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Združenje občin vabi na seminar
»PRIPRAVITE SE NA UPORABO ZAKONA O UREJANJU PROSTORA«
Državni zbor RS je na oktobra 2017 sprejel Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki se bo v praksi pričel
uporabljati 1. junija. Do takrat pa se morate na njegovo uporabo pripravit vsi nosilci urejanja prostora,
organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil, ki sodelujete v postopkih
priprave prostorskih aktov in v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja. Poleg pripravljavcev
prostorskih aktov, bo zakon vplival tudi na druge udeležence urejanja prostora in graditve, to so
projektanti, nepremičninski posredniki, izvedenci, investitorji in drugi strokovnjaki, ki pri svojem delu
potrebujejo podatke iz prostorskega akta.
Na seminarju bodo slušateljem predstavljene bistvene novosti zakona, katere so ključne spremembe, ki
jih boste morali upoštevati pri vašem delu in način postopanja v predhodnem obdobju.
Seminar je namenjen predvsem vodjem in vsem zaposlenim na
oddelkih občin za okolje in prostor ter za gospodarjenje z
infrastrukturo in nepremičninami. Namenjen pa je tudi odgovornim
osebam v komunalnih podjetjih.
Vabimo vas, da se seminarja udeležite z namenom, da bi razumeli
določila novega zakona, osvojili novosti ter jih znali na pravilen način
prenesti v prakso.

Vsebina seminarja:
09.00 – 9.30: Prihod udeležencev
9.30 - 10.15 Uvod
• Razlogi za sprejem novega Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2)
• Povezava ZUreP-2 z drugimi predpisi s področja evidentiranja
in vrednotenja nepremičnin
• Pristojnosti, načela in temeljna pravila pri urejanju prostora

KJE?
DVORANA
DRŽAVNEGA
SVETA, Šubičeva 4,
Ljubljana

KDAJ?
17. 4. 2018 od 9.30
do 14.00
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Državni prostorski red
Udeleženci urejanja prostora

10.15 – 11.15 Prostorsko načrtovanje in prostorski akti
• Elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja
• Sodno varstvo zoper prostorske akte
• Usklajevanje sorodnih predpisov in prostorskih aktov
• Strokovne podlage za prostorske akte
• Prostorski strateški akti
• Prostorski izvedbeni akti
• Lokacijska preveritev
11.15 – 11.45 Odmor
11.45 – 13.00 Ukrepi zemljiške politike
• Ukrepi za razvoj zemljišč
• Ukrepi za varovanje stavbnih zemljišč
• Preskrba in pridobivanje zemljišč ter pravic na njih
• Financiranje izvajanja ukrepov zemljiške politike
• Prenova prostora
• Zagotavljanje rabe javnih površin in grajeno javno dobro
13.00 – 13.15 Odmor
13.15 – 14.15 Prostorski informacijski sistem
• Prostorski informacijski sistem
• Evidence s področja urejanja prostora
• Monitoring posegov v prostor
• Spremljanje stanja prostorskega razvoja
• Informacije s področja urejanja prostora
Predavatelj
Tomaž Černe je diplomiral na prostorski smeri geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo leta 2001 ter
na isti fakulteti leta 2009 pridobil naziv magister znanosti komunalne smeri gradbeništva. Od leta 2001 je zaposlen
v podjetju IGEA d.o.o., kjer vodi projekte s področja urejanja prostora, urbane ekonomike, zemljiške politike ter
investicijskega inženiringa za javni in zasebni sektor. Od leta 2006 do 2012 je bil asistent na Fakulteti za
gradbeništvo in geodezijo (FGG) na področju komunalnega gospodarstva, urbane ekonomike in urejanja prostora
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in na teh področjih še vedno sodeluje s fakulteto kot vabljeni predavatelj, ki prenaša praktične izkušnje v študijski
proces. Trenutno je tudi predavatelj višje šole za predmete Urbanizem, Varstvo okolja in zakonodaja ter Okoljske
dajatve in financiranje. Od leta 2006 je predsednik Sekcije za urejanje prostora pri Zvezi geodetov Slovenije. Je
predstavnik Zveze geodetov Slovenije v partnerstvu Odgovorno do prostora! in od leta 2014 tudi koordinator
partnerstva. sodeluje Na področjih povezanih z urejanjem prostora in zemljiško politiko sodeluje tudi z Inženirsko
zbornico Slovenije.

V kolikor imate kakšna vprašanja v zvezi s tematiko, mnenja ali predloge, nam jih posredujte na
elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si in bomo poskrbeli, da jih predavateljica prejme še pred
začetkom seminarja. Prav tako pa vam bomo najkasneje dan pred izvedbo dogodka posredovali
tudi gradivo.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

Vljudno vabljeni!
Združenje občin Slovenije

