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Izvleček
V diplomski nalogi smo analizirali in ovrednotili spremembe treh zakonov, ki so bili na področju
urejanja prostora sprejeti v času samostojne Slovenije: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, 2003),
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 2007) in Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, 2017).
Pregledali in primerjali smo vlogo prostorskih aktov v sistemu urejanja prostora, predstavili vsebino in
obliko občinskih prostorskih aktov za posamezen zakon ter medsebojno primerjali občinske prostorske
akte po vsebini in obliki. S primerjavo smo preverili tezo, da postaja vsebina občinskega prostorskega
akta z vsakim zakonom skromnejša, oblika prostorskega akta pa se vse bolj prilagaja digitalnim
podatkom in razpoložljivi tehnologiji. Teze v celoti nismo mogli potrditi ali zavrniti, saj se ZUreP-2 še
ne izvaja ter nimamo na razpolago pravilnikov o točni obliki in vsebini občinskih prostorskih aktov.
Tezo smo le delno potrdili, da je vsebina nekoliko skromnejša po ZPNačrt v odnosu do ZUreP-1, oblika
pa ostaja precej podobna.
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Abstract
In the thesis, we analysed and evaluated amendments of three Acts, which were adopted in the field of
spatial management, in the period of independent Slovenia: the Spatial Management Act (ZUreP-1,
2003), the Spatial Planning Act (ZPNačrt, 2007) and the Spatial Management Act (ZUreP-2, 2017). We
examined and compared the role of Spatial Acts in the Spatial Management System, we introduced the
content and form of Municipal Spatial Acts for a specific Act, and carried out an inter-comparison of
Municipal Spatial Acts according to content and form. With the comparison, we tested the thesis that
the content of the Municipal Spatial Act is becoming modest with every Act and that the form of the
Spatial Act is adopting to the digital data and available technology. We could not completely confirm
or reject the thesis since the ZUreP-2 is still not implemented and there are no available Rules about the
exact form and content of Municipal Spatial Acts. The thesis was only partly confirmed that the content
is somewhat modest according to the ZPNačrt in relation to the ZUreP-1, and the form remains
considerably similar.
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1

UVOD

Krčenje in širjenje prostora ni možno, saj je ta omejen. Pomembno je, da se razpolaganja z njim lotimo
na odgovoren način, saj vsako poseganje vanj od nas zahteva dober razmislek o posledicah, do katerih
lahko pride na ekološkem, političnem in socialnem področju. Tako kot lahko mi spreminjamo prostor
in okolje, ki nas obdajata, lahko posledično oba oblikujeta tudi nas (Kavčič, 2010).
Prostorski akti (v nadaljevanju PA) so splošni pravni akti, s katerimi se odrejajo prostorske ureditve
(Čebulj s sod. 2010). Prostorske ureditve občin se v skladu z vsakokratno veljavno prostorsko
zakonodajo (ZUreP-1, 2002, ZPNačrt, 2007, ZUreP-2, 2017) določijo z občinskimi prostorskimi akti.
Njihove vsebine so strateške in izvedbene. Strateške vsebine upoštevajo usmeritve, povezane z
dolgoročno načrtovanimi posegi v prostor. Izvedbene vsebine pa določajo merila in pogoje v zvezi z
izvedbo nameravanih posegov v prostor. Na podlagi izvedbenih PA se pripravljajo projekti za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Predmet obravnave diplomske naloge je podrobnejša primerjava vsebine in oblike občinskih PA v
zakonodaji, ki je bila na področju urejanja prostora sprejeta po osamosvojitvi Slovenije:
–

Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-1), ki je bil sprejet 27.11. 2002 in je stopil v
veljavo 1. 1. 2003: Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije
prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag, Pravilnik o vsebini, obliki in
načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njenih strokovnih podlag, Pravilnik o
vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih
strokovnih podlag;

–

Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt), ki je bil sprejet 30. 3. 2007 in je
stopil v veljavo 28. 4. 2007: Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za
razvoj in širitev naselij, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta;

–

Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-2) je bil sprejet 24. 10. 2017 in velja od
1. 6. 2018.

Namen diplomske naloge je analiza sprememb teh treh zakonov in njihovih podzakonskih aktov, s
poudarkom na vsebini in obliki občinskih prostorskih aktov. Na podlagi zakonov in podzakonskih aktov
smo za vse tri zakone (ZUreP-1, 2002, ZPNačrt, 2007 in ZUreP-2, 2017):
–

pregledali in primerjali vlogo PA v sistemu urejanja prostora;

–

predstavili vsebino in obliko občinskih PA za posamezen zakon;

–

medsebojno primerjali občinske PA po vsebini in obliki;
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–

predstavili ugotovitve primerjave.

S primerjavo predpisane vsebine PA iz vsakokratne veljavne prostorske zakonodaje (v nadaljevanju
zakonodaje) smo tudi preverili tezo, da postaja vsebina občinskih prostorskih aktov z vsakim zakonom
skromnejša, njihova oblika pa se vse bolj prilagaja digitalnim podatkom in razpoložljivi tehnologiji.
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3

PRIMERJAVA SISTEMOV UREJANJA PROSTORA GLEDE NA VELJAVNO
PROSTORSKO ZAKONODAJO PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE

