravilnik za urejanje območij vrtičkov v Mestni občini Ljubljana. Na tak način so vzpostavljeni dobri 

temelji za ohranjanje in nadaljnji razvoj vrtičkarstva, ki ima svoj družbeni pomen in ugoden vpliv tako 

na nivoju posameznika kot širše družbe. Skozi to pa se kaže tudi, da je urbano kmetijstvo kot doslej 

neformalizirano dejavnost vendarle potrebno do določene mere regulirati, saj je neizbežno in 

perspektivno dejstvo urbanega bivanja. 
  
Vrtičkarstvo na kmetijskih površinah 
 

Poleg vrtičkarstva na javnih površinah pa je v Sloveniji živo tudi vrtičkarstvo na kmetijskih površinah. 

To področje pa je mnogo bolj regulirano, sicer ne v smislu regulacije dejavnosti vrtičkarstva, temveč 

razpolaganja s kmetijskim zemljiščem. Temeljna pravila določa Zakon o kmetijskih zemljiščih, ki 
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določa, da se že v prostorskem aktu kmetijska zemljišča razvrstijo v trajno varovana in ostala 

kmetijska zemljišča. Glede na to so že določene vrste možnih posegov pa tudi vrste pomožnih 

kmetijskih objektov, ki se lahko postavijo na teh zemljiščih. Kmetijska zemljišča je potrebno uporabljati 

v skladu z njihovim namenom. Lastnik, zakupnik (najemnik) ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča 

pa mora zemljišče obdelovati kot dober gospodar, preprečevati zaraščanje kmetijskih zemljišč, 

uporabljati zemljiščem in kraju primerne metode kmetovanja za preprečitev zbitosti, erozije in 

onesnaževanja tal. Nadzor nad tem izvaja kmetijska inšpekcija. 
  
Zakup (najem) kmetijskih zemljišč 
Kmetijsko zemljišče se zakupi (najame) z zakupno pogodbo, ki mora vsebovati vse bistvene elemente 

take pogodbe (podatki o zemljišču, namen in doba zakupa, višina zakupnine in določilo ali se 

zakupna pravica podeduje). Doba zakupa mora ustrezati namenu rabe in zakon odloča minimalne 

dobe (25 let za osnovanje vinograda, 15 let za osnovanje nasada hitrorastočih listavcev, 10 let za 

druge namene). Zakupnina pa ne sme biti določena v obliki dela na kmetiji zakupodajalca ali v obliki 

deleža od pričakovanega pridelka oziroma predvidenega prihodka – taka pogodba bi bila nična. 

Posebnost zakupa kmetijskega zemljišča je postopek, ki je smiselno enak prodaji kmetijskega 

zemljišča. To pomeni, da mora lastnik dati ponudbo za zakup na upravni enoti, ki ponudbo javno 

objavi. Prednostno pravico do zakupa imajo zakupnik ali zakupnik sosednjega zemljišča, kmet mejaš, 

drug kmet, kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jih je zemljišče potrebno za 

opravljanje kmetijske dejavnosti. Tisti, ki želi zakupiti, poda izjavo o sprejemu ponudbe v roku 30 dni 

od dneva objave. Po poteku roka upravna enota obvesti vse sprejemnike ponudbe in lastnika o tem, 

kdo je sprejel ponudbo v roku. Oseba, ki dejansko potem sklene z lastnikom zakupno pogodbo 

zaprosi upravno enoto za odobritev posla. Upravna enota o tem izda odločbo. Zakupna pogodba se 

vknjiži v zemljiško knjigo. 
  
Pomožni kmetijski objekti - lope 
Predvsem v urbanem okolju vrtičkarji na svoji9h vrtičkih radi postavijo lope, ki jih potrebujejo za 

spravilo orodja, ker pa pogosto živijo v stanovanjskih blokih, pa težijo tudi k temu, da je objekt 

funkcionalne za daljše prostočasno zadrževanje na svojem vrtičku. Ti objekti pa so ravno najbolj 

sporni in dejansko nelegalni. Zakon o graditvi objektov točno določa, katere objekte je možno 

postavljati na podlagi gradbenega dovoljenja in katere brez. Brez gradbenega dovoljenja je možno 

postavljati takoimenovane enostavne objekte. Vendar pa mora biti njihova postavitev v skladu z 

občinskim prostorskim načrtom. Z lokacijsko informacijo, ki jo lahko pridobimo na občini, izvemo, 

katere objekte je dopustno postavljati na katerem zemljišču. Kateri so enostavni objekti določa 

