Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni
pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

-

-

Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prostorskem načrtovanju obsega:
Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 z dne 13. 4. 2007),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja – ZVO-1B (Uradni list RS,
št. 70/08 z dne 11. 7. 2008),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-A
(Uradni list RS, št. 108/09 z dne 28. 12. 2009),
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor – ZUPUDPP
(Uradni list RS, št. 80/10 z dne 12. 10. 2010),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-C (Uradni list
RS, št. 43/11 z dne 3. 6. 2011),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B
(Uradni list RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor – ZUPUDPP-A (Uradni list RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-C (Uradni list RS, št. 109/12 z dne 31. 12. 2012),
Odločbo o ugotovitvi, da je 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem načrtovanju v neskladju z Ustavo in o ugotovitvi, da Poslovnik Državnega
zbora ni v neskladju z Ustavo (Uradni list RS, št. 76/14 z dne 24. 10. 2014),
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin – ZUUJFO (Uradni list RS, št.
14/15 z dne 28. 2. 2015),
Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2. 11. 2017).
Z AKON
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
(neuradno prečiščeno besedilo št. 10)
I. TEMELJNE DOLOČBE
(prenehalo veljati)
1. Splošne določbe
1. člen
(prenehal veljati)
2. člen
(prenehal veljati)
3. člen
(prenehal veljati)

2. Temeljna načela
4. člen
(prenehal veljati)
5. člen
(prenehal veljati)
6. člen
(prenehal veljati)
7. člen
(prenehal veljati)
8. člen
(prenehal veljati)
9. člen
(prenehal veljati)
10. člen
(prenehal veljati)
II. PROSTORSKO NAČRTOVANJE
(prenehalo veljati)
1. Pristojnosti na področju prostorskega načrtovanja
11. člen
(prenehal veljati)
11.a člen
(prenehal veljati)
12. člen
(prenehal veljati)
13. člen
(prenehal veljati)
2. Prostorski akti

14. člen
(prenehal veljati)
15. člen
(prenehal veljati)
16. člen
(prenehal veljati)
17. člen
(prenehal veljati)
18. člen
(prenehal veljati)
19. člen
(prenehal veljati)
20. člen
(prenehal veljati)
21. člen
(prenehal veljati)
3. Prostorski akti države in državni prostorski red
3.1. Državni strateški prostorski načrt
3.1.1. Namen in vsebina državnega strateškega prostorskega načrta
22. člen
(prenehal veljati)
3.1.2. Postopek priprave državnega strateškega prostorskega načrta
23. člen
(prenehal veljati)
24. člen
(prenehal veljati)

25. člen
(prenehal veljati)
26. člen
(prenehal veljati)
3.2. Državni prostorski načrt
3.2.1. Namen in vsebina državnega prostorskega načrta
27. člen
(prenehal veljati)
28. člen
(prenehal veljati)
3.2.2. Postopek priprave državnega prostorskega načrta
29. člen
(prenehal veljati)
30. člen
(prenehal veljati)
31. člen
(prenehal veljati)
32. člen
(prenehal veljati)
33. člen
(prenehal veljati)
34. člen
(prenehal veljati)
35. člen
(prenehal veljati)
3.2.3. Načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega
prostorskega načrta in sodelovanje države in občin pri načrtovanju prostorske ureditve
skupnega pomena

36. člen
(prenehal veljati)
37. člen
(prenehal veljati)
3.3. Državni prostorski red
37.a člen
(prenehal veljati)
4. Prostorski akti občine
4.1. Občinski prostorski načrt
4.1.1. Namen in vsebina prostorskega načrta
38. člen
(prenehal veljati)
39. člen
(prenehal veljati)
40. člen
(prenehal veljati)
41. člen
(prenehal veljati)
42. člen
(prenehal veljati)
43. člen
(prenehal veljati)
44. člen
(prenehal veljati)
45. člen
(prenehal veljati)

4.1.2. Postopek priprave občinskega prostorskega načrta
46. člen
(prenehal veljati)
47. člen
(prenehal veljati)
47.a člen
(prenehal veljati)
48. člen
(prenehal veljati)
49. člen
(prenehal veljati)
50. člen
(prenehal veljati)
51. člen
(prenehal veljati)
51.a člen
(črtan)
52. člen
(prenehal veljati)
52.a člen
(prenehal veljati)
53. člen
(prenehal veljati)
53.a člen
(prenehal veljati)
4.2. Občinski strateški prostorski načrt kot samostojen akt
54. člen
(prenehal veljati)

4.3. Občinski podrobni prostorski načrt
4.3.1. Namen in vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta
55. člen
(prenehal veljati)
56. člen
(prenehal veljati)
56.a člen
(prenehal veljati)
4.3.2. Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
57. člen
(prenehal veljati)
58. člen
(prenehal veljati)
59. člen
(prenehal veljati)
60. člen
(prenehal veljati)
61. člen
(prenehal veljati)
61.a člen
(prenehal veljati)
61.b člen
(prenehal veljati)
5. Medobčinski prostorski akti
5.1. Regionalni prostorski načrt
5.1.1. Namen in vsebina regionalnega prostorskega načrta

62. člen
(prenehal veljati)
63. člen
(prenehal veljati)
64. člen
(prenehal veljati)
65. člen
(prenehal veljati)
5.1.2. Postopek priprave regionalnega prostorskega načrta
66. člen
(prenehal veljati)
67. člen
(prenehal veljati)
68. člen
(prenehal veljati)
6. Parcelacija na stavbnih zemljiščih
69. člen
(prenehal veljati)
III. OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK
(prenehalo veljati)
1. Opremljanje stavbnih zemljišč
70. člen
(prenehal veljati)
71. člen
(prenehal veljati)
72. člen
(prenehal veljati)

