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Vlada posega v prostorsko zakonodajo z ukrepi, 
ki ne bodo dosegli ciljev  
 

Ljubljana, 22. junija 2012: Včeraj sta dve skupini organizirane civilne družbe s 
področja urejanja prostora, »Odgovorno do prostora!« in »Mreža za prostor«, na 
tiskovni konferenci v prostorih Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 
predstavili stališče do napovedanih sprememb prostorske zakonodaje, 
konkretno do novel Zakona o graditvi objektov in Zakona o prostorskem 
načrtovanju. Skupini spremembam zakonodaje načeloma ne nasprotujeta, ker 
tudi sami vztrajno pozivata k nujnim izboljšavam, vendar pa ocenjujeta, da jih 
predlagane spremembe ne prinašajo. Obe skupini se odzivata z namenom 
prekiniti prakso hitrega sprejemanja premalo domišljenih zakonskih rešitev, ki v 
praksi ne le, da ne dosežejo zastavljenih ciljev, temveč dosegajo celo nasprotne 
učinke.  

Kako alarmantne so razmere kaže tudi to, da je povezane strokovne, stanovske, 
nevladne in izobraževalne organizacije tokrat podprlo kar 1700 udeležencev ankete, 
s katero sta Inženirska zbornica Slovenije in Zbornica za arhitekturo in prostor pozvali k 
izražanju mnenja do predlaganih spremembah zakonodaje.  

V obeh skupinah zbrane organizacije civilne družbe poenoteno ugotavljajo, da 
najnovejši predlog Vlade ob nekaterih dobrodošlih spremembah predvideva tudi 
skrajno sporne rešitve, kot so legalizacije črnih gradenj ali ukinitev obvezne revizije 
projektov za zahtevne objekte, ki bi pogoje za gradnjo in prostorski razvoj Slovenije v 
celoti umaknile iz okvira evropske tradicije in kulture. Tako kot druge spremembe 
zakonov, ki posegajo v sistem urejanja prostora, kot so spremembe Zakona o 
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in spremembe Zakona o 
kmetijskih zemljiščih, tudi predlagane spremembe v glavnem sledijo kratkoročni in 
enostranski logiki ukinjanja različnih »ovir« za investitorje, brez premisleka o 
dolgoročnih posledicah zakonov. 

Vlada v prostorsko zakonodajo posega brez javne razprave in v naglici, da bi 
pospešila postopke priprave dokumentacije za gradnjo. Zbrane organizacije to še 
posebej skrbi zato, ker sta se s podobnimi cilji in na precej podoben način 
sprememb prostorske zakonodaje lotili že vsaj zadnji dve vladi, razmere v 
urejanju prostora pa se niso v ničemer izboljšale, postopki so vse daljši, sistem pa 
vedno bolj nepregleden. Skupini sta prepričani, da so prav nezadostna razprava, 
nepoznavanje dejanskih problemov in neupoštevanje opozoril iz prakse in civilne 
družbe ključni razlogi za neuspešnost dosedanjih sprememb. 

Želene poenostavitve postopkov se tičejo mnogih različnih akterjev pri urejanju 
prostora, od različnih sektorjev do občin prek načrtovalcev do splošne javnosti, in zato 
nujno terjajo njihovo vključitev že pri opredelitvi problemov, iskanju rešitev in njihovem 
oblikovanju. Pozornost mora biti namenjena razlogom za težave, analizi stanja, 
razmisleku o različnih rešitvah in presoji njihovih posledic. Konsenz o optimalnih 
rešitvah je treba doseči v čim širši javni razpravi, s čimer se okrepi ozaveščenost o 
problemih in rešitvah ter porazdeli odgovornost za izvajanje rešitev. 

Skupini Odgovorno do prostora! in Mreža za prostor zato oporekata nujnemu 
postopku sprejemanja obeh ključnih zakonov. Nujni postopek je predviden zaradi 
interesov varnosti ali obrambe države, zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali 



zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. V zakonskih 
predlogih nujnost ni ustrezno obrazložena, zato je izključevanje javnosti pri obravnavi 
zakonov neutemeljeno, tak postopek pa kaže na namerno izogibanje sodelovanja 
javnosti in širše razprave o predlaganih rešitvah. 

Strokovna civilna družba je tej vladi že večkrat predlagala sodelovanje, pred tedni pa 
sta obe skupini Ministrstvu za infrastrukturo in prostor posredovali tudi vsaka svoje 
predloge sprememb zakonodaje, prva o spremembah postopka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, druga pa za izboljšanje sodelovanja javnosti pri občinskem 
prostorskem načrtovanju. Oboji predlogi so bili oblikovani v široki javni razpravi. Na 
predloge zaenkrat nista dobili odziva. 

 

V prilogi je povzetek konkretnih pripomb na posamezne zakone. 

 

Več informacij: 

leon.kobetic@locus.si,  glede pripomb na Zakon o prostorskem načrtovanju 

helena.kovac@geoplan.si, glede pripomb na Zakon o graditvi objektov 

darja.matjašec@zaps.si, glede nasprotovanja ukinitvi instituta javnega natečaja 

aleš.mlakar@siol.com, glede stališča do sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih 

 

Kontakt skupine »Odgovorno do prostora!« 

Maja Simoneti, koordinatorka, maja.simoneti@ipop.si  

T: 0590 63 682 

 

Kontakt Mreže za prostor 

Marko Peterlin, koordinator, marko.peterlin@ipop.si 
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