Po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1, 2002) so PA, ki določajo prostorske ureditve, državni, občinski
in skupni prostorski akti. Občinski PA so strategija prostorskega razvoja občine, ki vsebuje urbanistične
in krajinske zasnove, prostorski red občine in občinski lokacijski načrt (ZUreP-1, 2002).
Glede na namen so občinski prostorski akti strateški in izvedbeni. Občinski strateški PA je Strategija
prostorskega razvoja občine (v nadaljevanju SPRO). Izvedbena občinska PA sta dva, in sicer Občinski
lokacijski načrt (v nadaljevanju OLN) in Prostorski red občine (v nadaljevanju PRO). Izvedbeni PA ne
smejo biti v nasprotju s strateškimi PA, občinski PA pa ne smejo biti v nasprotju z državnimi in skupnimi
PA. Prav tako sami občinski PA ne smejo biti med seboj v nasprotju. Prostorske ureditve, ki so se
načrtovale skupno za državo in občine, je urejal skupni PA, in sicer Regionalna zasnova prostorskega
razvoja (RZPR). Po ZUreP-1 sta se lahko dve (ali več) občini dogovorili o skupni pripravi občinskih
PA.
Po Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 2007) so PA državni, občinski in medobčinski PA.
Občinska PA sta Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) in Občinski podrobni prostorski načrt
(v nadaljevanju OPPN). Medobčinski prostorski načrt ima vlogo regionalnega prostorskega načrta. Med
strateške akte spada Občinski strateški prostorski načrt, ki ni nujno samostojen akt, temveč se ga lahko
pripravlja in sprejme skupaj z izvedbenim delom OPN. V tem primeru ima OPN strateški in izvedbeni
del. Občinski PA morajo biti skladni z državnim PA in medobčinskim PA, OPPN mora biti skladen z
OPN in prav tako mora biti OPN skladen z občinskim strateškim PA.
Po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2, 2017) se PA delijo na strateške in izvedbene. Strateški PA so
dokumenti, ki so razvojno načrtovani in morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance (ZUreP2, 2017). Izvedbeni PA pa so splošni pravni akti (ZUreP-2, 2017). Občinski strateški PA je Občinski
prostorski plan (v nadaljevanju OPP), občinski izvedbeni PA so Občinski prostorski načrt (v
nadaljevanju OPN), Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) in Odlok o urejanju
podobe naselij in krajine (v nadaljevanju Odlok UPNK). Strateški PA morajo biti skladni z izvedbenimi
PA. OPPN in UPNK ne smeta biti v nasprotju z občinskim prostorskim načrtom. Po ZUreP-2 je
Regionalni prostorski plan strateški PA, s katerim se načrtujejo prostorske ureditve, ki so skupne za
državo in občine.
Preglednica 1 prikazuje primerjavo sistema urejanja prostora v Sloveniji glede na vse tri zakone, ki so
bili za to področje sprejeti po osamosvojitvi Slovenije (ZUreP-1, 2002, ZPNačrt, 2007 in ZUrep-2,
2017). Vsi trije zakoni sistem urejanja prostora delijo na državno in občinsko (lokalno) raven. Vsi trije
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vsebujejo tudi PA na medobčinski ravni, vendar se njegova vloga stalno spreminja. Po ZUreP-1 so bile
te regionalne zasnove prostorskega razvoja (RZPR), ki so se sicer začele pripravljati, vendar zaradi
sprejema ZPNačrt (2007) nikoli niso bile sprejete in uveljavljene (Nared s sod., 2017). ZPNačrt je uvedel
tako imenovane Medobčinske prostorske načrte, ki naj bi imeli vlogo regionalnih prostorskih aktov,
vendar v nasprotju z RZPR na izvedbeni ravni. ZUreP-2 ponovno uvaja Regionalne prostorske plane
RPP kot strateške PA na medobčinski ravni (Nared s sod., 2017).
Na občinski ravni je ZUreP-1 uvedel strateški občinski PA (SPRO) in dva izvedbena občinska PA (PRO
in OLN). Na občinski ravni je ZPNačrt predvidel le dva PA. OPN je sicer sestavljen iz strateškega in
izvedbenega dela, ki se ju tudi lahko sprejme kot samostojna dokumenta. ZUreP-2 občinske PA ponovno
nekoliko dopolni, vendar v osnovi njihovih vsebin in poimenovanj bistveno ne spreminja. Največja
sprememba je ločitev strateškega in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta. Po novem sta to
dva dokumenta, in sicer Občinski prostorski plan (OPP) na strateški ravni in Občinski prostorski načrt
(OPN) na izvedbeni ravni. Ob tem je treba opomniti, da bo regionalni prostorski plan nadomestil OPP
za vse občine, razen mestnih, ki bodo OPP morale še vedno pripraviti kot samostojen dokument.
Izvedbeni dokumenti na občinski ravni so še OPPN in Odlok UPNK. Vsebina Odloka UPNK je lahko
del OPN ali OPPN.
Urbanistična in krajinska zasnova (UZ in KZ) sta po ZUreP-1 določeni v vsebini SPRO, torej na ravni
občinskega strateškega PA. ZPNačrt v strateškem delu OPN ne vsebuje več posebnih urbanističnih in
krajinskih zasnov, ki ostanejo le še na ravni strokovni podlag, kot izhodišče za pripravo OPN. ZUreP-2
spet uporabi urbanistično in krajinsko zasnovo kot obvezno strokovno podlago. UZ je predvidena tudi
kot obvezna strokovna podlaga za pripravo regionalnega prostorskega plana, OPP in OPN v mestih in
drugih urbanih naseljih. KZ pa kot obvezna strokovna podlaga za pripravo RPP ali OPP v posameznih
krajinsko zaokroženih območjih. Nova obvezna strokovna podlaga v ZUreP-2 je elaborat ekonomike. Z
njim v fazi priprave OPN in OPPN preverjamo ekonomičnost načrtovanih prostorskih ureditev
(komunalna oprema, gospodarska javna infrastruktura, družbena infrastruktura, ocena investicij,
etapnost izvajanja ipd.). Obvezen je za pripravo OPN in OPPN.
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Preglednica 1: Sistem urejanja prostora po ZUreP-1 (2002), ZPNačrt (2007) in ZUreP-2 (2017).
Prostorski akti

ZUreP-1

ZPNačrt

ZUreP-2

Državni strateški prostorski

Strategija prostorskega

načrt (DSPN)

razvoja Slovenije (SPRS)

Strategija prostorskega
Strateški

razvoja Slovenije (SPRS)
Prostorski red Slovenije
(PRS)

Državni prostorski načrt

Državni

(DPN)
Izvedbeni

Državni lokacijski načrt

Državni prostorski načrt

(DLN)

(DPN)

Uredba o najustreznejši
varianti (Uredba NV)
Uredba o varovanem
območju prostorske
ureditve državnega pomena

Regionalna zasnova
Strateški

prostorskega razvoja

/

(RZPR)

Regionalni
Izvedbeni
Strateški

/

Regionalni prostorski načrt
(RPN)

Regionalni prostorski plan
(RPP)
/

Strategija prostorskega

Občinski prostorski načrt

Občinski prostorski plan

razvoja občine (SPRO)

(OPN) – strateški del

(OPP)

Prostorski red občine

Občinski prostorski načrt

Občinski prostorski načrt

(PRO)

(OPN) – izvedbeni del

(OPN)

Občinski

Občinski podrobni
Izvedbeni

Občinski lokacijski načrt

Občinski podrobni

(OLN)

prostorski načrt (OPPN)

prostorski načrt (OPPN)
Odlok o urejanju podobe
naselij in krajine (Odlok
UPNK)

V nadaljevanju se bomo zaradi obsežnosti materije osredotočili le na PA, predpisane na občinski ravni.
Predstavili bomo vsebino in obliko občinskih PA in jih medsebojno primerjali po vsebini in obliki.
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3

3.1

VSEBINA IN OBLIKA OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV
Vsebina in oblika občinskih prostorskih aktov po ZUreP-1

3.1.1 Vsebina in oblika strategije prostorskega razvoja občine
Usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru, ki zagotavljajo vzdržnost in usklajenost razvoja občine, so
določene s strateškim prostorskim aktom SPRO (ZUreP-1, 2002).
Vsebina in oblika SPRO, ki sta opisani v tem poglavju, sta povzeti iz Pravilnika o podrobnejši vsebini,
obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag
(Pravilnik SPRO, 2004).

Slika 1: Oblika Odloka SPRO (ZUreP-1, lastni prikaz)

SPRO je sestavljena iz besedila (Odlok) in kartografskega dela (slika 1). Sestavni del prostorske
strategije so bile tudi urbanistične in krajinske zasnove.