73. člen
(prenehal veljati)
74. člen
(prenehal veljati)
75. člen
(prenehal veljati)
76. člen
(prenehal veljati)
77. člen
(prenehal veljati)
78. člen
(prenehal veljati)
2. Komunalni prispevek
79. člen
(prenehal veljati)
80. člen
(prenehal veljati)
81. člen
(prenehal veljati)
82. člen
(prenehal veljati)
83. člen
(prenehal veljati)
84. člen
(prenehal veljati)
IV. PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM IN PRIKAZ STANJA PROSTORA
85. člen
(prenehal veljati)

86. člen
(prenehal veljati)
87. člen
(prenehal veljati)
88. člen
(prenehal veljati)
89. člen
(podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture)
(1) Podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture se vodijo v
katastru gospodarske javne infrastrukture na podlagi podatkov o že zgrajenih omrežjih in
objektih gospodarske javne infrastrukture in podatkov, ki jih posredujejo investitorji po
končani gradnji.
(2) Vodenje katastra iz prejšnjega odstavka zagotavljajo občine in ministrstva, v
katerih delovno področje sodijo posamezna omrežja in objekti gospodarske javne
infrastrukture.
(3) Zbirne podatke o vrstah in legi omrežij in objektov gospodarske javne
infrastrukture posredujejo investitorji, v topografski bazi povezljivi z zemljiškim katastrom,
organu pristojnemu za geodetske zadeve. Vsaka sprememba podatkov v katastru
gospodarske javne infrastrukture, ki pomeni tudi spremembo podatka v topografski bazi, se
evidentira in posreduje pristojnemu organu za geodetske zadeve v roku treh mesecev od
njenega nastanka.
(4) Za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture se uporabljajo
identifikacijske oznake, ki jih določi organ, ki je v okviru ministrstva pristojen za geodetske
zadeve.
(5) Vsebino katastra gospodarske javne infrastrukture za posamezne vrste omrežij
in objektov gospodarske javne infrastrukture podrobneje predpišejo pristojni ministri v
soglasju z ministrom za prostor.
90. člen
(prenehal veljati)

Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:

»V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
1. Državni prostorski akti

1.1. Državni strateški prostorski načrt
91. člen
(državni strateški prostorski načrt)
(1) Ministrstvo pripravi državni strateški prostorski načrt najkasneje v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
(2) Do uveljavitve državnega strateškega prostorskega načrta se državni
prostorski načrt pripravlja skladno z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04).
1.2. Veljavnost in spremembe obstoječih državnih prostorskih aktov
92. člen
(veljavnost in spremembe državnih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi Zakona o urejanju
prostora)
(1) Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in
Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) veljata do uveljavitve
državnega strateškega prostorskega načrta skladno z določbami tega zakona.
(2) Po uveljavitvi tega zakona ostanejo v veljavi državni lokacijski načrti, sprejeti
na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 –
ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), spreminjajo in dopolnjujejo pa se lahko ob smiselni
uporabi določb tega zakona, ki urejajo državni prostorski načrt.
(3) Državni lokacijski načrti iz prejšnjega odstavka ostanejo v veljavi do izvedbe
posegov v prostor, ki so z njimi načrtovani, ali do sprejetja državnega prostorskega načrta
skladno z določbami tega zakona.
93. člen
(veljavnost in spremembe državnih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov)
(1) Po uveljavitvi tega zakona ostanejo v veljavi državni prostorski izvedbeni načrti,
sprejeti na podlagi:
- 41. člena in 45.a do 45.j člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97 in 9/01 – ZPPreb, v nadaljnjem besedilu: ZUNDPP),
- Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih
(Uradni list RS, št. 111/01),
- Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let
2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 21/03 in 98/05) in
- Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS,
št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo).
(2) Prostorski izvedbeni načrti iz prve alinee prejšnjega odstavka se lahko
spreminjajo in dopolnjujejo po določbah ZUreP-1, ki se nanašajo na pripravo in sprejem
državnega lokacijskega načrta.

(3) Prostorski izvedbeni načrti iz druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka tega
člena se lahko spreminjajo in dopolnjujejo na način in po postopku, kot ga za njihovo
pripravo in sprejem predpisujejo zakoni iz teh alinej.
(4) Prostorski akti iz prejšnjih odstavkov ostanejo v veljavi do izvedbe posegov v
prostor, ki so z njimi načrtovani, ali do sprejetja državnega prostorskega načrta skladno z
določbami tega zakona.
1.3. Dokončanje postopkov priprave državnih prostorskih aktov
94. člen
(državni lokacijski načrt)
(1) Postopki za sprejem ter spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega
načrta, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih
predlogi lokacijskih načrtov še niso bili javno razgrnjeni, se nadaljujejo in končajo po
določbah tega zakona, ki se nanašajo na sprejem državnega prostorskega načrta, v okviru
vsebine sprejetega programa priprave posamičnega državnega lokacijskega načrta.
(2) Postopki za sprejem ter spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega
načrta, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih so
predlogi lokacijskih načrtov že bili javno razgrnjeni, se nadaljujejo in končajo po določbah
ZUreP-1.
(3) Postopki za sprejem ter spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega
načrta, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih je
bila že izbrana varianta, se nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona, ki se nanašajo
na sprejem državnega prostorskega načrta, v okviru vsebine sprejetega programa priprave
posamičnega državnega lokacijskega načrta.
2. Občinski prostorski akti
2.1. Občinski prostorski načrt
95. člen
(občinski prostorski načrt)
(1) Občina mora sprejeti prostorski načrt najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi
predpisa iz petega odstavka 39. člena tega zakona.
(2) Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se za prostorske ureditve
državnega pomena po tem zakonu štejejo tudi prostorske ureditve, povezane z črpanjem
evropskih sredstev kohezijske politike in skupne kmetijske politike v obdobju nove finančne
perspektive 2007–2013, razen če niso zanje že sprejeti občinski izvedbeni prostorski akti po
ZUreP-1 ali ZUNDPP.
(3) Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se za prostorske ureditve
državnega pomena po tem zakonu lahko štejejo tudi druge prostorske ureditve, če da
pobudo za njihovo načrtovanje z državnim prostorskim načrtom ministrstvu, pristojnemu za
prostor, svet občine, na območju katere se nahaja prostorska ureditev, in vlada ugotovi, da
gre za prostorsko ureditev, ki ima zaradi gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih

značilnosti naravo prostorske ureditve državnega pomena oziroma je pomembna za
prostorski razvoj države ali je v drugem javnem interesu. Za načrtovanje tovrstnih prostorskih
ureditev lahko vlada in občina skleneta dogovor, v katerem uredita medsebojne obveznosti v
zvezi s pripravo in financiranjem načrtovanja take prostorske ureditve.
(4) Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se občinski podrobni prostorski
načrt pripravlja skladno s prostorskimi sestavinami občinskega dolgoročnega plana za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami občinskega srednjeročnega
družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (v nadaljnjem besedilu: prostorske
sestavine).
(5) Za podrobne prostorske načrte iz prejšnjega odstavka se izvede postopek
celovite presoje vplivov na okolje skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja in ob smiselni
uporabi določb tega zakona, ki se nanašajo na celovito presojo vplivov občinskega
podrobnega prostorskega načrta na okolje.
2.2. Veljavnost in spremembe obstoječih občinskih prostorskih aktov
96. člen
(veljavnost in spremembe občinskih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov)
(1) Prostorske sestavine veljajo do uveljavitve občinskega prostorskega načrta
skladno z določbami tega zakona.
(2) V obdobju iz prvega odstavka prejšnjega člena se lahko prostorske sestavine
spreminjajo in dopolnjujejo ob smiselni uporabi določb tega zakona, ki se nanašajo na
občinski prostorski načrt, po preteku tega obdobja pa se ne morejo več spreminjati in
dopolnjevati.
(3) Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta ostanejo v veljavi prostorski akti
občine, ki jih je ta sprejela na podlagi ZUNDPP.
(4) Prostorski ureditveni pogoji iz 25. člena ZUNDPP prenehajo veljati z dnem
uveljavitve občinskega prostorskega načrta, do takrat pa se lahko spreminjajo in dopolnjujejo
po določbah tega zakona, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt.
(5) Ob sprejemu občinskega prostorskega načrta občinski svet z odlokom ugotovi,
kateri prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na podlagi ZUNDPP ter zazidalni načrti, sprejeti na
podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) oziroma
njihove posamezne sestavine so bodisi v nasprotju z občinskim strateškim prostorskim
načrtom ali občinskim prostorskim načrtom, bodisi so že izvedeni. Če občina ugotovi, da je
občinski prostorski izvedbeni načrt že izveden ali da je v celoti ali v posameznih delih
neskladen z občinskim prostorskim načrtom, ga v celoti oziroma v neskladnem delu z
navedenim odlokom razveljavi.
(6) Če občina v roku iz prejšnjega odstavka ne sprejme odloka o ugotovitvi
skladnosti, se občinski prostorski izvedbeni načrt oziroma zazidalni načrt iz prejšnjega
odstavka ne sme izvajati.
(7) Občinski prostorski izvedbeni načrti in zazidalni načrti iz tretjega odstavka tega
člena, ki so skladni z občinskim prostorskim načrtom, se štejejo za občinske podrobne
prostorske načrte po tem zakonu in se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po določbah tega
zakona, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt.

97. člen
(veljavnost in spremembe občinskih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi ZUreP-1)
(1) Če je bila na podlagi ZUreP-1 že uveljavljena strategija prostorskega razvoja
občine, se ta šteje za občinski strateški prostorski načrt po tem zakonu in se spreminja in
dopolnjuje po postopku, kot ga zanj določa ta zakon.
(2) Če je bil na podlagi ZUreP-1 že uveljavljen prostorski red občine, se ta šteje za
občinski prostorski načrt po tem zakonu in se spreminja in dopolnjuje po postopku, kot ga
zanj določa ta zakon.
(3) Občinski lokacijski načrti, sprejeti na podlagi ZUreP-1, ostanejo v veljavi do
izvedbe posegov v prostor, ki so z njimi načrtovani, spreminjajo in dopolnjujejo pa se po
postopku, kot je predpisan za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta.
2.3. Dokončanje postopkov priprave občinskih prostorskih aktov
98. člen
(dokončanje začetih postopkov za sprejem prostorskih aktov iz ZUreP-1)
(1) Postopki za sprejem strategije prostorskega razvoja občine, začeti pred
uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih ta še ni bila javno
razgrnjena, se nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot občinski strateški
prostorski načrt ali občinski prostorski načrt.
(2) Postopki za sprejem prostorskega reda občine, začeti pred uveljavitvijo tega
zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih ta še ni bil javno razgrnjen, se
nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot občinski prostorski načrt.
(3) Postopki za sprejem občinskega lokacijskega načrta, začeti pred uveljavitvijo
tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih ta še ni bil javno razgrnjen, se
nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot občinski podrobni prostorski načrt.
(4) Postopki za sprejem strategije prostorskega razvoja občine, prostorskega reda
občine ali občinskega lokacijskega načrta, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi
določb ZUreP-1, v okviru katerih so bili ti akti že javno razgrnjeni, se dokončajo po določbah
ZUreP-1. V tem primeru se strategija prostorskega razvoja občine šteje za občinski strateški
prostorski načrt, prostorski red občine za občinski prostorski načrt, občinski lokacijski načrt
pa za občinski podrobni prostorski načrt.
(5) Za občinski lokacijski načrt v pripravi se izvede postopek celovite presoje
vplivov na okolje skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
99. člen
(dokončanje začetih postopkov za sprejem prostorskih aktov po ZUNDPP)
(1) Postopki za sprejem prostorskih aktov po ZUNDPP se nadaljujejo in končajo
po določbah tega zakona.
(2) Za prostorske izvedbene akte v pripravi se izvede postopek celovite presoje
vplivov na okolje skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

