
                                                                                        

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za javno upravo  

 

 

 

 

KONČNO POROČILO 

 MERJENJA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV IN BREMEN V 
PREDPISIH RS 

SKLOP 3: OKOLJE IN PROSTOR 

 

Izvajalec: IPMIT d.o.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2015 



Končno poročilo Sklop 3: Okolje in prostor 

 

2 

 

 

Organizacija: IPMIT d.o.o.    

Naziv aktivnosti: Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS                                                           

Datum kreiranja: 17. 9. 2015 

Datum zadnje spremembe: 13. 11. 2015  

Status dokumenta: Končni    

Avtor dokumenta: Jasna Poženel  

Vodja projekta: Jasna Poženel 



Končno poročilo Sklop 3: Okolje in prostor 

 

3 

 

KAZALO VSEBINE 

 
POVZETEK........................................................................................................................... 5 

UVODNA POJASNILA .........................................................................................................12 

1 OPREDELITEV ZAKONODAJE, OBVEZNOSTI, ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI, 
POPULACIJE IN FREKVENCE............................................................................................19 

1.1 Korak 1.1: Opredelitev zakonodaje (http://www.pisrs.si/Pis.web/)...........................19 

1.2 Korak 1.2: Določitev informacijskih obveznosti – IO ...............................................19 

1.3 Korak 1.3: Določitev administrativnih aktivnosti ......................................................21 

1.4 Korak 1.4: Možnost uporabe elektronske poti.........................................................66 

1.5 Korak 1.5: Populacija in njena segmentacija ..........................................................77 

1.6 Korak 1.6: Določitev frekvence administrativnih aktivnosti pred implementacijo in po 
implementaciji ukrepa .......................................................................................................98 

1.7 Korak 1.7: Določitev obstoja zunanjih stroškov.....................................................109 

1.8 Opredelitev opisno obravnavanih ukrepov ter določitev zakonodaje, informacijskih 
obveznosti  oziroma obravnavanih segmentov................................................................109 

1.8.1 Ureditev področja pridobivanja zemljišč in pravic na njih ter postopki umeščanja 
v prostor 109 

1.8.1.1 Korak 1: Opredelitev zakonodaje (http://www.pisrs.si/Pis.web/) .............109 

1.8.1.2 Korak 2: Opredelitev informacijskih obveznosti ......................................110 

1.8.1.3 Visoke cene zemljišč in nepremičnin (ter komunalnih prispevkov in 
različnih nadomestil) (SE-01) ...................................................................................110 

1.8.1.4 Ureditev področja pridobivanja zemljišč in pravic na njih (SE-02)...........111 

1.8.1.5 Dolgotrajnost postopkov umeščanja v prostor energetske infrastrukture 
(SE-03) 112 

1.8.2 Izboljšave v zvezi s prostorskimi akti .............................................................114 

1.8.2.1 Korak 1: Opredelitev zakonodaje (http://www.pisrs.si/Pis.web/) .............115 

1.8.2.2 Korak 2: Opredelitev informacijskih obveznosti ......................................115 

1.8.2.3 Sprejem državnega prostorskega reda (SE-01)......................................115 

1.8.2.4 Enotni programi opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine v celoti 
(SE-02) 117 

1.8.2.5 Tesnejša povezava oz. integracija postopkov prostorskega načrtovanja s 
postopki celovite presoje vplivov izvedbe prostorskih aktov na okolje (SE-03) .........117 

1.8.2.6 Zgodnejša vključitev sodelovanja zainteresirane javnosti pri sprejemanju 
prostorskih načrtov (SE-04) .....................................................................................118 

1.8.2.7 Uvedba možnosti spreminjanja podrobnejše namenske rabe z OPPN (SE-
05) 120 

1.8.3 Poenostavitev postopkov na področju Zakona o ohranjanju narave ..............121 

1.8.3.1 Korak 1: Opredelitev zakonodaje (http://www.pisrs.si/Pis.web/) .............121 

1.8.3.2 Korak 2: Opredelitev informacijskih obveznosti ......................................122 



Končno poročilo Sklop 3: Okolje in prostor 

 

4 

 

1.8.4 Vodarske evidence........................................................................................123 

1.8.4.1 Korak 1: Opredelitev zakonodaje (http://www.pisrs.si/Pis.web/) .............123 

1.8.4.2 Korak 2: Opredelitev informacijskih obveznosti ......................................124 

1.8.5 Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema......................................125 

1.8.5.1 Korak 1: Opredelitev zakonodaje (http://www.pisrs.si/Pis.web/) .............125 

1.8.5.2 Korak 2: Opredelitev informacijskih obveznosti ......................................125 

1.8.6 Poenostavitve in administrativne razbremenitve postopkov na področju 
prostorske zakonodaje ................................................................................................127 

1.8.6.1 Korak 1: Opredelitev zakonodaje ...........................................................127 

1.8.6.2 Korak 2: Opredelitev informacijskih obveznosti ......................................127 

OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV.....................................128 

1.9 Korak 2.1: Določitev stroškovnih parametrov........................................................128 

1.10 Korak 2.2.: Določitev vira podatkov ......................................................................129 

1.11 Korak 2.3.: Preveritev reprezentativnosti populacije .............................................129 

2 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV pred implementacijo in po 
implementaciji ukrepa.........................................................................................................129 

2.1 Korak 3.1: Postopek ocene administrativnih stroškov in administrativnega bremena 
za ukrepe iz merilne tabele .............................................................................................129 

2.2 Korak 3.2: Postopek ocene administrativnih stroškov in administrativnega bremena 
za opisno obravnavane ukrepe .......................................................................................160 

3 ZAKLJUČEK ...............................................................................................................186 

 

 



Končno poročilo Sklop 3: Okolje in prostor 

 

5 

 

POVZETEK 
 

Na koga so vplivale obravnavane spremembe? 
Državljani  Pravne osebe oz. podjetja Deležniki v j avni upravi 

Vlagatelji (investitorji) za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (še ni realizirano) 

Vlagatelji (investitorji) za pridobitev uporabnega 
dovoljenja za enostanovanjsko hišo 

1.446 investitorjev v postopku izvedbe 

tehničnega pregleda 

Investitorji v postopku pridobivanja projektnih 
pogojev 

Investitorji v postopku vpisa novogradnje v 
uradne evidence (še ni realizirano) 

Investitorji na področju pridobivanja zemljišč in 
pravic na njih (še ni realizirano) 

3.655 investitorjev v postopku posredovanju 

informacije o zakoličbi novega/povečave objekta 

Zainteresirana javnost pri sprejemanju 
prostorskih aktov 

Fizične osebe v postopku evidentiranja posebne 
rabe vode (še ni realizirano) 

Fizične osebe v postopku tretje kontrolne 
meritve s strani dimnikarskih služb (še ni 

Vlagatelji (investitorji) za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (še ni realizirano) 

Investitorji v postopku priprave vodilne mape (še ni 

realizirano) 

620 investitorjev v postopku izvedbe tehničnega 

pregleda 

Investitorji v postopku pridobivanja projektnih 
pogojev 

Investitorji v postopku vpisa novogradnje v uradne 
evidence (še ni realizirano) 

