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PREDMET: Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje 
 
 
Spoštovana gospa predsednica Vlade  
 
Dovolite, da vam ob prevzemu funkcije čestitamo in vam in vaši vladi zaželimo uspešno delovanje. 
Skupina Odgovorno do prostora!1 to priložnost izkorišča za to, da vas opozori na trenutno najbolj 
aktualen problem v urejanju prostora in prosi za vaše hitro ukrepanje.  
 
Kot veste je bila nova »Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje« sprejeta 
hitro, brez ustrezne strokovne preveritve in javne razprave ter v manj kot dveh tednih tudi že 
prvič spremenjena. Konkretna uredba je pravno, prostorsko in splošno družbeno gledano slab in 
za državo Slovenijo škodljiv dokument. Kolikor nam je znano je na to, da je uredba nesistemska, 
nezakonita in neustavna pred njenim sprejemom opozorila tudi Služba Vlade RS za zakonodajo v 
svojem mnenju pred samim sprejemom le-te. Skupina Odgovorno do prostora! vam, podprta s 
stališči s terena, iz občin in upravnih enot, zato predlaga, da vaša Vlada veljavnost uredbe 
nemudoma prekliče in prepreči škodljivo legalizacijo črnih gradenj in pretirano svobodo 
neevidentirane gradnje, ki jo uveljavlja uredba ter da se zaveže, da bo posegala v sistem urejanja 
prostora strokovno utemeljeno, pregledno in demokratično.  
 
Skupina Odgovorno do prostora! vam na osnovi zbranih izkušenj zagotavlja, da je pot do 
učinkovitih sprememb v urejanju prostora možna samo na tak način in vam je pripravljena pri tem 
nuditi vso potrebno strokovno podporo. Konkretno uredbo v praksi razumemo kot simptom 
pretiranega zanašanja slovenske politike na to, da je probleme v urejanju prostora mogoče rešiti 
formalno, s spremembami aktov, ukinitvijo določenih pravil ter izločanjem stroke in javnosti iz 
procesov sprejemanja odločitev. Praksa dokazuje, da tak način dela vodi samo še v bolj neodziven 
sistem in v več malverzacij s prostorom in v razvrednotenje slovenskega prostora, ki predstavlja 
zmanjševanje razvojnega potenciala in ugleda Slovenije. 
 
Lep pozdrav v upanju, da boste sprejeli naše stališče z razumevanjem in v pričakovanju dobrega 
sodelovanja  
 
Mag. Maja Simoneti, koordinatorica 
za skupino Odgovorno do prostora! 
 

                                                           
1 OdP! so: 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 krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, Oddelek za 
geografijo Filozofske fakultete, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Zveza 
geodetov Slovenije, Zavod za prostorsko kulturo Trajekt, Društvo arhitektov Pomurja.  
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Posredovano: 
Vlada RS 
Državni zbor RS in Državni svet RS 
Državni zbor RS in Državni svet RS 
Mediji 
Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije 
Partnerji OdP! 
 


