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Številka: 007-10/2020 
Datum: 4. 11. 2020 
 
 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska 48 
 
1000 Ljubljana 
Gp.mop@gov.si  
 
 
 
ZADEVA: PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O UREJANJU PROSTORA 
 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju podaja pripombe k predlog Zakona o 
urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-3). 
 
44. člen 
Predlagamo črtanje drugega odstavka. 
 
Obrazložitev: 
Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS) je ceh, kateri skrbi predvsem za ustrezne 
delovne pogoje svojih članov in preprečuje preveliko konkurenco na tržišču s tem, da 
postavlja minimalne standarde. Ta logika ne sme vdreti v javno upravo in prav to je 
poklicni skupini arhitektov uspelo, saj so svojim članom na ta način zagotovili zaposlitev v 
javni upravi preko zakona. Občinski urbanist je oseba z veliko praktičnimi izkušnjami s 
terena in te so pri kakovostnem opravljanju dela neprecenljive.  
 
44. člen 
Predlagamo spremembo devetega odstavka, ki naj se glasi: 
» (9) Seznam občinskih urbanistov vodi ministrstvo.« 
 
Obrazložitev: 
298. člen je zagotovo boljša rešitev, kot dosedanja, ki je res diskriminatorna do 
strokovnjakov, ki na občinah delujejo na področju urejanja prostora že več let (geodeti, 
geografi…) in imajo lahko tudi ustreznejša znanja od arhitektov, poleg tega pa prostor 
lokalno bolje poznajo in imajo več izkušenj, kot arhitekti lahko s povsem drugega konca 
države. Zato je zelo pomembno, da to določilo varuje javne uslužbence, brez zaostrovanja 
dodatnih pogojev. 
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52. člen  
Četrta alineja člena, kot spremljajoče gradivo prostorskega izvedbenega akta, določa 
poročilo o sodelovanju z javnostjo. V zvezi s tem bi prosili za pojasnilo ali bo za to 
predpisan kakšen obrazec ali bo šlo za kronološko, sistematsko poročilo. 
 
107.a člen 
Predlagamo, dopolnitev drugega stavka drugega odstavka, ki naj se glasi: »Če oceni, da 
ne bo izvedla celovite presoje vplivov na okolje, svojo odločitev preveri pri ministrstvu, 
pristojnem za izdajo ocene o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, ki mora 
v roku 30 dni sporočiti svojo oceno o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na 
okolje.« 
 
Obrazložitev: 
Potrebno je določiti rok v katerem mora ministrstvo podati svojo oceno o obveznosti  
izvedbe celovite presoj vplivov na okolje. 
 
108. člen  
Drugi odstavek določa, da župan za pripravo OPN s sklepom imenuje projektno skupino. 
Prosili bi za pojasnilo in podrobnejšo določitev kdo naj bi sestavljal to skupino, saj obstaja 
bojazen, da bo pri izvajanju tega člena prihajalo do številnih vprašanj in nejasnosti. Prav 
tako bi prosili za pojasnilo ali se s tem členom ureja tudi vprašanje vključevanja javnosti v 
oblikovanje in sprejem OPN:   
 
127. člen  
Predlagamo, da se prvemu odstavku doda nova, četrta alineja, ki naj se glasi: » – za 
namen omogočanja legalizacije objektov na podlagi 271.a člena tega zakona.« 
 
Obrazložitev: 
Menimo, da je potrebno navesti še dodatni namen lokacijske preveritve za omogočanje 
legalizacije objektov. 
 
131. člen 
Predlagamo spremembo oz. dopolnitev vseh treh alinej šestega odstavka, in sicer je v prvi 
alineji potrebno navesti, da se nanaša na  prvo in drugo alinejo 127. člena (določanje 
prostorskih  izvedbenih pogojev), druga alineja se nanaša na tretjo alinejo 127. člena 
(začasna raba prostora), tretja alineja pa se nanaša na dodano četrto alinejo 127. člena, ki 
omogoča legalizacije objektov. 
 
