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VSEBINA PREDSTAVITVE:                      

• osnovne opredelitve 

• vrste in hierarhija prostorskih aktov; 

• vrste prostorskih ureditev; 

• pristojnosti občine na področju urejanja prostora; 

• OPN in njegove vsebine, pomembne z vidika OVE; 

• lokacijska preveritev – novi instrument prostorskega 
načrtovanja; 

• upravni spor zoper prostorski izvedbeni akt; 

• dovoljevanje posegov v prostor. 



TEMELJNE OPREDELITVE: 

• načrtujeta: država in občina 

• POMEMBNO: ločiti načrtovanje posegov v prostor in 
dovoljevanje posegov v prostor 

• dovoljuje: država (ministrstvo, pristojno za prostor in 
upravne enote)                                                                       

• različne pravne podlage: 

 za načrtovanje: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; 
Uradni list RS, št. 61/17) 

 za dovoljevanje: Gradbeni zakon (GZ; Uradni list RS, 
št. 61/17 in 72/17 – popravek)                                                                   



VRSTE PROSTORSKIH AKTOV (vir: MOP) 



HIERARHIJA PROSTORSKIH AKTOV (vir: MOP) 



VRSTE PROSTORSKIH UREDITEV: 

• PROSTORSKE UREDITVE: 
 

državnega pomena (za načrtovanje pristojna država; 
načrtujejo se z državnimi prostorskimi izvedbenimi akti); 
 

 lokalnega pomena (za načrtovanje pristojna občina s 
prostorskimi akti, ki jih sprejema občina); 
 

 skupnega pomena (prostorske ureditve državnega 
pomena, kadar jih je zaradi njihove povezanosti s 
prostorskimi ureditvami lokalnega pomena primerneje 
načrtovati na lokalni ravni, načrtujejo se s prostorskimi 
akti, ki jih sprejema občina). 



PROSTORSKE UREDITVE DRŽAVNEGA POMENA: 

• Prostorske ureditve državnega pomena na področju 
energetske infrastrukture: 
 elektrarne z nazivno električno močjo najmanj 10 MW; 
 elektrarne za soproizvodnjo toplote in električne energije z nazivno 

električno močjo najmanj 30 MW; 
 elektroenergetski vodi z nazivno napetostjo najmanj 110 kV in 

dolžino najmanj 1 km; 
 plinovodi s premerom najmanj 150 mm, če sta njihov delovni tlak 

višji od 16 barov in dolžina najmanj 1 km; 
 naftovodi in produktovodi s premerom najmanj 150 mm in dolžine 

najmanj 1 km; 
 skladišča zemeljskega plina z zmogljivostjo najmanj 6 mio m3; 
 skladišča UZP z zmogljivostjo najmanj 10.000 m3; 
 skladišča fosilnih tekočih goriv z zmogljivostjo najmanj 10.000 m3; 
 skladišča UNP z zmogljivostjo najmanj 10.000 m3. 



PROSTORSKE UREDITVE LOKALNEGA POMENA: 

• Prostorske ureditve lokalnega pomena: 
 so neposredno namenjene opravljanju občinskih gospodarskih 

javnih služb; 
 so neposredno namenjene opravljanju lokalnih in državnih 

negospodarskih javnih služb; 
 so namenjene opravljanju gospodarskih in negospodarskih 

dejavnosti; 
 so namenjene bivanju; 
 občinsko grajeno javno dobro; 
 so namenjene izkoriščanju mineralnih surovin; 
 druge prostorske ureditve, ki niso prostorske ureditve državnega 

pomena. 