Slika 2: Vsebina Odloka SPRO (Pravilnik SPRO, lastni prikaz)
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Besedilo SPRO vsebuje naslednja poglavja (slika 2):
a) uvodne določbe;
b) izhodišča in cilji.
Cilj SPRO se je določil tako, da so se upoštevala izhodišča, ta pa so upoštevala (1. alineja 3. člena,
Pravilnik SPRO, 2004):
–

»stanje, probleme in težnje prostorskega razvoja v občini v povezavi z gospodarskimi,
družbenimi in okolijskimi razmerami ter vlogo občine v regiji,

–

načela vzdržnega prostorskega razvoja, ki izhajajo iz evropskih in mednarodnih dokumentov in
priporočil,

–

strategijo prostorskega razvoja Slovenije in prostorski red Slovenije,

–

razvojne dokumente posameznih nosilcev urejanja prostora,

–

varstvene usmeritve ter zahteve iz predpisov, programov in načrtov s področij varstva okolja,
ohranjanja narave, varstva naravnih virov in varstva kulturne dediščine,

–

usmeritve za pripravo občinskih prostorskih aktov iz regionalne zasnove prostorskega razvoja,
če bi bila ta sprejeta za območje občine«;

c) zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev.
V zasnovi razmestitve dejavnosti prostora so se določili vizija, prioritete in ukrepi za dosego cilja SPRO;
d) Zasnove posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru.
V zasnovi so se določile usmeritve poselitve (vključno z zasnovami rabe urbanih površin, prenove
naselij in delov naselij ter sanacije degradiranih urbanih območij), komunalne infrastrukture in krajine
(vključno z zasnovami rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, vodo, območji mineralnih surovin ter
drugimi območji, ki so varovana ali zavarovana s predpisi in usmeritvami za urejanje degradiranih in
ogroženih ter drugih območij);
e) urbanistična zasnova (UZ).
UZ je določala prostorsko strategijo razvoja naselij, mest in lokalnih središč, kjer je bil predviden
intenzivnejši razvoj v primerjavi z drugimi naselji. Določila so se območja za širitev.
Besedilo UZ (1. alineja 29. člena, Pravilnik SPRO, 2004):
–

»uvodne določbe,

–

zasnova razporeditve dejavnosti v prostoru,

–

koncept prenove in koncept širitve,

–

zasnova namenske rabe površin,

–

zasnova infrastrukturnih sistemov,
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–

zasnova zelenih in športno-rekreativnih površin,

–

zasnova prostorskih ureditev v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,

–

usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje naselja ter ohranjanje
arhitekturne identitete,

–

zasnova prostorskih ureditev,

–

usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine,

–

ukrepi za izvajanje UZ«;

f) krajinska zasnova (KZ).
Krajinska zasnova je določala prostorsko strategijo razvoja krajine z namenom uskladitve in
podrobnejše določitve načinov prostorskega urejanja v krajini ter je lahko določala tudi usmeritve za
razmestitev dejavnosti in za zasnovo namenske rabe prostora poselitvenih območij.
Besedilo KZ (1. alineja 29. člena, Pravilnik SPRO, 2004):
–

»uvodne določbe,

–

usmeritve za razvoj dejavnosti in njihovo prostorsko organizacijo,

–

zasnova namenske rabe prostora,

–

usmeritve in pogoji za urejanje prostora,

–

ukrepi za izvajanje KZ«;

g) ukrepi za izvajanje SPRO.
V SPRO so se za celotno ali za posamezna območja določili ukrepi občine in posameznih nosilcev
urejanja prostora, ki so bili potrebni za njeno izvajanje.
Kartografski del SPRO je prikazan na državnih kartah in vsebuje:
–

zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru (publikacijsko merilo),

–

zasnovo posameznih prostorskih sistemov lokalnega pomena na kartah (praviloma v merilu
1 : 50.000),

–

UZ in KZ s prikazom na kartah, ki so ustrezale najmanj natančnosti merila 1 : 10.000.

SPRO je izdelana v digitalni obliki, vpogled mora biti zagotovljen v digitalni in analogni obliki. V
primeru neskladnosti med digitalno in analogno obliko velja analogna oblika.
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3.1.2 Vsebina in oblika prostorskega reda občine
S PRO so občine določile območja namenske rabe prostora, pogoje in merila ter ukrepe za načrtovanje
in pripravo lokacijskih načrtov ter pogoje za pripravo projektov z namenom graditve objektov (ZUreP1, 2002).
Prostorski red občine spada med izvedbene občinske akte po ZUrePu-1. Vsebina in oblika, ki je opisana
v tem poglavju, je povzeta iz Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine
ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Pravilnik PRO, 2004).

Slika 3: Oblika Odloka PRO (ZUreP-1, lastni prikaz)

Prostorski red občine (PRO) je sestavljen iz besedila in kartografskega dela (slika 3).

Slika 4: Vsebina Odloka PRO (Pravilnik PRO, lastni prikaz)

Besedilo PRO vsebuje naslednja poglavja (slika 4):
a) uvodne določbe;
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b) območja namenske rabe prostora.
Za celotno območje občine so se prikazala območja osnovne namenske rabe prostora. Ta so se ob
upoštevanju predpisov določila na podlagi fizičnih lastnosti, predvidenih dejavnosti in vrste objektov na
tem območju. Osnovne namenske rabe prostora so se delile tudi na površine podrobnejše namenske
rabe. Za delitev površine na podrobnejše namenske rabe je bilo treba upoštevati morfološko značilnost
prostora, enotno klasifikacijo objektov, vrste in druge razvrstitve objektov. Vrste območij osnovne
namenske rabe, površine podrobnejše namenske rabe in enotni grafični znaki za prikazovanje so bili
določeni v prilogi tega pravilnika;
c) členitev območja občine na območja funkcionalnih in prostorskih enot.
Če je na območju prevladujoča raba prostora ali enotne funkcionalne značilnosti ter enovite naravne in
ustvarjene sestavine, se to območje imenuje funkcionalna enota.
Če je na območju prevladujoča raba prostora ali enotne funkcionalne značilnosti ter enovite naravne in
ustvarjene sestavine, se to območje imenuje funkcionalna enota;
d) merila in pogoji za urejanje prostora, vključno z merili in pogoji za opremljanje zemljišč za gradnjo.
V skladu z namensko rabo prostora so se določili tudi merila in pogoji za urejanje prostora. To so (1.
alineja 6. člena, Pravilnik PRO, 2004):
–

»funkcionalna merila in pogoji,

–

oblikovna merila in pogoji,

–

merila za določanje gradbenih parcel in opremljanja zemljišč za gradnjo ter

–

druga merila in pogoji«.

Med funkcionalna merila in pogoje so spadali (10. člen, Pravilnik PRO, 2004):
–

»možno prepletanje dejavnosti glede na namensko rabo prostora,

–

stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo,

–

namen objektov in

–

funkcionalna in tehnična zasnova objektov z ureditvijo njihove okolice«.

Oblikovna merila in pogoji so se določili na podlagi (15. člen, Pravilnik PRO, 2004):
–

»tipologije zazidave,

–

velikosti in oblikovanja objektov in

–

lege objektov na zemljišču«.

Merila za določanje gradbenih parcel in opremljanja zemljišč za gradnjo so se določila glede:
–

namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov,
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–

tlorisne zasnove ter tipologije zazidave,

–

naravnih razmer in značilnosti grajene strukture,

–

možnosti priključevanja na infrastrukturne objekte in naprave, zagotavljanja dostopa do
gradbene parcele in ustreznega števila parkirnih mest ter

–

omejitev uporabe zemljišča;

e) ukrepi za izvajanje PRO.
V prostorskem redu občine so bili določeni ukrepi za izvajanje, in sicer:
–

prostorski ukrepi,

–

programi in projekti v zvezi s prostorskimi ureditvami (sanacija degradiranih območij,
opremljanje zemljišč za gradnjo) ,

–

finančni ukrepi,

–

ukrepi v zvezi s spremljanjem stanja ter

–

določitev prioritet in terminskega plana.

