
 

 
 

 
Mreža za prostor vabi na posvet 

 
VEČJI VPLIV JAVNOSTI IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ PRI 

OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTOVANJU 
 

dne 29.5.2013 od 9. do 13. ure v prireditvenem prostoru Knjižnice Prežihov Voranc na Viču,  
Tržaška cesta 47a, 1000 Ljubljana 

(več info o lokaciji: http://www.mklj.si/index.php/knjiznica-prezihov-voranc) 
 
 

Program 
 
9.00 do 9.20 – Uvodni pozdrav in predstavitev problematike in dosedanjih pobud 
   (Marko Peterlin, IPoP in Senka Vrbica, PIC) 
 
Predstavljena bo problematika vključevanja javnosti pri občinskem prostorskem načrtovanju in dosedanje 
zakonodajne pobude Mreže za prostor za odpravo teh problemov. 
 
9.20 do 10.00 – Predstavitev Primerjalnopravnega pregleda sistema prostorskega  
    načrtovanja glede sodelovanja javnosti  

   (Teja Baloh, PIC) 
 
Predstavljeni bodo rezultati primerjalno-pravne analize 9 evropskih držav glede sodelovanja javnosti v postopkih 
priprave lokalnih prostorskih načrtov. Pregled in primerjava z drugimi sistemi sta namreč pokazali na izrazito 
zaostajanje Slovenije pri informiranju in vključevanju javnosti v zgodnji fazi priprave občinskih prostorskih 
načrtov ter na pomanjkanje učinkovitih pravnih sredstev zoper sprejete akte. Iskanje konsenza med širšim 
krogom deležnikov je temelj odprte in demokratične družbe in hkrati pravi način za odpravo sedanjih problemov 
dolgotrajnih postopkov in vsiljenih odločitev. 
 
10.00 do 10.20 – Boljši predpisi za občinsko prostorsko načrtovanje  

     (Matija Kodra in Slavko Patekar, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo) 
 
Predstavljeni bodo dosežki programa za odpravo administrativnih ovir in smernice za boljši zakonodajni okvir za 
občinsko prostorsko načrtovanje. 
 
10.20 do 10.40 – Odmor za kavo in prigrizek 
 
10.40 do 11.00 – Razlogi za prenovo prostorske zakonodaje  

      (Luka Ivanič, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor) 
 
Normativni program Vlade RS za 2012 je predvideval nov Zakon o urejanju prostora. Predstavljeni bodo razlogi za 
prenovo glede na obstoječo zakonodajo. 
 
11.00 do 11.20 –  Pogled občin na občinsko prostorsko načrtovanje in vključevanje 
                               javnosti 
                             (Leo Kremžar, podpredsednik Skupnost občin Slovenije) 
 
Predstavljene bodo izkušnje, ki jih imajo občine glede sodelovanja javnosti pri občinskem prostorskem 
načrtovanju in težave občinskega prostorskega načrtovanja. 
 
11.20 do 13.00 – Razprava z oblikovanjem priporočil 
 
Na posvetu želimo skozi razpravo oblikovati tudi skupne zaključke in priporočila za boljše vključevanje javnosti in 
nevladnih organizacij v postopek občinskega prostorskega načrtovanja in dostop do pravnih sredstev. 
 
 

Zaradi omejenega prostora je obvezna čimprejšnja PRIJAVA  
na e-naslov pic@pic.si  ali telefon (01) 521 18 88. 