221. člen 
Predlagamo spremembo prve alineje prvega odstavka, ki naj se glasi: »- po prejemu 
poziva za odmero komunalnega prispevka od pristojnega upravnega organa za gradbene 
zadeve na podlagi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja« 
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Obrazložitev: 
Treba je ohraniti obstoječe besedilo, ki se nanaša na odmero in plačilo komunalnega 
prispevka za gradnjo nezahtevnega, manj zahtevnega in zahtevnega objekta. To je treba 
na isti način urediti tudi v Gradbenem zakonu.  
 
Obstoječa ureditev je za občino ugodnejša, saj brez plačila komunalnega prispevka ni 
možno izdati gradbenega dovoljenja (občina pridobi sredstva iz naslov komunalnega 
prispevka takoj). Dodatno pa je potrebno urediti sodelovanje občine v postopku 
uporabnega dovoljenja, saj se v fazi PZI in PID lahko tudi spremeni velikost objekta. V tem 
primeru lahko občina  primerja podatke iz gradbenega dovoljenja in podatke iz PID 
dokumentacije in po potrebi tudi obračuna dodatni komunalni prispevek kar je pogoj za 
izdajo uporabnega dovoljenja. 
 
270. člen 
Predlagamo ustrezno dopolnitev oz. popravek tretjega odstavka tega člena, saj je v 
tretjem odstavku napačno naveden deveti odstavek 111. člena, ki ne obstaja. 
 
271.a člen 
Predlagamo, da se doda nov drugi odstavek, ki povzame besedilo črtanega šestega 
odstavka 116. člena GZ. Ta naj se glasi: »Lokacijska preveritev se izvede tudi za namen 
legalizacije objekta zgrajenega pred uveljavitvijo Gradbenega zakona do faze grobih 
gradbenih del na kmetijskem zemljišču z bonitetno oceno nižjo od 40, ki se ugotovi na 
podlagi podatka o katastrski kulturi in katastrskem razredu parcele pred gradnjo in ob 
upoštevanju prevedbenih preglednic po katastrskih okrajih iz sistema katastrske 
klasifikacije v boniteto zemljišč.« Ostali odstavki 271.a člena naj se ustrezno preštevilčijo.  
 
Obrazložitev: 
Ukinitev možnosti legalizacije objektov zgrajenih na kmetijskem zemljišču bonitete do 40 
točk dejansko uvaja neenakost pred zakonom in ni skladna z namenom države, da v čim 
večji meri omogoči legalizacijo vseh nelegalnih objektov 
 
278. člen 
Predlagamo, da se drugemu odstavku doda nova, tretja alineja, ki naj se glasi: »Lahko 
občine izjemoma, vendar pred 1. januarjem 2023,  izvedejo spremembo OPN za 
posamezno območje brez določitve ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni 
razvoj naselij, kadar gre za investicijo v javnem interesu, ki ima podlago v  državnih, 
regijskih ali občinskih razvojnih programih.« 
 
Obrazložitev: 
Zakaj je potrebna dopolnitev v nadaljevanju podajamo primer občine. Npr. občina mora 
zaradi umeščanja navezovalne ceste na 3RO nujno izvesti spremembo OPN. 3RO pa je  
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strateška in zelo pomembna investicija tako za državni kot lokalni nivo. Ob tem imajo zelo 
zelo kratek rok za končanje postopka sprememb OPN.  Kljub temu navedeni člen v veljavni 
zakonodaji kot tudi v novem predlogu zakona od občine zahteva določitev ureditvenih 
območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij na celotnem območju občine, kar pa 
je, ker so časovno vezani,  skoraj nemogoče izpeljati.  Menimo, da bi bilo ob spremembi 
zakonodaje smiselno izjemoma, kadar gre za take primere, kjer gre za eno samo območje, 
ki pa je dokazano pomembno tako za državo kot regijo in občino, časovnica pa je žal 
izjemno kratka, dovoliti spremembo OPN tudi brez določitev navedenih podlag za območje 
celotne občine. 
 
V upanju, da boste posredovane pripombe upoštevali vas lepo pozdravljamo. Prosili pa bi 
tudi, da nas o tem tudi obvestite. 
 
 

                                                               
                                                                                      Robert SMRDELJ  
                                                                        Predsednik Združenja občin Slovenije 


