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Izvajanje dolocb Zakona 0 prostorskem nacrtovanju - 3. priporocila in
pojasnila
Spostovani!

Na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor (v nadaljevanju: MOP-DzP) sma po
uveljavitvi Zakona 0 prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, st. 33/07; v nadaljevanju
besedilu: ZPNacrt) prejeli v pregled in tudi potrditev ze kar nekaj obcinskih prostorskih aktov.
Po dosedanjih opaZanjih in izkusnjah sma ocenili, da je treba za izboljsanje grad iv, ki jih
prejemamo ter za bolj usklajen patek postopkov priprave in sprejemanja novih prostorskih
aktov podati nekaj priporocil glede vasega oziroma nasega skupnega delovanja v teh
postopkih. Stem nadaljujemo serijo prvih dveh pojasnil in priporocil, ki sma jih na vas
naslovili ze spomladi 2007.
T okratna priporoeila se tieejo sledecih treh sklopov:

1. priprave in razposiljanja gradiv v ustrezni digitalni obliki,
2. doloeanja nabora nosilcev urejanja prostora v sklepih 0 zaeetku priprave
prostorskega akta in njihovega posledicnega delovanja v postopkih priprave
prostorskih aktov,
3. vloge tukajsnjega ministrstva kat koordinatorja priprave OPN in
4. oblike tekstualnega deja prostorskega akta.
Ad 1.
Za potrebe izmenjave podatkov med obcinami in nosilci urejanja prostora preko spleta
priporoeamo, da digitalne podatke pripravite na tak nacin, da bo omogoeena njihova cim
sirSa uporaba. Tekstualni del akta naj bo pripravljen v formatu PDF. graficni del in/ali
kartografski podatki v formatu DWF (resolucija zapisa rastrskih datotek naj bo med 100 in
150 DPI). v kolikor je mogoce pa prosimo, da posamezne vsebinske sloje pripravite tudi v
SHP obliki. Mape (direktoriji) in datoteke naj bodo poimenovani na tak nacin, da je iz imena
razvidno za kaksno vsebino gre. Pri pripravi digitalnih podatkov upostevajte. da je za
nemoteno izmenjavo pomembna predvsem velikost datotek.

Ad 2.
Po pregledu sklepov 0 zacetku postopka priprave prostorskega akta pri mnogih obcinskih
prostorskih nacrtih (V nadaljevanju: OPN) kat tudi obcinskih podrobnih prostorskih naCrtih (V

nadaljevanju:OPPN) ugotavljamo,da obcine pogosto doloeajo preobsezennabor nosilcev
urejanja prostora, ki bode podajali smemice za nacrtovane prostorske ureditve iz njihove
pristojnosti.To v nadaljevanjupostopka predstavlja precejsnjo obremenitevtake za same
obcine (v primeru OPN in OPPN), kat tudi za tukajsnje ministrstvo(v primeru OPN). Tako
priporoeamo,da ob pripravi sklepa 0 zaeetku postopka priprave prostorskegaakta skrbno
preucite nabor nosilcev, katerih smemice in mnenja baste potrebovali oziroma bode
zahtevana. Ker smemice predstavljajo konkretizacijo dolocb sektorskih predpisov na
nacrtovano obmoeje oziroma na nacrtovane prostorske ureditve, je razumljivo, da je
potrebno za smemice in kasneje mnenja zaprosati dejansko sarno tiste nosilce urejanja
prostora, v katerih pravno doloeene in varovane dobrine in interese se z nacrtovanimi
prostorskimiureditvamiposega na naertovanemobmocju.Definicijenosi/cev urejanja
prostoraiz 10. tocke prvegaodstavka2. clena ZPNacrt namrecne gre razumetina naCin,da
so to vedno cisto vsa ministrstva,organi lokalnihskupnosti,izvajalcilokalnihsluzb ter nosilci
javnih pooblastil, ki teritorialno pokrivajo oziroma so pristojni za obmocje neke obcine,
temvec na nacin, da so to tisti od nastetih,v katerih pravnodoloeenein varovanedobrine in
interesese z nacrtovanjemkonkretnoposega.
Ad 3.
Ob pripravi novih OPN (kot tudi ob dokoneanju SPRO in PRO po eetrtem odstavku 98. Clena
ZPNaCrt fer ob pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov obCin po
drugem odstavku 96. Clena ZPNaCrt) ugotavljamo, da se obCine vse od uveljavitve ZPNaert
dalje praviloma posluzujejo moznosti, ki jim jo daje na voljo 49. elen ZPNaert. Gre za
instrument usklajevanja med obcino in nosilci urejanja prostora, kadar obcina zaradi prejetih
smernic ne more uskladiti osnutka OPN. V takih primerih se na pobudo obcine usklajevanje
organizira in vodi s strani MOP-DzP. Na podlagi dosedanjih izkusenj vas obveseamo, da
lahko ze v fazi priprave osnutka OPN, torej preden baste formalno zaprosili za smernioo
nosiloov urejanja prostora, v sodelovanju z MOP-DzP preverite ustreznost pripravljenega
gradiva fer po moznosti uskladite svoje razvojne potrebe s sektorskimi predpisi in rezimi.
Cimprejsnja identifikacija morebitnih problemov in neskladij in njihova zgodnje odpravljanje je
namree kljuenega pomena za uspesno pripravo akta. Kolikor se v tej fazi morebitni problemi
in neskladja ne bi razresili, lahko v fazi potrditve predloga obcinskega prostorskega nacrta ob
izdaji morebitnih negativnih mnenj nosilcev urejanja prostora pride do zapletov pri potrditvi
akta, ki bi posledicno lahko 0010 onemogocili njegov sprejem oziroma bi bile potrebno
postopek v doloeenih fazah ponoviti.
V povezavi Z usklajevanjem smernic v fazi priprave dopolnjenega osnutka OPN pa bi vas iz
naslova zagotavljanja kvalitetnih resitev in dobrega medsebojnega sodelovanja prosili, da na
MOP-DzP vedno posljete tudi dopolnjeni osnutek OPN, kakrSnega boste tudi javno
razgrinjaIi, sploh calker bomo pri njegovem nastanku skozi usklajevanje smernic sodelovali
tudi mi.
Vse navedeno v tej tocki se nanasa ne sarno na pripravo OPN, ternvec srniselno tudi na vse
postopke sprernernb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov, ki jih boste na podlagi
drugega odstavka 96. clena ZPNacrt vodili do 14. oktobra 2009 (torej do dne, ko je na
podlagi prvega odstavka 95. clena ZPNacrt potrebno sprejeti OPN).

Ad 4.
pogosto ugotavljamo, da tekstualni deli dopolnjenih osnutkov OPN, ki se javno razgrinjajo,
kat tudi predlogov OPN, ki jih v potrditev prejmemo na MOP-DzP, niso pripravljeni v ustrezni
obliki. Tekstualni del vseh tistih prostorskih aktov, ki so podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj
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po predpisih 0 graditvi objektov, morajo biti pripravljeni v obliki clenov in ne kat presti oziroma
vezni tekst. Skozi oblikovanje dolocb se namrec zagotavlja vecjo jasnost, dolocnost,
konsistentnost in preglednost pravil, pray taka je bistveno olajsano sklicevanje na
posamezne dele odloka ter nenazadnje njegovo spreminjanje in dopolnjevanje z uporabo
amandmajske tehnike. Navedeno pa se ne nanasa na faze osnutka OPN. V tej fazi se
priprava tekstualnega deja ne zahteva v obliki clenov.
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