Investitorji na področju pridobivanja zemljišč in 
pravic na njih (še ni realizirano) 

1.100 investitorjev v postopku posredovanju 

informacije o zakoličbi novega/povečave objekta 

Zainteresirani pravni subjekti pri sprejemanju 
prostorskih aktov 

300 pravnih subjektov v postopku podaljševanja 

OVD 

55 pravnih subjektov v postopku pridobivanja 

212 občin 

58 upravnih enot 

Ministrstvo za okolje in prostor 

Agencija za okolje RS 

Geodetska uprava RS 

Inšpektorat za okolje in prostor 

Ministrstvo za infrastrukturo 

Statistični urad RS 

Nosilci urejanja prostora 

Soglasodajalci soglasij k projektnim rešitvam 
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realizirano) vodnega dovoljenja 

Pravni subjekti v postopkih pridobivanja 
naravovarstvenih soglasij 

Pravni subjekti v postopkih pridobivanja 
okoljevarstvenih soglasij 

5.891 pravnih subjektov v postopku pridobivanja 

vodnega soglasja 

Subjekti, ki lahko izkoristijo olajšavo za lesno-
predelovalno industrijo 

Pravni subjekti v postopku podaljšanja spričevala o 
usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi 

snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini 

1.010 povzročiteljev odpadkov 

220 zbiralcev odpadkov  

342 izvajalcev obdelave odpadkov 

Izvajalci dimnikarske službe 
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Vsebina sprememb  
Prostorsko na črtovanje in gradnja objektov Urejanje okolja  

• Priprava OPN na podlagi vnaprej objavljenih smernic  nosilcev 
urejanja prostora 

• Odprava sklepa o ugotovitvi usklajenosti OPN 

• Uvedba možnosti spreminjanja podrobne namenske rabe prostora 
z občinskim podrobnim prostorskih načrtom (OPPN) 

• Ukinitev pridobitve uporabnega dovoljenj a za uporabo 
enostanovanjske stavbe 

• Poenostavitev vsebine  vodilne mape 

• Odprava obveznosti , da investitor obvešča udeležence pri gradnji o 
dnevu tehničnega pregleda 

• Črtanje dolo čb v zvezi s pridobivanjem projektnih pogojev  

• Administrativna razbremenitev vpisa novogradnje  v kataster stavb 

• Krajši  in enostavnejši postopki pri pridobivanju zemljiš č, 
nepremi čnin in pravic  na njih 

• Skrajšanje postopkov  umeščanja v prostor energetske infrastrukture 

• Sprejem državnega prostorskega reda  

• Možnost naknadnega sprejemanja programa opremljanja  občin 

• Ukinitev obveznosti investitorja  o obveščanju občine o nameravani 
zakoličbi objekta 

• Tesnejša povezava oz. integracija postopkov  prostorskega 

• Podaljšanje roka  veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja   

• Poenostavitev pridobitve vodne pravice 

• Poenostavitev postopkov  na področju Zakona o ohranjanju narave 

• Ukinitev zahteve po projektnih pogojih  kot priloge k vlogi za 
pridobitev vodnega soglasja s strani pravne osebe 

• Uvedba evidentirane rabe vode  

• Uvedba olajšave  za lesno-predelovalno industrijo (za male kurilne 
naprave) 

• Vzpostavitev, redno nadgrajevanje ter dopolnjevanje  in javna 
objava  vodarskih evidenc  

• Veljavnost spri čevala  izvajalcev storitev polnjenja avtomobilskih klim 

• Vzpostavitev informacijskega sistema ravnanja z odpadki 

• Ureditev področja izvajanj meritev dimnih emisij 
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načrtovanja s postopki celovite presoje vplivov izvedbe prostorskih 
aktov na okolje 

• Zgodnejša vklju čitev sodelovanja zainteresirane javnosti  pri 
sprejemanju prostorskih načrtov 

• Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema 

 

 

 

 

Učinki sprememb  
Prostorsko na črtovanje in gradnja objektov Urejanje okolja  

• Poenostavitev postopka priprave OPN  na podlagi vnaprej 
objavljenih smernic nosilcev urejanja prostora 

• Poenostavitev postopka priprave OPN  zaradi odprave sklepa o 
ugotovitvi usklajenosti OPN 

• Možnost spreminjanja podrobne namenske rabe prostor a s 
občinskim podrobnim prostorskih načrtom (OPPN) 

• 3.940,42 EUR prihrankov zaradi ukinitve pridobitve 
uporabnega dovoljenja  za uporabo enostanovanjske stavbe 

• Poenostavitev pri vodilne mape pri pripravi projektne 
dokumentacije, ki bo vsebovala manjše število prilog – možen 

prihranek 24.735,05 EUR 

• Prihranki zaradi odprave obveznosti , da investitor obvešča 
udeležence pri gradnji o dnevu tehničnega pregleda – možen 

• 158.517,45 EUR prihrankov  zaradi podaljšanja veljavnosti 
okoljevarstvenega dovoljenja  s 5 na 10 let (poenostavitev 

postopka) 

• Poenostavitev pridobitve vodne pravice : del koncesij se 
spremeni v vodna dovoljenja 

• Poenostavitev postopkov na podro čju Zakona o ohranjanju 
narave : 

o V 2015 je bilo izdanih približno 6 % naravovarstvenih 
soglasij s pogoji (6 % od vseh izdanih naravovarstvenih 

soglasij), kar pomeni določeno zmanjšanje števila 
postopkov oz. združitev postopkov. 

o V 43,75 % (7) primerih je bilo z izdajo okoljevarstvenega 
soglasja izdano tudi naravovarstveno soglasje. 

o Predvideno zmanjšanje števila postopkov v predvideni 
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prihranek 11.337,13 EUR      

• 9.160.176,60 EUR prihrankov  zaradi črtanja določb v zvezi s 
pridobivanjem projektnih pogojev  

• 33.029,17 EUR prihranka zaradi administrativne razbremenitve 
vpisa novogradnje v uradne evidence 

• Ureditev podro čja opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo in 
odmero komunalnega prispevka ter dopolnitev postopkovnega 

vidika odmere komunalnega prispevka 

• Zagotovljena »zaloga« komunalno opremljenih stavbni h 
zemljiš č za različne dejavnosti v občinski lasti 

• Urejeno podro čje pridobivanja zemljišč in pravic na njih 

• Večja podpora investitorjem  pri pridobivanju zemljišč 

• Enostavnejši postopki  umeščanja energetske infrastrukture v 
prostor 

• Učinkovita izdelava kakovostnih prostorskih aktov  

• Večja homogenost pri pripravi prostorskih aktov  občin 

• Večja fleksibilnost  pri sprejemanju programov opremljanja 
stavbnih zemljišč in posledični zajem komunalnega prispevka za 

izvedeno komunalno opremo           

• 3.729.472,51 EUR prihrankov  zaradi ukinitve obveznosti 
investitorja o obveščanju občine o nameravani zakoličbi objekta 

• Skrajšanje postopkov prostorskega na črtovanja 

• Kakovostnejši predpisi  zaradi zgodnejše vključitve sodelovanja 
zainteresirane javnosti pri sprejemanju prostorskih načrtov 

višini okrog 10 %. 

