
PODOBE SLOVENSKIH NASELIJ IN 
KRAJINE 
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RAZLOGI ZA SLABO STANJE 
SISTEMA UREJANJA PROSTORA 

• 1. Novi družbeni ureditvi po 1991 neprilagojen  sistem iz leta 1984,

• 2. Nenehne spremembe predpisov s ciljem „poenostavitve 
postopkov“,   

• 3. Med različne predpise razdrobljena materija urejanja prostora,

• 4. Odsotnost ukrepov aktivne zemljiške politike, 

• 5. Ukinitev geodetske službe na lokalni ravni, 

• 6. Permisivnost predpisov, aktov in upravnih organov ,

• 7. Neučinkovite inšpekcijske službe in neučinkoviti inšpekcijski 
ukrepi,  

• 8. Prepričanje lastnikov nepremičnin, da ni omejitev pri uživanju 
lastninske pravice, 

• 9. Veliki vložki za zanesljivo informacijo o možnosti gradnje, 

• 10.Občine, odtujene od postopkov dovoljevanja gradenj.
Mag. Tomaž Černe, univ. dipl. ing. geod. 12.3.2018



UREDBA O PROSTORSKEM REDU 
SLOVENIJE 
»Zunaj poselitvenih območij, zlasti pa na zemljiščih z 
večjo stopnjo ranljivosti naravnih kakovosti in v 
prepoznavnih krajinskih območjih, ni dovoljeno
postavljati trajnih ali začasnih objektov, namenjenih
oglaševanju (prostostoječi oglasni panoji in zasloni, 
oglasni panoji in zasloni na pročeljih stavb in na
enostavnih objektih, začasni panoji, transparenti, baloni, 
praporji, zastave in podobno), razen če gre za
postavljanje začasnih objektov, namenjenih oglaševanju v 
času prireditev.« 

Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915


ODLOK O UREJANJU PODOBE 
NASELIJ IN KRAJINE ZUREP-2
Z odlokom o urejanju podobe naselij in krajine občina ureja urbani
in siceršnji prostorski razvoj na praviloma že izgrajenih območjih
naselij, s poudarkom na urejeni podobi ter usklajeni in medsebojno
dopolnjujoči rabi javnih in zasebnih površin, ter ureja in varuje
podobo krajine, tako da določa pogoje za: gradnjo objektov, za
katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, vzdrževanje
objektov v delu, ki se nanaša na njihov zunanji izgled, izvajanje
negradbenih posegov v prostor, zlasti urejanje in vzdrževanje
zelenega sistema, urejanje javnih površin in njihovo splošno, 
posebno in podrejeno rabo in rabo grajenega javnega dobra ter
druge pogoje, namenjene zagotavljanju ustrezne podobe naselij in 
krajine, kot so pravila glede oglaševanja, osvetljevanja, postavljanja
blaga ob poslovnih objektih, postavljanje pomožne kmetijsko-
gozdarske opreme in podobno. 
Sprejme se za območja, kjer je zagotavljanje urejene podobe naselja
in krajine posebej pomembno (lega ob javnih površinah, območja
varstva KD, turistične znamenitosti, družbena infrastruktura …) 
Za pripravo in sprejetje odloka o urejanju podobe naselij in krajine
se smiselno uporabljajo določbe ZUreP-2 o pripravi in sprejetju OPN 
(121. člen ZUreP-2).



OGLAŠEVANJE V KRAJINI 





OGLAŠEVANJE NA ZASEBNIH 
ZEMLJIŠČIH 
»Problem ostajajo oglaševalska mesta na zasebnih
površinah, izven varovalnega pasu in v varovalnem pasu
državnih cest, kjer oglaševalci pridobijo soglasje
upravljalca cest, čeprav mnoga takšna mesta kvarijo videz
krajev, saj so postavljena neestetsko, brez reda, brez
primerne oblike, skratka, dajejo videz neurejenosti kraja. 
V preteklosti je bilo nekaj postopkov tudi na zasebnih
parcelah, vendar so sodišča takšne postopke ustavila kot
nezakonite. Tudi če je bilo v občinskih odlokih
prepovedano posamezno oglaševanje, se je sodišče
postavilo na stališče, da tega ni možno prepovedati z 
odlokom, ker je omejitev tovrstne pravice možno urediti
samo z zakonom,« 
Vodja medobčinskega inšpektorata Krško 2016



OGLAŠEVANJE NA STAVBAH 



OGLAŠEVANJE V NASELJU 



OBČINSKA CESTA 

V varovalnem pasu občinskih cest je raba prostora
omejena in so posegi v tem prostoru dovoljeni le s 
soglasjem upravljalca občinske ceste – občinske
uprave, pri čemer način izvajanja nalog upravljanja
določi pristojni organ občine s splošnim aktom-
odlokom. Varovalni pas po določilih odloka v primeru 
glavne mestne ceste (kamor sodijo tudi mestne 
vpadnice) meri deset metrov, v primeru mestne 
oziroma lokalne ceste pa osem metrov, vendar lahko
občina z odlokom predpiše manjšo širino varovalnih
pasov. 







