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165. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 25. 1. 2018 - Vlada RS je na svoji 165. redni seji med drugim potrdila predlog 
Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028, določila besedilo predlogov 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu ter Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o osebni asistenci. Prav tako je sprejela Predlog Resolucije o nacionalnem 
programu varnosti in zdravja pri delu ter mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o 
divjadi in lovstvu, skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in 
poslancev. Vlada je sprejela tudi mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem naročanju (ZJN-3A), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in 
poslancev  in sklep o izdaji Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. 
Vlada RS pa je izdala tudi spremenjeno Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev 
za delo v tujini in sprejela  dva odgovora, in sicer na pisno pobudo državnega svetnika v zvezi s 
spremembo namembnosti zemljišč in urejanjem podatkov v uradnih evidencah Geodetske 
uprave RS (GURS) in na poslansko vprašanje v zvezi s Strategijo prostorskega razvoja 

Slovenije 2050 (SPRS). 
 
Predlog Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 
S sprejetjem Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 (v nadaljnjem 
besedilu: RNPDZ) Slovenija na področju varovanja človekovih pravic izpolnjuje svoje zaveze, ki jih je 
sprejela z Ustavo RS in z verifikacijo mednarodnih dokumentov (n.pr. Konvencija o pravicah invalidov, 
Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja) ter upošteva priporočila Svetovne 
zdravstvene organizacije in EU.  
 
RNPDZ je prvi nacionalni strateški dokument za področje duševnega zdravja v Sloveniji. Z 
nacionalnim programom duševnega zdravja se bomo na področju promocije in varovanja duševnega 
zdravja ciljno osredotočili na uresničevanje pristopov, usmerjenih v krepitev podpornih okoljih ter 
posameznikovih notranjih psiholoških virov, zlasti osebnostne čvrstosti. Posebno pozornost bo 
namenjena programom za ranljive skupine ter programom opismenjevanja na področju duševnega 
zdravja.  Učinkovito naslavljanje raznolikih potreb ljudi v lokalnem okolju je mogoče s t.i. skupnostnim 
pristopom, v katerem sodelujejo različni deležniki (vzgoja in izobraževanje, sociala in družina, 
zdravstvo, društva in posamezniki ter uporabniki različnih storitev itd.). Skupnostni pristop za krepitev 
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti omogoča odzivanje na potrebe 
lokalnega prebivalstva, boljši dostop do storitev in programov, razvoj podpornih mrež in skupin za 
samopomoč ter upošteva formalne in neformalne oblike pomoči. Od partnerjev v lokalnem okolju 
zahteva usklajeno in povezano premoščanje ovir ter razvoj kompetenc, veščin in načinov ukrepanja.  
 
RNPDZ vzpostavlja javno mrežo služb za duševno zdravje za otroke in mladostnike, odrasle in 
starejše za interdisciplinarno obravnavo na lokalni ravni, vključno z mobilnim timom za skupnostno 
obravnavo v domačem okolju osebe s težavami v duševnem zdravju. Za otroke in mladostnike se pri 
zdravstvenih domovih na podlagi obstoječih tako imenovanih mentalno-higienskih dispanzerjev 
vzpostavlja 25 Centrov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in družin ter 25 Centrov za duševno 
zdravje odraslih.  
 
Dostopnost do zdravstvenih storitev se bo izboljšala tudi na sekundarni in terciarni zdravstveni ravni, 
kar bo zlasti posledica naslednjih učinkov: boljše dostopnosti in kakovosti obravnave duševnih motenj 
v skupnosti ravni, boljšega sodelovanja in organizacije služb za duševno zdravje na različnih ravneh 
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ter interdisciplinarnim sodelovanjem več sektorjev, zlasti v lokalnem okolju. Pri vzpostavljanju mreže 
služb bodo imele prednost regije, ki so glede dostopnosti do storitev za duševno zdravje prikrajšane v 
primerjavi s povprečjem v Sloveniji. RNPDZ prinaša temeljna izhodišča za okrepitev in večjo 
učinkovitost delovanja služb na področju duševnega zdravja. 
 