PRISTOJNOSTI OBČINE: 

• Priprava PA na občinski in medobčinski ravni; 

• Sodelovanje pri pripravi RPP in PA države; 

• Določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine; 

• Načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena, 
določanje NRP, določanje PIP; 

• Izvajanje prostorskih ukrepov in nalog zemljiške politike; 

• Izvajanje nalog, povezanih s PIS; 

• Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb PA, ki jih 
sprejme občina, če ni to predmet inšpekcijskih postopkov 
in pristojnosti, določenih z drugim zakonom. 
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BISTVENI PROSTORSKI AKT OBČINE:                      

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN): 
 

 je samostojni prostorski akt, podoben dosedanjemu 
izvedbenemu delu OPN; 

obvezen za vse občine; 

z njim se načrtujejo prostorske ureditve lokalnega 
pomena, določa namenska raba prostora ter PIP; 

 je podlaga za izdajo predodločb in gradbenih 
dovoljenj po predpisih, ki urejajo graditev, razen na 
območjih, kjer je predvidena izdelava OPPN; 

poseg v prostor mora biti skladen/dopusten po PA 
ne glede na to, ali je zanj potrebno dovoljenje. 



PRIPRAVA PROSTORSKIH AKTOV: 

• Pred pripravo PA se izdelajo strokovne podlage, ki po 
obsegu, vsebini in obliki ustrezajo problematiki in možnim 
rešitvam 

• Zakon določa postopek priprave in sprejemanja OPN;  

• Za pripravo PA se uporabljajo podatki iz prikaza stanja 
prostora in drugi podatki; 

• Bistvenega pomena je, da se s pobudami pravočasno 
vključimo v postopek priprave OPN in da se vključimo v 
postopek obravnave OPN 

• Upoštevajo se potrebe po prostoru, zato je pomembno, 
da so potrebe izražene in evidentirane; 



VSEBINE OPN, POMEMBNE Z VIDIKA OVE:                      

ustrezno opredeljena namenska raba prostora; 

ustrezno opredeljeni PIP, ki izrecno dopuščajo ali ne 
onemogočajo uporabe OVE:  
 glede namembnosti in vrste posegov v prostor; 

 glede lege objektov; 

 glede velikosti; 

 glede oblikovanja; 

 za parcelacijo; 

 glede izgradnje in priključevanja na GJI; 

 glede ohranjanja sestavin okolja in varovanja zdravja. 

Občina lahko v OPN na območju KZ dopusti gradnjo male 
vetrne elektrarne do nazivne moči 1 MW, če gre za KZ z 
boniteto manj kot 35. 



LOKACIJSKA PREVERITEV (1): 

 Prilagoditev in določitev natančne oblike in velikosti 
območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi (povečanje ali 

zmanjšanje za največ 20 %, povečanje ne sme preseči 600 m2, ne glede na 
število izvedenih postopkov) 

 Dopuščanje individualnega odstopanja od PIP po PA 
(obstajati morajo objektivne okoliščine – določa jih zakon, ne sme biti v 
nasprotju z javnim interesom, obstajati mora možnost, da se doseže 
gradbeni namen, možnost pozidave sosednjih zemljišč se ne sme 
zmanjšati, ne sme biti v nasprotju s pravnimi režimi ali državnimi PIA) 

 omogočanje začasne rabe prostora (določeni pogoji, kdaj je 

možno omogočati začasno rabo prostora; določiti je treba zemljišča, na 
katerih je možna začasna raba, trajanje, pogoje in druga vprašanja v zvezi z 
začasno rabo) 



LOKACIJSKA PREVERITEV (2): 

POSTOPEK LOKACIJSKE PREVERITVE: 

 Pobuda investitorja, ki se ji priloži elaborat lokacijske preveritve;  

 občina odmeri stroške in preveri skladnost elaborata;  

 občina pridobi mnenja NUP; 

 elaborat in pobuda se javno razgrneta za najmanj 15 dni, občina o 
razgrnitvi pisno obvesti lastnike sosednjih zemljišč;  

 stališča do pripomb iz razgrnitve; 

 OS lokacijsko preveritev potrdi ali zavrne v 60 dneh s sklepom; 

 sklep se objavi v uradnem glasilu in evidentira v PIS; 

 stroške lokacijske preveritve določi občina z odlokom in jih 
zaračuna investitorju po prejemu pobude; 

 potrebno, da je zagotovljeno sodelovanje občinskega urbanista. 



