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Izvleček
Državni zbor RS je v novembru 2017 sprejel nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, 2017) z začetkom
veljave v sredini leta 2018. To je že četrti zakon, ki je bil sprejet za namene urejanja prostora po
osamosvojitvi Slovenije. V prvem delu diplomske naloge smo naredili pregled sistema urejanja prostora
po do sedaj veljavnih zakonih z obravnavanega področja. V drugem delu smo analizirali in ovrednotili
spremembe postopkov priprave in sprejema izvedbenih prostorskih aktov. V zadnjem delu pa smo
analizirali še vlogo deležnikov v postopku priprave obravnavanih prostorskih aktov. Vse analize in
vrednotenja se nanašajo na štiri zakone: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, 2002), Zakon o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 2007), Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena
v prostor (ZUPUDPP, 2010) in Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, 2017). Primerjave in analize smo
v diplomski nalogi izdelali za prostorske akte na državni in lokalni ravni z namenom preveritve
postopkov priprave in sprejemanja prostorskih aktov. Primerjali smo tudi deležnike, ki sodelujejo pri
pripravi in sprejemu prostorskih aktov in kako se krepi pomen le-teh.
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Abstract
In November 2017, the National Assembly of the Republic of Slovenia adopted a new Spatial Planning
Act (ZUreP-2, 2017) which entered into force in the middle of 2018. This is the fourth law adopted for
the purposes of spatial planning after Slovenia’s declaration of independence. In the first section of the
graduation thesis we have reviewed the spatial planning system according to the current spatial planning
acts. In the second section, we analysed and evaluated changes in the procedures for the preparation and
adoption of the spatial planning documents. In the last section we analysed the role of participles in the
process of preparation of a spatial planning documents. All analyses and evaluations refer to the four
laws: Spatial Management Act (ZUreP-1, 2002), Spatial Planning Act (ZPNačrt, 2007), Siting of Spatial
Arrangements of National Importance Act (ZUPUDPP, 2010) and Spatial Management Act (ZUreP-2,
2017). We prepared comparisons and analyses in the thesis for the spatial planning documents at the
national and local levels in order to verify the procedures for the preparation and adoption of spatial
planning documents. We also compared the participles involved in the preparation and adoption of
spatial planning documents and how their importance is strengthened.
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1

UVOD

»Prostor Slovenije je zelo raznolik, členjen in nehomogen. Povečini je drobno fragmentiran, kar pomeni,
da v njem naletimo na prostorske spremembe na kratkih medsebojnih razdaljah. V pretežni meri je
poseljen in marsikje dokaj intenzivno antropogeniziran, tj. po človeku/družbi preoblikovan. V nekaterih
predelih je z različnimi človekovimi oz. družbenimi rabami ali pa zaradi njih precej obremenjen, kar se
kaže zlasti skozi okoljske kazalnike oz. parametre« (Kos Grabar, J., 2009).
Ker je prostor tako raznolik je dejavnost urejanja prostora zelo pomembna za državo, lokalne skupnosti
in tudi za posameznike.
»Prostorsko načrtovanje je sestavni del urejanja prostora. Omogoča skladen prostorski razvoj z
obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva
okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami« (Ministrstvo za okolje in prostor, 2018).
V novembru 2017 je Državi zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) sprejel nov Zakon o urejanju
prostora (ZUreP-2, 2017). Zakon je pričel veljati 1. 6. 2018. To je že četrti zakon, ki je bil v RS sprejet
za namene urejanja prostora in prostorskega načrtovanja po osamosvojitvi. Pred tem je bil leta 2002
sprejet Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) nato pa, v letu 2007, še Zakon o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt). Poleg teh zakonov je bil leta 2010 sprejet Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor (ZUPUDPP). »Za vprašanja prostorskega načrtovanja, ki niso urejena s tem zakonom,
se uporablja Zakon o prostorskem načrtovanju« (ZPNačrt) (4. alineja, 1. člen, ZUPUDPP, 2010).
Predvidene analize in primerjave v diplomski nalogi so usmerjene k spremembam sistema urejanja
prostora v Sloveniji na sprejeto zakonodajo v letih 2002, 2007, 2010 in 2017. Usmerili smo se k
ovrednotenju postopkov priprave in sprejemanja izvedbenih prostorskih aktov (v nadaljevanju IPA) v
obravnavanih zakonih ter ugotavljanju sprememb le-teh.
Prav tako želimo prikazati krepitev vloga deležnikov v postopku priprave in sprejemanja IPA in njihovo
sodelovanje.
V diplomski nalogi smo prikazali spreminjanje postopkov priprave in sprejema PA ter krepitev pomena
deležnikov, ki so vanj vključeni.
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2
SISTEM UREJANJA PROSTORA GLEDE NA DO SEDAJ VELJAVNE ZAKONE S
PODROČJA UREJANJA PROSTORA
Pomemben del pri primerjavi posameznih zakonov, ki se nanašajo na urejanje prostora, je primerjava
sistema urejanja prostora v Sloveniji glede na različne zakone, ki so bili sprejeti v letih 2002, 2007 in
2017. V vseh zakonih je sistem urejanja prostora urejen na treh ravneh: državna raven,
regionalna/skupna/medobčinska raven in občinska raven. Udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi PA,
morajo upoštevati razmerja med njimi. PA s hierarhično najvišjo vlogo so PA na državni ravni. V
nasprotju z državnimi PA (DPN) ne smejo biti PA na regionalni ravni prav tako pa tudi PA na občinski
ravni. Prav tako velja določilo, da IPA niso v nasprotju s strateškimi PA. V Preglednici 1 so prikazani
vsi PA, ki so glede na posamezen zakon gradili sistem urejanja prostora v Sloveniji.
2.1

