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Posredovanje gradiv za pridobitev smernic in mnenj Ministrstva za okolje
in prostor – Direktorata za prostor, graditev in stanovanja

Spoštovani!
V oktobru 2020 je Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na naslove vseh občin v Republiki Sloveniji in na naslove
interesnih skupnosti oziroma združenj občin ter na pristojno zbornico posredovalo poziv, da naj
vloge, ki se nanašajo na pridobivanje smernic in mnenj v postopkih priprave prostorskih aktov in
lokacijskih preveritev, na ministrstvo posredujejo izključno v elektronski obliki. Razlog za tak
poziv so bile izredne razmere, povezane z epidemijo novega koronavirusa, zaradi česar je delo
na ministrstvih in v drugih državnih organih potekalo pretežno na daljavo.
V tem času se je izkazalo, da predlagani način posredovanja gradiv prostorskih aktov in
lokacijskih preveritev v ničemer ni vplival na morebitno podaljšanje rokov za podajo smernic in
mnenj. Nasprotno, ti roki so se celo nekoliko skrajšali. Pripravljavci prostorskih aktov oziroma
izdelovalci gradiv so v veliki večini primerov brez težav sprejeli tak način dela.
V času po preklicu epidemije, torej po 15. 6. 2021, je delo na ministrstvih in v drugih državnih
organih sicer večinoma zopet organizirano v delovnih prostorih, vendar tukajšnje ministrstvo
ocenjuje, da je dosedanji način posredovanja gradiv v e-obliki smiselno ohranjati tudi naprej.
Glede na to še enkrat posredujemo navodilo glede posredovanja gradiv prostorskih aktov in
lokacijskih preveritev v elektronski obliki:
Celotna gradiva občinskih prostorskih aktov (OPN in OPPN) ter drugih dokumentov urejanja
prostora (lokacijske preveritve, odlok o urejanju podobe naselij in krajine) naj se na ministrstvo
posredujejo izključno v elektronski obliki. Priporočeno je, da se gradiva objavijo na spletnih
straneh pripravljavca (izdelovalca) ter se o tem ministrstvu pošlje obvestilo po e-pošti, na naslov
gp.mop@gov.si. Lahko se uporabijo tudi drugi načini posredovanja digitalnih podatkov, kot
npr. WeTransfer in podobno.
Ministrstvo želi posebej opozoriti, da je treba v skladu z ZUreP-2 pridobiti identifikacijsko
številko prostorskega akta. V kolikor je bila ta prostorskemu aktu že dodeljena, naj se to v
dopisu navede.

Ministrstvo ocenjuje, da imajo lahko pričujoča navodila pozitiven vpliv na časovno dinamiko
priprave prostorskih aktov in da bo ta način pripomogel k lažjemu načinu reševanja vlog tudi v
obdobju po preklicu epidemije novega koronavirusa oziroma po preklicu izrednih razmer.
Pri odgovoru se sklicujte na številko dokumenta: 35030-1/2021-2550-306.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Boštjan Jerebic
Vodja oddelka

Ana Vidmar
Vodja sektorja za prostorsko načrtovanje
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