V RNPDZ je izpostavljenih šest prioritetnih področij: zagotavljanje skupnostnega pristopa pri krepitvi 
duševnega zdravja ter obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnosti; promocija 
duševnega zdravja; preventiva in destigmatizacija na področju duševnih motenj; mreža služb za 
duševno zdravje; alkohol in duševno zdravje; preprečevanje samomora; izobraževanje; raziskovanje; 
spremljanje in evalvacija. 
 
Posledice duševnih bolezni močno obremenjujejo družbene vire ter gospodarske, izobraževalne, 
socialne, družinske, zdravstvene, kazenske in pravosodne sisteme držav. Slabo duševno zdravje tako 
pomeni izgubo najmanj 3 do 4 odstotkov bruto domačega proizvoda,  v glavnem zaradi izgubljene 
produktivnosti (kar 65 odstotkov stroškov povezanih z duševnimi motnjami je zunaj zdravstva): 
odsotnosti z dela, nezmožnosti za delo in zgodnjega upokojevanja. 
 
Sestavni del RNPDZ je akcijski načrt, ki predvideva vzpostavitev mreže izvajalcev za duševno zdravje 
do leta 2028. Dinamika je povezana z zadostnim številom ustrezno izobraženega kadra, ki je že na 
specializaciji (na primer večje število pedopsihiatrov) ali se bodo specializacije šele razpisale, 
predvsem pa je povezana s prizadevanji države, da z ustreznimi pogoji za delo v Sloveniji zadrži 
visoko usposobljene zdravstvene in druge strokovnjake. 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu 
Temeljni cilj spremembe Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov) je zagotoviti financiranje nalog, ki jih 
Lovska zveza Slovenije (LZS)  izvaja v skladu z ZDLov v javnem interesu, nekatere od njih pa kot 
javno pooblastilo. Navedene naloge se financirajo s prispevki upravljavcev lovišč in iz drugih virov, s 
spremembo ZDLov pa se bodo financirale tudi iz proračuna RS. 
 
S spremembo 63. člena ZDLov se odpravljajo nejasnosti glede tega kdaj se lahko lovska izkaznica 
prekliče oziroma se ji ne podaljša veljavnost.  S spremembo navedenega člena ZDLov se natančneje 
opredelijo razlogi za preklic lovske izkaznice, saj sta peta in šesta alineja prvega odstavka 63. člena 
ZDLov omogočale različne razlage razlogov za preklic lovske izkaznice. Nova četrta alineja bo 
nedvomno določala, kdaj se lovcu ne izda lovska izkaznica ali se le-ta lahko prekliče, in sicer ne bo 
izdana oziroma bo preklicana le takrat, ko bo lovec obsojen za kaznivo dejanje, ki je z vidika lovstva 
popolnoma nesprejemljivo. S predlagano rešitvijo bodo poenotene kazni in se ne bo po nepotrebnem 
jemala pravica do lova tistim, ki so storili lažje prekrške, saj bi s tem posledično slabili lovsko 
organizacijo, kar bi lahko ogrozilo tudi trajnostno upravljanje z divjadjo, torej izvajanje koncesijskih 
obveznosti. 
 
Predlog novele Zakona o osebni asistenci  
Februarja 2017 je bil sprejet Zakon o osebni asistenci (ZOA). S predlogom Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o osebni asistenci predlagamo nekaj sprememb in dopolnitev, ki so nujno 
potrebne za nemoteno izvajanje ZOA. 
 
Skladno z ZOA je potrebno začeti aktivnosti ocenjevanja uporabnikov, ki bodo upravičeni do osebne 
asistence najkasneje v mesecu juliju 2018. Do konca leta, to je do 1. januarja. 2019 morajo biti 
končani vsi postopki ocenitve, uporabnikom morajo biti izdane odločbe, uporabniki pa si morajo izbrati 
izvajalca osebne asistence in se z njim dogovoriti, kako se bo pri posameznemu uporabniku osebna 
asistenca izvajala. 1. januar 2019 je torej tisti datum, ko morajo osebni asistenti začeti z delom pri 
uporabnikih. Takih uporabnikov bo v začetni fazi približno 400 do 500.  
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Centri za socialno delo, ki so nosilci postopka za uveljavljanje pravice do osebne asistence, so v fazi 
reorganizacije. Da ne bi prišlo do morebitne zamude pri izvajanju ZOA, se z novelo zakona predvsem 
ureja začetno obdobje uveljavljanja pravice do osebne asistence. Predlagamo, da bi komisije, ki bodo 
ocenile upravičence in izdelale mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence iz 21. člena ZOA do 
najkasneje 31. decembra 2019 delovale v okviru Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije. S tem 
bi se na začetku izvajanja zakona razbremenilo dela centre za socialno delo in s tem omogočilo 
pravočasen začetek izvajanja osebne asistence. 
  
