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Predmet: Končne pripombe OdP! na predlog Zakona o urejanju prostora 

Spoštovana gospa ministrica, spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovani člani vlade!  

Dne 16.11.2016 smo vam poslali prvi del pripomb skupine Odgovorno do prostora!1na predlog 
novega Zakona o urejanju prostora. Delne pripombe so se nanašale samo na poglavja: temeljne 
določbe, državna pravila urejanja prostora, deležniki v urejanju prostora, Strategija prostorskega 
razvoja Slovenije, prostorsko planiranje, prostorsko načrtovanje in celovito umeščanje. 

Tokrat vam v prilogi pošiljamo vse pripombe na zakon, ki poleg že poslanih obravnavajo še 
prostorske ukrepe, zemljiško politiko, gospodarjenje z zemljišči in spremljanje stanja prostora ter 
prostorski informacijski sistem. 

Končni obseg pripomb še dodatno utemeljuje naše dosedanje pozive za podaljšanje javne razprave 
in aktiven dialog med ministrstvom in stroko pred obravnavo zakona na vladi. Besedilo zakona je še 
terminološko, strukturno in vsebinsko nedodelano in takšno lahko povzroči še dodatno poslabšanje 
razmer. Menimo tudi, da področje urejanja prostora in z njim povezani predpisi potrebujejo resno 
reformo. Zato smo zaskrbljeni nad dejstvom, da se tako zahteven zakon piše brez, vsaj nam znane 
resne in jasno predstavljene analize stanja, ki bi odgovorila na vprašanje, kaj so resnični vzroki nizke 
učinkovitosti sistema urejanja prostora v Sloveniji in odgovorov na vprašanja kako, oziroma s 
katerimi ukrepi bomo ta sistem izboljšali. 

Zato vas tudi tokrat pozivamo, da si pred nadaljnjo obravnavo zakona na vladi vzamete dovolj časa 
za preučitev naših pripomb in za proces aktivnega in javnega sodelovanja s stroko in drugimi 
zainteresiranimi deležniki. Le takšen način delovanja bo prinesel rešitve, ki jih bo razumela in zato 
poosebila ter praktično uveljavila večina akterjev v sistemu urejanja prostora, kar bo zagotovilo 
skladen dolgoročni družbeni, okoljski in ekonomski razvoj Slovenije. 

Prosimo vas, da nam na naš poziv odgovorite. 
 
 
 
V imenu skupine Odgovorno do prostora! 
 
mag. Tomaž Černe, koordinator  

 
 
 
Poslano: 
- kabinet predsednika vlade, gp.kpv@gov.si 
- ministrstvo za okolje in prostor, gp.mop@gov.si 
- partnerji OdP! 

1 Partnerji projekta Odgovorno do prostora! so: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Inštitut za politike prostora, 
Fakulteta za arhitekturo - katedra za urbanizem, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Filozofska fakulteta - Oddelek za 
geografijo, Oddelek za krajinsko arhitekturo pri Biotehniški fakulteti, Inženirska zbornica Slovenije, Društvo urbanistov in 
prostorskih planerjev Slovenije, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Zveza geodetov Slovenije in Društvo arhitektov 
Pomurja. Projekt je v izhodišču podprlo preko 200 posameznikov, ki strokovno delujejo na področju urejanja prostora. 
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