BISTVENA NOVOST PO ZUreP-2: 

• Zoper prostorske izvedbene akte je možen UPRAVNI SPOR 

SODNO VARSTVO ZOPER PROSTORSKE IZVEDBENE AKTE: 

• Rok: tri mesece od uveljavitve PIA 

• Možno izpodbijati določitev namenske rabe prostora,  
določitev PIP, najustreznejšo varianto 

• Tožbo lahko vloži oseba, za katero ima PIA bistvene 
posledice, nevladna organizacija z aktivnim statusom, 
državno odvetništvo na zahtevo vlade 

• Sodišče PIA odpravi ali razveljavi 

• Možne zahteve za odpravo škodljivih posledic, možne 
zahteve za odškodnino po pravilih civilnega prava 



DOVOLJEVANJE POSEGOV V PROSTOR: 

• Uredba o razvrščanju objektov (Ur. list RS, št. 37/18): 
 enostavni objekti; 
 nezahtevni objekti; 
 manj zahtevni objekti; 
 zahtevni objekti. 

• opredeljeni enostavni, nezahtevni in zahtevni objekti, 
ostali so manj zahtevni. 

• uredba se ne uporablja za razvrščanje enostavnih 
objektov in vzdrževanje objektov, ki jih določajo predpisi 
s področja energetike. 



RAZVRSTITEV ENERGETSKIH OBJEKTOV: 

• 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: 
 enostavni: določeni s predpisi s področja energetike 
 nezahtevni: noben 
 zahtevni: električna moč na pragu nad 5 MW; vsi jedrski energetski 

objekti; fotonapetostna elektrarna z električno močjo na pragu nad 
1 MW 

 manj zahtevni: vsi ostali. 

• Vzdrževalna dela v javno korist: opredeljena z Uredbo o 
vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike 
(Ur. list RS, 37/18). 



DOVOLJEVANJE GRADENJ (1): 

• Gradbena dovoljenja izdaja država: 
 Za objekte državnega pomena in objekte z vplivi na okolje: 

ministrstvo, pristojno za gradbene zadeve 
 Za ostale objekte: upravna enota, na območju katere je objekt, za 

katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja 

• Objekti državnega pomena na področju energetike: 
 elektrarne z nazivno električno močjo 10 MW ali več; 
 naftovodi s premerom 300 mm ali več; 
 plinovodi z obratovalnim tlakom, višjim od 16 barov; 
 elektroenergetski vodi napetosti 110 kV in več 
     vsi vodi s pripadajočimi funkcionalnimi objekti. 



DOVOLJEVANJE GRADENJ (2): 

• Za enostavni objekt, vzdrževanje objektov in vzdrževalna 
dela v javno korist gradbeno dovoljenje ni potrebno, 
gradnja pa ne sme biti v nasprotju s prostorskim 
izvedbenim aktom, predpisi, s katerimi se podrobneje 
določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi. 

• dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja: 
opredeljuje Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije 
in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. list RS, št. 
36/18 in 51/18 – popravek) 
 določa tudi dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja 

za nezahtevne objekte (DNZO) – 26. člen pravilnika;  
 zahteva za izdajo GD za NZO se vloži na obrazcu 11B. 



VPRAŠANJA IZ PRAKSE (1): 



VPRAŠANJA IZ PRAKSE (2): 



VPRAŠANJA IZ PRAKSE (2): 



PRIPOROČILA:                      

• Čim bolje se seznaniti z določili ZUreP-2; glede 
na številne možnosti, ki jih nudi, je to še bolj 
pomembno, kot v prejšnjih ureditvah 

• S pobudami se pravočasno vključiti v postopek 
priprave PA in sodelovati v postopku obravnave PA; 
preveriti ustreznost določil PA z vidika OVE; 

• Predvsem – kot vedno - potrebno uporabiti ZKP! 

• Natančno brati zakon! Biti pozoren tudi na 
vsebine, ki jih običajno preskočimo, kot 
pomen izrazov, načela, pristojnosti, … kdo je v 
katerem postopku in zakaj! 



 

Hvala za pozornost! 