• Ukinitev pridobitve projektnih pogojev  kot priloge v postopku 
pridobitve vodnega soglasja 

• Za posebne rabe vode fizična oseba uredi le evidentiranje 
posebne rabe vode  in ni potrebno vodno dovoljenje           

• 328.241,30 EUR prihrankov  zaradi odprave administrativnih ovir 
pri podeljevanju vodnih pravic in pridobivanju vodnih soglasij 

• Obrati lesno predelovalne industrije za ponovno uporabo 
ostankov ne potrebujejo OVD, temveč le kemi čno analizo 

ostankov 

• Učinkovitejše upravljanje z vodami 

• Na enem mestu zbrane vse podatkovne zbirke  s področja 
upravljanja z vodami       

•          200.293,39 EUR prihrankov  zaradi podaljšanja veljavnosti 
spričeval izvajalcev storitev polnjenja avtomobilskih klim na 

nedoločen čas 

• Možnost poro čanja  o nastalih, zbranih ali obdelanih odpadkih 
prek informacijske rešitve           

• 420.226,54 EUR prihranka  zaradi vzpostavitve informacijskega 
sistema ravnanja z odpadki 

• 35.941,35 EUR prihranka , ker ponovna meritev s strani 
dimnikarske službe ni potrebna 
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• Jasna opredelitev načinov sodelovanja z javnostjo 

• 83.883,63 EUR prihranka  zaradi vpostavitve prostorskega 
informacijskega sistema 

• Celoten postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja bo 
omogočen preko informacijskega sistema eGraditev  

• Vzpostavitev zbirke vseh prostorskih aktov na enem mestu 

• Informacijska podpora posredovanje elaborata za vpis zgradbe v 
uradne evidence omogoči 25.110,34 EUR prihranka . 

• Dostop do podatkov o izdanih gradbenih dovoljenjih in ostalih 
občinskih aktih Inšpektorata preko informacijske rešitve 

• Posredovanje podatkov o izdanih gradbenih dovoljenjih UE na 
SURS preko informacijske rešitve 

 

 



                                                                                        

 

  

 

 

Skupni ocenjeni prihranki na letni ravni  za področje okolja in prostora znašajo 
14.215.701,42 EUR. 

 

V tem izra čunu so upoštevani tudi potencialni prihranki, torej  za ukrepe, katerih 
realizacija je na črtovana v prihodnosti.  

 

Tabela 1: Administrativni stroški in administrativn a bremena  

 Administrativni strošek Administrativno breme 

SKUPAJ 
SPREMENJENE 
OBVEZNOSTI -    1.437.045,62 EUR  -             1.129.327,98 EUR  

SKUPAJ NOVE 
OBVEZNOSTI           85.778,53 EUR                      8.577,85 EUR  

SKUPAJ 
UKINJENE 

OBVEZNOSTI -   19.813.905,89 EUR  -           13.094.951,29 EUR  

SKUPAJ -   21.165.172,98 EUR  -           14.215.701,42 EUR  

Dodatno prihranke prinaša še ukrep 34. Poenostavitev postopkov na področju Zakona o 
vodah in Zakona o ohranjanju narave in sicer naslednje, ki pa jih ni mogoče številčno dodati 
k zgoraj predstavljenim prihrankom: 

 Zmanjšanje števila postopkov oziroma združitev postopkov zaradi izdaje približno 6 % 
naravovarstvenih soglasij s pogoji (6 % od vseh izdanih naravovarstvenih soglasij). 

 V 43,75 % (7) primerih je bilo z izdajo okoljevarstvenega soglasja izdano tudi 
naravovarstveno soglasje. 

 Predvideno zmanjšanje števila postopkov v predvideni višini okrog 10 %. 

 

Klju čne ugotovitve : 

Iz rezultatov meritev in iz pogovorov s ključnimi subjekti ugotavljamo, da je večina znižanih 
administrativnih stroškov/zmanjšanih bremen nastala zaradi poenostavitev najrazličnejših 
postopkov, kar je prineslo številne pozitivne učinke: 

• prihranek časa poslovnih in fizičnih subjektov ter javne uprave, 

• izboljšave v smeri brezpapirnega poslovanja, 

• krajšanje postopkov, 

• manj pridobivanja, izdaje, obravnave in hrambe fizičnih prilog (izjav, študij ipd.), 

• ažurnost podatkov in  

• posledično nižje stroške določenih obveznosti. 

 

Bolj podrobni in konkretni rezultati so prikazani v zaključku, kjer so dodana tudi priporočila za 
nadaljnje korake v smeri zmanjševanja administrativnih bremen.  
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UVODNA POJASNILA 
 

Projekt se nanaša na izvedbo storitev merjenja administrativnih stroškov in bremen v 
predpisih RS iz Akcijskega programa za zmanjšanje administrativnih bremen in Enotnega 
dokumenta za boljše poslovno in zakonodajno okolje ter dvig konkurenčnosti v okviru 
operacije “Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS«.  

Izvajalec (IPMIT d.o.o.) je skladno s specifikacijami in pogodbo št. 3130-15-340734 izvedel 
merjenje učinkov izvedbe ukrepov iz Akcijskega programa in Enotnega dokumenta na 
podlagi Enotne metodologije za merjenje administrativnih stroškov, privzete po mednarodni 
metodologiji SCM, in sicer za podro čje okolja in prostora . 

Izvajalec je za področje okolja in prostora izvedel meritev ocene administrativnih stroškov in 
bremen vseh predpisov, ki se nanašajo na posamezen ukrep v okviru tega področja, skladno 
s koraki opredeljenimi na strani št. 10 Enotne metodologije za merjenje administrativnih 
stroškov: 

• določitev predpisov v okviru področja glede na ukrep (krovnih zakonov, pripadajočih 
podzakonskih aktov), 

• na podlagi določitve predpisov v okviru posameznega ukrepa določitevi obveznosti 
(IO) in aktivnosti (AA) za izračun zakonodajnih stroškov in bremen v zakonodaji, ki se 
nanašajo na posamezen ukrep,  

• njihovo mapiranje ter  

• izračun učinka oziroma prihranka posameznega ukrepa ter vseh ukrepov znotraj 
področja.  

 

Področje okolja in prostora pokriva 16 ukrepov.  

Seznam zakonov, ki obravnavajo posamezne ukrepe, predstavlja osnovo za nadaljnjo delitev 
merjenja učinkov ukrepov na področju okolja in prostora, ki se deli na podpodročja iz 
naslednje tabele.  

Podpodročja, ki so obravnavana skladno z EMMS, so obdelana v okviru meritvene tabele, ki 
je priloga temu dokumentu, podpodročja, obdelana po prilagojenem pristopu, pa so obdelana 
v tem dokumentu (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Pregled podpodro čij na sklopu 3 Okolje in prostor 

Številka 
podpodro čja Podpodro čje Način obravnave 

1 

Poenostavitve in administrativne 
razbremenitve postopkov na 
področju prostorske zakonodaje 

Obravnava skladno z EMMS, določene IO in 
AA; eden od podukrepov se obravnava v 
okviru koncepta "vse na enem mestu" v tem 
poročilu. 

2 

Ureditev področja pridobivanja 
zemljišč in pravic na njih ter postopki 
umeščanja v prostor 

Prilagojena obravnava skladno z dogovorom 
med izvajalcem in naročnikom. 