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost. Prav na kmetijskih zemljiščih pa je dopustno 

postavljati samo pomožne kmetijske objekte. Tako določa že Zakon o kmetijskih zemljiščih, ki na 

trajno varovanih kmetijskih zemljiščih dopušča zgolj postavitev rastlinjakov, ograje za pašo živine, 

obore za rejo divjadi, ograje za trajne nasade in opore za mrežo proti toči. Na ostalih kmetijskih 

zemljiščih pa so možni vsi pomožni kmetijski objekti. Po  Uredbi o vrstah objektov glede na 

zahtevnost so to: kozolec, kmečka lopa, rastlinjak, silos, skedenj, senik, gnojišče, zbiralnik gnojnice, 

vodni zbiralnik, betonsko korito za zbiranje vode za namakanje, poljska pot in gozdna cesta, grajena 

gozdna vleka, obora za rejo divjadi. Uredba podrobneje določa tudi potrebne lastnosti teh objektov. 
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Strokovni izrazi 

  
Prostorska ureditev 
je načrtovana razmestitev dejavnosti in objektov na določenem območju.  
  
Prostorske ureditve so lahko zasebne, skupne, lokalne itd. Tiste, ki so zaradi svojih gospodarskih, 

socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti pomembne za prostorski razvoj države, so prostorske 

ureditve državnega pomena. Prostorske ureditve državnega pomena načrtuje država.  
  
Umeščanje v prostor 
 je faza v načrtovalskem procesu, v kateri se išče, optimizira in nazadnje določi podrobna lokacija 

prostorske ureditve in njene osnovne značilnosti. 
  
Umeščanje v prostor se je v zadnjih dveh desetletjih uveljavilo predvsem kot vsakdanji in manj kot 

strokovni pojem. V strokovnih krogih prevladuje razumevanje umeščanja v smislu podmnožice 

prostorskega načrtovanja. Nasprotno temu je pojem v vsakdanjem jeziku privzel pomen, ki obsega 

širok razpon aktivnosti v okviru urejanja prostora, od načrtovanja prek dovoljevanja gradnje, samo 

gradnjo in včasih tudi obratovanje. V angleščini je pojem težko ločiti od prostorskega načrtovanja.  
  
  
Javne objave 

  
Ministrstvo za okolje in prostor – javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za 

obvoznico Tolmin poteka od 7.11. do 7.12.2011 v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat 

za prostor, Dunajska 21, Ljubljana, prostorih Ministrstva za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 

Ljubljana in v avli Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin. Javna obravnava bo 23.11.2011 ob 

17.30 uri v Domu krajevne skupnosti – Tomijeva dvorana, Rutarjeva ulica 5, Tolmin. V času javne 

razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
  
Ministrstvo za okolje in prostor – javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za 

zagotavljanje poplavne varnosti Spodnje Savinjske doline poteka od 28.10. do 28.11.2011 v prostorih 

Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 21, Ljubljana, v prostorih 

Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v prostorih Občine Braslovče, Braslovče 22, 

3314 Braslovče, v prostorih Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, v prostorih Občine 

Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v prostorih Občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko in v prostorih 

Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec. Gradivo je dostopno tudi v digitalni obliki na spletni 

strani Ministrstva za okolje in prostor. Javna obravnava bo potekala dne 16. novembra 2011 ob 17. uri 

v dvorani v Preboldu in 17. novembra 2011 ob 17. uri v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu. V času 

javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
  
Ministrstvo za okolje in prostor – javno naznanja pobudo za državni prostorski načrt za 

rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 x 110 kV Gorica-Divača (odsek Renče), ki je od 25.10. do 

30.11.2011 objavljena v digitalni obliki na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. V času javne 

razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
  
Občina Borovnica – javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih 

pogojih za plansko celoto B1-Borovnica za območje urejanja B1S/4, B1S/5 in B1S/7 poteka od 

10.11.2011 do 25.11.2011 v avli Občine Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica. Javna obravnava bo v  
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sredo 16.11.2011 ob 16. Uri v prostorih Občine Borovnica. V času javne razgrnitve lahko občani 

podajajo pripombe in predloge. 
  
