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GRAJENO JAVNO DOBRO, KOMUNALNI 

PRISPEVEK ZA OBSTOJEČO KOMULANO 

OPREMO TER IZZIVI PRI PRIPRAVI 

PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV  

29. 09. 2022 , s pričetkom ob 9.00 uri preko spletnega orodja Zoom 

 

 

Skupnost občin Slovenije vas vabi na posvet v sodelovanju z naslednji predavatelji: 

- Mihael Fonda, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 

stanovanja 

- Damjan Dolar, Ministrstvo za okolje in prostor 

- Luka Ivanič, nekdanji sodelavec in vodja različnih služb Ministrstva za okolje in prostor, 

sedaj zaposlen na Ministrstvu za pravosodje, v Direktoratu za civilno pravo, kjer se ukvarja 

predvsem s stvarnim in zemljiškoknjižnim pravom 

- Marinka Konečnik Kunst, pomočnica direktorja, ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje  

 

Na posvetu bodo tako obravnavani naslednji T E M A T S K I S K L O P I po novem 

Zakonu o urejanju prostora in Gradbenem zakonu in sicer v    naslednjem sosledju: 

 

1. Izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov po zaključku lokacijske 

izboljšave zemljiško katastrskega prikaza 

1.1. Lokacijska izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza in njen vpliv pri 

uporabi grafičnih podatkov o namenski rabi prostora iz veljavnih OPN 

1.2. Tehnična posodobitev grafičnega prikaza namenske rabe prostora: pristopi 

uskladitve podatkov in priporočila glede njihove formalizacije
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2. Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po ZUreP-3: bistvene 

spremembe glede na ZUreP-2 

2.1. Bistvene spremembe, ki jih določa zakon in jih občine uporabljajo 

neposredno 

2.2. Bistvene spremembe, ki jih občine uredijo v svojih odlokih 

 

3. Grajeno javno dobro: 

3.1. splošno o grajenem javnem dobro 

3.2. ZUreP-3 kot sistemski zakon za grajeno javno dobro 

3.2.1. postopek pridobitve in prenehanja statusa grajenega javnega dobra 

3.3. ZUreP-3 kot področni zakon za grajeno javno dobro: 

3.3.1. splošna in posebna raba javnih površin 

3.3.2. urejanje statusa za nazaj 

3.4. Grajeno javno dobro v povezavi z izkazovanjem minimalne komunalne 

oskrbe pi izdajo gradbenega dovoljenja po GZ-1 

 

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa 

 

P R I J A V A: 

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 23. 

09. 2022, do 14.00 ure, do zapolnitve mest  (število mest je omejeno).  Prijave zbiramo na 

tej povezavi 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 

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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