Kartografski del PRO vključuje grafične načrte ter naslovne liste.
Vsebina naslovnih listov:
–

naslovi vsebin grafičnih načrtov,

–

pregledni list (na njem je prikazana razdelitev načrtov na liste v merili najmanj 1 : 50.000 z
zaporedno tekočo številko),

–

legendni list (vsebuje naslov vsebine grafičnih načrtov, merilo načrta v grafični in besedilni
obliki, legendo grafičnih znakov, datum pridobitve in datum stanja).

Grafični načrti so izdelani na podlagi digitalnih podatkov iz digitalnega katastrskega načrta v državnem
koordinatnem sistemu in ustrezajo najmanj natančnosti merila 1 : 5000. Na grafičnih načrtih so
prikazana območja namenske rabe prostora, funkcionalnih in prostorskih enot z merili in pogoji za
urejanje prostora in območja ter objekti gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI).
PRO je izdelan v digitalni obliki, vpogled mora biti zagotovljen v digitalni in analogni obliki. V primeru
neskladnosti med digitalno in analogno obliko velja analogna oblika.
3.1.3 Vsebina in oblika občinskega lokacijskega načrta
Občine načrtujejo posamezne prostorske ureditve in pri tem upoštevajo strategije prostorskega razvoja
občine in občinski prostorski red. V skladu s tem se določijo lokacijski pogoji za pripravo projektov, ki
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so potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja (namen, lega funkcija, velikost in oblika) in prostorski
ukrepi (ZUreP-1, 2002).
Občinski lokacijski načrt je izvedbeni občinski akt po ZUrePu-1. Vsebina in oblika sta povzeti iz
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah
njihovih strokovnih podlag (Pravilnik DLN, 2004).

Slika 5: Oblika Odloka OLN (ZUreP-1, lastni prikaz)

Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz besedila in kartografskega dela (slika 5).
Besedilo OLN vsebuje naslednja poglavja:
a) opis prostorske ureditve;
b) ureditveno območje lokacijskega načrta.
Ureditveno območje OLN je bilo določeno tako, da je območje obsegalo površine načrtovanih trajnih
objektov, površine, potrebne za njihovo nemoteno rabo, in površine, ki so bile v uporabi samo v času
gradnje. Meja načrta je po navadi potekala po mejah prostorskih enot iz PRO;
c) umestitev načrtovane ureditve v prostor.
Umestitev načrtovane ureditve v prostor se je določila s prikazom oziroma z opisom funkcionalnih,
tehničnih in oblikovnih rešitev ter tudi z lokacijskimi in tehničnimi pogoji. Z natančno lokacijo drugih
objektov in površin se je določila lega objektov na zemljišču v državnem koordinatnem sistemu. S
prikazom tlorisnih in višinskih objektov in površin se je določila funkcionalna, tehnična in oblikovna
zasnova objektov. Posebej se je prikazalo zunanjo podobo objektov, okolico, javne in druge skupne
površine;
d) zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture ter
obveznost priključevanja nanjo.
Z zasnovo projektnih rešitev se je določil potek in zmogljivosti novih in prenovljenih objektov in
omrežij, horizontalni in vertikalni odmiki in križanja med vodi, zasnove rešitev priključevanja objektov
na obstoječo GJI in na katera omrežja in objekte GJI se morajo obvezno priključiti;
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e) rešitve in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo
naravnih dobrin.
Kot ukrepi varstva okolja, kulturne dediščine, gozdov in kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave,
trajnostna raba naravnih dobrin ter drugi predpisi so se opisale in prikazale funkcionalne, tehnične in
oblikovne rešitve objektov in površin ter varstveni ukrepi;
f) rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V OLN so se za izvajanje dejavnosti obrambe ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
prikazale in opisale rešitve in ureditve;
g) načrt parcelacije.
Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi, ki so omogočali prenos novih mej gradbenih parcel in
objektov v naravo v skladu s predpisi, ki so urejali evidentiranje nepremičnin, je vsebina načrta
parcelacije;
h) etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta.
Za izvajanje lokacijskega načrta so se določili etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in
zahteve, prostorski ukrepi na območju njegove veljavnosti, obveznost sklenitve urbanistične pogodbe
in drugih sporazumov, druge obveznosti investitorjev in izvajalcev in drugi dodatni pogoji, ki so se
nanašali na pripravo projektne dokumentacije, gradnjo in uporabo objektov;
i) usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta;
j) roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč.
Lahko so se določili roki za izvedbo celotne prostorske ureditve, izgradnje posameznih objektov in za
opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo ter roki za pridobitev zemljišč.
Med občino in investitorjem je lahko OLN določil obveznost sklenitve urbanistične pogodbe.
Kartografski del OLN vsebuje naslednje grafične načrte :
–

načrt namenske rabe prostora (izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela PRO);

–

načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije (izdelal se je na geodetskem načrtu,
izdelanem v skladu s predpisi, ki določajo izdelavo geodetskega načrta. Natančnost merila ne
sme biti manjša od 1 : 5000 in ne večja od 1 : 500);
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–

načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi
občinami (tudi ta načrt se je izdelal na geodetskem načrtu; natančnost merila ne sme biti manjša
od 1 : 5000 in ne večja od 1 : 500).

OLN je izdelan v digitalni obliki. Arhiviranje in vpogled morata biti zagotovljena v digitalni in analogni
obliki. V primeru neskladnosti velja analogna oblika.
3.2

Vsebina in oblika občinskih prostorskih aktov po ZPNačrt

3.2.1 Vsebina in oblika občinskega prostorskega načrta
Z OPN se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtuje se prostorska ureditev, ki je
lokalnega pomena ter se določijo pogoji, s katerimi se objekti umeščajo v prostor (ZPNačrt, 2007).
Vsebina in oblika občinskega prostorskega načrta, ki sta opisani v tem poglavju, sta povzeti iz Pravilnika
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij
sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Pravilnik OPN, 2007).

Slika 6: Oblika Odloka OPN (ZPNačrt, lastni prikaz)