Poleg tega predlog zakona na drug način ureja tudi financiranje izvajalcev osebne asistence, ki ne 
bodo financirani po dvanajstinah ampak na podlagi mesečno izstavljenih zahtevkov ter metodologijo 
za izračun cene ure storitve osebne asistence, ki bo predpisana v pravilniku. 
 
Zaradi zagotovitve kvalitetnega ocenjevanja potreb po osebni asistenci predlog zakona na novo 
opredeljuje obvezno usposabljanje članov komisij in koordinatorjev, saj se lahko le na ta način 
zagotovi strokovno in enakovredno ocenjevanje potreb po osebni asistenci  - ur osebne asistence, do 
katerih bo posamezen uporabnik upravičen. Program usposabljanja bosta skupaj z ministrstvom 
pripravila Skupnost centrov za socialno delo Slovenije in predvsem Inštitut za socialno varstvo 
Republike Slovenije. Iz razloga ekonomičnosti je tudi določeno, da komisija svoje delo opravlja v 
sestavi dveh članov, od katerih mora biti en član na željo uporabnika predstavnik uporabnikov. 
 
Predlog novele spreminja tudi pristojnost za odločanje o pravici do osebne asistence in sicer glede na 
dejanski kraj prebivanja uporabnika. 
  
Novela zakona dodatno ureja tudi pogodbo z izvajalci osebne asistence, pripravo izvedbenega načrta, 
natančno vsebino dogovora o izvajanju storitev osebne asistence, evidenco osebnih asistentov in 
evidenco izvajalcev osebne asistence, dopolnjuje pridobivanje podatkov še z AJPES, FURS in Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  
 
Predlog Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu  
Nacionalni program je razdeljen na pet sklopov strateških ciljev: 

• Prvi sklop ciljev – usmerjen v zagotovitev varnosti pri delu, temelji na razumevanju, da je 
preprečevanje nezgod pri delu ena od glavnih nalog zagotavljanja varnosti pri delu.  

• Drugi sklop strateških ciljev - usmerjen v zagotovitev zdravja pri delu, temelji na preprečevanju 
nezgod pri delu, poklicnih bolezni ter bolezni, povezanih z delom. Treba je zagotoviti uspešno 
vračanje delavca na delo po daljši bolniški odsotnosti. Prav tako je treba posebno pozornost 
nameniti vlogi izvajalcev medicine dela. 

• Tretji sklop strateških ciljev - usmerjen v spodbujanje kulture preventive v delovnem okolju in 
upoštevanje raznolikosti delavcev, temelji na kampanjah. Te so učinkovit način za 
ozaveščanje delodajalcev, delavcev in širše javnost o ključnih temah varnosti in zdravja pri 
delu. 

• Četrti sklop strateških ciljev -usmerjen v zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki delajo v 
novih oblikah dela in zaposlovanja. 

• Peti sklop strateških ciljev -usmerjen v spodbujanje socialnega dialoga na področju varnosti in 
zdravja pri delu. Za doseganje visoke ravni kulture preventive je ključnega pomena 
sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu. 

 
Nacionalni program navaja deležnike in ključne nosilce ukrepov, pri čemer so triletni akcijski načrti 
izvedbeni dokumenti nacionalnega programa. Ti bodo določili ukrepe, izvajalce ukrepov, finančne vire, 
potrebne za izvedbo ukrepov, roke in načine spremljanja izvajanja ukrepov. Po izteku vsakokratnega 
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triletnega obdobja, za katerega bo sprejet akcijski načrt, bo pripravljena analiza. Nacionalni program ni 
vezan na časovno obdobje in se bo zato spreminjal na podlagi ocen in sprotnih evalvacij akcijskih 
načrtov. 
 