Zakon o urejanju prostora iz leta 2002

V Zakonu o urejanju prostora, ki je bil sprejet leta 2002, se PA delijo na državne, občinske in skupne
PA.
Državni strateški PA so Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) in Prostorski red Slovenije
(PRS), državni IPA pa je Državni lokacijski načrt (DLN). PA, ki ga država in občina načrtujeta skupaj
je Regionalna zasnova prostorskega razvoja (RZPR). Ta akt je strateški. Na občinski ravni pa je strateški
PA Strategija prostorskega razvoja občine (SPRO), IPA pa sta Prostorski red občine (PRO) in Občinski
lokacijski načrt (OLN).
2.2

Zakon o prostorskem načrtovanju iz leta 2007

Zakon o prostorskem načrtovanju je bil sprejet leta 2007 in deli PA na državne, medobčinske in
občinske.
Državni strateški PA je Državni strateški prostorski načrt (DSPN), ki ni bil nikoli izdelan in sprejet.
Tako je še vedno v veljavi SPRS (2004). IPA na državni ravni je Državni prostorski načrt (DPN).
Medobčinski PA je Regionalni prostorski načrt (RPN), ki pa je za razliko od ostalih dveh zakonov iz
leta 2002 in 2017 izvedbeni PA. Na občinski ravni je predviden Občinski prostorski načrt (OPN), ki se
lahko izdela tudi v dveh ločenih delih kot strateški in izvedbeni del. V praksi se izdeluje v večini
primerov OPN kot enotni dokument, ki vsebuje oba dela, tako strateškega kot izvedbenega. Podrobni
IPA na občinski ravni je še Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
2.3

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor iz leta 2010

Leta 2010 je bil sprejet Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. S
sprejemom tega zakona je prenehal veljati del Zakona o prostorskem načrtovanju, ki ureja državne PA.
IPA, ki ga ureja ZUPUDPP je Državni prostorski načrt (DPN), ki je kljub nekaterim vsebinskim in
postopkovnim spremembam ohranil svoje ime. »Za vprašanja prostorskega načrtovanja, ki niso urejena
s tem zakonom, se uporablja Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)« (4. alineja, 1. člen,
ZUPUDPP, 2010).
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2.4

Zakon o urejanju prostora iz leta 2017

Zakon o urejanju prostora je bil sprejet leta 2017. PA deli na državne, regionalne in občinske. Državni
strateški PA je Strategija, državni IPA pa je Državni prostorski načrt (DPN). Regionalni akt je strateški
PA in se imenuje Regionalni prostorski plan (RPP).
Na občinski ravni se ohranjajo obstoječi PA, kljub temu pa se je OPN sedaj tudi formalno razdelil na
dva dela: Občinski prostorski plan (OPP), ki je strateški PA, ter Občinski prostorski načrt (OPN), ki
ostaja kot tak le v svojem izvedbenem delu. OPPN tudi v tem zakonu še naprej ostaja podrobni IPA na
občinski ravni.
2.5

Sklepne ugotovitve

V preglednici 1 je sistem urejanja prostora v Sloveniji prikazan glede na predvidene PA na posamezni
ravni in glede na vsakokratno veljaven zakon s področja urejanja in načrtovanja prostora. Kot je razvidno
so ZUreP-1, ZPNačrt in ZUreP-2 predpisali izdelavo in sprejem pet različnih PA. Leta 2010 je bil sprejet
ZUPUDPP, s katerim se urejajo prostorske ureditve državnega pomena. Za te ureditve zato ZPNačrt ni
bil več v veljavi.

Preglednica 1: Primerjava sistema urejanja prostora in ustreznih prostorskih aktov v Sloveniji glede na
sprejeto zakonodajo v letih 2002, 2007 in 2017
DRŽAVNA RAVEN
strateški
SPRS =
Strategija
prostorskega
razvoja
Slovenije
PRO =
Prostorski red
Slovenije
DSPN =
Državni
strateški
prostorski načrt

ZUreP-2
(2017)

ZUPUDPP
(2010)

ZPNačrt
(2007)

ZUreP-1
(2002)

ZAKON

izvedbeni
DLN =
Državni
lokacijski
načrt

REGIONALNA
(MEDOBČINSKA) RAVEN
strateški
izvedbeni
RZPR =
Regionalna
zasnova
prostorskega
razvoja