2.4. Regionalna zasnova prostorskega razvoja
100. člen
(regionalna zasnova prostorskega razvoja)
(1) Z uveljavitvijo tega zakona se priprava regionalnih zasnov prostorskega
razvoja ustavi. Strokovna gradiva se uporabijo kot strokovne podlage za izdelavo občinskih
prostorskih načrtov.
(2) Z ustavitvijo priprave se šteje, da je program priprave izveden in ukinjen
programski svet za pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja.
(3) Ne glede na določbe iz prvega in drugega odstavka tega člena se regionalna
zasnova prostorskega razvoja, ki je pripravljena kot predlog v obliki in vsebini, primerni za
javno razgrnitev, pri pripravi državnega prostorskega načrta upošteva kot razvojna potreba
razvojne regije iz tretjega odstavka 29. člena tega zakona, če s tem soglašajo udeležene
občine ali zveza občin in v kolikor gre za prostorske ureditve, za načrtovanje katerih je po
določbah tega zakona pristojna država.
(4) Za predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja iz prejšnjega odstavka se
šteje tudi regionalna zasnova prostorskega razvoja, za katero še ni izdelano okoljsko
poročilo skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
3. Ustanovitev pokrajin
101. člen
(ustanovitev pokrajin)
S konstituiranjem pokrajin le-te prevzamejo načrtovanje prostorskih ureditev iz 5.
točke prvega odstavka 12. člena ter prostorskih ureditev iz drugega odstavka 12. člena tega
zakona. Natančne vsebine in postopke sprejemanja prostorskih aktov, s katerimi bodo
pokrajine načrtovale te prostorske ureditve, se določijo z zakonom.
4. Prostorski informacijski sistem in prikaz stanja prostora
102. člen
(prostorski informacijski sistem)
(1) Ministrstvo prične z vzpostavitvijo prostorskega informacijskega sistema v dveh
mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 85. člena tega zakona in ga dokončno
vzpostavi v roku dveh let po uveljavitvi tega predpisa. Z začetkom vzpostavitve prostorskega
informacijskega sistema začne le-ta tudi poskusno delovati.
(2) V roku treh mesecev po uveljavitvi podzakonskega predpisa iz petega
odstavka 85. člena tega zakona ministrstvo posreduje občinam razpoložljive podatke iz
prostorskega informacijskega sistema za namene priprave prikaza stanja prostora.
(3) Državne in občinske zbirke prostorskih podatkov, nastale na podlagi določb
147. do 154. člena ZUreP-1, postanejo del prostorskega informacijskega sistema po tem
zakonu.

5. Prenehanje uporabe in prenehanje veljavnosti določb ZUreP-1
103. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati določbe 1. do 16.
člena, drugega odstavka 95. člena, 167. do 180. člena in 182. do 191. člena ZUreP-1 v delu,
ki se nanaša na prostorsko načrtovanje v smislu tega zakona ter na opremljanje stavbnih
zemljišč in komunalni prispevek.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 17. do 79. člena in
135. do 155. člena ZUreP-1.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se še naprej uporabljajo določbe 17.
do 79. člena ZUreP-1, potrebne za spreminjanje in dopolnjevanje ter dokončanje postopkov
priprave državnih in občinskih prostorskih aktov, ki se skladno z določbami tega zakona
nadaljujejo in končajo po določbah ZUreP-1.
6. Veljavnost podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi ZUreP-1
104. člen
(uporaba podzakonskih predpisov)
(1) Do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi tega zakona se uporabljajo, v
kolikor niso z njim v nasprotju, podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se z uveljavitvijo tega zakona
prenehajo uporabljati določbe Pravilnika o podrobnejši obliki in načinu izdaje lokacijske
informacije (Uradni list RS, št. 35/04), ki se nanašajo na lokacijsko informacijo za namene
prometa z nepremičninami ter se za namen prometa z nepremičninami izda potrdilo o
namenski rabi zemljišča iz 105. člena tega zakona.
(3) Po uveljavitvi tega zakona ostane v veljavi in se še naprej uporablja Pravilnik o
katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (Uradni list RS, št.
56/05) kot skladen s tem zakonom.
105. člen
(potrdilo o namenski rabi zemljišča)
(1) Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora,
kot jo določa občinski prostorski načrt, ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na
podlagi predpisov s področja urejanja prostora. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se priloži
tudi kopijo grafičnega dela občinskega prostorskega načrta.
(2) Potrdilo o namenski rabi zemljišča velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta. Če se za zemljišče, na
katerega se potrdilo nanaša, pripravljajo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega
načrta ali državnega prostorskega načrta, je to potrebno v potrdilu posebej navesti.
(3) Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence in se
izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, kot je s predpisi,