Mnenje Vlade RS k predlogu Zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu 
Vlada je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu, ki ga je 
Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. 
 
Predlagatelj predlaga, da se v 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu spremeni peti odstavek, ki se glasi: 
»(5) Celotna koncesijska dajatev je prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni 
del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej.«   
 
Vlada je mnenja, da Zakon o varstvu okolja (ZVO) določa, da je divjad po predpisih o lovstvu lastnina 
države in kot taka naravna dobrina. Določeno je tudi, da lahko država ali občina proti plačilu podeli 
koncesijo za upravljanje, rabo ali izkoriščanje naravne dobrine, ki je v njeni lasti ali ima na njej 
zakonito pravico upravljanja ali gospodarjenja, pravni ali fizični osebi, če je ta usposobljena za njeno 
izvajanje. Če koncesijo na naravni dobrini podeli država, pripada del plačila za koncesijo tudi občini, 
na katere območju se koncesija izvaja oziroma nanjo vpliva. Izračun koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v loviščih in način delitev teh sredstev določa veljavni ZDLov, ki v petem 
odstavku 29. člena določa, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna Republike 
Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del 
pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. V šestem odstavku 29. 
člena ZDLov je še določeno, da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot 
namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne 
vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev občina uredi z odlokom.  
 
Glede namenskosti koncesijskih sredstev je v 9. členu Evropske listine lokalne samouprave  določba, 
ki omejuje namenskost dajatev, kot jih predvideva predlog zakona. Občinska proračunska sredstva naj 
bi bila predvsem integralne narave. 
 
Na podlagi navedenega je divjad državna lastnina zato Vlada RS meni, da predlog za sprejem Zakona 
o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu v predlagani obliki ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj 
mora državi, ki je kot koncendent podelila koncesije in tudi nadzira izvajanje le-teh, pripadati del 
koncesijske dajatve.  
 
Mnenje k predlogu skupine poslancev za spremembe Zakona o javnem naročanju 
Vlada je na današnji redni seji sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem naročanju (ZJN-3A), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in 
poslancev. Vlada podpira predlog sprememb zakona, saj predlagana ureditev sledi enemu temeljnih 
načel zakona, tj. obveznost spoštovanja delovne, socialne in okoljske zakonodaje, ker predlog ureja 
tudi nadgradnjo e-Dosjeja (s čimer bo obremenitev naročnikov zaradi sicer dodatnega dela z vidika 
preverjanja izvajalcev minimalna) in ker predlagana ureditev krepi socialno odgovorno javno 
naročanje. 
 
V noveli zakona skupina poslancev predlaga bolj natančno ureditev socialne klavzule ter za 82 
delovno intenzivnih storitev uvaja polletno obvezno preverjanje razlogov za izključitev gospodarskih 
subjektov ter obvezno upoštevanje dodatnih meril za izbor, ki spodbujajo socialno odgovorno javno 
naročanje. Zaradi ureditve preverjanj razlogov za izključitev subjektov med izvajanjem pogodbe in 
poenotenja načina preverjanja tako v samem postopku javnega naročanja kot pri izvajanju javnega 
naročila se spreminja tudi določba, ki ureja način preverjanja preko enotnega informacijskega sistema 
(e-Dosje). 
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Predlog uredbe o metodologiji oblikovanja cen 24-urne dežurne službe 
Uredba vključuje pojasnjevalne norme, ki opredeljujejo metodološki okvir določitve cene, izhodišča za 
oblikovanje cene in njeno sestavo. Uredba določa tudi vsebino in način poročanja izvajalcev javne 
službe ter kazenske določbe. Določeno je tudi prehodno obdobje za poročanje izvajalcev.  
 
Pri oblikovanju cene storitve 24-urne dežurne službe se upoštevajo standardi in normativi ter ukrepi za 
opravljanje storitev javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za javno službo.  
 