Končno poročilo Sklop 3: Okolje in prostor 

 

13 

 

3 Izboljšave v zvezi z prostorskimi akti 
Obravnava skladno z EMMS, določene IO in 
AA ter prilagojena obravnava skladno z 
dogovorom med izvajalcem in naročnikom. 

4 

Poenostavitev postopkov na 
področju Zakona o ohranjanju 
narave  

Prilagojena obravnava skladno z dogovorom 
med izvajalcem in naročnikom. 

5 Vodarske evidence 
Obravnava skladno z EMMS, določene IO in 
AA ter prilagojena obravnava skladno z 
dogovorom med izvajalcem in naročnikom. 

6 
Vzpostavitev prostorskega 
informacijskega sistema 

Obravnava skladno z EMMS, določene IO in 
AA ter prilagojena obravnava skladno z 
dogovorom med izvajalcem in naročnikom. 

 

Tabela 3 vključuje vse ukrepe, ki so predmet obravnave na področju okolja in prostora. 

 

Tabela 3: Pregled ukrepov na podro čju okolja in prostora  

ŠT. UKREPA NAZIV UKREPA Naziv zakona z 
navedbo objave 

Podzakonski predpisi 
z navedbo objave 

Povezani predpisi z 
navedbo objave 

26.1 

Racionalizacija postopka priprave 
občinskih prostorskih načrtov 

(OPN) / Vladni akcijski načrt za 
ureditev področja pridobivanja 
smernic in mnenj k prostorskim 
aktom v področni zakonodaji in 

pripravo nujnih strokovnih podlag 
posameznih resorjev za 

prostorske akte OPOMBA; AP, 
UKREP 17 (P&P) (R1 PAP) 

Zakon o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list 

RS, št. 33/2007, 
70/2008 - ZVO-1B, 

108/2009, 80/2010 - 
ZUPUDPP, 43/2011 - 

ZKZ-C, 57/2012, 
57/2012 - ZUPUDPP-A, 

109/2012, 35/2013 - 
skl. US, 76/2014 - odl. 

US, 14/2015 - 
ZUUJFO) 

  

Pravilnik o vsebini, 
obliki in načinu priprave 

občinskega 
prostorskega načrta ter 

pogojih za določitev 
območij sanacij 

razpršene gradnje in 
območij za razvoj in 
širitev naselij (Uradni 

list RS, št. 99/07) 

26.2 

Racionalizacija postopka priprave 
občinskih prostorskih načrtov 

(OPN) / Racionalizacija postopka 
priprave občinskih prostorskih 

načrtov (OPN) - odprava sklepa o 
ugotovitvi usklajenosti OPN, 

OPOMBA: AP, UKREP 7 (P&P), 
(R1, PAP) 

Zakon o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list 

RS, št. 33/2007, 
70/2008-ZVO-1B, 

108/2009) 

    

26.3 

Racionalizacija postopka priprave 
občinskih prostorskih načrtov 

(OPN) / Uvedba možnosti 
spreminjanja podrobnejše 

namenske rabe z OPPN (UKREP 
9, P&P, PAP) 

Zakon o prostorskem 
načrtovanju /ZPNačrt-
B/ (Uradni list RS, št. 

57/2012) 
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28. 

Poenostavitev postopkov za 
izdajo dovoljenj oziroma 

priglasitev pri enostavnih oz. 
manjših objektih in 

enostanovanjskih hišah - 
enostanovanjske stavbe se lahko 

uporabljajo brez uporabnega 
dovoljenja. V Uredbi o 

razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje je treba 

uvrstiti nadstrešnice nad 
prikolicami pavšalistov v kampih 

med enostavne objekte, za katere 
ni potrebno pridobivati gradbenih 
dovoljenj, saj gre za enostavne in 

običajne objekte v kampih, ki z 
gradbeno tehničnega vidika niso 

zahtevni, predstavljajo pa 
precejšen strošek in dodatno 

administrativno breme. (Ukrep 4 
P&P, PAP) 

Zakon o graditvi 
objektov /ZGO-1/ 
(Uradni list RS, št. 

110/2002, 45/2004, 
47/2004, 102/2004-
UPB1, 126/2007, 

108/2009) 

    

29.1 
(obravnava 
tudi 29.6) 

Poenostavitve in administrativne 
razbremenitve postopkov na 

področju prostorske zakonodaje / 
Predolgi in netransparentni 

postopki, predvsem pri 
pridobivanju gradbenih dovoljenj 

ter spremembah prostorskih 
aktov + podukrep 29.6 

Poenostaviti vsebino vodilne 
mape v zvezi z projektno 

dokumentacijo pri pridobitvi 
gradbenega dovoljenja  

Zakon o graditvi 
objektov (Uradni list 

RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 

14/05 – popr., 92/05 – 
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 

111/05 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – 

ZRud-1, 20/11 – odl. 
US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13 in 

19/15) 

Zapisana je zadnja 
različica zakona, 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana. 

Pravilnik o projektni 
dokumentaciji (Uradni 
list RS, št. 55/2008) 

29.2 

Poenostavitve in administrativne 
razbremenitve postopkov na 

področju prostorske zakonodaje / 
Odprava obveznosti, da investitor 
obvešča udeležence pri gradnji o 

dnevu tehničnega pregleda 

Zakon o graditvi 
objektov (Uradni list 

RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 

14/05 – popr., 92/05 – 
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 

111/05 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – 

ZRud-1, 20/11 – odl. 
US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13 in 

19/15) 

Zapisana je zadnja 
različica zakona, 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana. 

  

29.3 
(obravnava 
tudi 27.1 in 

27.2) 

Poenostavitve in administrativne 
razbremenitve postopkov na 

področju prostorske zakonodaje / 
Ureditev področja pridobivanja 
projektnih pogojev in soglasij v 

področni zakonodaji + podukrep 
27.1 Črtanje določb v zvezi s 

pridobivanjem projektnih pogojev 
in soglasij / Črtanje določb v zvezi 

s pridobivanjem projektnih 
pogojev in 27.2 Črtanje določb v 
zvezi s pridobivanjem projektnih 

pogojev in soglasij / Črtanje 
določb v zvezi s pridobivanjem 

projektnih soglasij 

Zakon o graditvi 
objektov (Uradni list 

RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 

14/05 – popr., 92/05 – 
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 

111/05 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – 

ZRud-1, 20/11 – odl. 
US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13 in 

19/15)  

Uredba o razvrščanju 
objektov glede na 

zahtevnost gradnje 
(Uradni list RS, št. 

18/2013)  
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29.4  

Poenostavitve in administrativne 
razbremenitve postopkov na 

področju prostorske zakonodaje / 
Poenostavitev postopkov pri 
pridobivanju prostorskih in 

okoljskih dovoljenj v eno samo 
dovoljenje pri posegih v prostor. 

   

29.7 

Poenostavitve in administrativne 
razbremenitve postopkov na 

področju prostorske zakonodaje / 
Administrativno razbremeniti vpis 

novogradnje v kataster stavb 

Zakon o graditvi 
objektov (Uradni list 

RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 

14/05 – popr., 92/05 – 
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 

111/05 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – 

ZRud-1, 20/11 – odl. 
US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13 in 

19/15)  

Zapisana je zadnja 
različica zakona, 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana. 

