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Zadeva: Komentar in pripombe Mreže za prostor na drugi osnutek Zakona o urejanju prostora 

 

Mreža za prostor, ki je mreža nevladnih organizacij na področju trajnostnega urejanja prostora, v 

nadaljevanju podaja komentar in predloge k drugemu osnutku Zakona o urejanju prostora, ki ga je 

naslovno ministrstvo dalo v javno obravnavo.  

 

Pozdravljamo izboljšave besedila glede na prvi osnutek in menimo, da je strokovna ekipa, ki je delala na 

tem opravila res veliko delo. Posebej izražamo zadovoljstvo nad dobrim upoštevanjem Aarhuške konvencije 

in široke možnosti vključevanja javnosti v različnih postopkih, zgodnjih fazah in po javnosti prilagojenih 

postopkih. Izredno dobrodošla je vzpostavitev učinkovitega pravnega varstva glede prostorskih načrtov in 

možnost uporabe teh s strani nevladnih organizacij s statusom v javnem interesu, ki ga zakon tudi ureja, 

pa tudi sodelovanje nevladnih organizacij v prostorskem svetu. Posebej nas veseli, da ste sledili predlogu 

mreže glede pomembnejše vloge civilnih iniciativ. Z navedenim bodo odpravljeni problemi glede 

implementacije Aarhuške konvencije na katere smo opozarjali. Upamo, da se bo na tej zakonski podlagi 

razvila dobra praksa učinkovitega in trajnostnega urejanja prostora. 

 

V nadaljevanju zato podajamo samo nekatere pripombe, ki se nanašajo na javne zelene površine in celovito 

obravnavo in upravljanje sosesk, ki niso bile upoštevane, se nam pa zdijo pomembne zaradi ohranjanja 

javnih površin. V mreži smo naredili analizo (priloga) stanja zelenih javnih površin v urbanem okolju in pri 

tem zaznali precej perečo problematiko, ki bi jo moral nasloviti tudi Zakon o urejanju prostora. Predvsem, 

kjer je koncentracija prebivalstva večja, to je v stanovanjskih soseskah, bi moral prav ta zakon dati 

usmeritve glede ohranjanja in upravljanja zelenih javnih površin v kontekstu naraščajočega konflikta med 

zasebnim in javnim. To pomeni, da bi bilo potrebno soseske tudi obravnavati kot smiselno zaokrožene 

enote in jih celovito upravljati v sodelovanju s prebivalstvom, upoštevajoč njihove potrebe (ki pa jih je 

treba trajnostno usmerjati - možnost lokalne pisarne urbane prenove. Podrobnejše smernice tako za lenene 

javne površine in celovito prenovo sosesk seveda sodijo v Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in 

Državni prostorski red, vendar pa bi k urejanju zatečenih problemov pripomogla minimalna zakonska 

ureditev oziroma varstvo. 
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 Predlog k 3. členu (Uporabljeni pojmi): 

 

Točka 10 in 11 (prostorsko planiranje in prostorsko načrtovanje): glede na enak pomen plana in 

načrta je mogoče nekoliko nerodno, da se vsak pojem posebej kot različne. To bo lahko v praksi tudi 

povzročalo zmedo. Predlagamo izboljšavo v naslednjem smislu: 

 

10. prostorsko razvojno načrtovanje je instrument urejanja prostora, s katerim se v kontinuiranem procesu 

planiranja ob pretehtanju stanja in trendov prostorskega razvoja in družbeno-gospodarskih ter okoljskih 

pogojev v širšem prostoru Evropske unije opredeljujejo prihodnji prostorski razvoj države, regij in občin. 

