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Datum: 17. 1. 2022 

Številka: 604-7/2022-2 

KLJUČNE NOVOSTI SPREJETEGA ZAKONA O 

UREJANJU PROSTORA  

Sreda, 2. 2. 2022, s pričetkom ob 10.00 uri preko spletnega orodja Zoom 

 

Skupnost občin Slovenije vabi na posvet Ključne novosti Zakona o urejanju prostora (ZUreP-

3), ki bodo s prvim junijem 2022 stopile v veljavo in med pristojnosti občin na področju urejanja 

prostora. Na posvetu bodo sodelovali naslednji PREDAVATELJI:  

  

MARINKA KONEČNIK KUNST, 

direktorica Zavoda za urbanizem 

Maribor (ZUM)  

Novosti v pristojnostih občin 

Občinsko prostorsko načrtovanje 

Opremljanje zemljišč 

Komunalni prispevek 
  

MAG. TOMAŽ ČERNE,                         

vodja projektov s področja urejanja 

prostora, urbane ekonomike, 

zemljiške politike ter investicijskega 

inženiringa za javne in zasebni sektor 

Igea d.o.o. 

Ukrepi zemljiške politike 

Prostorski informacijski sistem in izdaja 

informacij s področja urejanja prostora 

Vloga občin pri zagotavljanju skladnosti 

posegov v prostor s predpisi 

  

GREGOR JARKOVIČ,                                       

vodja skupne občinske uprave 

(Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva) Občine Jesenice 

Novosti in obseg inšpekcijskega nadzora                                                                

Izzivi nadzora posegov v prostor 

 

  

                                                                                                                                                                

Po uvodnem nagovoru bodo predstavljene novosti na področju občinskega prostorskega 

načrtovanja ter opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka. V zvezi s tem bodo 

predstavljene spremembe, ki jih prinaša ta del zakonodaje primerjalno na ZUreP-2.  V 

nadaljevanju bodo dodatno predstavljene še primerjalne vsebine, vezane na pilotne projekte 
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za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje, ki se izvajajo pod vodstvom 

ministrstva, pristojnega za prostor.  

V zaključnem delu, bo podana predstavitev novosti inšpekcijskega nadzora, ki ga sprejeta 

zakonodaja s področja urejanja prostora prinaša. Udeleženci bodo ob koncu posveta imeli s 

predavatelji priložnost izmenjati različna mnenja in pomisleke, ter jim zastaviti morebitna 

vprašanja. 

• Ali se nam z novim predlogom zakona obetajo novosti v pristojnostih občin? 

• Kateri so prostorski akti občin po ZUreP-3 in ali so kakšne spremembe vsebin in 

postopkov? 

• Se na področju opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka obetajo 

novosti? 

• Katera so bistvena določila v zvezi s predhodnim obdobjem? 

• Kaj se nam obeta na področju ukrepov zemljiške politike (razvojne stopnje stavbnih 

zemljišč, gradbene parcele, predkupne pravice in razlastitve)? 

• Kakšne so novosti ZUreP-3 glede prostorskega informacijskega sistema ter izdaje 

informacij s področja urejanja prostora? 

• Kakšna je vloga občin pri zagotavljanju skladnosti posegov v prostor s predpisi? 

• Katere so novosti nadzora, kakšen bo obseg nadzora in kateri izzivi nadzora se 

pojavljajo pri urejanju prostora? 

Na takšna in podobna vprašanja bo odgovorjeno v okviru posveta. 

PRIJAVA: 

Udeležba je plačljiva. Pristopnina za izobraževanje je 40,00 EUR z DDV za občine članice in 

njihove zavode in 120,00 EUR za občine nečlanice/njihove zavode. Prijave zbiramo do petka, 

28. 1. 2022, do 13.00 oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno). Prijave zbiramo na 

tej povezavi PRIJAVNICA1 in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli 

povezavo do spletne učilnice Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in 

dileme, na katera vam bodo predavatelji odgovorili na posvetu.  

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi!                                                                                                

Sekretariat SOS 

 
1 Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli 

povezavo do spletnega dogodka. 
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