24-urna dežurna služba je občinska gospodarska javna služba, saj se mora zaradi zagotavljanja 
človekovih ustavnih pravic, predvsem dostojanstva in pietete do pokojnih, opravljati nemoteno. Gre za 
prevoze pokojnika znotraj lokalne skupnosti, in sicer od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca 
javne službe. Če je potrebna obdukcija, odvzem organov oziroma so potrebni drugi postopki na 
pokojniku, opravlja tudi prevoz od kraja smrti do zdravstvenega zavoda in nato do hladilnih prostorov 
izvajalca te službe.  

 
Stroške izvajanja javne službe mora poravnati naročnik pogreba. Izjema so prevozi v okviru 24-urne 
dežurne službe, ki se opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo mrliškopregledno službo (prevozi na 
obdukcijo), in prevozi, ki se opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in presaditev delov 
človeškega telesa zaradi zdravljenja (odvzem organov oziroma drugi postopki na pokojniku), kjer je 
naročnik teh storitev tudi plačnik. 
 
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
Uredba se spreminja zaradi sprememb indeksov življenjskih stroškov. Uredba o plačah in drugih 
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini v 7. členu določa, da spremembo preglednice indeksov 
sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve, in sicer 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra.  
 
Poleg tega se uredba spreminja tudi v delu, ki ureja povračilo stroškov prostovoljne vključitve v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za nezaposlenega partnerja, povračilo stroškov 
zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Najnižja osnova za plačilo prispevkov 
za zavarovance, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je po 
149. členu ZPIZ-2 določena v znesku, ki je najmanj enak znesku 60% zadnje znane povprečne letne 
plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. S spremembo uredbe se bo odslej v istem odstotku 
kot minimalna osnova določena po 149. členu ZPIZ-2, revalorizirajo tudi osnove, ki so višje od 60% 
zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. 
 
Odgovor na pobudo državnega svetnika v zvezi s spremembo namembnosti zemljišč in 
urejanjem podatkov v uradnih evidencah GURS 
Vlada med drugim odgovarja, da je sprememba namenske rabe zemljišč eden od rezultatov 
premišljenega strokovnega dela, ki obsega analize prostora in prostorskih možnosti, konceptualne 
rešitve in opredelitve, analize potreb in stanja v prostoru. Spremembe zemljišč v postopku 
prostorskega načrtovanja ne morejo biti samo rezultat zahtev in pobud posameznikov, temveč širših 
ciljev in možnosti lokalne skupnosti, v okviru katerih se seveda upoštevajo tudi želje in potrebe 
posameznikov, če te niso v nasprotju s temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja. 
 
Občina lahko tudi po veljavni zakonodaji pristopi k spremembam prostorskega akta, ki bi bile 
namenjene zgolj spreminjanju stavbnih zemljišč nazaj v kmetijska zemljišča. Občina lahko tak namen 
določi v sklepu o začetku postopka priprave prostorskega akta, s čimer zameji vsebino sprememb 
zgolj in samo na ta namen. To bo praviloma pomenilo, da bo bistveno zmanjšana potreba po 
sodelovanju nosilcev urejanja prostora, ki pa je tako zaradi zgoraj opisanih argumentov, kot tudi zaradi 
dejstva, da so v prostoru lahko vzpostavljeni javnopravni režimi, ki bi jih take spremembe zadevale, še 
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vedno nujno. Pri takem pristopu je ključno predvsem vprašanje, ali se bi občine odločile zanj, ali pa bi 
spremembo prostorskih aktov vseeno izkoristile tudi za kakšne druge spremembe, kar pa takoj odpre 
vprašanje pobud in sodelovanja še drugih nosilcev prostora ter izvedbe postopkov celovite presoje 
vplivov na okolje, kar že pomeni povsem klasičen postopek. Občine se namreč ravno zaradi 
ekonomičnosti praviloma odločajo, da prostorske akte spreminjajo takrat, ko naberejo zadostno število 
pobud ali ko imajo potrebo po umeščanju in načrtovanju lastnih razvojnih projektov. 
 
Zakonodaja torej že omogoča spreminjanje aktov samo za tak namen in ti postopki bodo zagotovo 
enostavnejši in hitrejši od tistih, kjer se namenska raba spreminja v drugo smer, torej v stavbna 
zemljišča. Občine, ki bi se odločile za tak postopek, pa bodo pri tem morale strogo odvračati vse 
ostale pobude oziroma jih prerazporejati v druge postopke. Bolj kot spremembo zakonodaje je v 
primeru takih sprememb in postopkov treba občinam posredovati ustrezna navodila in priporočila za 
občine. 
 
