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136. REDNA SEJA VLADE RS  
 

Ljubljana, 24. 5. 2017 - Vlada RS je na svoji 136. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o 
urejanju prostora, predloga novele Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije, novelo Uredbe 
o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter novelo Uredbe o posegih v 

okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. 
 
Predlog Zakona o urejanju prostora 

 
Zakon razveljavlja in nadomešča Zakon o prostorskem načrtovanju, sedaj veljavni Zakon o urejanju 
prostora (ZUreP-1) ter Zakon o umeščanju prostorskih ureditev v prostor in združuje vsebino urejanja 

teh zakonov na enem mestu v krovnem zakonu. Urejanje prostora tako obsega državna pravila urejanja 
prostora, udeležence pri urejanju prostora, prostorsko načrtovanje na državni in občinski ravni, 

zemljiško politiko, instrumente spremljanja stanja v prostoru ter zagotavljanje s tem povezanih 
informacijskih storitev. 
 

Temeljni cilji zakona so: krovno urejanje področja urejanja prostora; vzpostavitev jasnega in 
preglednega sistema prostorskih aktov, ki temelji na ločitvi med strateške in izvedbene akte, in omogoča 
večjo fleksibilnost ter učinkovitost prostorskega načrtovanja, hkrati pa ne ruši obstoječih temeljnih 

instrumentov prostorskega načrtovanja, kot je občinski prostorski načrt; vpeljava prostorskega 
strateškega načrtovanja na regionalnem nivoju; vzpostavitev zakonske podlage za prosto rsko 
načrtovanje na morju; vpeljava novega postopka načrtovanja prostorskih ureditev državnega pomena 

po principu vse na enem mestu in v enem postopku od načrtovanja do dovoljevanja; razbremenitev 
občinskega prostorskega načrta kot temeljnega prostorskega akta občine z namenom njegove 
učinkovitejše obravnave; vzpostavitev instituta lokacijske preveritve kot fleksibilnega instrumenta 

omogočanja dopolnilnih posegov v prostor pri posamični poselitvi, odstopanj od prostorskih aktov in 
začasne rabe prostora; posodobitev ukrepov zemljiške politike z namenom doseganja boljše 

izkoriščenosti prostora, razvoja stavbnih zemljišč in gospodarjenja občin s stavbnimi zemljišči; 
vzpostavitev pravil za določanje gradbenih parcel; vzpostavitev ustreznih finančnih instrumentov  
zemljiške politike. 

 
Zakon nadgrajuje že vpeljan sistem državnega in občinskega prostorskega načrtovanja in ukrepe 
zemljiške politike, pri tem pa uvaja tudi nekatere bistvene novosti:  

 dosledno izpeljuje načelo usklajevanja interesov in sodelovanja med ude leženci pri urejanju 
prostora; 

 daje zakonsko podlago državnim pravilom urejanja prostora, ki so trenutno še predmet Uredbe 
o prostorskem redu Slovenije in širi pojem državnega prostorskega reda kot mesta, kjer se 
zbirajo pravila, smernice in dobra praksa s področja urejanja prostora; 

 vpeljuje instrument prevlade ene javne koristi nad drugo v primeru, ko nastane kolizija javnih 
interesov in na strokovni ravni ni možno doseči usklajene rešitve;  

 omogoča boljše in zgodnejše sodelovanje javnosti v postopkih prip rave prostorskih aktov in 
vzpostavlja možnost sodnega varstva glede sprejetih prostorskih izvedbenih aktov;  
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 prednostno usmerja poselitev v urbana naselja, znotraj katerih se primarno izvaja notranji 
razvoj; 

 vzpostavlja institut lokacijske preveritve, preko  katerega občina prilagodi in določi natančna 
obliko ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, dopušča individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, dopušča izvedbo dopolnilnih posegov v prostor 

ali omogoča začasno rabo prostora; 

 zakon ne razlikuje več med razpršeno gradnjo in razpršeno poselitvijo;  

 ustanavlja Komisijo za prostorski razvoj Vlade RS, ki kot delovno telo Vlade RS poda mnenje 
glede prevlade ene javni koristi nad drugo, skrbi za vsebinsko in postopkovno usklaje no 
delovanje nosilcev urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov ter potrjuje Strategijo 

prostorskega razvoja Slovenije, regionalni prostorski plan in poročilo o prostorskem razvoju 
Slovenije; 

 ustanavlja Prostorski svet pri Ministrstvu za okolje in p rostor (MOP), ki deluje kot strokovno 
posvetovalno telo MOP ter nudi strokovno podporo delovanju Komisije za prostorski razvoj 
Vlade RS; 

