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Zadeva:  Odziv Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije  na vložitev predlogov Zakona o 
urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih v 
vladno proceduro  

 
 
 
 
Spoštovani,  
 
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije  smo na spletni strani e-Uprava zasledili, da so bili 
dne 22.11.2016 v vladno proceduro vloženi predlogi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), 
Gradbenega zakona (GZ) in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih (ZPAI). Predlogi zakonov 
izhajajo iz osnutkov, ki so bili javno obravnavani, nato pa dopolnjeni v predloge. 
 
V začetku oktobra 2016 je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v nadaljnjo javno obravnavo in 
medresorsko razpravo podalo predloge prej navedenih treh novih zakonov ter določilo rok za oddajo 
pripomb do 4.11.2016.  
 
DUPPS je ob pregledu predlogov treh zakonov, s katerimi se celovito prenavlja področje urejanja 
prostora in graditve objektov ter opravljanje dejavnosti, ugotovilo, da njihova vsebina in obsežnost 
zahtevata daljšo in poglobljeno obravnavo. Poleg tega je bil v čas javne obravnave vključen tudi teden 
šolskih počitnic, kar je vplivalo na odsotnost strokovnjakov, ki so se vključili v javno obravnavo 
objavljenih gradiv.  
 
Zato smo se društvo DUPPS priključili pozivu skupine Odgovorno do prostora (OdP!), katere člani smo,  
za podaljšanje roka za oddajo pripomb in predlogov. V okviru  OdP! smo tudi sodelovali pri pripravi 
pripomb in predlogov k predlogom treh novih zakonov.  
 
V odgovoru na pobudo za podaljšanje roka ste navedli, da roka ne nameravate podaljšati, saj želite 
pripombe in predloge prejeti v takšnem časovnem preseku, da bo možna njihova ustrezna obravnava 
ob upoštevanju zastavljene časovne dinamike projekta, ter da boste upoštevali tudi naknadno prejete 
pripombe. Zato smo vas v prvem delu posredovanih pripomb na gradbeni zakon v okviru OdP! 
obvestili, da bomo dodatne pripombe posredovali najkasneje do konca meseca novembra 2016, kar je 
bilo tudi storjeno. 

Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska 47 
1000 Ljubljana 
 
 
Ljubljana, 6.12.2016 
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V vašem sporočilu ste tudi navedli, da boste po prejemu pripomb in predlogov zaradi zahtevnosti in 
obsega gradiv zagotovili še intenzivno usklajevanje s posameznimi deležniki ali skupinami le-teh, čemur 
boste namenili obdobje po končani javni razpravi.  
 
V primeru, da ste že pristopili k vladni proceduri in vložili neusklajene predloge ZUreP-2, GZ in ZPAI v 
sprejem, pa zahtevamo, da se predlogi zakonov umaknejo iz vladne procedure, ter se najprej uskladijo 
s podanimi pripombami in predlogi, ki smo jih poslali.  
 
Pripombe, ki smo jih kot strokovna združenja podali na novo gradivo predlogov, so obsežne in 
pomembne, predvsem pa nujna podlaga za nadaljnji dialog. So ključnega pomena za pravilen razvoj 
prostora in okolja, zato je  treba v proceduri nameniti  dovolj časa za javno obravnavo in se še naprej 
usklajevati z uporabniki in s stroko – v skupnem cilji sodobne, a dobro premišljene in uporabne nove 
prostorske in gradbene zakonodaje. 
 
 
Lepo pozdravljeni! 

 
 
 
 
 

Predsednica DUPPS 

dr. Liljana Jankovič Grobelšek, univ.dipl.inž.arh. 

 
 
 
 
 
 
V vednost:  
- Kabinet predsednika Vlade RS, po e-pošti: gp.kpv@gov.si; mojca.stropnik@gov.si 
- Ministrstvo za javno upravo, po e-pošti: boris.koprivnikar@gov.si; roman.lavtar@gov.si; gp.mju@gov.si 
- Odgovorno do prostora - OdP! 
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