ki urejajo upravne takse, določena za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih
evidenc, pri čemer posamična zemljiška parcela predstavlja en zahtevek.
(4) Z dnem uveljavitve tega zakona ne glede na določbe drugih predpisov
predložitev lokacijske informacije ali potrdila o namenski rabi prostora ni več obvezna v
nobenem postopku. Podatke za potrebe postopka si mora organ pridobiti sam. Lokacijska
informacija ali potrdilo o namenski rabi prostora z dnem uveljavitve tega zakona ni več pogoj
za izvedbo enostavnih posegov v prostor.
7. Prenehanje uporabe in prenehanje veljavnosti določb Zakona o varstvu okolja o celoviti
presoji vplivov prostorskih aktov na okolje
106. člen
(prenehanje uporabe in prenehanje veljavnosti posameznih določb Zakona o varstvu okolja)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati določbe petega
odstavka in prvega stavka šestega odstavka 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) v
delu, ki se nanaša na celovito presojo vplivov državnega in občinskega prostorskega načrta
ter občinskega podrobnega prostorskega načrta na okolje.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati peti odstavek 41. člena, 49.,
66. in 67. člen ter sedmi odstavek 92. člena ZVO-1.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določbe 66. in 67. člena ZVO-1 še
naprej uporabljajo za dokončanje postopkov priprave državnih in občinskih prostorskih aktov,
ki se skladno z določbami tega zakona nadaljujejo in končajo po določbah ZUreP-1 ter za
njihovo spreminjanje in dopolnjevanje.
107. člen
(dokončanje postopkov presoje vplivov na okolje)
(1) Nosilec posega v okolje iz drugega odstavka 51. člena ZVO-1, načrtovanega z
državnim ali občinskim lokacijskim načrtom po predpisih o urejanju prostora, ki je bil do dne
uveljavitve tega zakona sprejet, zanj pa ni bilo izdano okoljevarstveno soglasje skladno z
določbami 66. ali 67. člena ZVO-1, mora za ta poseg pridobiti okoljevarstveno soglasje.
(2) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja iz prejšnjega odstavka vsebuje
poročilo o vplivih na okolje in njegovo revizijo, ministrstvo pa pridobi lokacijski načrt iz
prejšnjega odstavka in odloči o okoljevarstvenem soglasju skladno z določbami 61. člena
ZVO-1, pri čemer se šteje, da so bile zahteve o sodelovanju javnosti po določbah ZVO-1
izpolnjene z javno razgrnitvijo lokacijskega načrta iz prejšnjega odstavka.
(3) Postopek presoje vplivov na okolje za državni ali občinski lokacijski načrt po
predpisih o urejanju prostora iz prvega odstavka tega člena, ki je bil z dnem uveljavitve tega
zakona javno razgrnjen skupaj s poročilom o vplivih na okolje, se ustavi.
(4) Nosilec posega v okolje iz prejšnjega odstavka mora pridobiti okoljevarstveno
soglasje skladno z določbami drugega odstavka tega člena po uveljavitvi lokacijskega načrta
iz prejšnjega odstavka.

(5) Postopek presoje vplivov na okolje za državni ali občinski lokacijski načrt po
predpisih o urejanju prostora iz prvega odstavka tega člena, ki z dnem uveljavitve tega
zakona še ni bil javno razgrnjen, se ne izvede.
(6) Revizija okoljskega poročila, ki je bila izdelana do dne uveljavitve tega zakona,
ali je pripravljavec prostorskega akta do dne uveljavitve tega zakona za njeno izdelavo pisno
sklenil ustrezno pogodbo se upošteva v postopku celovite presoje vplivov na okolje skladno z
določbami ZVO-1.
8. Dokončanje in izvajanje upravnih postopkov
108. člen
(postopki za odmero komunalnega prispevka)
(1) Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega
zakona, se končajo po doslej veljavnih predpisih.
(2) Do poteka šestih mesecev po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta se
komunalni prispevek odmerja po do tedaj veljavnih predpisih.
109. člen
(postopki za razlastitev po ZUreP-1)
Šteje se, da je javna korist iz tretjega odstavka 93. člena ZUreP-1 izkazana, če so
v grafičnem delu državnega prostorskega načrta, občinskega prostorskega načrta ali
občinskega podrobnega prostorskega načrta nepremičnine določene tako, da jih je mogoče
identificirati v zemljiškem katastru.
9. Uskladitve izrazov
110. člen
(izrazi)
(1) Za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja in za potrebe izvajanja drugih
predpisov se z dnem uveljavitve tega zakona šteje:
- strategija prostorskega razvoja občine po ZUreP-1 za občinski strateški prostorski načrt,
- prostorski red občine po ZUreP-1 za občinski prostorski načrt,
- občinski lokacijski načrt po ZUreP-1 za občinski podrobni prostorski načrt,
- državni lokacijski načrt po ZUreP-1 pomeni državni prostorski načrt.
(2) Za potrebe izvajanja Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo) ter Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 35/95) se z dnem uveljavitve
tega zakona šteje, da uredba o lokacijskem načrtu pomeni uredbo o državnem prostorskem
načrtu.
(3) Za potrebe pridobitve licenc po 130. členu ZGO-1 se z dnem uveljavitve tega
zakona šteje:
- regionalna zasnova prostorskega razvoja po ZUreP-1 za občinski prostorski načrt,
- urbanistična zasnova po ZUreP-1 za urbanistični načrt,
- krajinska zasnova po ZUreP-1 za občinski prostorski načrt po določbah tega zakona.

(4) Za potrebe drugih zakonov se pojem poselitveno območje po ZUreP-1 šteje za
stavbno zemljišče po tem zakonu, lokacijska informacija za namen prometa z
nepremičninami po predpisih o urejanju prostora pa za potrdilo o namenski rabi zemljišča iz
105. člena tega zakona.
10. Podzakonski predpisi
111. člen
(predpisi Vlade)
Vlada izda predpise iz četrtega odstavka 12. člena, petega odstavka 75. člena in
petega odstavka 85. člena v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
112. člen
(predpisi ministra)
(1) Minister izda predpise iz petega odstavka 28. člena, petega odstavka 31.
člena, petega odstavka 39. člena, četrtega odstavka 42. člena, petega odstavka 56. člena,
četrtega odstavka 65. člena, enajstega odstavka 79. člena in četrtega odstavka 86. člena
tega zakona v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, izda predpis iz tretjega
odstavka 44. člena tega zakona v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(3) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za energetiko, izda predpis iz
devetega odstavka 73. člena v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona, pri čemer se do
uveljavitve tega predpisa ne uporabljata določbi petega in šestega odstavka 73. člena tega
zakona.
11. Začetek veljavnosti
113. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja – ZVO-1B (Uradni list
RS, št. 70/08) spreminja 106. člen zakona tako, da se glasi:

»106. člen
(prenehanje uporabe in prenehanje veljavnosti posameznih določb Zakona o varstvu okolja)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati določbe petega
odstavka in prvega stavka šestega odstavka 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) v

delu, ki se nanaša na celovito presojo vplivov državnega in občinskega prostorskega načrta
ter občinskega podrobnega prostorskega načrta na okolje.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati peti odstavek 41. člena, 49.,
66. in 67. člen ter sedmi odstavek 92. člena ZVO-1.
(3) (prenehal veljati)«;
ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»96. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-A
(Uradni list RS, št. 108/09) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

»PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(dokončanje postopkov priprave prostorskih aktov)
(1) Postopki priprave občinskih in regionalnih prostorskih načrtov, začeti pred
uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po določbah tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v postopku priprave občinskega in
regionalnega prostorskega načrta po določbah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) dokonča:
- pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora za načrtovanje, če je občina osnutek
občinskega oziroma regionalnega prostorskega načrta poslala ministrstvu pred
uveljavitvijo tega zakona, in
- potrditev predloga občinskega prostorskega načrta, ki vključuje pridobivanje mnenj
nosilcev urejanja prostora in mnenja ministrstva k temu predlogu, če je občina slednjega
poslala ministrstvu pred uveljavitvijo tega zakona.
(3) Postopki priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin, začeti pred
uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo ob smiselni uporabi določb prvega in drugega
odstavka tega člena, zaključeni pa morajo biti do 1. januarja 2011. Šteje se, da so postopki
priprave in sprejetja prostorskih sestavin zaključeni do tega roka, če je bila do takrat
opravljena njihova javna razgrnitev.
22. člen
(uskladitev drugih predpisov s tem zakonom)

Z dnem uveljavitve tega zakona se šteje, da v šestem in sedmem odstavku 46.
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) uporabljeni izraz
»sklep o potrditvi predloga plana po predpisih o prostorskem načrtovanju« pomeni »sklep o
ugotovitvi usklajenosti« po določbah tega zakona.
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor – ZUPUDPP
(Uradni list RS, št. 80/10) spreminja 93. člen zakona tako, da se glasi:

»93. člen
(veljavnost in spremembe državnih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov)
(1) Po uveljavitvi tega zakona ostanejo v veljavi državni prostorski izvedbeni načrti,
sprejeti na podlagi:
- 41. člena in 45.a do 45.j člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97 in 9/01 – ZPPreb, v nadaljnjem besedilu: ZUNDPP),
- Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih
(Uradni list RS, št. 111/01),
- Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let
2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 21/03 in 98/05) in
- Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS,
št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo).
(2) (prenehal veljati)
(3) (prenehal veljati)
(4) Prostorski akti iz prejšnjih odstavkov ostanejo v veljavi do izvedbe posegov v
prostor, ki so z njimi načrtovani, ali do sprejetja državnega prostorskega načrta skladno z
določbami tega zakona.«;
spreminja 94. člen zakona tako, da se glasi:

»94. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 95. člen zakona tako, da se glasi:

»95. člen
(občinski prostorski načrt)

(1) Občina mora sprejeti prostorski načrt najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi
predpisa iz petega odstavka 39. člena tega zakona.
(2) (prenehal veljati)
(3) (prenehal veljati)
(4) Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se občinski podrobni prostorski
načrt pripravlja skladno s prostorskimi sestavinami občinskega dolgoročnega plana za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami občinskega srednjeročnega
družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (v nadaljnjem besedilu: prostorske
sestavine).
(5) Za podrobne prostorske načrte iz prejšnjega odstavka se izvede postopek
celovite presoje vplivov na okolje skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja in ob smiselni
uporabi določb tega zakona, ki se nanašajo na celovito presojo vplivov občinskega
podrobnega prostorskega načrta na okolje.«;
ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»72. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(2) Določbe 53., 55., 56., 57., 58 in 59. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1.
januarja 2012.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-C (Uradni
list RS, št. 43/11) v zvezi s prenehanjem veljavnosti drugega in tretjega odstavka 44.
člena zakona določa:

»Drugi in tretji odstavek 44. člena ZPNačrt se uporabljata do uveljavitve predpisov
iz 3.b in 3.c člena zakona ter objave seznama organizacij iz 3.f člena zakona.«;
ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»43. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B
(Uradni list RS, št. 57/12) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

»PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(podzakonski predpisi)
Minister izda predpis iz šestega odstavka 47. člena zakona v treh mesecih od
uveljavitve tega zakona.
26. člen
(državni prostorski red)
(1) Vlada izda predpis iz sedmega odstavka 37.a člena zakona v šestih mesecih
od uveljavitve tega zakona.
(2) Ministrstvo vzpostavi zbirko državnega prostorskega reda v šestih mesecih od
uveljavitve predpisa vlade iz prejšnjega odstavka. Šteje se, da je zbirka državnega
prostorskega reda vzpostavljena, ko se v skladu s šestim odstavkom 37.a člena zakona v
Uradnem listu Republike Slovenije objavi prvi seznam pravil državnega prostorskega reda.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 92. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 43/11
– ZKZ-C; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) velja Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni
list RS, št. 122/04) do vzpostavitve zbirke državnega prostorskega reda.
27. člen
(splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora)
Državni nosilci urejanja prostora pripravijo in objavijo splošne smernice iz drugega
odstavka 47. člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
28. člen
(državni nosilci urejanja prostora)
Ne glede na določbe področnih zakonov se z nastopom roka za objavo splošnih
smernic iz prejšnjega člena šteje, da so državni nosilci urejanja prostora, ki izdajajo smernice
in mnenja k medobčinskim in občinskim prostorskim aktom, tisti, ki so vpisani v seznam
državnih nosilcev urejanja prostora v skladu z 11.a členom zakona.
29. člen
(dopustna manjša širitev območja stavbnih zemljišč)
(1) Občina lahko do uveljavitve občinskega prostorskega načrta vendar najpozneje
do 1. januarja 2015 izjemoma dopusti manjšo širitev območja stavbnih zemljišč zaradi
gradnje posamičnih objektov, ki predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječe pozidave,
namenjene opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali športnih dejavnosti,
če so izpolnjeni naslednji pogoji:

-

-

-

da so objekti, zaradi gradnje katerih se dopusti manjšo širitev območja stavbnih zemljišč,
namenjeni opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali športnih
dejavnosti,
da širitev območja stavbnih zemljišč ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana,
ogrožena in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben
pravni režim,
da površina območja posamične širitve ne presega 5000 m2 površin in
da širitev območja stavbnih zemljišč ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine.

(2) Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu:
sklep o širitvi) sprejme občinski svet na pobudo zainteresiranega investitorja gradnje po
predhodni preveritvi, ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
(3) Občina pošlje sklep o širitvi ministrstvu pristojnemu za prostor in ministrstvu
pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh preverita njegovo skladnost s pogoji iz
prvega odstavka tega člena in o morebitni neskladnosti obvestita občino. Če ministrstvi
občine v tem roku ne obvestita o morebitni neskladnosti sklepa o širitvi se šteje, da nanj
nimata pripomb.
(4) Sklep o širitvi, iz katerega morata biti razvidna natančen obseg in namen
širitve, nadomešča občinski prostorski akt, ki določa območja namenske rabe prostora v
delu, na katerega se sklep o širitvi nanaša. Občina objavi sklep o širitvi na svojih spletnih
straneh in v uradnem glasilu občine.
(5) Sklep o širitvi preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od
njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta na območju širitve.
Prenehanje veljavnosti sklepa o širitvi ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v uradnem
glasilu občine in na svojih spletnih straneh.
(6) Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri pripravi projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo na
območju obstoječe pozidave, s katero je območje širitve funkcionalno povezano. Sklep o
širitvi je sestavni del investitorjeve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o
graditvi objektov.
(7) Območja stavbnih zemljišč, ki je nastalo kot posledica uporabe tega člena, na
ta način ni možno ponovno širiti.
30. člen
(dokončanje postopkov priprave prostorskih aktov)
(1) Postopki priprave občinskih in regionalnih prostorskih načrtov, začeti pred
uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo po določbah ZPNačrt, pri čemer se njegov 51.a člen
ne uporablja in se postopki njihove priprave zaključijo ob smiselni uporabi določb 52. člena
zakona.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se postopki priprave občinskih in
regionalnih prostorskih načrtov končajo v skladu z ZPNačrt, če so bili, skladno s prvim
odstavkom njegovega 51.a člena, predlogi teh aktov poslani ministrstvu pred dnem
uveljavitve tega zakona.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se postopki priprave
občinskih in regionalnih prostorskih načrtov nadaljujejo po določbah tega zakona, če z

nastopom roka iz 28. člena tega zakona osnutki teh aktov, skladno z drugim odstavkom 47.
člena ZPNačrt, še niso bili posredovani ministrstvu.
(4) Postopki priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskega
dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990, začeti pred
uveljavitvijo tega zakona, se končajo ob smiselni uporabi določb prvega in drugega odstavka
tega člena.
31. člen
(spremembe in dopolnitve strategije prostorskega razvoja Slovenije)
(1) Do uveljavitve državnega strateškega prostorskega načrta se Odlok o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) lahko spreminja in dopolnjuje po
postopku, kot ga za pripravo državnega strateškega prostorskega načrta določa 23. člen
zakona, razen določbe četrtega odstavka 23. člena.
(2) Za spremembe in dopolnitve strategije prostorskega razvoja Slovenije se
izvede postopek celovite presoje vplivov na okolje, skladno z določbami zakona, ki ureja
varstvo okolja.
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor – ZUPUDPP-A (Uradni list RS, št. 57/12) spreminja 92.
člen zakona tako, da se glasi:

»92. člen
(veljavnost in spremembe državnih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi Zakona o urejanju
prostora)
(1) Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in
Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) veljata do uveljavitve
državnega strateškega prostorskega načrta skladno z določbami tega zakona.
(2) Po uveljavitvi tega zakona ostanejo v veljavi državni lokacijski načrti, sprejeti
na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 –
ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), spreminjajo in dopolnjujejo pa se lahko ob smiselni
uporabi določb tega zakona, ki urejajo državni prostorski načrt. (delno prenehal veljati)
(3) (prenehal veljati)«;
spreminja 93. člen zakona tako, da se glasi:

»93. člen
(veljavnost in spremembe državnih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov)
(1) Po uveljavitvi tega zakona ostanejo v veljavi državni prostorski izvedbeni načrti,
sprejeti na podlagi:
- 41. člena in 45.a do 45.j člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97 in 9/01 – ZPPreb, v nadaljnjem besedilu: ZUNDPP),
- Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih
(Uradni list RS, št. 111/01),
- Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let
2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 21/03 in 98/05) in
- Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS,
št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo).
(2) (prenehal veljati)
(3) (prenehal veljati)
(4) (prenehal veljati)«;
ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-C (Uradni list RS, št. 109/12) spreminja 29. člen
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B
(Uradni list RS, št. 57/12) tako, da se glasi:

»29. člen
(dopustna manjša širitev območja stavbnih zemljišč)
(poseg odločbe US o načinu izvrševanja tega člena)
(1) Občina lahko najpozneje do 1. januarja 2015 izjemoma dopusti manjšo širitev
območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje posamičnih objektov, ki predstavlja funkcionalno
zaokrožitev obstoječe pozidave, namenjene opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih,
storitvenih, obrtnih, turističnih ali športnih dejavnosti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- da so objekti, zaradi gradnje katerih se dopusti manjšo širitev območja stavbnih zemljišč,
namenjeni opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, storitvenih, obrtnih, turističnih
ali športnih dejavnosti,
- da širitev območja stavbnih zemljišč bistveno ne posega v varstvena, zavarovana,
degradirana, ogrožena in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen
poseben pravni režim, razen v primerih, ko predvideni posegi niso v nasprotju s temi
režimi,

-

da površina območja posamične širitve ne presega 5000 m2 površin in
da širitev območja stavbnih zemljišč ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine.

(2) Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu:
sklep o širitvi) sprejme občinski svet na pobudo zainteresiranega investitorja gradnje po
predhodni preveritvi, ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
(3) Občina pošlje sklep o širitvi ministrstvu pristojnemu za prostor in ministrstvu
pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh preverita njegovo skladnost s pogoji iz
prvega odstavka tega člena in o morebitni neskladnosti obvestita občino. Če ministrstvi
občine v tem roku ne obvestita o morebitni neskladnosti sklepa o širitvi se šteje, da nanj
nimata pripomb.
(4) Sklep o širitvi, iz katerega morata biti razvidna natančen obseg in namen
širitve, nadomešča občinski prostorski akt, ki določa območja namenske rabe prostora v
delu, na katerega se sklep o širitvi nanaša. Občina objavi sklep o širitvi na svojih spletnih
straneh in v uradnem glasilu občine.
(5) Sklep o širitvi preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od
njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta na območju širitve.
Prenehanje veljavnosti sklepa o širitvi ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v uradnem
glasilu občine in na svojih spletnih straneh.
(6) Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri pripravi projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo na
območju obstoječe pozidave, s katero je območje širitve funkcionalno povezano.
(7) Sklep o širitvi in presoja sprejemljivosti posega v naravo po predpisih o
ohranjanju narave, kolikor je zahtevana, sta sestavni del investitorjeve vloge za izdajo
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
(8) Območja stavbnih zemljišč, ki je nastalo kot posledica uporabe tega člena, na
ta način ni možno ponovno širiti.«;
ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Odločba o ugotovitvi, da je 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem načrtovanju v neskladju z Ustavo in o ugotovitvi, da Poslovnik
Državnega zbora ni v neskladju z Ustavo (Uradni list RS, št. 76/14) določa:

»1. Člen 29 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12) je v neskladju z Ustavo.
2. Točka 1 izreka se izvrši na način, določen v 25. točki obrazložitve.

[ … ]«.

Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin – ZUUJFO (Uradni list RS, št.
14/15) spreminja 105. člen zakona tako, da se glasi:

»105. člen
(potrdilo o namenski rabi zemljišča)
(1) Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora,
kot jo določa občinski prostorski načrt, ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na
podlagi predpisov s področja urejanja prostora. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se priloži
tudi kopijo grafičnega dela občinskega prostorskega načrta.
(2) Potrdilo o namenski rabi zemljišča velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta. Če se za zemljišče, na
katerega se potrdilo nanaša, pripravljajo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega
načrta ali državnega prostorskega načrta, je to potrebno v potrdilu posebej navesti.
(3) Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdila iz uradne evidence in se
izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se
šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek
lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.
(4) Z dnem uveljavitve tega zakona ne glede na določbe drugih predpisov
predložitev lokacijske informacije ali potrdila o namenski rabi prostora ni več obvezna v
nobenem postopku. Podatke za potrebe postopka si mora organ pridobiti sam. Lokacijska
informacija ali potrdilo o namenski rabi prostora z dnem uveljavitve tega zakona ni več pogoj
za izvedbo enostavnih posegov v prostor.«;
ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»IV. KONČNA DOLOČBA
31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) spreminja 91. člen
zakona tako, da se glasi:

»91. člen
(prenehal veljati)«;

spreminja 92. člen zakona tako, da se glasi:

»92. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 93. člen zakona tako, da se glasi:

»93. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 95. člen zakona tako, da se glasi:

»95. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 96. člen zakona tako, da se glasi:

»96. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 97. člen zakona tako, da se glasi:

»97. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 98. člen zakona tako, da se glasi:

»98. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 99. člen zakona tako, da se glasi:

»99. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 100. člen zakona tako, da se glasi:

»100. člen
(prenehal veljati)«;

spreminja 101. člen zakona tako, da se glasi:

»101. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 102. člen zakona tako, da se glasi:

»102. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 103. člen zakona tako, da se glasi:

»103. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 104. člen zakona tako, da se glasi:

»104. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 105. člen zakona tako, da se glasi:

»105. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 106. člen zakona tako, da se glasi:

»106. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 107. člen zakona tako, da se glasi:

»107. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 108. člen zakona tako, da se glasi:

»108. člen
(prenehal veljati)«;

spreminja 109. člen zakona tako, da se glasi:

»109. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 110. člen zakona tako, da se glasi:

»110. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 111. člen zakona tako, da se glasi:

»111. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 112. člen zakona tako, da se glasi:

»112. člen
(prenehal veljati)«;
spreminja 113. člen zakona tako, da se glasi:

»113. člen
(prenehal veljati)«;
v zvezi s prenehanjem veljavnosti določb zakona, razen 89. člena zakona, določa:

»Razen 89. člena se preostale določbe ZPNačrt uporabljajo do začetka uporabe
tega zakona.«;
ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»303. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2018.«.