DPN =
Državni
prostorski
načrt

RPN =
Regionalni
prostorski
načrt

OBČINSKA RAVEN
strateški

izvedbeni
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Strategija
prostorskega
razvoja občine

PRO = Prostorski
red občine
OLN = Občinski
lokacijski načrt

OPN = Občinski
prostorski načrt
– strateški del

OPN = Občinski
prostorski načrt –
izvedbeni del
OPPN = Občinski
podrobni
prostorski načrt

OPP = Občinski
prostorski plan

OPN = Občinski
prostorski načrt
OPPN = Občinski
podrobni
prostorski načrt

DPN =
Državni
prostorski
načrt
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Pri pripravi PA je treba upoštevati, da IPA niso v nasprotju s strateškimi PA oz. da podrejeni PA niso v
nasprotju z nadrejenimi PA. Prav tako PA na regionalni/medobčinski ravni ne smejo biti v nasprotju s
PA na državni ravni. PA na občinski ravni prav tako ne smejo biti v nasprotju s PA na
regionalni/medobčinski ravni in s PA na državni ravni. Iz napisanega je razvidno, da je sistem urejanja
prostora zelo kompleksno področje. Vzrok zato je zagotovo tudi v načelu javnega interesa in načelu
javnosti, ki v skladu z načelom trajnostnega razvoja terjajo premišljene in celovite postopke izdelave in
sprejemanja PA na vseh ravneh.
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3

IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI

Pri urejanja prostora je pomemben del procesa postopek priprave PA. Vsak zakon je določil spremembe
pri pripravi PA, dodal deležnike in dodal ali spremenil njihove naloge.
V slikah 1-3 so predstavljeni postopki priprave in sprejema državnih IPA, v slikah 4-6 pa so
predstavljeni postopki priprave in prejema občinskih IPA glede na vse obravnavane zakone.
3.1

Postopki priprave in sprejema državnih izvedbenih prostorskih aktov

Postopki priprave in sprejema državnih IPA se v skladu z ZUreP-1 (2002) začnejo s programom
priprave, ki ga sprejme ministrstvo za prostor (slika 1), v skladu z ZUPUDPP (2010) in ZUreP-2 (2017)
pa se začnejo s pobudo ministrstva, v katerega pristojnost spada predlagana prostorska ureditev (slika 2
in slika 3).