Občinski prostorski načrt vsebuje strateški in izvedbeni del. Strateški občinski prostorski načrt je lahko
kot samostojen prostorski akt ali kot del občinskega prostorskega načrta. Strateški in izvedbeni del sta
nadalje sestavljena iz tekstualnega in grafičnega dela (slika 6).
Vsebina tekstualnega dela strateškega dela občinskega prostorskega načrta je sestavljena iz naslednjih
poglavij (slika 7):
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Slika 7: Vsebina strateškega dela Odloka OPN (ZPNačrt, lastni prikaz)

a) splošne določbe;
b) izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine.
Cilji občinskega prostorskega načrta so se določili tako, da so se upoštevala izhodišča, ta pa so
upoštevala osnovne ugotovitve, ki so izhajale iz analiz stanja, teženj in možnosti prostorskega razvoja,
razvojnih potreb v občini ter razvojnih potreb države in regije in medsebojnih vplivov in povezav z
območji sosednjih občin;
c) zasnova prostorskega razvoja občine.
V zasnovi prostorskega razvoja občine so se določila prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj
dejavnosti, omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij, temeljne stvari prometnega
povezovanja naselij v občini in regiji in druga za občino pomembna območja (območja prepoznavnih
naravnih in ustvarjenih kakovosti prostora, površinske vode, območja mineralnih surovin in odlagališča
odpadkov). V zasnovi prostorskega razvoja so se določila tudi urbana središča, za katera je bilo treba
izdelati urbanistični načrt;
d) zasnova GJI in grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
V zasnovi GJI so se prikazala omrežja in objekti državnega in regionalnega pomena ter pomembnejša
obstoječa in načrtovana omrežja in objekti lokalnega pomena s področij prometne infrastrukture,
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elektronskih komunikacij, energetike, komunalnega in vodnega gospodarstva ter varstva okolja in
drugih področij GJI lokalnega pomena;
e) usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo.
V strateškem delu OPN so se določile usmeritve za razvoj poselitve predvsem glede razvoja naselij in
dejavnosti po naseljih, sanacije in prenove razpršene gradnje na območjih in ohranjanja poselitve na
območjih in urbanističnega oblikovanja naselij. Določila so se tudi naselja oziroma območja, za katera
se je izvajala celovita prenova;
f) usmeritve za razvoj v krajini.
Določile so se tudi usmeritve glede razvoja v krajini, pri čemer so se določila (11. člen, Pravilnik OPN,
2007):
–

»razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so bile vezane na naravne vire (kmetijstvo,
gozdarstvo, vode, turizem in rekreacija, mineralne surovine);

–

posebna območja, kjer so se ohranjale in razvijale prepoznavne kvalitete in vrednote prostora,
pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti;

–

območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja;

–

območja in objekti za potrebe obrambe«;

g) usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč.
Za stavbna, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča so se določile usmeritve za določitev namenske
rabe zemljišč;
h) usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev so se določile na podlagi zasnove prostorskega
razvoja, zasnove GJI in z usmeritvami za razvoj poselitve, za celovito prenovo, za razvoj v krajini in za
določitev namenske rabe zemljišč.
Grafični del strateškega dela občinskega prostorskega načrta je sestavljen iz grafičnih prikazov. Ti so:
–

prikaz zasnove prostorskega razvoja občine ter zasnove GJI;

–

prikaz usmeritev za razvoj poselitve in za celovito prenovo;

–

prikaz usmeritev za razvoj krajin ter usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč;

–

prikaz okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo in so z
njimi prostorsko povezana;

–

prikaz okvirnih območij razpršene poselitve.
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Grafični prikazi so podani na geodetskih podlagah v merilu 1 : 50.000. OPN je izdelan v digitalni obliki.
Digitalni prostorski podatki, ki so prikazani na grafičnih načrtih, so izdelani kot vektorski podatki s
pripadajočimi opisnimi podatki.
Vsebina tekstualnega dela izvedbenega dela OPN vsebuje prostorske izvedbene pogoje po posameznih
enotah urejanja prostora in dopustno izrabo, če je bila ta potrebna. Izvedbeni del je bil podlaga za
pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
Za celotno območje občine po posameznih enotah urejanja prostora so določili naslednja poglavja
(slika 8):

Slika 8: Vsebina izvedbenega dela odloka OPN (ZPNačrt, lastni prikaz)

Enota urejanja prostora je območje, ki obsega naselje, del naselja ali del odprtega prostora, in se določi
na podlagi analize značilnosti prostora, upoštevanja režimov iz pravnih aktov ter strateških in
načrtovanih prostorskih ureditev. Za enoto urejanja prostora so se določili namenska raba in prostorski
izvedbeni pogoji, območje razpršene poselitve, območje razpršene gradnje in druga območja s skupnimi
značilnostmi.
Namenska raba se je delila na območja stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč.
V OPN so za celotno območje občine po posameznih enotah urejanja prostora določili oziroma prikazali
območja podrobnejše namenske rabe prostora.
Na podlagi stavbne tipologije kot faktor izrabe na območju posamezne enote urejanja prostora se je
določila dopustna izraba prostora. Določila se je samo za tiste enote urejanja prostora, kjer je bilo zaradi
načrtovanih ureditev to potrebno.
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Prostorski izvedbeni pogoji so pogoji za načrtovanje posegov v prostor glede (1. alineja 17. člena,
Pravilnik OPN, 2007):
–

»namembnosti,

–

lege,

–

velikosti,

–

oblikovanja,

–

parcelacije,

–

priključevanja objektov na GJI in grajeno javno dobro,

–

celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin,
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb in

–

varovanja zdravja ljudi«.

Grafični del izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta vsebuje naslednje grafične prikaze:
–

prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in
prostorskih izvedbenih pogojev;

–

prikaz območij enot urejanja prostora in prikaze javne gospodarske infrastrukture;

–

pregledno karto občine z razdelitvijo na liste;

–

pregledno karto občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij GJI.

Grafični prikazi izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta so prikazani na geodetskih načrtih
najmanj natančnosti merila 1 : 5000. Kadar imajo grafični prikazi podlago v urbanističnem načrtu, se
glede na raznolikost vsebin oziroma podrobnosti rešitev lahko prikažejo na geodetskih načrtih z
natančnostjo merila 1 : 1000.
Občinski prostorski načrt se je izdelal v digitalni obliki. Arhiviranje in vpogled morata biti zagotovljena
v digitalni in analogni obliki ter med seboj skladna. V primeru neskladnosti velja analogna oblika.
3.2.2 Vsebina in oblika občinskega podrobnega prostorskega načrta
Vsebina in oblika občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je opisana v tem poglavju, je povzeta
iz Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Pravilnik
OPPN, 2007).
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Slika 9: Oblika OPPN (ZPNačrt, lastni prikaz)

OPPN obsega tekstualni in grafični del (slika 9).
Vsebina tekstualnega dela OPPN je urejena v naslednjih poglavjih (17. člen, Pravilnik OPPN, 2007):
a) opis prostorske ureditve;
b) umestitev načrtovane ureditve v prostor;
c) zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na GJI in grajeno javno
dobro;
d) rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
e) rešitve in ukrepi za varovanja okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;
f) način, vrsta in namen prenove naselja in njegovega dela;
g) rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom;
h) etapnost izvedbe prostorske ureditve;
i)

velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;

j)

usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.

