V organizaciji Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije vas vabimo
na prvo okroglo mizo v nizu
PROSTORSKIH RAZPRAV
z naslovom

SISTEMSKI POGLED NA SPREMINJANJE PROSTORSKE
ZAKONODAJE
Okrogla miza bo potekala v četrtek 17. junija 2021 ob 14.00 uri.
Zaradi še vedno nestabilne epidemiološke situacije bo izvedena na daljavo. Prosimo, da svojo
udeležbo do 16.6.2021, prijavite na elektronski naslov drustvo.dupps1@gmail.com. Na podlagi prijave
vam bomo nato poslali povezavo na dogodek, ki bo potekal preko zoom aplikacije.
Na povezavo se prijavite s svojim imenom in priimkom vsaj pet minut prej. Udeležba je brezplačna.
Vsi udeleženci bodo imeli možnost razpravljati glasovno ali preko klepetalnice.
Moderator: mag. Miran Gajšek
Vabljeni razpravljavci:
Georgi Bangiev, MOP
Rajko Sterguljc, URBIS d.o.o.
dr. Igor Bizjak, Urbanistični inštitut RS
Janez Ziherl, Mestna občina Kranj
Alenka Korenjak, ProstoRož

Vsebinska izhodišča za razpravo
Zakonodajna ureditev prostorskega planiranja Slovenije doživlja od leta 2002 pogoste sistemske
spremembe (na 3- 5 let), pri čemer ugotavljamo, da se stanje v prostoru ne izboljšuje. Slednje potrjujejo
tudi poročila o prostorskem razvoju (MOP 2001, 2016) in pozivi stroke k odgovornemu ravnanju s
prostorom (OdP!, 2010).
V Društvu urbanistov in prostorskih planerjev smo se zato odločili, da odpremo širšo strokovno razpravo,
o (ne)potrebnosti stalnega spreminjana prostorske zakonodaje. Trenutno stanje in prepričanje v družbi
je, da je s prostorsko zakonodajo nekaj narobe, vendar ugotavljamo, da nikoli ni jasno definirano kaj je
narobe. Pripravljavec zakona je v Predlogu novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) namreč
napisal, da se le ta sprejema zaradi odzivov strokovne in splošne javnosti na nekatere rešitve, ki so bile
uveljavljene z ZUreP-2. Iz predlaganih popravkov pa se izkazuje, da so nove rešitve, bolj kot ne,
namenjene le nujnim popravkom zakonodaje, ki prav tako niso preverjeni in bodo lahko vodili ponovno
v nove popravke. Zato smo mnenja, da je treba k spremembam zakona o urejanju prostora pristopiti
bolj sistematično in celovito.

Cilj okrogle mize je oblikovati priporočila za sistemski pristop k urejanju področja, da bo stroki,
investitorjem, lastnikom nepremičnin, javnosti in drugim deležnikom omogočeno na jasen, stabilen in
varen način uresničevati svoje interese v prostoru ob spoštovanju razvojnih in varstvenih vidikov
urejanja prostora v Sloveniji, ki bodo tudi v skladu z mednarodnimi cilji in standardi (npr. Nova urbana
agenda, UN Habitat III; 2016).
V nadaljevanju podajamo nekaj izhodišč, o katerih se bomo pogovarjali z razpravljavci in drugi
udeleženci okrogle mize:
Potreba po novih sistemskih rešitvah je stalno in močno prisotna, vendar se kaže pretežno v:
- stalnem spreminjanju uporabljenih izrazov (planiranje/ načrtovanje, trajnostno/ vzdržno, stavbna/
gradbena parcela ipd.),
- spreminjanju vloge in pomena prostorskih aktov (predvsem na regionalni ravni),
- uvajanju novih odlokov (predvsem v ZUreP-2, 2017) ter
- menjavanju njihove vloge in pomena v sistemu prostorskega planiranja (strateški/ izvedbeni
prostorski akti).
Ugotavljamo, da so spremembe prostorske zakonodaje praviloma pripravljene:
- brez poglobljene ocene izvajanja obstoječih zakonodajnih rešitev (zaradi njihovega pogostega
spreminjanja se niti ne morejo uveljaviti, ko že doživijo nove spremembe),
- brez jasnih ciljev za učinkovitejši sistema urejanja prostora,
- brez horizontalnega sodelovanja med sektorji, s čimer bi zagotovili večjo stopnjo usklajenosti med
razvojnimi in varstvenimi potrebami,
- s prevelikim razkorakom med državno upravo in lokalno samoupravo brez vmesne regionalne ravni
odločanja ter sprejemanja odgovornosti in
- na podlagi šibkega vključevanja stroke in z minimalnim vključevanjem širše javnosti,
- v odsotnosti načrta izvajanja zakonskih določb (šibek nadzor nad izvajanjem posegov v prostor).
Nenazadnje pa ugotavljamo tudi premajhno skrb za izobraževanje kadrov ter raziskovalno dejavnost na
področju urejanja prostora, s čimer se siromašijo strokovne službe ter hkrati povečuje njihova vse večja
politična odvisnost.
Namen okrogle mize je, skozi konstruktivno razpravo oblikovati skupne zaključke, ki jih bomo
posredovali tako ključnim odločevalcem kot širši javnosti.

Vljudno vabljeni, da tudi sami delite svoja strokovna mnenja in stališča v razpravi.

V pričakovanju konstruktivne razprave vas lepo pozdravljamo,

Izvršni odbor DUPPS

