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PREDSTAVITEV PRIPOROČIL ZA PRIPRAVO
OBČINSKEGA ODLOKA (OUPNK) IN PRVIH DVEH
TESTNIH ODLOKOV
Torek, 22. 3. 2022, s pričetkom ob 10.00 uri preko spletnega orodja Zoom
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vabi na
predstavitev priporočil za pripravo občinskega Odloka o urejanju podobe naselij in
krajine (OUPNK), v okviru katerega bo predstavljen strokovni (Urbanistični inštitut RS) in
pravni pristop (Luka Ivanič, pravnik z več-letnimi izkušnjami iz prostorskega resorja).
Podlaga za Odlok o urejanju podobe naselij in krajine (OUPNK) je nedavno sprejeta
prostorska zakonodaja (ZURep-3, GZ-1), ki s 1. junijem prehaja v uporabo.
Med drugim bodo na posvetu predstavljene prva dva od skupaj štirih testnih odlokov
(OUPNK) in sicer občin Moravske Toplice in Solčava.
Urejanje in podoba parkirišč za avtodome

Občina Moravske Toplice

Fasade
Razmejevanje

Občina Solčava

Oglaševanje/obveščanje
Pomožni objekti
Občina Moravske Toplice z rastočim zdraviliškim turizmom predstavlja enega izmed bolj
obleganih predelov Slovenije, ki skupaj s parkirišči in postajališči avtodomov, manj ugodno
vpliva na lokalno prepoznavnost prostora. Na manj urejeno podobo naselij vplivajo tudi
fasade, in sicer predvsem tiste, ki so kričečih barv.
Občina Solčava predstavlja primer enega najlepših in turistično največkrat predstavljenih
predelov Slovenije, ki s svojo neokrnjeno podob kljub dejstvu, da je najredkeje poseljena
občina, bolj ali manj uspešno botruje pritisku oglaševalcev, reguliranim razmejevanjem in
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prostostoječim objektom za gozdarske, kmetijske in turistične dejavnosti v odprtem prostoru.
P R I J A V A:
Udeležba je plačljiva. Pristopnina za izobraževanje je za občine ne/članice (in njihove zavode
enotna), in sicer znaša 40,00 EUR (ddv je vključen). Prijave zbiramo do petka, 18. 3. 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 (povezava
velja izključno za prijavljeno osebo in ni namenjena posredovanju) do spletne učilnice Zoom. Na
prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bodo goroci
odgovorili na posvetu.
N A J A V A:
V obdobju med aprilom in majem 2022 se nam obeta predstavitev drugih dveh testnih odlokov
(OUPNK) in sicer občin Postojna in Kočevje s spremljajočimi spremljajočimi aktivnostmi.
Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi!
Sekretariat SOS

Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj
prejeli povezavo do spletnega dogodka
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