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Posvet na temo Lokacijske preveritve, dne 14. 2. 2019

Spoštovani!
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in Zbornica za arhitekturo
in prostor (v nadaljnjem besedilu: ZAPS) sta pristopila k organizaciji posvetov za člane ZAPS
in predstavnike občin, ki bodo namenjeni obravnavi različnih aktualnih tem, povezanih z
uporabo in izvajanjem nove prostorske in gradbene zakonodaje.
Namen posvetov bo izmenjava praktičnih izkušenj treh bistvenih udeležencev v postopkih
prostorskega načrtovanja: ministrstva, prostorskih načrtovalcev in občin. Cilj posvetov je
oblikovanje in krepitev dobrih praks.
Prvi tak posvet je bil izveden v četrtek, 14. 2. 2019 ob 13. uri, v prostorih Biotehniške fakultete,
v Ljubljani. Tema posveta je bila lokacijska preveritev.
V Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), ki
se je začel uporabljati dne 1. 6. 2018, je bila lokacijska preveritev vpeljana kot novost v naboru
instrumentov občinskega prostorskega načrtovanja
Ker gre za nov in še nepreizkušen instrument v aktualni praksi prostorskega načrtovanja, je
za njegovo lažje razumevanje in uporabo ministrstvo pripravilo »Priporočila za izvajanje
lokacijske
preveritve«
in
jih
objavilo
na
spletni
strani
na
naslovu:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/priporocila/pri
porocila_lokacijska_preveritev.pdf.
Priporočila za izvajanje lokacijske preveritve so bila pripravljena predvsem z namenom, da
občinam olajšajo pričetek izvajanja lokacijskih preveritev in da se tega lotevajo na poenoten
način.
Glavni zaključki posveta so dostopni na spletni strani ministrstva:
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/pojasnila_in_pripor
ocila_za_izvajanje_zakonodaje/

Na navedenem naslovu je omogočen tudi dostop do predstavitev, ki so jih na posvetu
predstavili:
- Alen Červ (Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja);
- Jelka Hudoklin (ACER d.o.o.);
- dr. Liljana Jankovič Grobelšek (Mestna občina Ljubljana).
S spoštovanjem,
Barbara RADOVAN
GENERALNA DIREKTORICA
DIREKTORATA ZA PROSTOR,
GRADITEV IN STANOVANJA
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