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VABILO 
 
 
Številka: 604-1/2022 
Datum: 17. 1. 2022 
 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar 
 

 SPREMEMBE ZUREP-3 ZA OBČINE 

 

Četrtek, 10. 2.  2022, od 9.00 do 12.30 ure 
 

Nov Zakon o urejanju prostora (ZUREP-3) je bil sprejet 9. decembra 2021. Veljati je začel 

31.12.2021, uporabljati pa se začne 1.6.2022. 

ZUREP-3 v ključnih rešitvah ne spreminja sistema urejanja prostora, ki ga je vzpostavil ZUREP-2 

temveč odpravlja nekatere pomanjkljivosti dosedanje ureditve: dopolnjuje temeljna pravila urejanja 

prostora, optimizira postopke priprave prostorskih aktov, dopolnjuje pomen in vlogo lokacijske 

preveritve, spreminja vlogo in naloge nekaterih udeležencev na področju urejanja prostora, 

prenavlja določila glede postopka določanja in evidentiranja gradbenih parcel, spreminja način 

odmere komunalnega prispevka, dopolnjuje vsebino prostorskega informacijskega sistema in način 

vzdrževanja podatkov evidence stavbnih zemljišč, način pridobivanja informacij iz prostorskih aktov 

ter izboljšuje možnost nadzora občine nad posegi v prostor preko mehanizma izdaje pogojev za 

poseg v prostor in soglasja za posege v prostor za katere se ne pridobiva gradbeno dovoljenje ter 

inšpekcijskega nadzora.  

Na seminarju bomo predstavili ZUREP – 3 v dveh delih. V prvem delu bodo na kratko predstavljene 

bistvene razlike med ZUREP-2 in ZUREP-3. V drugem delu pa bomo podrobneje predstavili 

spremembe ki jih prinaša ZUREP-3 na področjih, ki so posebej zanimiva oziroma pomembna za 

občine. 

Predavatelja na seminarju bosta mag. Tomaž Černe in Marinka Konečnik Kunst. 

Program predavanja: 

9.00 - 10.00 (mag. Tomaž Černe) 

Generalni pregled sprememb, ki jih prinaša ZUREP-3 po poglavjih  

10.00 – 12.00 (mag. Tomaž Černe, Marinka Konečnik Kunst) 

Spremembe ZUREP-3 ki so pomembne za delovanje občin: 
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- Pristojnosti občin 

- Državni prostorski red - pravila urejanja prostora, smernice nosilcev urejanja prostora 

- Udeleženci urejanja prostora 

- Občinski prostorski akti (spremembe vsebin, postopkov, prehodno obdobje) 

- Ukrepi zemljiške politike (razvojne stopnje stavbnih zemljišč, gradbena parcela, opremljanje 

stavbnih zemljišč in komunalni prispevek, predkupna pravica in razlastitev) 

- Prostorski informacijski sistem in izdaja informacij s področja urejanja prostora 

- Vloga občin pri zagotavljanju skladnosti posegov v prostor s predpisi 

- Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ZUREP-3, ki je v pristojnosti občin 

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, na 

katerega boste prejeli povezavo do spletnega seminarja. Za aktivno sodelovanje pa 

potrebujete tudi spletno kamero in mikrofon.  

 

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem 

pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja. 

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si 

Oziroma se prijavite preko spletnega obrazca 

 

       

 

 

 

Za dodatne informacije in vprašanja pišite na Združenje občin Slovenije na e-naslov 

info@zdruzenjeobcin.si 

 

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Združenje občin Slovenije 

SPLETNA PRIJAVA 

mailto:info@zdruzenjeobcin.si
mailto:info@zdruzenjeobcin.si
https://forms.gle/AKfXUfgrCuyDhEhq6