Slika 1: Postopek priprave in sprejema DLN po ZUreP-1

Pri pripravi in sprejemu IPA nosilci urejanja prostora podajo smernice za načrtovanje predvidenih
prostorskih ureditev.
Ministrstvo, pristojno za okolje, po ZUPUDPP poda mnenje o izvedbi CPVO, po ZUreP-2 pa ga podajo
NUP. O izvedbi CPVO nato odloči ministrstvo, pristojno za okolje.
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Po ZUreP-1 in ZUPUDPP se izvede prostorska konferenca. Člani se dogovarjajo in usklajujejo o
pridobivanju vseh podatkov, strokovnih podlag. Prav tako usklajujejo interese lokalnih skupnosti,
gospodarstva, interesnih združenj in organizirane javnosti glede na predvideno prostorsko ureditev.
NUP podajo smernice, ki se nato analizirajo. Po ZUPUDPP analizo pripravita koordinator in pobudnik
skupaj z investitorjem in izdelovalcem, po ZUreP-2 pa jo pripravi izdelovalec. »Namen analize je
ugotoviti, katere podatke in strokovne podlage je ob upoštevanju smernic še treba pridobiti in kakšen je
obseg s tem povezanih nalog« (1. alineja, 20. člen, ZUPUDPP, 2010).
ZUPUDPP določa, da sklep o pripravi IPA pripravi ministrstvo, pristojno za prostor, ki ga pred
sprejemom uskladi s pobudnikom. Sprejme ga Vlada RS. ZUreP-2 pa določa, da sklep o izvedbi IPA
prav tako sprejme Vlada RS, pripravi pa ga pripravljavec.
Po ZUPUDPP in ZUreP-2 se poda predlog sprejema začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora
z namenom pregleda terena in izvajanja meritev, ki so potrebne za nadaljnjo prostorsko načrtovanje.
»Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora so ukrepi, s katerimi se med pripravo DPN, OPN,
OPPN ali med izvedbo združenega postopka prepreči ravnanja, s katerimi bi bila onemogočena ali
bistveno otežena priprava ali izvajanje teh prostorskih aktov« (1. alineja, 134. člen, ZUreP-2, 2017).
Študija variant (v nadaljevanju ŠV) s predlogom najustreznejše variante ali rešitve se izvaja v vseh treh
obravnavanih zakonih. Prostorske ureditve, ki se nanašajo na IPA se načrtujejo v variantah, ki se lahko
pridobijo tudi z javnim natečajem. V ŠV se primerjajo vse predhodno izdelane variante predlagane
prostorske ureditve in po izbranih kriterijih štirih vidikov (prostorski, okoljski, tehnični in ekonomski)
naredi izbor najustreznejše. Če je poleg tega treba izdelati tudi CPVO, se za namene izdela okoljsko
poročilo.
Javna razgrnitev in javna obravnava je ključni del postopkov priprave in sprejema IPA, saj javnosti na
ta način omogočimo sodelovanje. Na razgrnjeno gradivo javnost poda pripombe in predloge, do katerih
koordinatorji in pobudniki zavzamejo stališče. Na podlagi le-tega se postopek nadaljuje. Javnost mora
biti o javni razgrnitvi in obravnavi prej obveščena. Po ZUreP-1 se razgrne in obravnava predlog DLN,
po ZUPUDPP se najprej razgrne in obravnava ŠV s predlogom najustreznejše variante ali rešitve in
okoljsko poročilo, kasneje pa še osnutek DPN, poročilo o vplivih DPN na okolje in osnutek
okoljevarstvenega soglasja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za prostor.
Po javni razgrnitvi in javni obravnavi se po ZUreP-1 dopolni predlog DLN na podlagi stališč
pripravljavca do pripomb in predlogov javnosti. Nato državni NUP podajo mnenja k dopolnjenemu
predlogu IPA. Po ZUPUDPP koordinator in pobudnik oz. pripravljavec zavzameta stališče do predlogov
in pripomb javnosti, zraven pa upoštevata tudi pripombe dane v postopku CPVO, ki jih pripravi
ministrstvo, pristojno za CPVO. Nato podajo mnenje tudi občine na upoštevanje smernic. Na podlagi
tega se dopolni in zaključi ŠV, predlog najustreznejše variante ali rešitve in okoljsko poročilo na katere
državni NUP podajo mnenje. Po javni razgrnitvi in javni obravnavi, po ZUreP-2, se nosilci urejanja
prostora opredelijo do ustreznosti okoljskega poročila, Vlada RS pa se opredeli do predloga
najustreznejše variante ali rešitve. Nato državni NUP podajo mnenje na predlog IPA in na okoljsko
poročilo.
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Slika 2: Postopek priprave in sprejema DPN po ZUPUDPP
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Slika 3: Postopek priprav in sprejema DPN po ZUreP-2
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Ministrstvo, pristojno za okolje, po ZUPUDPP izda pozitivno odločitev o sprejemljivosti vplivov
predloga najustreznejše variante ali rešitve. Na koncu ga Vlada RS s sklepom potrdi. Po sprejemu je
investitor tisti, ki mora poskrbeti za strokovne podlage, ki prikazujejo podrobnejše načrtovanje, za
izdelavo geodetskega načrta in načrta parcel. Takrat lahko začne tudi s postopkom za ureditev meja.
Pomembno je tudi, da so tehnične rešitve, ki imajo vsebino določeno za idejni projekt, v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov. Izdelovalec nato izdela osnutek IPA na podlagi potrjene variante
ali rešitve. Investitor mora v primeru, da je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, prositi
ministrstvo, pristojno za presojo vplivov na okolje, da izda okoljevarstveno soglasje. Ministrstvo,
pristojno za varstvo okolje, mu v roku posreduje osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju.
Po ZUreP-1 in ZUPUDPP pripravljavec/izdelovalec izdela predlog IPA na podlagi stališča do pripomb
in predlogov javnosti, ki so jih podali v javni razgrnitvi in javno obravnavi na osnutek IPA.
Koordinator nato pošlje predlog IPA državnim NUP, ki nanj podajo drugo mnenje, v katerem ugotovijo
ali IPA še vedno sledi njihovim smernicam.
Varstveni NUP se po ZUPUDPP in ZUreP-2 opredelijo do sprejemljivih vplivov izvedbe posega na
okolje. Po ZUreP-2 pa se ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj NUP, ki sodelujejo pri
CPVO, odloči o sprejemljivih vplivih izvedbe posega na okolje. Po ZUPUDPP pa ministrstvo, pristojno
za presojo vplivov na okolje, na podlagi vseh mnenj, odločiti o okoljevarstvenem soglasju.
Zadnji korak pa je sprejem IPA državnega pomena. Vsi trije izvedbeni državni PA, ki smo jih primerjali,
Vlada RS sprejme z uredbo.
3.2