  

29.9 
(obravnava 
tudi 29.8) 

Poenostavitve in administrativne 
razbremenitve postopkov na 

področju prostorske zakonodaje / 
Racionalizacija postopkov 

pridobivanja soglasij, gradbenih in 
drugih dovoljenj s spremembo 

področne zakonodaje + podukrep 
29.8 Urgentna odprava 

birokratskih ovir in občutno 
skrajšanje postopkov izdajanja 

soglasij pri investicijah 

   

30.1 

Ureditev področja pridobivanja 
zemljišč in pravic na njih / Visoke 
cene zemljišč in nepremičnin (ter 

komunalnih prispevkov in 
različnih nadomestil) 

Zakon o umeščanju 
prostorskih ureditev 

državnega pomena v 
prostor (Uradni list RS, 

št. 80/10, 106/10 – 
popr. in 57/12)  

Zapisana je zadnja 
različica zakona, 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana. 

  

30.2 

Ureditev področja pridobivanja 
zemljišč in pravic na njih / 

Ureditev področja pridobivanja 
zemljišč in pravic na njih  

Zakon o umeščanju 
prostorskih ureditev 

državnega pomena v 
prostor (Uradni list RS, 

št. 80/10, 106/10 – 
popr. in 57/12)  

Zapisana je zadnja 
različica zakona, 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana. 

  

31.1 

Izboljšave v zvezi z prostorskimi 
akti / Dolgotrajnost postopkov 

umeščanja v prostor energetske 
infrastrukture 

Zakon o umeščanju 
prostorskih ureditev 

državnega pomena v 
prostor (Uradni list RS, 

št. 80/10, 106/10 – 
popr. in 57/12)  

Zapisana je zadnja 
različica zakona, 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana. 
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31.2 
Izboljšave v zvezi z prostorskimi 

akti / Sprejem državnega 
prostorskega reda 

Zakon o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – 

ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, (109/12), 

76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO)  

Zapisana je zadnja 
različica zakona, 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana. 

  

31.3 

Izboljšave v zvezi z prostorskimi 
akti / Enotni programi opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje 
občine v celoti - omogoča se 

naknadno sprejemanje programa 
opremljanja. Ukrep omogoča 
občini večjo fleksibilnost pri 

sprejemanju programov 
opremljanja stavbnih zemljišč in 
posledični zajem komunalnega 

prispevka za izvedeno komunalno 
opremo. 

Zakon o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – 

ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, (109/12), 

76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO)  

Zapisana je zadnja 
različica zakona, 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana. 

  

31.4 

Izboljšave v zvezi z prostorskimi 
akti / Odprava obveščanja občine 
o nameravani zakoličbi - odprava 

obveznosti investitorja o 
posredovanju informacije o 

nameravani zakoličbi objekta 
pristojni občinski upravi.  

Zakon o graditvi 
objektov /ZGO-1/ 
(Uradni list RS, št. 

110/2002, 45/2004, 
47/2004, 102/2004-
UPB1, 126/2007, 

108/2009) 

    

31.5 

Izboljšave v zvezi z prostorskimi 
akti / Tesnejša povezava oz. 

integracija postopkov 
prostorskega načrtovanja s 

postopki celovite presoje vplivov 
izvedbe prostorskih aktov na 

okolje (postopki CPVO) 

Zakon o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – 

ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, (109/12), 

76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO)  

Zapisana je zadnja 
različica zakona, 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana. 

  

31.6 

Izboljšave v zvezi z prostorskimi 
akti / Zgodnejša vključitev 
sodelovanja zainteresirane 

javnosti pri sprejemanju 
prostorskih načrtov 

Zakon o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – 

ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, (109/12), 

76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO)  

Zapisana je zadnja 
različica zakona, 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana. 

  

32. Podaljšanje roka veljavnosti 
okoljevarstvenega dovoljenja  

Zakon o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 

39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 

49/06 – ZMetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – 

ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 

108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12 in 92/13)  
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33.1 - 
obravnava se 
skupaj z 33.2 

in 33.3  

Poenostavitve na področju vodnih 
pravic in dovoljenja / 33.1 

Sprememba načina podelitve 
vodne pravice v obliki vodnega 
dovoljenja + 33.2 Sprememba 

načina podelitve vodne pravice v 
obliki koncesije + 33.3 

Poenostavitev pridobitvene vodne 
pravice in odprava dvojnega 

plačila za isto pravico – vodno 
pravico in vodno povračilo. 

OPOMBA: 23 UKREP, priloga 2  

Zakon o vodah /ZV-1/ 
(Uradni list RS, št. 

67/2002, 110/2002 - 
ZGO-1, 2/2004 - ZZdrI-
A, 10/2004 - odl. US, 

41/2004 - ZVO-1, 
57/2008, 57/2012, 

100/2013, 40/2014, 
56/2015) 

  

Pravilnik o oskrbi s 
pitno vodo (Uradni list 

RS, št. 35/2006, 
33/2007 - ZPNačrt, 

41/2008) 
Pravilnik o vsebini 
vloge za pridobitev 

vodnega dovoljenja in o 
vsebini vloge za 

pridobitev dovoljenja za 
raziskavo podzemnih 

voda (Uradni list RS, št. 
79/2007) 

34. 
Poenostavitev postopkov na 
področju Zakona o vodah in 
Zakona o ohranjanju narave  

Zakon o ohranjanju 
narave (Uradni list RS, 

št. 96/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 

61/06 – ZDru-1, 8/10 – 
ZSKZ-B in 46/14)  

   

35.  

Odprava administrativnih ovir pri 
podeljevanju vodnih pravic in 

pridobivanju vodnih soglasij v letu 
2014 

Zakon o vodah /ZV-1/ 
(Uradni list RS, št. 

67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 
41/04 – ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13, 40/14 in 

56/15) 

Pravilnik o vsebini vlog 
za pridobitev projektnih 
pogojev in pogojev za 

druge posege v prostor 
ter o vsebini vloge za 

izdajo vodnega 
soglasja (Uradni list 

RS, št. 25/2009) 

Zakon o graditvi 
objektov /ZGO-1/ 
(Uradni list RS, št. 

110/2002, 45/2004, 
47/2004, 102/2004-
UPB1, 126/2007, 

108/2009) 
Pravilnik o evidentiranju 

posebne rabe vode 
(Uradni list RS št. 

48/2015) 

36. 

Uredba o predelavi nenevarnih 
odpadkov v trdo gorivo (v 

povezavi z uredbo o malih kurilnih 
napravah) 

Zakon o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 

39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 

49/06 – ZMetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – 

ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 

48/12 in 57/12) 

Uredba o emisiji snovi v 
zrak iz malih in srednjih 
kurilnih naprav (Ur.l.RS 

24/13 in 2/15)  

  

37. 
Vzpostavitev, redno 

nadgrajevanje ter dopolnjevanje 
in javna objava vodarskih evidenc  

Zakon o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 

39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 

49/06 – ZMetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – 

ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 

108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13 in 

56/15)  

   

38. 