Razvojno planiranje se udejanja skozi prostorske plane; 

11. urbanistično načrtovanje je instrument izvedbenega urejanja prostora. Je interdisciplinarna dejavnost, 

s katero se na način dogovarjanja in usklajevanja med deležniki urejanja prostora načrtuje prostorske 

ureditve, določa namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje za umestitev načrtovanih 

posegov v prostor in izboljšanje obstoječih fizičnih struktur. urbanistično načrtovanje se udejanja skozi 

prostorske akte, postopek lokacijske preveritve in postopek celovitega umeščanja; 

 

Točka 19 (javne površine): predlagamo, da se v opredelitev smiselno vključi še opredelitev zelenih 

površin, ko je to določala 19. točka 7. člena prvega osnutka in bi opredelitev javnih površin glasila: 

 

19. javne površine so grajene in zelene odprte površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena 
vsem, kot je javna prometa površina, trg, tržnica, ploščad, površina za evakuacijo prebivalstva, igrišče, 
sprehajališče, podhod, pasaža, park oziroma druga zelena površina, namenjena izboljšanju kvalitete 
bivanja v naselju ter podobne površine.  
 

Točka 23 (gradbena parcela): predlagana opredelitev je nekoliko nerodna, ker je pojmovno povezana 

s pojmom pripadajoče zemljišče objekta (točka 22), kar vnese zmedo v definicijo. Menimo, da je gradbena 

parcela več kot le to (tudi fundus stavbe) in predlagamo izboljšavo definicije v smislu: 

 

23. gradbena parcela je zemljišče pod, na ali nad objektom in njemu služeče pripadajoče zemljišče, 

potrebno za redno rabo objekta, Gradbena parcela je načrtovana v postopkih urbanističnega načrtovanja 

in določena na podlagi posamičnega pravnega oziroma upravnega akta. Gradbena parcela mora biti 

evidentirana v zemljiškem katastru pred začetkom gradnje. 

 

Predlog opredelitve pojma parcelacije: menimo, da bi bilo koristno v zakonu opredeliti tudi pojem 

parcelacije v smislu:  

 

Parcelacije zemljišč je načrtovanje razporeditve zemljiških mej, parcelacija stavbnih zemljišč pa je 

načrtovanje izvajanja razporeditve in oblikovanja zemljiških mej za namen vzpostavljanja gradbenih parcel; 

 

Točka 36 (prenova območja): glede na to, da 230. člen uporablja pojem »celovita prenova območja« 

bi bilo potrebno tudi ta pojem opredeliti v okviru točke 36 ali posebej. 
 

 Predlog k 21. členu (notranji razvoj naselij) 

 

Menimo, da bi bilo v tem določilu potrebno poudariti pomembnost sosesk in njihovega celovitega 

upravljanja, kar je eden temeljnih ukrepov za notranji razvoj naselja. K celoviti prenovi je potrebno 

pristopiti sistematično (projekt mora podati celovite rešitve za vse objekte in odprte površine soseske), v 

sodelovanju z lokalnimi prebivalci – primeri iz tujine (npr. Dunaj) kažejo, da lokalne pisarne urbane prenove 

omogočajo najbolj učinkovit način upravljanja prenove. Predlagamo, da se v 1. odstavku doda nova alineja, 

ki glasi: 
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- posebna pozornost nameni stanovanjskim soseskam in njihovi celoviti prenovi in upravljanju te v 

sodelovanju s prebivalci (lahko tudi z vzpostavitvijo lokalne pisarne urbane prenove). 

 

 Predlog k 193. členu (služnost v javno korist) 

 

Tako kot je urejeno za razlastitev (170. člen drugega osnutka), predlagamo, da se tudi služnost v javno 

korist lahko ustanovi za namen uporabe grajenega javnega dobra. Namreč kot je naša analiza ureditve 

javnih površin pokazala so te lahko tudi v zasebni lasti, normativni okvir pa ne daje podlag za urejanje 

razmerjih z zasebnimi lastniki (razen seveda Obligacijski zakonik). Menimo, da bi reševanju tega problema 

lahko dali podlago v tem zakonu tudi z ustanovitvijo služnosti v javno korist. 

 

Pripravila:       Koordinator Mreže za prostor 

Senka Vrbica       Marko Peterlin 

 

 

 

 

 