Postopki priprave in sprejema občinskih izvedbenih prostorskih aktov

Postopek priprave občinskih IPA se po ZUreP-1 začne s programom priprave, ki ga sprejme župan (slika
4), po ZPNačrt in ZUreP-2 pa se začne s sklepom o pripravi, ki ga prav tako sprejme župan (slika 5 in
slika 6).
Po ZUreP-2 državni NUP, ki sodelujejo pri CPVO, podajo mnenje o pomembnejših vplivih na okolje,
kasneje, po sprejemu osnutka IPA, pa podajo tudi mnenje o upoštevanju smernic ter ustreznosti
okoljskega poročila. Minister se nato odloči o izvedbi CPVO.
Državni NUP po ZUreP-1in ZUreP-2 podajo smernice IPA. Po ZUreP-1 se nato izvede prostorska
konferenca v kateri se pridobijo in uskladijo mnenja, priporočila, interesi lokalnih skupnosti,
gospodarstva, združenj in javnosti.
Strokovne rešitve se pridobijo po ZUreP-1 z izdelavo variantnih rešitev, te pa se lahko dobijo z tudi
javni natečajem.
Naslednji korak po ZPNačrt in ZUreP-2 je priprava osnutka IPA. Po ZPNačrt pristojni NUP podajo
smernice iz njihove pristojnosti, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pa sporoči ali je potrebno
izvesti CPVO. Nato na podlagi smernic dopolnijo osnutek IPA ter pripravijo variantne rešitve za
posamezne prostorske ureditve. Variantne rešitve se pripravijo tudi za IPA po ZUreP-2.
Po ZPNačrt in ZUreP-2, če je potrebno izvesti CPVO, občina zagotovi okoljsko poročilo, ki ga posreduje
ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. Ta se nato odloči ali je okoljsko poročilo ustrezno.
Pri pripravi vseh treh obravnavanih občinskih IPA mora biti javnost obveščena o javni razgrnitvi in
javni obravnavi. S tem omogočijo aktivno vključevanje javnosti v postopek priprave IPA. Po ZUreP-1
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se javno razgrne in obravnava predlog OLN, po ZPNačrt dopolnjen osnutek OPN in po ZUreP-2
dopolnjen osnutek OPN in okoljsko poročilo. Občina oz. pripravljavec zavzameta stališče do predlogov
in pripomb javnosti. Po ZUreP-1 se PA dopolni na podlagi teh stališč, pristojni nosilci pa podajo mnenje
k dopolnjenemu predlogu PA. Po ZPNačrt in ZUreP-2 pa se pripravi predlog IPA.
Da se IPA po ZPNačrt pravilno pripravi morajo NUP podati mnenje o upoštevanju smernic, pristojna
ministrstva se opredelijo do sprejemljivih vplivih prostorskega akta na okolje, ministrstvo, pristojno za
varstvo okolja, pa odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe IPA na okolje.
Po ZUreP-2 ministrstvo, pristojno za okolje, ugotovi ali so vplivi izvedbe IPA sprejemljivi. Na podlagi
vseh mnenj občina pripravi usklajen predlog IPA, ki ga ministrstvo s sklepom potrdi. Po ZPNačrt prav
tako potrdi predlog IPA s sklepom.
Zadnji korak pa je sprejem IPA občinskega pomena. Vsi trije izvedbeni občinski PA, ki smo jih
primerjali, sprejme občinski svet z odlokom.

Slika 4: Postopek priprave in sprejema OLN po ZUreP-1
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Slika 5: Postopek priprave in sprejema OPN po ZPNačrt
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Slika 6: Postopek priprave in sprejema OPN po ZUreP-2
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3.3

Sklepne ugotovitve

Kot je razvidno iz Preglednice 2 in Preglednice 3 so postopki priprave in sprejema IPA zelo podrobno
določeni.
Poleg postopka priprave IPA vzporedno teče tudi postopek priprave CPVO, ki je ključnega pomena tako
za postopek, v prvi vrsti pa najbolj za varstvo okolja. Tu spada narava, kulturna dediščina, naravni viri
ipd.
Deležniki, ki sodelujejo v postopku priprave IPA so podrobneje odpisani v poglavju 4. Iz slik pa je
razvidno, da ima glavno vlogo pri CPVO ministrstvo, pristojno za okolje in prostor (področje varstvo
okolja), zraven pa sodelujejo tudi NUP, ki v mejah svoje pristojnosti, podajajo mnenja in sodelujejo z
ministrstvom.
Vse državne IPA sprejme Vlada RS z uredbo, vse občinske IPA pa sprejme Občinski svet z odlokom.
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4

DELEŽNIKI V POSTOPKIH PRIPRAVE PROSTORSKIH AKTOV

V okviru posameznega zakona pri postopkih priprave IPA sodeluje več oseb in različnih organov oz.
organizacij, ki prihajajo iz različnih področij. Ta pogoj je pomemben, saj iz različnih področij prinašajo
različna znanja, zato je pomembno, da so področja demokratična, se integrirajo in so proporcionalna.
Tako lahko deležniki iz različnih področij dosežejo harmoničen in socialen razvoj, vendar morajo
upoštevati tudi geografijo okolja. Deležniki močno pripomorejo k izboljšanju prostorske zakonodaje.
Povečuje se tudi vpliv javnosti, lokalnih pobud in nevladnih organizacij.
4.1

Zakon o urejanju prostora iz leta 2002

Pripravljavec je odgovoren za pripravo IPA in ga praviloma tudi financira. Ta je lahko državni organ
oziroma organ lokalne skupnosti.
»Pobudnik je subjekt, ki da pobudo za pripravo prostorskega akta oziroma za njegove spremembe in
dopolnitve« (17. točka, 1. alineja, 2. člen, ZUreP-1, 2002).
»Načrtovalec je oseba, ki izdela predlog prostorskega akta« (16. točka, 1. alineja, 2. člen, ZUreP-1,
2002).
»Nosilci urejanja prostora so državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih
pooblastil, ki odločajo ali soodločajo o zadevah urejanja okolja. Ti podajo smernice« (14. točka, 1.
alineja, 2. člen, ZUreP-1, 2002).
Javnost ima pravico, da sodeluje in je obveščena o postopkih priprave in sprejemanja IPA. Prav tako
mora biti obveščena o drugih zadevah urejanja prostora, ki so skladne z zakonom. Javnost sodeluje na
način, da poda mnenja, pobude, predloge ipd.
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urejanja
prostora