GURS preko različnih medijev redno seznanja lastnike z možnostmi spreminjanja podatkov o 
nepremičninah in jih poziva k njihovi ureditvi. Prav tako redno izvaja kontrolo kakovosti podatkov o 
nepremičninah evidentiranih v registru nepremičnin. Če ugotovi napačne ali nepopolne podatke, 
poziva lastnike nepremičnin k popravi podatkov. 
 
Za zagotovitev bolj popolnih, pravilnih in kakovostnih podatkov o nepremičninah je vlada  posredovala 
v sprejem v Državni zbor RS dopolnitve Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN). Te so usmerjene k 
doseganju temeljnega namena zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin, ki ga 
določa ZEN, z dodatnimi ukrepi in aktivnostmi pa se zagotavlja sistem evidentiranja in vodenja 
podatkov v katastrih in registru nepremičnin ter njihova izboljšava v letih 2018 – 2019 tako, da bodo 
zagotovljene primerne podlage za kakovostnejše množično vrednotenje nepremičnin. 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050  
V sklopu priprave strokovne naloge »Model prostorskega razvoja Slovenije« je bila strokovna in druga 
zainteresirana javnost povabljena na dva posveta, in sicer: o izhodiščih za pripravo modela (15. 9. 
2017) in o možnih različicah modela prostorskega razvoja Slovenije 2050 (14. 11. 2017). Na posvetih 
so bile predstavljene strokovne podlage za SPRS in ne osnutek novega dokumenta. Pripombe z obeh 
dogodkov, pisne pripombe strokovne in druge zainteresirane javnosti, kakor tudi pripombe 
recenzentov, bodo skrbno proučene in smiselno upoštevane v zaključku izdelave strokovne podlage, 
posledično pa tudi v osnutku nove SPRS. 
 
Namen strokovne podlage je predlagati policentrični sistem središč, ki bo kot del koncepta 
dolgoročnega prostorskega razvoja Slovenije opredeljen v osnutku SPRS. Koncept bo poleg 
policentričnega sistema središč vključeval še druge prostorske kategorije (npr. območja, namenjena 
kmetijstvu, območja za razvoj turizma, gorska in obmejna območja). Strokovna podlaga »Model 
prostorskega razvoja Slovenije 2050«, ki je bila predstavljena novembra lani, obravnava različne 
možne modele prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050, izhajajoč iz stanja oz. prednosti in slabosti 
dosedanjega policentričnega urbanega razvoja. Zaključek izdelave strokovne podlage je predviden 
februarja 2018.  
 
Vlada pojasnjuje, da so navedena mesta kot nacionalna središča mednarodnega pomena opredeljena 
že v veljavni Strategiji prostorskega razvoja Slovenije. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) želi v formalni postopek obravnave in sprejemanja nove SPRS 
vstopiti s strokovnim in čim bolj usklajenim gradivom, zato bodo predvidoma do jeseni 2018 opravljena 
tudi vsa potrebna vsebinska usklajevanja. Prenova SPRS je vodena kot odprt proces, v katerem 
sodeluje vsa zainteresirana javnost. Tudi vsa nadaljnja vsebinska usklajevanja bodo potekala na 
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takšen način. Celoten pregled nad opravljenimi aktivnostmi, kakor tudi nad do sedaj izdelanimi 
strokovnimi gradivi, ki so bila pripravljena v procesu prenove Strategije, so dostopna na spletni strani 
MOP. 
 
Časovnica priprave nove Strategije: v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora, ki se bo začel 
uporabljati s 1. 6. 2018, je formalna javna obravnava osnutka nove SPRS predvidena v drugi polovici 
leta 2018, posredovanje na vlado konec leta 2018, obravnava dokumenta v Državnem zboru RS pa v 
prvi polovici leta 2019. 

 
 

* * * 
 
 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_razvoj_na_nacionalni_ravni/prenova_strategije_prostorskega_razvoja_slovenije/

