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Datum:  4. 5. 2023 

 

 

Zadeva:  SEZNAM DRŽAVNIH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA  

 

 

Na podlagi 41. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) 

Ministrstvo za naravne vire in prostor objavlja seznam državnih nosilcev urejanja prostora, ki 

sodelujejo v postopkih priprave prostorskih aktov in v postopkih državnega prostorskega 

načrtovanja. 

 

V vlogah državnim nosilcem urejanja prostora naj bo jasno navedeno, za katero področje 

zaprošate za smernice, mnenja itd. 

 

1. MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR 

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 

gp.mnvp@gov.si  

 

Nosilec urejanja prostora za področja: 

- prostorskega razvoja 

- ohranjanja narave 

- voda 

- jedrske varnosti  

- rudarstva 

 

Zakonska podlaga: Zakon o urejanju prostora, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, 

Zakon o jedrski varnosti, Zakon o rudarstvu  

 

2. MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO 

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana 

gp.mope@gov.si  

 

Nosilec urejanja prostora za področja: 

- okolja (tla, zrak, hrup, svetlobno onesnaževanje, elektromagnetno sevanje, 

vibracije in ravnanje z odpadki) 

- referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, 

oceanografskega in seizmološkega opazovanja 

- podnebnih sprememb  

- energetike 

- trajnostne mobilnosti 
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Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pristojno tudi za vodenje postopkov celovite 

presoje vplivov na okolje. 

 

Zakonska podlaga: Zakon o varstvu okolja, Zakon o državni meteorološki, hidrološki, 

oceanografski in seizmološki službi, Energetski zakon, Zakon o spodbujanju rabe 

obnovljivih virov energije, Zakon o celostnem prometnem načrtovanju  

 

3. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana 

gp.mzi@gov.si  

 

Nosilec urejanja prostora za področja: 

- cest 

- železnic 

- letalskega prometa 

- rečnega in pomorskega prometa 

 

Zakonska podlaga: Zakon o cestah, Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, 

Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Zakon o letalstvu, 

Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah 

 

4. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 

gp.mkgp@gov.si 

 

Nosilec urejanja prostora za področja: 

- varovanja kmetijskih zemljišč 

- gozdarstva 

- lovstva 

- ribištva 

 

Zakonska podlaga: Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o divjadi in 

lovstvu, Zakon o sladkovodnem ribištvu 

 
5. MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

gp.mk@gov.si  

 

Nosilec urejanja prostora za področje: 

 kulturne dediščine 

 

Zakonska podlaga: Zakon o varstvu kulturne dediščine  

 

6. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana 

gp.mnz@gov.si 

 

Nosilec urejanja prostora za področje: 

 urejanja prostora v 50 metrskem pasu ob mejni črti 

 

Zakonska podlaga: Zakon o nadzoru državne meje 
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7. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana 

glavna.pisarna@mors.si  

 

Nosilec urejanja prostora za področja: 

- obrambe 

- varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom 

 

Zakonska podlaga: Zakon o obrambi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

Zakon o varstvu pred požarom 
 

8. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 
gp.mz@gov.si 

 
Nosilec urejanja prostora za področje: 
 javnega zdravja  
 
Zakonska podlaga: Zakon o varstvu okolja 

 
9. MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO 

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana 

gp.mdp@gov.si  

 

Nosilec urejanja prostora za področje: 

 javnih komunikacijskih omrežij  

 

Zakonska podlaga: Zakon o elektronskih komunikacijah 
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