Pobudnik

Pripravljavec
DELEŽNIKI
ZUreP-1

Načrtovalec

Javnost

Slika 7: Deležniki po ZUreP-1 (2002)
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4.2

Zakon o prostorskem načrtovanju

V postopku priprave in sprejemanja IPA po Zakonu o prostorskem načrtovanju sodelujejo isti deležniki,
kot pri postopku priprave in sprejemanja IPA po ZUreP-1. V postopek pa se vključi tudi investitor.
»Pripravljavec prostorskega akta je državni organ ali organ lokalne skupnosti, ki je odgovoren za
njegovo pripravo« (14. točka, 1. alineja, 2. člen, ZPNačrt, 2007).
Pobudnik je tista oseba, ki poda pobuda za izdelavo, spremembo ali dopolnitev IPA.
Oseba, ki izdela predlog IPA je načrtovalec.
Pristojni in občinski organi morajo javnosti omogočiti sodelovanje pri postopku priprave in sprejemanja
IPA. Javnost poda predloge, pripombe, mnenja vključi pa se lahko tudi na druge različne načine.
»Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci
javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov« (10. točka, 1. alineja, 2. člen,
ZPNačrt, 2007).
Investitor ali investitorka lahko z občino sklene pogodbo o opremljanju. Na podlagi te pogodbe lahko
zgradi komunalno opremo za zemljišče, na katerem bo gradila tudi v primeru, da gradnja komunalne
opreme ni v programu opremljanja.
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Slika 8: Deležniki po ZPNačrt (2007)

16
Planinc, A. 2018. Primerjava postopkov priprave prostorskih aktov … po osamosvojitvi Slovenije.
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študij, program I. stopnje, Geodezija in geoinformatika.

4.3

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor

Pri načrtovanju prostorskih ureditev državnega pomena je območje načrtovanja praviloma večje.
Število nalog je večje in so tudi bolj obsežne. Zato se v postopek priprave IPA vključi več deležnikov.
»Pobudnik priprave načrta je ministrstvo, v čigar delovno področje spada prostorska ureditev, za
načrtovanje katere daje pobudo« (1. alineja, 12. člen, ZUPUDPP, 2010).
»Koordinator priprave načrta je ministrstvo, pristojno za prostor. Koordinator vodi in koordinira
pripravo načrta« (2. alineja, 12. člen, ZUPUDPP, 2010).
»Investitor po tem zakonu je oseba, ki naroči izdelavo načrta oziroma, ki izvede z njim načrtovane
prostorske ureditve« (4. alineja, 12. člen, ZUPUDPP, 2010).
»Izdelovalec načrta je prostorski načrtovalec v skladu s predpisi, ki urejajo urejanje prostora, ki izdela
načrt v vseh njegovih fazah priprave« (5. alineja, 12. člen, ZUPUDPP, 2010).
»Državni nosilci urejanja prostora v postopku priprave načrta so ministrstva, ki sodelujejo v postopku
priprave načrta s smernicami, podatki, strokovnimi podlagami, z usmeritvami in podatki iz lastnih
strateških načrtov ter z mnenji in morebitnimi pogoji za podrobnejše načrtovanje ali projektnimi pogoji«
(1. alineja, 13. člen, ZUPUDPP, 2010).
»Državni nosilci urejanja prostora so varstveni in drugi nosilci urejanja prostora« (2. alineja, 13. člen,
ZUPUDPP, 2010).
»Lokalni nosilec urejanja prostora v postopku priprave načrta je občina, katere območje oziroma del
območja je zajeto v območju načrta« (1. alineja, 14. člen, ZUPUDPP, 2010).
»Prostorska konferenca je stalna delovna skupina koordinatorja in državnih nosilcev urejanja prostora,
ki z rednim medsebojnim usklajevanjem in dogovarjanjem določajo aktivnosti, potrebne za učinkovito
pripravo načrtov ter usklajujejo različne javne interese, vezane na postopek njihove priprave« (1. alineja,
15. člen, ZUPUDPP, 2010).
»Koordinator in državni nosilec urejanja prostora je v prostorski konferenci zastopan s članom. Člani so
generalni direktorji oziroma generalne direktorice v ministrstvih, direktorji oziroma direktorice organov
v sestavi ministrstev, direktorji oziroma direktorice javnih zavodov ter predstojniki drugih organov in
organizacij, ki opravljajo naloge državnih nosilcev urejanja prostora« (2. alineja, 15. člen, ZUPUDPP,
2010)
»Poleg predstavnikov koordinatorja in nosilcev urejanja prostora je stalni član prostorske konference
tudi imenovani predstavnik organa, pristojnega za geodetske zadeve, z namenom preverjanja
razpoložljivosti in ustreznosti geodetskih podlag za območje, za katero je dana pobuda ter imenovani
predstavnik ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, ki odloča v postopku celovite presoje vplivov na
okolje in presoje vplivov na okolje« (3. alineja, 15. člen, ZUPUDPP, 2010).
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Slika 9: Deležniki po ZUPUDPP (2010)
4.4

