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Pojasnilo glede tega, kdaj se po prehodnih določbah ZUreP-2 šteje, da je
postopek priprave prostorskega akta začet

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, (v nadaljevanju:
ministrstvo) ugotavlja, da je nekaj občin po 1.6.2018 v uradnih glasilih objavilo sklepe o začetku
priprave prostorskih aktov in da je veljavnost sklepa vezalo na datum pred 1.6.2018 (npr. podpis
župana).
V 273. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu:
ZUreP-2), je navedeno, da se postopki priprave občinskega prostorskega načrta, začeti pred
začetkom uporabe tega zakona, v skladu z ZPNačrt končajo po dosedanjih predpisih.
Kdaj se po prehodnih določbah šteje, da je postopek priprave začet, ministrstvo že pojasnjuje
na svoji spletni strani:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/odgovo
ri_na_vprasanja_zurep.pdf
Iz navedenega sledi, da če je sklep o začetku priprave prostorskega akta sprejet, se je
postopek priprave začel in se konča po stari ureditvi. Za sprejet sklep o pripravi se šteje, ko je
sprejet s strani župana in objavljen v uradnem glasilu. Objava sklepa v uradnem glasilu ni zgolj
v funkciji (naknadnega) obveščanja javnosti o že sprejetem oziroma veljavnem aktu župana,
temveč gre za njegov konstitutivni element. Pregled naključno izbranih sklepov za različne
prostorske akte večjega števila občin kaže, da se po pravilu pojavlja določilo o objavi v uradnem
glasilu in začetku veljavnosti sklepa praviloma naslednji dan po taki objavi, v nekaterih primerih
pa tudi z daljšim uveljavitvenim rokom.
Glede na navedeno občine obveščamo, da za sklepe o začetku priprave, ki so bili objavljeni po
1.6.2018, ne velja 273. člen ZUreP-2.
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