JAVNI PLAKAT 



JAVNI MESTNI PLAKAT 



ODLOK O MESTNEM PLAKATU 

Mestni plakat je del javnega obveščanja, ki z 
likovnimi sredstvi posreduje vrednote, za katere se 
družba zavzema. Običajno ga oblikujejo likovni
umetniki, grafični oblikovalci, slikarji in arhitekti. 
Oblikovalec javnega plakata ustvarja presenečenja, 
da se upira povprečnosti in vspostavlja stik z 
različnimi področji delovanja družbe. 
Za razliko od tržnega, komercialnega plakata, mestni 
plakat ni potrošno blago, ampak daje vrednost in 
pomen določenemu prostoru.



RUŠEVINE NA PODEŽELJU 



RUŠEVINE V NASELJU  



RUŠEVINE V LJUBLJANI  





RUŠEVINE V TURISTIČNIH KRAJIH 

RIKLIJEVA VILA NA BLEDU , FOTO:DOKL                  VILA RUŽIČKA V DOBRNI, UM 



RUŠEVINE V TURISTIČNIH KRAJIH 



PRAVNE PODLAGE 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 6. člena Zakona o 

graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 126/07 
in 108/09) ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 

53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine
Kočevje na 5. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel

O D L O K
o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje

• sprejel



O D L O K
o zunanjem izgledu naselij in krajine v 

Občini Kočevje

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se določajo obveznosti lastnikov objektov, ki niso v lasti oseb javnega prava (npr. 
države, občine, javnih zavodov, javnih podjetij), glede zagotovitve urejenega zunanjega izgleda naselij

in krajine na območju Občine Kočevje.

2. člen

(področje uporabe)

Ta odlok se nanaša na objekte, ki so s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz
gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi

napravami, ki zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja in krajine, ne predstavljajo pa nevarne
gradnje in posledično nevarnosti za življenje, zdravje in premoženje občanov.

3. člen

(dolžnost lastnikov)

Lastniki objektov v strnjenih naseljih na območju Občine Kočevje, so dolžni izvajati redna in 
investicijska vzdrževalna dela, ki preprečujejo nastanek takšnih pomanjkljivosti, da bi zaradi

uničenosti (ruševina, požganina), velike stopnje izrabljenosti, zanemarjenosti ali zastarelosti zelo
slabo vplivali na zunanjo podobo naselja in krajine.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-1733/odlok-o-zunanjem-izgledu-naselij-in-krajine-v-obcini-kocevje/#I.%C2%A0UVODNA%C2%A0DOLO%C4%8CBA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-1733/odlok-o-zunanjem-izgledu-naselij-in-krajine-v-obcini-kocevje/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-1733/odlok-o-zunanjem-izgledu-naselij-in-krajine-v-obcini-kocevje/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-1733/odlok-o-zunanjem-izgledu-naselij-in-krajine-v-obcini-kocevje/(podro%C4%8Dje%C2%A0uporabe)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-1733/odlok-o-zunanjem-izgledu-naselij-in-krajine-v-obcini-kocevje/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-1733/odlok-o-zunanjem-izgledu-naselij-in-krajine-v-obcini-kocevje/(dol%C5%BEnost%C2%A0lastnikov)


ODLOK O ČIŠČENJU GRAFITOV 









PLAKATIRANJE IN GRAFITIRANJE 





PRAVILNIK O RAVNANJU Z LESNATIMI 
RASTLINAMI 

Želja je, da bi se pravilnik nanašal na vse 
javne površine in ostale površine v lasti 
MOL, za kar v tem trenutku ni pravne 
osnove. Pravilnik se lahko nanaša le na 
javne površine v skladu s 6. členom 
Odloka o urejanju in čiščenju občinskih 
cest in javnih zelenih površin. Za ostale 
površine v lasti MOL (šole, vrtci, 
funkcionalne površine, površine v 
upravljanju JP, zavodov,…) ni pravne 
podlage. Tudi za načrtovanje trenutno ni 
pravne podlage.



SEKANJE 



OBREZOVANJE OBGLAVLJANJE 



OGLAŠEVANJE NA STAVBAH 





KRIČEČE FASADE 



SMO NA BOLJŠEM ALI NA 
SLABŠEM? 



6.ČLEN ZGO: POGOJI ZA ZAČETEK 
VZDRŽEVANJA OBJEKTA
Občina sprejme odlok, v katerem določi območja oziroma objekte, na
katerih je treba izvesti vzdrževalna dela, katera vzdrževalna dela je treba
izvesti oziroma merila za njihovo določitev ter predvidi oceno njihovih
stroškov. Na podlagi navedenega odloka pristojni občinski organ po uradni
dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta zaveže, da v določenem
roku izvede vzdrževalna dela, opredeljena v odloku. Če občina za izvršbo iz
prejšnjega odstavka sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, 
pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito
hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Občina izda novo 
odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta, če pa se ugotovi, da je 
objekt v takšnem stanju, lahko občina odredi odstranitev objekta.

