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Zadeva: Izdajanje smernic in mnenj pri pripravi občinskih prostorskih načrtov kot nosilec 
urejanja prostora

Spoštovani,

Dne 14. 5. 2021 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu –
ZZelP-L, objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/21, z dne 24. 5. 2021. S tem dopisom bi vas želeli 
posebej obvestiti, da je v navedenem zakonu v dvanajsti alinei četrtega odstavka 13. člena, na novo 
določena naloga Direkcije RS za infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI), da izdaja smernice in mnenja 
ter opravlja druge predpisane naloge pri pripravi občinskih prostorskih aktov kot nosilec urejanja 
prostora.

DRSI sicer opravlja naloge razvoja železniške infrastrukture. V praksi je prihajalo do podvajanja dela, 
saj del smernic in mnenj s področja železniškega prometa kot upravljavec javne železniške 
infrastrukture poda SŽ – Infrastruktura, d. o. o., drugi del, tj. s področja investicij v javno železniško 
infrastrukturo (področje gradenj in nadgradenj) pa DRSI, ki ima pregled nad projekti in nad 
investicijskim vzdrževanjem železniškega omrežja. Glede na navedeno je izdaja smernic in mnenj 
smiselna komplementarna naloga v pristojnosti  DRSI. Po stari zakonodaji je bil namreč nosilec 
urejanja prostora in izdajatelj smernic ter mnenj MzI. V praksi je zato prihajalo do večjih zamud zaradi 
koordinacije med deležniki pri končni izdaji smernic in mnenj. V sled navedenega so smernice in 
mnenja velikokrat prihajale do investitorjev oz. vložnikov po že zakonsko pretečenih rokih.

Prepričani smo, da bo takšna nova organizacija postopkov izdaje smernic in mnenj bistveno 
pripomogla h skrajšanju postopka, izboljšala preglednost aktivnosti pri izdaji smernic in mnenj ter 
opravljanju drugih predpisanih nalog pri pripravi občinskih prostorskih aktov kot nosilca urejanja 
prostora. Državno načrtovanje pa ostaja ena od primarnih nalog MzI. 

Glede na to, da je navedeni zakon stopil v veljavo dne 8. 6. 2021 in, da na Ministrstvo za 
infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet še vedno dobivamo večje število zaprosil za izdajo 
smernic in mnenj s področja železniškega prometa, bi vas želeli obvestiti, da v skladu z navedenim 
zakonom takšna zaprosila, vloge  in dokumente, pošiljate direktno na uradni naslov DRSI - Sektor za 
železnice, v vednost pa po elektronski pošti tudi na naslov MzI – Direktorat za kopenski promet. 

Vljudno vas prosimo, da o sprejetih zakonski spremembah glede spremembe o pristojnostih v zvezi s 
podajo smernic in mnenj obvestite vse slovenske občine in njihove izvajalce. 



Za sodelovanje in tekoče reševanje zadev se vam že v naprej lepo zahvaljujemo.

Seveda smo vam na voljo za kakršne koli nadaljnje informacije.

S spoštovanjem,

Pripravil/a:
Ksenija Peer
Podsekretarka

Monika Pintar Mesarič
Generalna direktorica

mag. Vlasta Kampoš Jerenec
Vodja sektorja za železnice in žičnice 

Poslati:
-naslovniku po e pošti 
-v zbirko dokumentarnega gradiva  
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