
Slovenija pripravlja novo Strategijo prostorskega razvoja 2050 - temeljni strateški 
dokument, ki bo dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države. Gre za krovni akt, ki 
določa izhodišča na regionalni in lokalni ravni, hkrati pa je osnova za usklajevanje 
interesov ključnih deležnikov.

Vabilo k podajanju pripomb in predlogov
k osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in pripadajočemu Okoljskemu 
poročilu

V času od 15.1. do 15.3.2020 bo v Sloveniji potekala javna razprava o osnutku omenjenih dokumentov, 
ki ju je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje 
in prostor.

Osnutka dokumentov želimo izboljšati in vključiti poglede čim širšega kroga deležnikov, ki se 
udeležujejo javne razprave. V tem smislu je vaše mnenje pomembno za oblikovanje karseda 
kakovostnega končnega dokumenta.

Vljudno vas vabimo, da podate svoje predloge za izboljšanje Strategije prostorskega razvoja 
Slovenije 2050 in pripadajočega Okoljskega poročila ter tako prispevate k izboljšanju besedila. 
Vaše predloge bomo uporabili pri pripravi predloga dokumenta, ki ga bosta med drugim 
obravnavala tudi Vlada in Državni zbor RS.

Dokumenta lahko preberete na spletnem mestu. 

Vnesite svoje osnovne podatke (neobvezno)

Strinjam se z objavo imena ob predlogih, ki jih navajam v poročilih o javni razpravi.

Ime in priimek: 

Kraj:

Organizacija:

Elektronski naslov:
(pustite prazno, če ne želite biti obveščeni)

podpis predlagatelja pripombe

DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV 
IN STANOVANJA

MINISTRSTVO ZA  OKOLJE IN PROSTOR
REPUBLIKA SLOVENIJA

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Naziv
Ime in Priimek
Ulica 123
4321 Vzorec
Slovenija

Številka:
Datum:

Zadeva:

Spoštovani!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vitae mi enim. Morbi tristique, ante 
vel commodo iaculis, nisi orci scelerisque mi, quis congue turpis lacus in lacus. In rhoncus elit 
enim. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec convallis dignissim arcu, ac mattis mauris efficitur eget. Etiam hendrerit, risus a interdum 
pretium, ipsum ipsum molestie felis, quis venenatis eros metus nec nibh. Proin pharetra convallis 
ipsum, vel mollis felis aliquam ac. Mauris non tempor massa. Sed iaculis aliquam ipsum vitae 
facilisis. Vivamus ac ante non lectus iaculis fringilla. Fusce quis tellus eget felis efficitur sollicitu-
din ut non urna. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. Sed in ante ante.

Phasellus in rutrum diam. Sed dapibus justo ut diam vestibulum, in varius libero lobortis. Donec 
posuere elit massa, sit amet dictum metus ultricies et. Aliquam magna libero, condimentum sit 
amet ultrices vel, blandit pulvinar magna. Praesent vel felis nec ligula egestas sollicitudin. Mauris 
non tincidunt neque, eget porta nibh. Donec nisi augue, ultrices in consequat id, aliquam ut diam.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Janez Primer Tone Vzorec
podsekretar sekretar

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

SPRS
STRATEGIJA PROSTORSKEGA 
RAZVOJA SLOVENIJE

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali pa na elektronski naslov 
gp.mop@gov.si (kot zadevo navedite SPRS 2050).

ZA SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTA SE VAM LEPO ZAHVALJUJEMO.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/strategija-prostorskega-razvoja-slovenije/javna-razprava/
mailto:gp.mop%40gov.si?subject=


Izberite trditev, ki najbolje opiše naravo vašega predloga. Če bi radi podali komentarje na vse tri trditve, izpolnite dva 
ali več obrazcev.

Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in pripadajočega Okoljskega 
poročila

Predlogi za izboljšanje Strategije 
prostorskega razvoja Slovenije 2050 in 
pripadajočega Okoljskega poročila

Opišite vaš predlog. Za vaš prispevek se vam zahvaljujemo.

Želim podati splošne pripombe oziroma usmeritve 
pripravljavcu.
V spodnjem prostoru navedite vaše ključne predloge 
oziroma usmeritve za izboljšanje obstoječega besedila.

Želim podati konkretne predloge za izboljšanje 
besedila osnutka Okoljskega poročila.
Ob vaših predlogih za izboljšavo obstoječih zapisov 
poglavij navedite tudi razdelke, na katerega se 
nanašajo.

Želim podati konkretne predloge za izboljšanje 
besedila osnutka Strategije prostorskega razvoja 
Slovenije 2050.
Ob vaših predlogih za izboljšavo obstoječih zapisov 
poglavij navedite tudi razdelke, na katerega se 
nanašajo.
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