Sprememba Uredbe o uporabi 
ozonu škodljivih snovi in 

flouriranih toplogrednih plinov pri 
opredelitvi minimalnih pogojev za 
usposobljenost oseb – izvajalcev 
storitev polnjenja avtomobilskih 

klim. 

Zakon o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 

39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 

49/06 – ZMetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – 

ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08 in 108/09) 

Uredba o uporabi 
ozonu škodljivih snovi 

in fluoriranih 
toplogrednih plinov 
(Uradni list RS, št. 

41/2010) 

Zapisana je zadnja 
različica zakona, 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana.  
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39. Vzpostavitev informacijskega 
sistema ravnanja z odpadki 

Zakon o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 

39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 

49/06 – ZMetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – 

ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08, 108/09 – 

ZPNačrt-A in 108/09) 
(Uradni list RS, št. 

39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 

49/06 – ZMetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – 

ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08, 108/09 – 

ZPNačrt-A in 108/09) 

Uredba o odpadkih 
(Uradni list RS, št. 

37/15) 
  

40. 

Urediti področje izvajanj meritev 
dimnih emisij. - Dimnikar naj pri 

svojem rednem letnem pregledu v 
primeru neustreznosti delovanja 
kurilne naprave uporabniku vroči 

dodatni obrazec, ki ga po 
opravljenem servisu in pozitivnih 
meritvah izpolni serviser in ga - 

on ali uporabnik -pošlje 
dimnikarskemu podjetju. Serviser 
s svojim podpisom in priloženim 

merilnim listom garantira, da 
naprava deluje v skladu s 

predpisi. S tem je postopek 
rednega letnega pregleda 

končan. S to rešitvijo naj se 
ustrezno dopolni Pravilnik o 

oskrbi malih kurilnih naprav, dimn 
... 

Zakon o varstvu okolja 
/ZVO-1/ (Uradni list RS, 
št. 41/2004, 17/2006 - 
ORZVO187, 20/2006, 

28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2009) 

Uredba o načinu, 
predmetu in pogojih 
izvajanja obvezne 

državne gospodarske 
javne službe izvajanja 
meritev, pregledovanja 

in čiščenja kurilnih 
naprav, dimnih vodov in 

zračnikov zaradi 
varstva okolja in 
učinkovite rabe 

energije, varstva 
človekovega zdravja in 
varstva pred požarom 

(Uradni list RS, št. 
129/04, 57/06, 105/07, 

102/08 in 94/13)  

Zapisana je zadnja 
različica zakona, 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana. 

41.1 

Vzpostavitev prostorskega 
informacijskega sistema 

(eGraditev) / Vzpostavitev 
prostorskega informacijskega 

sistema - ePlan 

Zakon o infrastrukturi 
za prostorske 

informacije (Uradni list 
RS, št. 8/2010)  

Zapisana je zadnja 
različica zakona, 

poenostavitve/ukinitve v 
zakonodaji še niso 

realizirane. 

  

41.2 

Vzpostavitev prostorskega 
informacijskega sistema 

(eGraditev) / Nadgraditi obstoječ 
(video) strežnik v smislu izdelave 
aktivne spletne strani, ki omogoča 
varen prenos podatkov v sistem 

in dostop do podatkov iz sistema. 
Na ta način bi Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor objavljalo 
podatke o DPN v pripravi, do 

katerega bi dostopali vsi pristojni 
nosilci urejanja prostora. 

Zakon o infrastrukturi 
za prostorske 

informacije (Uradni list 
RS, št. 8/2010)  

   

41.3 

Vzpostavitev prostorskega 
informacijskega sistema 

(eGraditev) / Odprava pošiljanja 
elaboratov v papirnati obliki. 

Zakon o graditvi 
objektov (Uradni list 

RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 

14/05 – popr., 92/05 – 
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 

111/05 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – 

ZRud-1, 20/11 – odl. 
US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13 in 

19/15)  

Pravilnik o vpisih v 
kataster stavb (Uradni 

list RS, št. 73/12 in 
87/14) 

Zapisana je zadnja 
različica zakona, 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana. 
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SKLOP: 3   

PODROČJE: Okolje in prostor  

UKREP: Obravnavani so ukrepi od 26 do 41 glede na Prilogo 1 specifikacij - seznam 
ukrepov. 

 

1 OPREDELITEV ZAKONODAJE, OBVEZNOSTI, 
ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI, POPULACIJE IN FREKVENC E 

 

1.1 Korak 1.1: Opredelitev zakonodaje (http://www.p isrs.si/Pis.web/) 

Ukrepi s področja okolja in prostora se nanašajo na naslednje zakone (zakoni so navedeni 
po vrstnem redu, kot se pojavljajo po zaporedju ukrepov): 

• Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - 
ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP, 43/2011 - ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 - 
ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 - skl. US, 76/2014 - odl. US, 14/2015 - ZUUJFO); 

• Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15); 

• Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, 
št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12); 

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15); 

• Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002, 110/2002 - ZGO-1, 2/2004 - ZZdrI-
A, 10/2004 - odl. US, 41/2004 - ZVO-1, 57/2008, 57/2012, 100/2013, 40/2014, 
56/2015); 

• Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14); 

• Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (Uradni list RS, št. 8/2010). 

V nadaljevanju dokumenta so zakoni, ki obravnavajo ukrepe z opisnim pristopom, 
podrobneje predstavljeni. 

 

1.2 Korak 1.2: Dolo čitev informacijskih obveznosti – IO  

Na področju okolja in prostora smo po pregledu zakonov in podrejenih predpisov ter po 
pogovorih z pripadajočimi ministrskimi resorji in drugimi relevantnimi subjekti določili 99 
informacijskih obveznosti , ki jih morajo izpolnjevati različni subjekti: državljani (fizične 
osebe), občine, različne pravne osebe, ki delujejo na področju okolja in prostora, in organi 
javnega sektorja.  

 

Spremembe, ki so bile narejene v seznamu informacijskih obveznosti glede na potrjeno 
vmesno poročilo, so sledeče: 
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• Podukrep 26.3: podukrep je obravnavan opisno, saj je bilo ugotovljeno, da ni mogoče 
konkretno določiti niti populacije (števila občin (ali števila sprememb), ki so urejale 
spremembe podrobnejše namenske rabe z občinskim prostorskim načrtom ali prej na 
kakšen drug način) niti časa, potrebnega za spreminjanje podrobnejše namenske 
rabe na prejšnji ali sedanji način, ki bi kot pomemben dejavnik pokazal morebitne 
prihranke. 

• Podukrep 29.2: ukinjena obveznost je bila razdeljena na IO za pravne osebe in IO za 
fizične osebe. 

• Ukrep 33: glede na vse zbrane informacije pri tem ukrepu so bili pri naboru IO-jev 
(glede na vmesno poročilo) narejeni popravki, ki kažejo prihranke ukrepa: znižanje 
administrativnih bremen, nastalo zaradi tega, ker je zakon ZV-1B omogočil, da se za 
določene rabo vode namesto koncesije pridobi vodno dovoljenje. 