• Uradni list RS, št. 102/2004 z dne 21. 9. 2004: 6. člen ZGO-1

• Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007: ZGO-1B

• Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009: ZGO-1C

• Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012: ZGO-1D

• Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013: ZGO-1E

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398#6.%20%C4%8Dlen
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013110&stevilka=4027


ODLOK O ODREDITVI VZDRŽEVANJA 
ALI RUŠITVE 

Za ohranjanje in izboljšanje podobe naselja in krajine
v določenih primerih lokalna skupnost zapove
ustrezno izvedbo posega v prostor tako, da odredi
vzdrževanje objektov, ki kvarno vplivajo na podobo
naselja in krajine ali ovirajo redno rabo okoliških
javnih površin in so posledica opustitve redne in 
pravilne uporabe ter vzdrževanja teh nepremičnin, 
lahko občina naloži lastniku, da izvede potrebna
vzdrževalna dela.

PO 6. ČLENU ZGO



UPORABA 6.ČLENA 

V zvezi problematike izvajanja določb po ZGO-1 je 
Ministrstvo za okolje in prostor izdalo leta 2011 
priporočila, iz katerih izhaja, da so nekatere določbe 6. 
člena neustavne in težko izvedljive v praksi. Kakšna je 
odločenost države, da začne sistemsko reševati naraščajo 
problem prepuščanja hiš rušenju (ta pojav lahko 
spremljamo tudi ob številnih regionalnih cestah kot tudi v 
staromestnih jedrih), govorijo priporočila pristojnega 
ministrstva, s katerimi občinam svetujejo, da naj pred 
uporabo določb 6. člena zakona, izkoristijo druge ukrepe, 
kot so npr. spodbujanje in dogovarjanje z lastniki 
objektov v obliki sofinanciranja. 



ODPRTA VPRAŠANJA?



•

• Na kakšen način zagotoviti odzivno ukrepanje občine v nujnih primerih 
razvrednotenja podobe prostora glede na izkušnje neučinkovitega delovanja 
okoljske,  gradbene, prometne inšpekcije, inšpektorata za kulturo in medije 
pri uveljavljanju javnega interesa tudi s posegi v lastninsko pravico? 

• Ali bi veljalo v ta namen razširiti pristojnosti občinskih inšpekcij in pooblastila 
javnih služb?

• Kateri občinski organ je po uradni dolžnosti pristojen, da izda odločbo, s 
katero lastnika objekta zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela, 
opredeljena v odloku.

• Glede na določilo, da se odlok sprejema po istem postopku kot OPN, se 
postavlja vprašanje, ali se bo dalo na podlagi enega občinskega odloka izdajati 
posamezne odločbe za izvajanje vzdrževalnih in sanacijskih ukrepov v 
primerih večjih razvrednotenj podobe mesta in krajine?

• S kakšnimi merili oceniti, kdaj je treba začeti postopek za prisilno vzdrževanje  
zapuščene hiše oziroma za odstranitev ruševine? 

• Kdo in po kakšnih merilih ugotavlja stopnjo zanemarjenosti oziroma 
uničenosti objektov, odprtih in zelenih površin?

• V katerem primeru in po kakšnem postopku izda občina odločbo za prisilno 
sanacijo?  

• Kako prisiliti lastnika oziroma lastnike nepremičnin, da brez dolgotrajnega 
pravdanja popravi oziroma poruši zanemarjen objekt ali sanira zapuščeno 
zemljišče?



• Na kakšen način izvajati različne sanacijske ukrepe iz posebnih proračunskih 
sredstev? 

• Kako naj vpiše občina za sanacijo porabljena javna sredstva v hipoteko?

• Ali lahko občina objekt, ki ga je prenovila, proda na javni dražbi? 

• Ali lahko občina vpiše vsa drevesa, ne glede na javno ali zasebno lastnino v 
register mestnega drevja? 

• Ali lahko občina predpiše obvezen postopek za pridobitev sečnega 
dovoljenja?

• Na kakšen način naj občina zahteva nadomestilo za poškodovano ali 
posekano mestno drevo? 

• Kakšen naj bi bil učinek odloka o ravnanju z mestnim zelenjem?

• Na kakšen način lahko občina zapove in odstrani reklame iz fasad oziroma 
streh zasebnih objektov?

• Na kakšen način odmeriti vidni koridor javnega prostora in posebej 
varovanih pogledov? 

• Na kakšen način prisiliti lastnike objektov, da uporabljajo v prostorskih aktih 
predpisane barve fasad oziroma moteče fasade prisilno prebarvajo v 
primernem tonu?

• Na kakšen način ločiti komercialne oblike od oblik družbenega oglaševanja? 
Po katerih merilih naj občine določijo ravnovesje med dovoljenimi oblikami 
javnega in komercialnega plakatiranja? 

• Kakšen naj bi bil učinek posebnega odloka o mestnem plakatu?