Grafični del OPPN vsebuje naslednje grafične načrte (1. alineja 18. člena, Pravilnik OPPN, 2007):
–

»izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege
prostorske ureditve na širšem območju;

–

območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem;

–

prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji;

–

zazidalna oziroma ureditvena situacija;

–

prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI ter grajeno javno dobro;

–

prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;

–

prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom;

–

načrt parcelacije«.
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Grafični načrti OPPN so prikazani na geodetskih načrtih. Merilo je bilo odvisno od obsežnosti
načrtovane prostorske ureditve, pri čemer natančnost merila ne sme biti manjša od 1 : 5000 in ne večja
od 1 : 500.
Podrobni načrt se je izdelal v digitalni obliki. Arhiviranje in vpogled morata biti zagotovljena v digitalni
in analogni obliki, v primeru neskladnosti velja analogna oblika.
3.3

Vsebina in oblika občinskih prostorskih aktov po ZUreP-2

Vsebina in oblika občinskih PA, ki sta opisani v poglavjih 3.3.1, 3.3.2 in 3.3.3, sta povzeti iz Zakona o
urejanju prostora (ZUreP-2, 2017).
Vsebina in oblika občinskih PA po ZUreP-2 še ni točno določena, saj je na razpolago samo zakon brez
posameznih pravilnikov.
Oblika občinskih PA v ZUreP-2 vsebuje Odlok (besedilo) in grafični del v merilu. Tako kot v ZUreP-1
in ZPNačrt se občinski PA v ZUreP-2 izdelajo v digitalni obliki. Arhiviranje in vpogled pa morata biti
zagotovljena v digitalni in analogni obliki.
3.3.1 Vsebina občinskega prostorskega plana
Občinski strateški PA po ZUreP-2 je OPP.
Vsebina OPP:
–

cilji in prednostne naloge;

–

usmeritve za prostorski razvoj občine;

–

usmeritve za razvoj poselitve, za urejanje krajine, razvoj GJI in družbene infrastrukture
lokalnega pomena;

–

območja, za katera se izdela urbanistična in krajinska zasnova (UZ in KZ).

Z usmeritvami OPP se določi vsebina izvedbenih PA po ZUreP-2.
3.3.2 Vsebina občinskega prostorskega načrta
Podlaga za izdajo predodločb in gradbenih dovoljenj je OPN, razen na območjih, kjer je z OPN
predvidena izdelava OPPN (ZUreP-2, 2017).
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Vsebina OPN (1. alineja 107. člena, ZUreP-2, 2017):
–

»ureditveno območje naselij;

–

območje za dolgoročni razvoj naselij;

–

druga ureditvena območja za načrtovane prostorske ureditve,

–

območja, za katera se pripravijo OPPN, usmeritve in pogoji za njihovo pripravo ter dopustno
rabo prostora do njihovega sprejetja;

–

območja prenove;

–

namenska raba prostora;

–

prostorski izvedbeni pogoji;

–

pogoji glede gradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture in
obveznosti priključevanja nanjo«.

3.3.3 Vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta
OPPN se pripravi takrat, kadar je predviden z OPN in tudi kasneje, če se pokaže pobuda ali potreba po
njem (ZUreP-2, 2017).
Vsebina OPPN (117. člen, ZUreP-2, 2017):
–

»urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostorskih ureditev;

–

načrt gradbenih parcel;

–

etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna;

–

pogoji glede gradnje GJI in priključevanja objektov nanjo;

–

rešitve in ukrepi za varovanje zdravja;

–

rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;

–

rešitve in ukrepi za varstvo okolja ter ohranjanje narave;

–

rešitve in ukrepi za obrambo;

–

rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom;

–

rešitve in ukrepi za varstvo in ohranjanje kmetijskih zemljišč ter druge vsebine glede na namen
in območje, za katerega se OPPN pripravi«.

3.3.4 Vsebina odloka o urejanju podobe naselij in krajine
Občina z Odlokom UPNK ureja in dopolnjuje zdajšnji prostor na že izgrajenih območjih naselij. Skrbi
za urejeni izgled ter za medsebojno povezanost zasebnih in javnih površin.
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Odlok UPNK določa pogoje za:
–

gradnjo in vzdrževanje objektov,

–

izvajanje negradbenih posegov v prostor,

–

vzdrževanje in urejanje zelenega sistema in javnih površin,

–

zagotavljanje ustrezne podobe naselij in krajine.

Vsebino Odloka UPNK lahko občina uredi kot del OPN ali OPPN.
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PRIMERJAVA VSEBINE IN OBLIKE OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV

Na podlagi predhodno predstavljenih občinskih PA bomo v tem poglavju medsebojno primerjali akte
tako po vsebini kot obliki. Tako bomo lahko potrdili ali zavrnili tezo, da postaja vsebina občinskih PA
skromnejša in ali se njihova vsebina vse bolj prilagaja digitalnim podatkom in razpoložljivi tehnologiji.
Pomembno je poudariti, da točne razdelitve vsebine in oblike občinskih PA po ZUreP-2 še ni, saj je na
voljo samo zakon brez ustreznih pravilnikov.
4.1

Primerjava vsebine občinskih prostorskih aktov

V preglednici 2 so prikazane vsebine strateških delov PA – po ZUreP-1 Strategija prostorskega razvoja
občine (SPRO), po ZPNačrt Občinski strateški prostorski načrt (OSPN) in po ZUreP-2 Občinski
prostorski plan (OPP). Točne razdelitve vsebine OPP še ni, saj je na voljo samo zakon brez posameznih
pravilnikov.
Preglednica 2: Vsebina strateških občinskih PA po ZUreP-1, ZPNačrt in ZUreP-2.
SPRO (ZUreP-1)

OPN – strateški del (ZPNačrt)

OPP (ZUreP-2)

Kartografski del: 1 : 50.000

/

Izhodišča in cilji

Cilji in prednostne naloge

Zasnova prostorskega razvoja občine

Usmeritve za prostorski razvoj občine

Zasnova posameznih sistemov

Zasnova GJI lokalnega pomena

Usmeritve za razvoj poselitve, za

lokalnega pomena v prostoru

Usmeritve za razvoj poselitve in za

urejanje krajine, razvoj GJI in

(poselitve, komunalne infrastrukture

celovito prenovo

družbene infrastrukture lokalnega

in krajine)

Usmeritve za razvoj v krajini

pomena

Usmeritve za določitev namenske rabe

Območja, za katera se izdela

zemljišč

urbanistična in krajinska zasnova (UZ

/

in KZ)

Kartografski del: 1 : 50.000,
1 : 10.000
Izhodišča in cilji
Zasnova razmestitve dejavnosti v
prostoru

Urbanistična zasnova (UZ)
Krajinska zasnova (KZ)
Ukrepi za izvajanje

Usmeritve za določitev prostorskih
izvedbenih pogojev

/

Iz preglednice 2 je razvidno, da so razlike že v samem poimenovanju aktov. ZUreP-1 opredeljuje SPRO
kot samostojen strateški PA na občinski ravni. Po ZPNačrt strateški PA na občinski ravni (OPN) ni
nujno samostojen akt. Lahko je kot del OPN, ki vsebuje strateški in izvedbeni del. ZUreP-2 podobno
kot ZUreP-1, opredeljuje OPP kot samostojen občinski PA. Obvezen je za vse občine, razen če bo imela
regija sprejet RPP, potem ga manjše občine ne bodo potrebovale. Za mestne občine pa je v vsakem
primeru obvezna izdelava OPP.
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Kartografski del SPRO je prikazan na državnih kartah v publikacijskem merilu ali merilu 1 :50.000.
UZ in KZ pa v merilu 1 : 10.000. Kartografski del strateškega dela OPN pa je prikazan na geodetskih
podlagah v merilu 1: 50.000. Za OPP še ni definiranega merila.
Vsebina strateških delov je razdeljena na različne sklope, vendar je bistvo precej podobno. Po
določenem času veljavnosti zakona se pokažejo določene pomanjkljivosti in nejasnosti, predvsem takrat,
ko se zakon že nekaj časa izvaja v praksi. Vsebino SPRO so prikazali kot preveč obsežno in nepotrebno
za večino slovenskih občin, zahtevala pa je veliko časa in dela. ZPNačrt je želel te pomanjkljivosti
odpraviti. Zato so iz OPN odstranili urbanistično in krajinsko zasnovo in kot del vsebine uvedli
urbanistični načrt (UN), vendar le kot strokovno podlago in ne kot samostojno sprejet PA. Z ZUreP-2
pa sta ponovno dodani UZ in KZ, ki določata podobno vsebino kot v SPRO po ZUreP-1, le da je vsebina
sedaj bolj usmerjena k varstvu okolja.
V preglednici 3 je prikazana vsebina izvedbenih delov PA na občinski ravni v ZUreP-1, ZPNačrt in
ZUreP-2. Po ZUreP-1 je Prostorski red občine (PRO), po ZPNačrt in ZUreP-2 pa Občinski prostorski
načrt (OPN). Točne razdelitve vsebine OPN po ZUreP-2 še ni, saj je na voljo samo zakon brez
posameznih pravilnikov.
Preglednica 3: Vsebina temeljnih izvedbenih občinskih PA v ZUreP-1, ZPNačrt in ZUreP-2.
PRO (ZUreP-1)