• Podukrep 41.1: izločeni sta informacijski obveznosti »Posredovanje vloge za 
pridobitev soglasja/ij (za gradbeno dovoljenje)« (prej) in »e-Graditev: vzpostavitev 
enotne vstopne točke za pridobivanje soglasij (eSoglasje)« (potem), saj 
administrativnih stroškov oziroma bremen ni mogoče izračunati, ker za opredeljeno 
populacijo »Število vlog za pridobitev soglasja/ij v 2014« nihče ne vodi evidence o 
številu le-teh. Hkrati ni mogoče določiti ostalih parametrov za izračun (trajanje 
priprave vloge, materialni stroški ...), saj se tako na nivoju države kot občin namreč 
pojavljajo različni soglasodajalci, ki imajo različne predpisane obrazce za vloge za 
soglasja in je tako težko določiti povprečne vrednosti parametrov za izračun. Poleg 
tega tudi še ni znano, kako bo posredovanje vlog urejeno v novem informacijskem 
sistemu.  

Informacijska obveznost »Posredovanje vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja« 
(prej)/e-Graditev: vzpostavitev možnosti posredovanja vloge za pridobitev 
gradbenega dovoljenja prek spleta (eVloga)« (potem) je bila razdeljena na obveznost 
za fizične in za pravne osebe.  

Štiri informacijske obveznosti, vezane na ePlan, so združene, saj zajemajo skupen 
delovni napor zaposlenih na Ministrstvu za okolje in prostor: vzpostavitev centralnega 
"arhiva" prostorskih aktov, ki so bili izdani pred dnevom pričetka vzdrževanja zbirke 
podatkov o upravnih aktih, vzpostavitev in vzdrževanje zbirke prostorskih aktov 
(občinskih in državnih prostorskih aktov) za transparenten vpogled v načrtovanje 
prostora, vzpostavitev zbirke splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, 
vzpostavitev celovitega pregleda nad strokovnimi podlagami in pravnimi režimi za 
hitrejše in kvalitetnejše odločanje v procesu priprave prostorskih aktov. Stroškov pri 
omenjenih IO-jih, razen delovnega napora (gre za redno vodenje in vzdrževanje zbirk 
podatkov, ki ga izvajajo trije zaposleni na Ministrstvu za okolje in prostor), ni mogoče 
oceniti, saj je vzpostavitev evidenc predvidena v okviru projekta ePlan in bodo stroški 
določeni v Investicijskem programu Programa projektov eProstor. 

• Podukrep 41.3.: obveznosti sta bili razdeljeni na IO za pravne osebe in IO za fizične 
osebe. 

 

Pri obravnavi ukrepov in zakonov se najpogosteje pojavljajo informacijske obveznosti tipa 7 - 
Splošni zahtevki za določene aktivnosti ali oprostitve (skupaj 42) in tipa 6 - Zahtevek za 
posamezno aktivnost, oprostitev, povračilo (skupaj 29). V manjšem obsegu se pojavljajo tipi 
obveznosti 2 - Prijava najava aktivnosti (10), 3 - Posredovanje poročil (8), 1 - Vodenje 
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evidenc (3), 5 - Posredovanje informacij za tretje osebe (3), 14 – Drugo (3) in 10 – Nadzor 
(1). Tipi informacijskih obveznosti 4, 8, 9, 11, 12 in 13 niso zastopani.  

Informacijske obveznosti so razvidne iz Tabele 4.  

 

Zavezanci za posamezne informacijske obveznosti so predvsem naslednji: 

• državljani (fizične osebe),  

• občine,  

• projektanti,  

• investitorji,  

• serviserji,  

• druge pravne osebe, ki delujejo na področju okolja in prostora, in  

• organi javnega sektorja. 

 

Informacijske obveznosti za ukrepe, ki se obravnavajo z opisnim pristopom, so predstavljene 
v nadaljevanju dokumenta v okviru opisne predstavitve ukrepa. 

 

1.3 Korak 1.3: Dolo čitev administrativnih aktivnosti  

Administrativne aktivnosti se izvajajo z namenom izpolnitve zahtevane informacijske 
obveznosti in podatkov iz predpisov. Na področju okolja in prostora smo po pregledu ukrepov 
in pripadajoče zakonodaje določili 433 administrativnih aktivnosti .  

Pri obravnavanih ukrepih se najpogosteje pojavljajo administrativne aktivnosti tipa 9 - 
Kopiranje, distribuiranje (poročil, letakov, etiket) (114), tipa 10 - Poročanje/oddajanje 
informacij (97), sledijo aktivnosti tipa 3 - Priprava potrebnih informacij iz obstoječih podatkov 
ali preračunavanje, preoblikovanje obstoječih podatkov za namen IO (69), 1 - Seznanjanje z 
informacijsko obveznostjo (59) in 6 - Izpolnjevanje obrazcev, napovedi, obračunov (46). V 
manjšem obsegu so zastopani tipi aktivnosti 11 – Drugo (19), 4 - Pridobivanje novih 
podatkov (18), 8 - Nadzor in sodelovanje pri opravljanju zunanje inšpekcije (9) in 2 - 
Usposabljanje zaposlenih za pripravo IO (2). Tipi administrativnih aktivnosti 5 in 7 v 
obravnavi niso zastopani. Administrativne aktivnosti so razvidne iz Tabele 4. 

 

Za ukrepe, ki se obravnavajo z opisnim pristopom, administrativne aktivnosti niso določene, 
saj jih ni mogoče izmeriti. 
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Tabela 4: Informacijske obveznosti in pripadajo če administrativne aktivnosti na katere se ukrep nan aša  
ŠT. 

UKREPA 
NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 

Zap. št. 
AA 

AA (opisno)  AA (tip) 

AA 1.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 1.2. Priprava OPN 3 

IO – 1 Spred 

Občina pripravi osnutek občinskega 
prostorskega načrta na podlagi prikaza stanja 
prostora, usmeritev iz državnega strateškega 
prostorskega načrta, občinskega strateškega 

prostorskega načrta, če je bil sprejet kot 
samostojen akt, razvojnega programa, če je bil 
izdelan za območje, ki ga obravnava prostorski 

akt, lastnih razvojnih potreb in izraženih razvojnih 
potreb nosilcev urejanja prostora ter drugih oseb.  

14 - 
priprava 

dokument
acije AA 1.3. 

Posredovanje digitalne in tiskane verzije OPN 
v potrditev na pristojno ministrstvo 

10 

AA 2.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 2.2. 
Priprava OPN glede na objavljene smernice 

državnih nosilcev urejanja prostora 
3 

26.1 

Racionalizacija postopka 
priprave občinskih prostorskih 

načrtov (OPN) / Vladni 
akcijski načrt za ureditev 

področja pridobivanja smernic 
in mnenj k prostorskim aktom 

v področni zakonodaji in 
pripravo nujnih strokovnih 

podlag posameznih resorjev 
za prostorske akte OPOMBA; 

AP, UKREP 17 (P&P) (R1 
PAP) 

IO – 2 
Spotem 

Občina pripravi osnutek občinskega 
prostorskega načrta na podlagi prikaza stanja 

prostora, splošnih smernic državnih nosilcev 
urejanja prostora , usmeritev iz državnega 

strateškega prostorskega načrta, občinskega 
strateškega prostorskega načrta, če je bil sprejet 
kot samostojen akt, razvojnega programa, če je 

bil izdelan za območje, ki ga obravnava 
prostorski akt, lastnih razvojnih potreb in 

izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja 
prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih 

oseb. 

