Prostorska in gradbena zakonodaja v ponovni javni razpravi
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v ponovno javno obravnavo in medresorsko
razpravo podalo predloge treh novih zakonov – Zakona o urejanju prostora (ZUREP s
kazalom), Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, s
katerim, kot najava v pozivu, »celovito prenavlja področje urejanja prostora in graditve
objektov«.
DKAS je ob izteku (prve) javne razprave vseh treh zakonov (ZUreP-2, ZPAI in GZ) na
Ministrstvo za okolje in prostor posredovalo svoje pripombe in predloge za spremembe ter jih
podkrepilo s pismi podpore IFLA in IFLA Europe. Opozorili smo na nujnost njihove
medsebojne usklajenosti in hkratne izdelave osnutkov podzakonskih aktov in izpostavili, da bi
bilo treba pri njihovi končni pripravi zagotoviti vključevanje vseh relevantnih strok, pri čemer
smo izrazili interes oz. pripravljenost za sodelovanje. Na kratko smo izpostavili naslednje:
‐

Zakon o urejanju prostora (ZUrep 2): Podprli smo pripombe, pripravljene v okviru
skupine Odgovorno do prostora!, ki v osnovi podpira predlagane spremembe sistema
urejanja prostora, vendar pa predlaga veliko konceptualnih in nekaterih povsem
konkretnih sprememb. Med drugim smo izpostavili neustrezno mesto krajine v
veljavni zakonodaji in predlagali ter utemeljili uvedbo krajinskega načrta kot
prostorskega akta, ki bi bil analogen urbanističnemu načrtu in bi se pripravljal za širša
zavarovana območja po ZON in ZVKD za območja nasprotujočih si interesov in
sanacije razvrednotenj v krajini. S tem načrtom bi vpeljali tudi upravljavski del, s
katerim bi zagotovili njegovo aktivno izvajanje.

‐

Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih (ZPAI): Podprli smo sistem
reguliranih poklicev na način, da se še naprej kot taki štejejo poklici arhitekta,
krajinskega arhitekta in prostorskega načrtovalca (predlog ZAPS z dne 1. 12. 2015).
Poleg pripomb glede reguliranja pridobivanja prakse in delovanja družb pooblaščenih
arhitektov in inženirjev smo zahtevali črtanje navedka »v okviru svoje stroke« v
tretjem odstavku 4. člena. Ta se namreč v zakonu pojavi izključno pri opredeljevanju
področja dela krajinskega arhitekta, kar ni skladno z dejstvom, da
krajinskoarhitekturna stroka pokriva vsa področja prostorskega načrtovanja. To
zahtevo smo utemeljili s študijskim programom in dolgoletno prakso oz. z referencami
naših članov.

‐

Gradbeni zakon (GZ): Izpostavili smo pomen jasne terminologije in predlagali
definicije izrazov, pomembnih za naše področje dela (grajene površine, odprte
površine, poseg v prostor in zelene površine). Zahtevali smo analogijo v obravnavanju
arhitekturnih in krajinskoarhitekturnih rešitev in predlagali dopolnitve Priloge 1 - ta
določa, za katere posege in objekte je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje oz.
kakšna je potrebna dokumentacija (med drugim manjka večina gradbenoinženirskih
objektov ter vse ureditve odprtega prostora kot samostojne ureditve).

1

Bolj kot društvo pa so bili pri tem aktivni številni naši kolegi, ki so člani ZAPS, predvsem pa
Aleš Mlakar kot predsednik matične sekcije prostorskih načrtovalcev in Urban Švegl kot
predsednik matične sekcije krajinskih arhitektov. Usklajevanje je bilo zelo obsežno, stresno in
naporno, a žal tudi ne preveč uspešno. Nova zakonodaja krajinsko arhitekturo potiska ob rob
in nam zmanjšuje polje dela, hkrati pa tudi ne širi politike kvalitetnega prostorskega
načrtovanja. Žal pa nas tudi matična zbornica pri tem ne podpira.
Zato vas pozivamo/prosimo, da pregledate objavljane predloge vseh treh novih zakonov.
Ker je čas za razpravo kratek (predloge je treba oddati do petka, 4. novembra 2016, na
e-naslov: gp.mop@gov.si., oz. do 29.10.2016 na ZAPS: zakonodaja@zaps.si.), vas
prosimo, da pomagate društvu in matičnim sekcijam pri oblikovanju pripomb. Morda
se celo dogovorite s kolegi, da zadeve pregledate skupaj, v manjših skupinah in potem
svoje pripombe posredujete na naslov društva (info@dkas.si) najkasneje do 24. oktobra.
Zaradi časovne stiske predlagamo, da se osredotočite predvsem/vsaj na naslednje:
‐ status KA v vseh treh zakonih,
‐ potencialen obseg dela za našo stroko,
‐ priloga GZ, ki opredeljuje vrste posegov v prostor
Hvala.
S spoštovanjem,

UO DKAS

2