OPN (ZPNačrt)

OPN (ZUreP-2)

Kartografski del: 1 : 5000

Kartografski del: 1 : 5000, 1 : 1000

/

Enote urejanja prostora

Ureditveno območje naselij
Območja za dolgoročni razvoj naselij

Območja namenske rabe

Območja namenske rabe prostora

Območja, za katera se pripravijo
OPPN

Členitev območja občine na območja
funkcionalnih in prostorskih enot

Dopustna izraba prostora

Območja prenove
Namenska raba prostora

Merila in pogoji za urejanje prostora,
vključno z merili in pogoji za
opremljanje zemljišč za gradnjo

Prostorski izvedbeni pogoji
Prostorski izvedbeni pogoji
Pogoji glede gradnje komunalne

Ukrepi za izvajanje PRO
Podrobnejša merila in pogoji za
projektiranje

opreme in druge GJI
/

/

Iz preglednice 3 je razvidno, da je ZPNačrt spremenil ime izvedbenega PA iz PRO v OPN. ZUreP-2
imena ni ponovno spreminjal. Vsebina PRO (ZUreP-1) je glede na OPN po ZPNačrt bolj razčlenjena,
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vendar je skoraj enaka. Za OPN po ZUreP-2 je težko primerjati vsebino po obsegu, saj še ni točno
določena s pravilnikom.
Kartografski del PRO je izdelan na podlagi digitalnih podatkov iz digitalnega katastrskega načrta v
državnem koordinatnem sistemu v merilu 1 : 5000. Kartografski del OPN pa je prikazan na geodetskih
načrtih najmanj natančnosti merila 1 : 5000. Kadar imajo grafični prikazi podlago v urbanističnem
načrtu, se lahko prikažejo v merilu 1 : 1000. Merilo za OPN še ni definirano.
Preglednica 4: Vsebina izvedbenih podrobnih načrtov v ZUreP-1, ZPNačrt in ZUreP-2.
OLN (ZUreP-1)

OPPN (ZPNačrt)

Kartografski del: od 1 : 5000 in ne

Kartografski del: od 1 : 5000 in ne

večje od 1 : 500

večje od 1 : 500

Opis prostorske ureditve

Opis prostorske ureditve

/

Ureditveno območje

/

/

Umestitev načrtovane ureditve v

Umestitev načrtovane ureditve v

prostor

prostor

Zasnova projektnih rešitev prometne,
energetske, komunalne in druge GJI

OPPN (ZUreP-2)
/

/

Zasnova projektnih rešitev in pogojev

Pogoji glede gradnje GJI in

glede priključevanja objektov na GJI

priključevanja objektov nanjo

in grajeno javno dobro

Rešitve in ukrepi za varstvo okolja,

Rešitve in ukrepi za celostno

ohranjanje narave, varstvo kulturne

ohranjanje kulturne dediščine

Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja
Rešitve in ukrepi za celostno
ohranjanje kulturne dediščine

dediščine ter trajnostno rabo naravnih
Rešitve in ukrepi za varovanja okolja,

Rešitve in ukrepi za varstvo okolja ter

naravnih virov in ohranjanje narave

ohranjanje narave

Rešitve in ukrepi za obrambo ter

Rešitve in ukrepi za obrambo

Rešitve in ukrepi za varstvo pred

varstvo pred naravnimi in drugimi

Rešitve in ukrepi za varstvo pred

naravnimi in drugimi nesrečami

nesrečami, vključno z varstvom pred

naravnimi in drugimi nesrečami,

požarom

vključno z varstvom pred požarom

dobrin

Načrt parcelacije

Način, vrsta in namen prenove naselja
in njegovega dela

Etapnost izvedbe prostorske ureditve
ter drugi pogoji in zahteve

Etapnost izvedbe prostorske ureditve

Usmeritve za določitev meril in

Velikost dopustnih odstopanj od

pogojev po prenehanju veljavnosti

funkcionalnih, oblikovalskih in

lokacijskega načrta

tehničnih rešitev

Roki za izvedbo prostorske ureditve in
za pridobitev zemljišč

Načrt gradbenih parcel

Etapnost izvedbe prostorske ureditve

Urbanistične, arhitekturne in krajinske
rešitve prostorskih ureditev

Usmeritve za določitev meril in

Rešitve in ukrepi za varstvo in

pogojev po prenehanju veljavnosti

ohranjanje kmetijskih zemljišč ter

podrobnega načrta

druge vsebine
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Princip OPN po ZPNačrt, ki združuje vse strateške in izvedbene vsebine, je preokoren in pomeni velik
zalogaj z vidika priprave in financiranja, zlasti pa tudi z vidika izvajanja (Vlada RS, 2014). Njegovo
vsebino je bilo treba po vzorcu iz ZUreP-1 ponovno razporediti v vsebinsko bolj zaokrožene izvedbene
PA. Vseeno bi lahko OPN ostal kot možnost za manjše občine.
Preglednica 4 prikazuje vsebine izvedbenih podrobnih PA na občinski ravni. Po ZUreP-1 je Občinski
lokacijski načrt (OLN), po ZPNačrt in ZUreP-2 pa Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Točne
razdelitve vsebine OPPN po ZUreP-2 še ni, saj je na voljo samo zakon brez pravilnikov.
Podrobni načrti so določeni že z izvedbenimi PA, gre pa za prostorske ureditve lokalnega pomena
(industrijska cona, stanovanjske soseske, športni park ipd). Po ZUreP-1 je akt poimenovan drugače kot
po ZPNačrt in ZUreP-2. Vsebina podrobnih načrtov je podobna, vendar je z vsakim zakonom nekaj
dodanega.
Kartografska dela OLN po ZUreP-1 in OPPN po ZPNačrt sta prikazana na geodetskih načrtih v merilu
od 1 : 5000 in ne večjem od 1 : 500. Merilo za OPPN po ZUreP-2 še ni definirano.
OPPN po ZPNačrt v primerjavi z OLN vsebini dodaja rešitve in ukrepe za obrambo, varstvo pred
požarom. V OPPN po ZUreP-2 v primerjavi z OPPN po ZPNačrt so dodani rešitve in ukrepi za varovanje
zdravja ter rešitve in ukrepi za varstvo in ohranjanje kmetijskih zemljišč.
4.2