 širi vlogo MOP kot nosilca urejanja prostora ne samo za poselitev, ampak tudi za krajino in za 
skladnost s temeljnimi pravili urejanja prostora; 

 določa sodelovanje občinskega urbanista v občinskih zadevah urejanja prostora;  

 opredeljuje status nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju urejanja 
prostora in jim daje možnost vlaganja pravnih sredstev zoper prostorske izvedbene ak te; 

 vpeljuje novo strukturo državnih in občinskih prostorskih aktov, pri čemer razlikuje med 
prostorskimi strateškimi akti in prostorskimi izvedbenimi akti;  

 določa regionalni prostorski plan kot nov prostorski strateški akt na ravni razvojnih regij, kot so  
prepoznane z zakonom, ki spodbuja skladen regionalni razvoj;  

 vzpostavlja pravno podlago za prostorsko načrtovanje na morju;  

 določa občinski prostorski plan kot neobvezen prostorski strateški akt na ravni občine, katerega 
vsebina naj bi se dolgoročno gledano zaobjela v regionalnem prostorskem planu; 

 razbremenjuje vsebino dosedanjih občinskih prostorskih načrtov (OPN) z izločanjem 
strateškega dela in dela, ki ga prevzamejo Odloki o urejanju podobe naselij in krajine, tako da 
OPN postane občinski prostorski izvedbeni akt, ki določa namensko rabo prostora in prostorske 

izvedbene pogoje (izvedbeno regulacijo prostora);  

 vpeljuje nov način načrtovanja prostorskih ureditev državnega pomena, ki omogoča fleksibilnost 

postopka in bodisi zaustavitev načrtovanja na ravni DPN bodisi izvedbo združenega postopka 
načrtovanja in dovoljevanja, v katerem se investitorju po principu vse -na-enem-mestu izda 
celovito dovoljenje, ki predstavlja gradbeno dovoljenje, okoljevarstveno soglasje in hkrati 

prostorski izvedbeni akt; 

 vpeljuje nove ukrepe zemljiške politike  (predkupna pravica države) ter nadgrajuje nekatere 

obstoječe (npr. grajeno javno dobro); 

 vpeljuje naloge gospodarjenja s stavbnimi zemljišči 

 določa vodenje evidence stavbnih zemljišč na ravni občine;  

 vzpostavlja pravila za določanje gradbenih parcel; 
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 vpeljuje nove finančne mehanizme zemljiške politike, kot je taksa za neizkoriščena stavbna 
zemljišča; 

 posodablja vlogo elektronskega poslovanja pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov preko 
prostorskega informacijskega sistema; 

 zavezuje k spremljanju in analizi stanja v prostoru, preko katerega se vrednotijo investicijske in 

druge pobude. 
 

Predlog novele Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije 
 
Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije je podlaga za sodelovanje državnih organov in organov 

Mestne občine Ljubljana pri izpolnjevanju nalog, pomembnih za razvoj glavnega mesta države, in pri 
izpolnjevanju pogojev za delovanje državnih organov in organizacij ter predstavništev. Zakon o glavnem 
mestu temelji na dejstvu, da je glavno mesto Republike Slovenije v skladu z Ustavo RS eden od 

simbolov državnosti. Vsebinsko je glavno mesto predvsem upravno središče države. Na njegovem 
območju pri izvajanju svojih pristojnosti delujejo državni organi in organi Mestne občine Ljubljana.  

 
Cilj predlaganega zakona je zagotavljanje vira prihodkov proračuna Mestne občine Ljubljana, ki bo 
sorazmeren nalogam in programom, določenim z zakonom o glavnem mestu. 

 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o glavnem mestu se določa način določanja 
deleža dohodnine, ki bo za posamezno proračunsko leto pripadal Mestni občini Ljubljana. Razmerje se 

glede na veljavno ureditev izračuna za naslednja štiri p roračunska leta, pri čemer se v enačbi 
upoštevajo prilagojene povprečne vrednosti tekočih stroškov vseh občin, tekočih stroškov Mestne 
občine Ljubljana, tekočih stroškov mestnih občin ter tekočih prihodkov Mestne občine Ljubljana in 

tekočih prihodkov mestnih občin ter število prebivalcev glavnega mesta po podatkih SURS na dan 1. 
januarja leta (t-1) in dohodnina, vplačana v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračunava 
razmerje.  

 
V predlogu zakona se nedvoumno določa, da ne glede na izračun na p odlagi metodologije, določene z 

Uredbo o metodologiji za izračun razmerja med ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov 
glavnega mesta in dohodnino, delež dohodnine, ki pripada mestni občini za posamezno proračunsko 
leto, ne sme biti nižji od 0,60 % in ne višji od 0,80 %.  

 
Ker bo način izračuna urejen z novo uredbo, bo v celoti prenehala veljati Uredba o metodologiji za 
izračun razmerja med ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta in dohodnino. 

S takšno ureditvijo bo jasno  in nedvoumno določen vir prihodkov Mestne občine Ljubljana za 
financiranje nalog po zakonu o glavnem mestu, njenim organom pa bo omogočena samostojnost pri 
načrtovanju in sprejemanju odločitev o financiranju nalog (predvidljivost deleža dohodnine).  