Občina Dornava – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine  

Dornava in Okoljskega poročila poteka od 9.11.2011 do 9.12.2011 v prostorih Občine Dornava, 

Dornava 135/a. Javna obravnava bo v sredo 23.11.2011 v sejni sobi Občine Dornava, Dornava 135/a. 

V času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 

 

 Občina Grad – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Grad 

in okoljskega poročila poteka od 15.11.2011 do 16.12.2011 v prostoru kulturne dvorane Občine Grad, 

Grad 172. Vpogled je možen tudi na spletni strani www.obcina-grad.si. Javna obravnava bo v sredo 

7.12.2011 ob 17 uri  v kulturni dvorani pri Gradu. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo 

pripombe in predloge. 
  
Občina Hoče Slivnica – javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 

načrta stanovanjske zazidave Radizel – območje Kvartir poteka od 7.11.2011 do 21.11.2011 v 

prostorih Občine Hoče Slivnica, Pohorska cesta 15, Hoče. Javna obravnava bo v sredo 16.11.2011 

ob 17. Uri v Kulturnem domu Hoče, Pohorska cesta 15, Hoče. V času javne razgrnitve lahko občani 

podajajo pripombe in predloge. 
  
Občina Hrastnik – javna razgrnitev osnutka Tehničnega pravilnika o javnem kanalizacijskem omrežju 

Občine Hrastnik poteka od 6.11.2011 do 28.11.2011 v prostorih Občine Hrastnik, Ulica Vitka Pavliča 

5, Hrastnik. V času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
  
Občina Kuzma – ponovna javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kuzma in 

Okoljskega poročila poteka od 27.10.2011 nadalje 30 dni v prostorih Občine Kuzma, Kuzma 60c. 

Javna obravnava bo v četrtek 24.11.2011 ob 17. Uri v sejni sobi Občine Kuzma, Kuzma 60c. V času 

javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
  
Občina Novo mesto – javna razgrnitev dopolnjenega Osnutka Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta Ursa ob Straški cesti poteka od 4.11.2011 do 5.12.2011 v prostorih Mestne občine Novo 

mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (I. nadstropje). Javna obravnava bo v sredo 30.11.2011 ob 16. 

Uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto (Rotovž I. nadstropje), Glavni trg 5, Novo mesto. V 

času javne razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
  
Občina Ribnica – javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa poteka od 7.11.2011 do 8.12.2011 v 

prostorih Občine Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska cesta 3, Ribnica. Javna obravnava 

bo 30.11.2011 ob 16. Uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica. V času javne 

razgrnitve lahko občani podajajo pripombe in predloge. 
  
  
Razpisi 

  
Razpis LIFE+ - Evropska komisija je objavila razpis za Evropske nevladne okoljske organizacije. 

Razpis podpira predvsem aktivnosti, ki bodo prispevale k implementaciji in razvoju EU okoljske 

politike in zakonodaje. ROK 5.12.2011 
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Mestna občina Ljubljana - Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju 

razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in Ekopraznika v 

Ljubljani ROK 21.11.2011 
  
Mestna občina Ljubljana - Javni razpis Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo 

mesto. ROK 21.11.2011 
  
Mestna občina Ljubljana - Javni razpis za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti v MOL za leto 

2012 s področja varstva okolja. ROK 21.11.2011  
  
  
Napovednik 

  
Občina Mežica vabi na 1. delavnico z naslovom Prostorske možnosti razvoja Občine Mežica in 

uskladitve z novem prostorskim planom, ki bo v torek, 15.11.2011 ob 17. Uri v Mali dvorani 

Narodnega doma Mežica. 
  
Evropski teden zmanjševanja odpadkov poteka od 19. do 27. novembra 2011. 
  
Zadnjo soboto v novembru bo v gledališču Tartini v Piranu pod častnim pokroviteljstvom dr. Boštjana 

Žekša, ministra za kulturo RS, že devetindvajsetič zapored potekala mednarodna arhitekturna 

konferenca Piranski dnevi arhitekture. Spremljale jo bodo otvoritve šestih arhitekturnih razstav.  

 

  
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 Marko Peterlin, Tadej Žaucer (IPoP), Branko 
Kontić (IJS). 
  
Projekt »Mreža 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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