Zakon o urejanju prostora iz leta 2017

»Komisija vlade za prostorski razvoj je stalno delovno telo vlade, ki na medresorski ravni zagotavlja
usklajenost in upoštevanje ciljev urejanja prostora in Strategije prostorskega razvoja Slovenije« (1.
alineja, 38. člen, ZUreP-2, 2017).
Ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil so NUP. V
postopku priprave in sprejemanja IPA se med seboj usklajujejo in sodelujejo.
Vlogo državnih NUP ima ministrstvo, ki je pristojno za urejanje prostora.
»Prostorski svet zagotavlja strokovno podporo delu Komisije za prostorski razvoj in ministrstvu.
Prostorski svet obravnava in sprejema stališča, daje pobude in mnenja« (7. alineja, 41. člen, ZUreP-2,
2017).
Pripravo IPA vodi in usklajuje pripravljavec. To je državni organ ali organ lokalne skupnosti ali druga
oseba.
Pobudnik da pobudo za pripravo IPA.
Investitor naroči izdelavo IPA in izvede načrtovane prostorske ureditve.
»Izdelovalec prostorskega akta je pravna ali fizična oseba, ki izdela prostorski akt« (1. alineja, 43. člen,
ZUreP-2, 2017).
»Odgovorni vodja vodi interdisciplinarno skupino strokovnjakov, ki izdelujejo prostorski izvedbeni akt,
določa njeno sestavo in skrbi za strokovnost, popolnost, skladnost in zakonitost predlogov gradiva za
posamezne faze prostorskega izvedbenega akta, za kar jamči s svojim podpisom na gradivu« (6. alineja,
43. člen, ZUreP-2, 2017).
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Nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu je lahko društvo, ustanova ali zavod. Na področju
urejanja prostora mora delovati v javnem interesu. Status lahko pridobi samo v primeru, da je ni
ustanovila država, občina ali druga oseba javnega prava. Ustanoviti je ne sme niti politična stranka.

Nevladne
organizacije,
ki delujejo v
javnem
interesu

Nosilci
urejanja
prostora
Javnost

Izdelovalec
in odgovorni
vodja
izdelave

Komisija
vlade za
prostorski
razvoj
DELEŽNIKI
ZUreP-2
Ministrstvo,
pristojno za
urejanje
prostora

Pobudnik

Prostorski
svet

Investitor

Pripravljavec
= občinski
urbanist

Slika 10: Deležniki po ZUreP-2 (2017)

4.5

Sklepne ugotovitve

Vsak postopek priprave in sprejemanja IPA, razen po ZUreP-1 (2002), se začne s pobudnikom, ki poda
pobudo za pripravo IPA, konča pa se z investitorjem, ki financira prostorsko ureditev.
Določeni deležniki, kot so NUP, ki so lahko državni ali lokalni, pobudnik, pripravljavec, načrtovalec in
javnost, so navedeni v vseh treh zakonih, kar pomeni, da se brez njih postopek priprave IPA sploh ne bi
začel. Kasneje se vključi tudi investitor.
Iz slik 7-10 je razvidno, da se število deležnikov, ki sodelujejo pri postopkih priprave IPA povečuje. Z
vključitvijo večjega števila različnih deležnikov so zajeli različna področja, ki so pomembna pri
končnem urejanju prostora.
Z vsakim zakonom so povečali vlogo javnosti, lokalnih pobud in nevladnih organizacij. Z zgodnjim
vključevanjem teh deležnikov se zmanjša reševanje konfliktov na območju gradnje. Prav tako pa imajo
lokalne pobude in nevladne organizacije večji vpliv kot ga ima posameznik pri usklajevanju interesov
oz. konfliktov.
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5