 
V interesu države in mestne občine je zagotovitev usklajenega načrtovanja razvoja območja glavnega 

mesta v vseh razvojnih programih, tako državnih sektorskih programih in ustreznem prostorskem aktu, 
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regionalnem programu kakor tudi občinskih prostorskih in drugih razvojnih načrtih, ter usklajeno 
izvajanje nalog iz pristojnosti državnih in občinskih organov.  

 
Zakon o glavnem mestu ne posega v izvirne pristojnosti Mestne občine Ljubljana, zavezuje pa jo, da pri 
izvajanju svojih nalog upošteva posebni interes države, povezan z glavnim mestom kot upravnim 

središčem države.  
 
Novela Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini  

 
V Uredbi se po novem spreminja del, ki določa upoštevanje indeksa OZN v primerih, ko za dotično 
mesto ni določen in se po veljavni uredbi uporablja indeks, ki je za 5% nižji od indeksa za glavno mesto 

določene države. Predlagana sprememba določa upoštevanje indeksa najbljižjega kraja, za katerega je 
določen indeks OZN. 

 
Spremembe Uredbe se nanašajo tudi na vrednosti dodatkov izražene v nominalni vrednosti. Zakon o 
spremembi Zakona o sistemu sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS -P) je od 1. januarja 2011 določil 

novo plačno lestvico. Z uveljavitvijo navedenega zakona so se vrednosti plačnih razredov povišale za 
0,55 %, zaradi česar so se posledično spremenile vse nominalne vrednosti dodatkov.  
 

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini določa, da spremembo 
preglednice indeksov sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve, in sicer 1. februarja, 1. 
junija in 1. oktobra. Uredba se dopolni z novo prilogo indeksov OZN, ki veljajo 1. junija 2017.  

 
Spremembe Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje  
 

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje. 

 
Spremembe uredbe so bile potrebne zaradi uskladitve z evropsko direktivo o presoji vplivov nekaterih 
javnih in zasebnih projektov na okolje (2011/92/EU). 

 
V uredbi so opredeljene vse informacije, ki jih mora nosilec posega v okolje te uredbe predložiti zahtevi 
za začetek predhodnega postopka. Navedeno je, da je treba pri navajanju informacij smiselno 

upoštevati relevantne razpoložljive informacije drugih izvedenih presoj, zlasti po predpisih o varstvu 
okolja, upravljanju voda ali ohranjanju narave.  
 

Gre za novo določilo v direktivi, ki nosilce projekta spodbuja, da upoštevajo dosegljive rezultate 
morebitnih drugih okoljskih presoj, ki izhajajo iz drugih okoljskih direktiv.  Pri tem se za razpoložljive 

informacije štejejo tiste informacije, s katerimi nosilec posega razpolaga sam ali so javno objavljene.  
 
Z uredbo se po novem določa, da lahko nosilec posega v okolje poleg predpisanih informacij predloži 

tudi ukrepe, namenjene preprečitvi ali zmanjšanju pomembnih škodljivih vplivov na okolje. Kot ukrepi so 
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lahko navedeni tudi omilitveni ukrepi po predpisih o ohranjanju narave in sorazmerni ukrepi po predpisih 
o vodah. Gre za pomembno novost v direktivi, ki nosilcu posega omogoča, da že v predhodnem 

postopku dokaže, da je z načrtovanimi ukrepi za preprečavanje, zmanjšanje ali omilitev vpliva te učinke 
projekta tako omilil, da ni več pomembnega vpliva na okolje. Tako se želi doseči zmanjšanje števila 
postopkov presoje vplivov na okolje in strokovno utemeljenost sklepov v predhodnih postopkih, ki jih 

nosilci posegov potrebujejo za pridobivanje EU sredstev. Pri tem uredba določa, da se med te ukrepe 
štejejo tako omilitveni ukrepi po predpisih o ohranjanju narave in omilitveni ukrepi po predpisih o vodah, 
saj to po dosedanjih predpisih ni bilo dovolj jasno opredeljeno.  

 
Z možnostjo izvedbe predhodnega postopka tudi v primerih, kjer pragovi niso doseženi, če tako zahteva 
nosilec posega, pa se bo zmanjšalo število zavržb na Agenciji RS na okolje in bo omogočeno 

pridobivanje sklepov v predhodnem postopku, kadar jih nosilci posega potrebujejo za črpanje EU 
sredstev. 

 
Sprememba uredbe določa tudi, da se predhodni postopek, okoljevarstveno soglasje ali mnenje o 
informaciji o obsegu in vsebini poročila o vplivih izvedbe nameravanega posega na okolje izdajo po 

določilih predhodne uredbe, če so bile vloge podane pred uveljavitvijo te uredbe.  
 

*** 