Primerjava oblike občinskih prostorskih aktov

Preglednica 5 predstavlja primerjavo oblike občinskih PA po vseh treh zakonih.
Preglednica 5: Oblika občinskih PA po ZUreP-1, ZPNačrt in ZUreP-2.
OBLIKA OBČINSKIH

ZUreP-1

ZPNačrt

ZUreP-2

Odlok (besedilo) in

Odlok (besedilo) in grafični

Odlok (besedilo) in

grafični del v merilu

del v merilu

grafični del v merilu

ARHIVIRANJE IN

Digitalna in analogna

Digitalna in analogna

Digitalna in analogna

VPOGLED

oblika

oblika

oblika

Vektorski podatki s

Vektorski podatki s

DIGITALNI

pripadajočimi opisnimi

pripadajočimi opisnimi

PROSTORSKI

podatki (topološko pravilni

podatki (topološko pravilni

PODATKI

poligoni, usmerjene linije

poligoni, usmerjene linije

ali točke)

ali točke)

PA
SESTAVA

Prostorski informacijski
sistem (PIS)
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Preglednica 5 nazorno prikazuje, da oblika ostaja enaka pri vseh treh zakonih. Sestavljata jo tekstualni
(odlok) in grafični del v ustreznem merilu glede na raven in pomen (strateški, izvedbeni) PA. Obliko
občinskih PA arhiviramo in vpogled vanjo zagotavljamo v digitalni in analogni obliki. Digitalni
prostorski podatki po ZUreP-1 in ZPNačrt so zapisani v vektorski obliki s pripadajočimi opisnimi
podatki. ZUreP-2 še nima definiranega zapisa digitalnih prostorskih podatkov.
4.3

Sklepne ugotovitve primerjave

Vsi občinski PA so sestavljeni iz besedilnega in kartografskega dela. Sprejemajo se z odlokom, katerega
sestavni del so tudi karte.
Vsebine občinskih PA so strateške in izvedbene. Po ZUreP-1 je en strateški občinski PA in dva
izvedbena, po ZPNačrt pa sta dva občinska PA, in sicer OPN, ki ima strateški in izvedbeni del, ter
podrobni načrt, ki spada med izvedbene PA. Že pred sprejemom ZPNačrt je strokovna javnost opozorila,
da se zmanjšuje pomen strateškega načrtovanja in da bo posledično prišlo do podaljševanja namesto
obljubljenega skrajševanja postopkov sprejemanja PA (Kavčič B., 2010). Po ZUreP-2, podobno kot po
ZUreP-1, imamo en strateški PA in dva izvedbena. ZUreP-2 vendarle ponovno uvaja strateški
dokument, ki ga ponovno imenuje plan, medtem, ko je ZPNačrt vse poimenoval kot načrt.
Iz primerjave vsebine strateških delov občinskih PA lahko ugotovimo, da je vsebina OPN – strateški del
po ZPNačrt – skromnejša od vsebine SPRO po ZUreP-1. Za OPP po ZUreP-2 lahko sklepamo, da bo
podobno obsežna kot SPRO. Tega sicer zaenkrat še ne moremo trditi, saj pravilnik za pripravo OPP še
ni na voljo.
Iz primerjave vsebine temeljnih izvedbenih delov občinskih PA ugotavljamo, da ima PRO (ZUreP-1)
glede na OPN (ZPNačrt) bolj razčlenjeno vsebino po sklopih. Za OPN (ZUreP-2) je težko primerjati
vsebino po obsežnosti, saj še ni točno določena s pravilnikom.
Iz primerjave oblike občinskih PA ugotavljamo, da je si oblika po ZUreP-1, ZPNačrt in ZUreP-2 precej
podobna. Sestavlja jo tekstualni in grafični del. Arhiviranje in vpogled morata biti zagotovljena v
analogni in digitalni obliki. Po ZUreP-2 ministrstvo vodi in vzdržuje prostorski informacijski sistem (v
nadaljevanju PIS). Namen tega sistema je tudi podpora občinam in omogočanje elektronskega
poslovanja na področju urejanja prostora. PIS vsebuje podatke o PA, graditvi objektov, stavbnih
zemljiščih, poseljenih zemljiščih ipd.
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ZAKLJUČEK

V prvem koraku izvedene analize prostorske zakonodaje smo vsak zakon in pravilnik, ki se nanaša na
občinske PA, proučili posebej. Za boljše razumevanje jih je bilo treba najprej umestiti v sistem urejanja
prostora po veljavni prostorski zakonodaji. Vloga in pomen PA na različnih ravneh (državna,
regionalna/medobčinska in občinska) se je namreč z vsakokratno spremembo prostorske zakonodaje
spreminjala. Tako je npr. regionalni /medobčinski PA po ZUreP-1 (2002) imel vlogo strateškega PA,
po ZPNačrt (2007) izvedbenega, po ZUreP-2 (2017) pa ima ponovno vlogo strateškega PA. Šele po
razumevanju celotnega sistema urejanja prostora v Sloveniji smo se lahko lotili tudi primerjave vsebine
in oblike občinskih PA glede na prostorsko zakonodajo, sprejeto po osamosvojitvi Slovenije.
V začetku diplomske naloge smo si postavili tezo, da postaja vsebina občinskih PA z vsakim zakonom
skromnejša, oblika pa se vse bolj prilagaja digitalnim podatkom in razpoložljivi tehnologiji. Teze v
celoti ne moremo potrditi ali zavrniti, saj se ZUreP-2 še ni začel izvajati. Tudi pravilniki za pripravo
posameznih občinskih PA, ki bi točno določali njihovo vsebino in obliko, še niso sprejeti. Lahko jo le
delno potrdimo za ZPNačrt v odnosu do ZUreP-1. Iz primerjave ugotavljamo, da je vsebina PA po
ZPNačrt res nekoliko skromnejša, predvsem v strateškem delu, saj KZ v celoti ukine, UZ pa ohrani le
kot strokovno podlago. Oblika občinskih PA po ZPNačrt v odnosu do ZUreP-1 pa ostaja enaka.
Občine so si med seboj zelo različne po velikosti, številu prebivalstva in vlogi v prostoru, zato bi lahko
bila vsebina OPP in OPN nekoliko drugačna za mestne in vse ostale občine. Glede na vse bolj
uveljavljeno digitalizacijo smo pričakovali, da se bo analogna oblika z ZUreP-2 opustila. Sklepamo, da
se zaradi varnostnih razlogov analogna oblika še vseeno ohranja, saj so digitalni zapisi veliko bolj
ranljivi, možnosti poneverb pa večje.
Spremembe so običajno dobrodošle, pa vendar vedno ne prinesejo le pozitivnih premikov v stroki in
praksi. Šele skozi daljše časovno obdobje in z izvajanjem zakona v praksi ugotovimo, ali je zakon dober.
Nov zakon prinaša kar nekaj izboljšav – na primer uvaja samostojen strateški občinski PA. Upam, da
mu bomo pustili čas, da se ustali in v praksi pokaže dobre in slabe plati.
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