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Vprašanja v zvezi z občinskim urbanistom
Vaš dopis, prejet po e-pošti dne 31. 5. 2022

Spoštovani,
Na nas ste naslovili vprašanja v zvezi z občinskim urbanistom in sicer eno od občin
zanima, kako je z izdajo mnenj na vloge, ki prispejo po 1. 6. 2022. Ali lahko kljub temu,
da občina še nima občinskega urbanista, izda mnenje? Ali stranke obvestijo, da do
nadaljnjega ne bo možno pridobiti mnenj z njihove strani?
Na vaše vprašanje vam posredujemo odgovor.
Vse občine bi morale imeti zagotovljeno sodelovanje občinskega urbanista že v skladu
z ZUreP-21 in sicer je 298. člen ZUreP-2 določal, da mora zagotoviti sodelovanje
občinskega urbanista v 2 letih po začetku uporabe ZUreP-2, torej do 1. 6. 2020.
ZUreP-32 je sicer nekoliko spremenil naloge občinskega urbanista in pogoje za njihovo
imenovanje, sočasno pa razširil možnosti, kdo lahko opravlja naloge občinskega
urbanista ter določil, da osebe, ki izpolnjujejo pogoje za občinskega urbanista v skladu
z ZUreP-2 to delo nadaljujejo tudi po ZUreP-3. Prav tako je bil z namenom, da so se
lahko (tudi) občine pripravile na izvajanje nalog v skladu z ZUreP-3 začetek uporabe
ZUreP-3 prolongiran za 5 mesecev od njegove uveljavitve.
Zato menimo, da ne more obstajati noben utemeljen razlog, da občina ne bi imela
zagotovljenega sodelovanje občinskega urbanista, ki bo opravljal naloge, kot jih določa
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Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17,
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)

ZUreP-3 in med katerimi je tudi otrditev mnenja o skladnosti dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenje z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti.

S spoštovanjem!

Pripravila:
Barbara Radovan
višja sekretarka

Saša Galonja
Vodja Sektorja za sistem prostora in
graditve
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