ZAKLJUČEK

Prostor Slovenije je zelo raznolik, prostorske spremembe pa so dokaj pogoste, zgodijo se na kratkih
medsebojnih razdaljah. To nakazuje, da mora dejavnost urejanja prostora skrbeti za simbiozo med
urbaniziranim in odprtim prostorom. Prav tako mora poskrbeti, da pri načrtovanju upošteva in s tem ne
spreminja ključnih značilnosti prostora, ki so v tako mali državi ključnega pomena. Prostorski
načrtovalci skrbijo, da se različne potrebe in interesi tako države, kot lokalnih skupnosti in
posameznikov, upoštevajo pri načrtovanju sprememb v prostorju in okolju.
Po osamosvojitvi Slovenije je Državni zbor RS sprejel štiri različne zakone, ki se nanašajo na urejanje
prostora: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, 2002), Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt,
2007), Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, 2010) in
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, 2017). Kot smo uvodoma zapisali nas je zanimalo kako se je
spreminjal sistem urejanja prostora po osamosvojitvi Slovenije, zato smo pregledali kateri PA so bili
predpisani v obravnavanih zakonih. V splošnem lahko ugotovimo, da so v vseh zakonih PA razdeljeni
na strateške in izvedbene glede na ročnost dokumentov ter na državne, regionalne/medobčinske in
občinske glede ravni in podrobnosti načrtovanja in urejanja prostora (za kar se uporablja različna merila
in kartografske podlage). Vsi zakoni določajo hierarhično ureditev predpisanih PA ter njihovo vlogo v
sistemu urejanja prostora. Vloga in pomen PA se bistveno ne spreminjata. Prav tako ostajajo bolj ali
manj nespremenjena poimenovanja posameznih PA. Razlike med posameznimi zakoni pa se pojavljajo
predvsem v ročnosti posameznih dokumentov, prav tako pa v pomenu dokumentov na regionalni ravni.
Čeprav je zakonodajalec želel predvsem z ZUreP-2 poimenovanja PA ohraniti pa lahko to prav zaradi
navedenih sprememb (ročnost in vloga v hierarhiji dokumentov) zakonodaje povzroči tudi zmedo.
Nepoučenemu je zato težko razumeti vpliv posameznega PA na konkretno umeščanje posegov v prostor
in njihovo povezavo z izdajanjem gradbenih dovoljenj.
Po analizi postopkov priprave in sprejema IPA smo ugotovili, da so vsi jasno določeni po korakih,
nalogah in rokih. Pri državnih IPA je postopek priprave in sprejema DPN (ZUPUDPP, 2010) najbolj
jasen, predvsem pa je bil narejen korak naprej v zvezi z vključevanjem javnosti v proces priprave in
sprejemanja DPN, za razliko od vseh ostalih PA, kjer se javnost še vedno vključuje v postopek
razmeroma pozno - ob javni razgrnitvi in javni razpravi na že izdelan predlog PA. Poleg javnosti v
procesu priprave in sprejemanja PA sodelujejo še številni drugi deležniki, z različnimi vlogami, ki v
proces vstopajo na različne načine in tudi ne vsi hkrati. Med pomembnejšimi so NUP, ki skrbijo za
skladnost PA s sektorskimi smernicami, priporočili in mnenji pa tudi za skladnost s hierarhično
nadrejenimi PA. Vendar se tudi v tem segmentu posamezni zakoni med seboj razlikujejo. ZUreP-1 je
naredil poskus uvedbe prostorske konference, ki v praksi ni nikoli zaživela, zato jo je ZPNačrt ponovno
ukinil. ZUreP-2 pa uvaja nove deležnike, predvsem pri Vladi RS (Prostorski svet, Komisija vlade za
prostorski razvoj). Kako bo nova ureditev zaživela v praksi je trenutno še nemogoče predvideti, jasno
pa je, da zakonodajalec spremembe uvaja predvsem z vidika večje transparentnosti postopkov na eni in
skrajševanja postopkov na drugi strani. Dosedanji poskusi niso bili uspešni, kar je jasno razvidno iz
sprememb, ki jih je uvajal vsakokratni zakon s področja urejanja in načrtovanja prostora. Hkrati
ugotavljamo, da se število deležnikov z vsakim sprejemom novega zakona povečuje, kar se vidi tudi iz
slik 7-10. Pri tem je pomemben korak ZUreP-2, ki veča vpliv javnosti, lokalnih skupnosti in nevladnih
organizacij. 58. člen ZUreP-2 pravi, da lahko nevladne organizacije zoper IPA vložijo tožbo v upravni
spor, če menijo, da je nezakonit. Te nevladne organizacije morajo aktivno delovat v javnem interesu s
področja urejanja okolja, varstva okolja ipd.
V ZUreP-1, ZPNačrt in ZUPUDPP so bili vsi procesni postopki sprejemanja PA dorečeni že v samih
zakonih in se zato podzakonski akti, ki predpisujejo obliko in vsebino PA (Pravilnik o vsebini, obliki in
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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), s tem vprašanjem niso več ukvarjali. ZUreP-2 pa procesni del
posameznega PA v večini primerov opredeljuje pomanjkljivo (npr. Regionalni prostorski plan). Stroka
zato pričakuje, da bodo postopki priprave in sprejemanja PA po novem zakonu podrobneje opredeli tudi
v pravilnikih, katerih osnutki v času izdelave diplomske naloge še niso bili na voljo (MOP 2018).
Zaključimo lahko da, čeprav se vloga deležnikov z vsakim zakonom krepi, se vloga in pomen IPA ne
spreminja. Velik pomen so določili Vladi RS in javnosti. Največ sprememb je pri postopkih priprave
IPA. Na eni strani je ZUPUDPP je zelo podroben pri načrtovanju postopka priprave IPA, na drugi strani
pa je ZUreP-2 zelo okrnjen. Zato je nujno, da se sprejme pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave
IPA, v katerih bo vključen tudi postopek njihovega sprejemanja in podrobneje opredeljena vloga
predvidenih oz. vključenih deležnikov.
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