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Zadeva: Seznanitev s stališčem do sprememb prostorske zakonodaje z ZPNačrt-C 

 
Spoštovani gospod predsednik,  
 
v Poročevalcu Državnega zbora smo zasledili predlog ZPNačrt-C, ki ga je v zakonodajni 
postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom. Obžalujemo 
prakso, da niti predlagatelji niti Državni zbor strokovnih in drugih javnosti ne vključujete v 
pripravo predpisov, ki bistveno vplivajo na ustavno kategorijo smotrne rabe prostora 
Republike Slovenije. 
 
V partnerstvu Odgovorno do prostora! že dolgo javno opozarjamo ministrstvo, pristojno 
za prostor, Vlado RS in Državni zbor RS, da prostorski razvoj Republike Slovenije ne poteka 
skladno z veljavno Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, niti s sprejetimi skupnimi 
mednarodnimi izhodišči, niti s pričakovanji predlagateljev Zakona o prostorskem 
načrtovanju iz leta 2007. Po več letih opozarjanja, aktivnega predlaganja rešitev in javnega 
delovanja smo prišli do tega, da so tudi poslanci državnega zbora, predlagatelji ZPNačrt-C, 
v obrazložitvi predloga ugotovili: 
 
1. da "dolgotrajnost postopkov priprave občinskih prostorskih aktov s pomanjkanjem 
območij za širitev dejavnosti na obstoječih lokacijah pomeni grožnjo, da bodo nastale 
težko popravljive posledice za gospodarstvo pri izvajanju nekaterih konkretnih dejavnosti 
in 
2. da se "s pomanjkanjem stavbnih zemljišč srečujejo tudi tiste občine, ki imajo sicer 
sprejete OPN-je". 
  
K njihovim ugotovitvam lahko dodamo le, da so nepopravljive posledice rezultat večletne 
popolnoma zgrešene politike urejanja prostora očitno že vidne, le državne institucije jih ne 
vidijo, ker ne spremljajo učinkov svojih politik,  javnost pa se jih ne zaveda, ker ni rednega 
javnega poročanja o stanju v prostoru. Vsaj nekateri poslanci državnega zbora, 
predlagatelji ZPNačrt-C, se zagotovo spomnijo, da so sprejemali ZPNačrt in ZGO v letu 
2007 in vse njune kasnejše spremembe ter številne druge sektorske zakonodajne rešitve 
tudi z informacijami o tem, da jim strokovna javnost nasprotuje, ker bo njihovo izvajanje 
povzročilo težke posledice pri prostorskem razvoju Slovenije.  
 
Zato predlagatelje ZPNačrt-C javno pozivamo, da umaknejo predlog iz nadaljnje 
zakonodajne procedure. 
 
Hkrati jih pozivamo, da kot poslanci zadolžijo ministrstvo, pristojno za prostor: 
- da nemudoma pripravi strokovno oceno in da javno poroča o tem, v katerih občinah po 
sprejetju OPN še vedno primanjkuje prostora za širitev gospodarskih dejavnosti  z bilanco 
plansko določenih in še nepozidanih površin po posameznih vrstah osnovne in 
podrobnejše namenske rabe prostora na območjih stavbnih zemljišč; 
- da nemudoma javno poroča, katero ministrstvo je na podlagi katerega zakona v 
postopku priprave OPN zavrnilo predloge občin za širitve s povzetkom razlogov za 
zavrnitev, ki so pripeljali do pomanjkanja prostora za razvoj gospodarskih dejavnosti; 



    

 - da se javno opredeli do predlogov  strokovne javnosti, ki jih je minister prejel z dopisom  
Seznanitev s stališči stroke do sprememb prostorske zakonodaje z dne 8.6.2012.  
 
Dejstvo, da poslanci državnega zbora jeseni 2012 sami pišejo predloge strokovno 
najzahtevnejših zakonodajnih sprememb, medtem ko je minister, pristojen za prostor 
javno napovedal strokovno celovito spremembo ZPNačrt do jeseni 2012 in je Vlada RS to 
spremembo uvrstila tudi v Normativni program dela za leto 2012, nas skrbi. Naše stališče 
zato posredujemo tudi širši javnosti in medijem. Skupaj z javnostjo namreč pričakujemo 
jasno in javno pojasnilo ministra, pristojnega za prostor, o nastalih razmerah in o njegovih 
načrtih za odpravo "pomanjkanja stavbnih zemljišč" in "pospešitev postopkov priprave 
občinskih prostorskih aktov". 
 

V pričakovanju vašega odziva vas lepo pozdravljamo. 

 

Partnerji Odgovorno do prostora! 

zanje Mag. Maja Simoneti 

Koordinatorka Odgovorno do prostora! 
 
 
  
Posredovano:  
- naslovniku; gp@dz-rs.si; 
- Vlada RS, gp.gs@gov.si;  
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, gp.mzip@gov.si; 
- Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si; 
- Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si; 
- Komisija za preprečevanje korupcije, anti.korupcija@kpk-rs.si; 
- mediji; 
- partnerji OdP in spletna stran OdP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

---- 

Skupina Odgovorno do prostora! se je organizirala leta 2010 z namenom sodelovanja pri 
spremljanju razmer v sistemu urejanju prostora in zagotavljanju pozitivnih sprememb. OdP 
združuje organizacije in posameznike, ki v različnih vlogah strokovno delujejo na področju 
urejanja prostora. Skupina si  prizadeva za zgodnje vključevanje stroke v pripravo novih 
zakonskih in sistemskih rešitev ter se dosledno odziva na vse spremembe področne 
zakonodaje in povezanih predpisov s ciljem preprečevati slabšanje pogojev delovanja 
sistema.  
 
Tokratno sporočilo podpirajo: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inštitut za 
politike prostora, Inženirska zbornica Slovenije, Katedra za urbanizem Fakultete za 
arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geografijo FF, Oddelek za 
krajinsko arhitekturo BF, Fakulteta za družbene vede, Društvo krajinskih arhitektov 
Slovenije, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Zveza geodetov Slovenije, 
Zavod za prostorsko kulturo Trajekt in Društvo arhitektov Pomurja.  
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