14 - 
priprava 

dokument
acije 

AA 2.3. 
Posredovanje digitalne in tiskane verzije OPN 

v potrditev na pristojno ministrstvo 
3 

AA 3.1. Seznanjanje z IO 1 

26.2 

Racionalizacija postopka 
priprave občinskih prostorskih 

načrtov (OPN) / 
Racionalizacija postopka 

priprave občinskih prostorskih 
načrtov (OPN) - odprava 

sklepa o ugotovitvi 
usklajenosti OPN, OPOMBA: 

AP, UKREP 7 (P&P), (R1, 
PAP) 

IO – 3 U 

Minister na podlagi mnenj državnih nosilcev 
urejanja prostora v 30 dneh od prejema predloga 

iz prejšnjega odstavka s sklepom ugotovi 
usklajenost predloga občinskega prostorskega 
načrta, če iz mnenj nosilcev urejanja prostora 

izhaja, da so v predlogu občinskega 
prostorskega načrta njihove smernice 

upoštevane oziroma da so bili pri njegovi pripravi 
ustrezno upoštevani predpisi z njihovih delovnih 

področij. 

14 - izdaja 
sklepa AA 3.2. 

Priprava in posredovanje sklepa o 
usklajenosti predloga občinskega 

prostorskega načrta (elektronsko in po 
navadni pošti? 

3 

AA 4.1. Seznanjanje z IO 1 28. Poenostavitev postopkov za 
izdajo dovoljenj oziroma 

IO – 4 U Pridobitev uporabnega dovoljenja za 
enostanovanjsko stavbo 

6 

AA 4.2. Izpolnitev obrazca vloge 6 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 4.3. 

Priprava prilog k vlogi (Geodetski načrt 
novega stanja zemljišča po končani gradnji, 

Izjava projektanta in nadzornika, da je stavba 
zgrajena v skladu s predpisi (izjava iz Priloge 
5 Pravilnika o projektni dokumentaciji (Uradni 

list RS št. 55/08)) 

4 

AA 4.4. 
Plačilo vloge in takse za izdajo uporabnega 

dovoljenja 

11 - 
plačilo 
takse 

priglasitev pri enostavnih oz. 
manjših objektih in 

enostanovanjskih hišah - 
enostanovanjske stavbe se 

lahko uporabljajo brez 
uporabnega dovoljenja. V 

Uredbi o razvrščanju objektov 
glede na zahtevnost gradnje 
je treba uvrstiti nadstrešnice 
nad prikolicami pavšalistov v 

kampih med enostavne 
objekte, za katere ni potrebno 

pridobivati gradbenih 
dovoljenj, saj gre za 

enostavne in običajne objekte 
v kampih, ki z gradbeno 
tehničnega vidika niso 

zahtevni, predstavljajo pa 
precejšen strošek in dodatno 

administrativno breme. 
(Ukrep 4 P&P, PAP) 

AA 4.5. Osebna oddaja vloge na UE 10 

AA 5.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 5.2. 
Pridobivanje dokumentov/vsebin za vodilno 

mapo 
4 

IO – 5 Spred 

Sestavni del vloge za uporabno dovoljenje je 
mapa, v kateri so podatki o objektu, izjava o 

zanesljivosti objekta in dokazne strani s kazali 
vsebine dokazila o zanesljivosti objekta (vodilna 
mapa dokazila o zanesljivosti objekta) in mapa, v 
kateri so podatki o udeležencih, ki so sodelovali 

pri gradnji, s povzetkom ključnih podatkov iz 
projekta izvedenih del, določenih s predpisom iz 
40. člena tega zakona (vodilna mapa projekta 

izvedenih del) ter geodetski načrt novega stanja 
zemljišča. 

6 

AA 5.3. 
Posredovanje vodilne mape na pristojno 

ministrstvo 
10 

AA 6.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 6.2. 
Pridobivanje dokumentov/vsebin za vodilno 

mapo (ožje) 
4 

29.1 
(obravnava 
tudi 29.6) 

Poenostavitve in 
administrativne razbremenitve 

postopkov na področju 
prostorske zakonodaje / 

Predolgi in netransparentni 
postopki, predvsem pri 
pridobivanju gradbenih 

dovoljenj ter spremembah 
prostorskih aktov + podukrep 

29.6 Poenostaviti vsebino 
vodilne mape v zvezi z 

projektno dokumentacijo pri 
pridobitvi gradbenega 

dovoljenja  

IO – 6 
Spotem 

(poenostavite
v v 

zakonodaji 
še ni 

realizirana) 

Poenostavitev vodilne mape: zgolj izjava 
projektanta o skladnosti projekta z veljavnimi 

standardi in predpisi, naslovnica, kazalo projekta, 
splošni podatki o objektu in soglasjih, grafični 

prikaz osnovnih lokacijskih podatkov) 

6 

AA 6.3. 
Posredovanje vodilne mape na pristojno 
ministrstvo preko elektronsko podprtega 

postopka 
10 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 7.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 7.2. Priprava obvestila o tehničnem pregledu 3 
IO – 7 U 

(ukinitev / 
poenostavite

v v 
zakonodaji 

še ni 
realizirana) 

Investitor (pravna oseba) mora o dnevu izvedbe 
tehničnega pregleda obvestiti vse udeležence, ki 

so sodelovali pri gradnji in zagotoviti njihovo 
udeležbo na tehničnem pregledu. Šteje se, da je 

investitor zagotovil udeležbo udeležencev iz 
prejšnjega odstavka na tehničnem pregledu, če 
jim je poslal obvestilo o tehničnem pregledu s 
priporočeno pošiljko najpozneje osem dni pred 

dnevom izvedbe tehničnega pregleda. 

2 

AA 7.3. 
Posredovanje obvestila o tehničnem pregledu 

s priporočeno pošiljko 
10 

AA 8.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 8.2. Priprava obvestila o tehničnem pregledu 3 

29.2 

Poenostavitve in 
administrativne razbremenitve 

postopkov na področju 
prostorske zakonodaje / 
Odprava obveznosti, da 

investitor obvešča 
udeležence pri gradnji o 

dnevu tehničnega pregleda 

IO – 8 U 
(ukinitev / 

poenostavite
v v 

zakonodaji 
še ni 

realizirana) 

Investitor (fizična oseba) mora o dnevu izvedbe 
tehničnega pregleda obvestiti vse udeležence, ki 

so sodelovali pri gradnji in zagotoviti njihovo 
udeležbo na tehničnem pregledu. Šteje se, da je 

investitor zagotovil udeležbo udeležencev iz 
prejšnjega odstavka na tehničnem pregledu, če 
jim je poslal obvestilo o tehničnem pregledu s 
priporočeno pošiljko najpozneje osem dni pred 

dnevom izvedbe tehničnega pregleda. 

2 

AA 8.3. 
Posredovanje obvestila o tehničnem pregledu 

s priporočeno pošiljko 
10 

AA 9.1. 
Seznanitev z zahtevo za pridobivanje 
projektnih pogojev (pregled omejitev v 

prostoru) 
1 

AA 9.2. 
Pridobitev podatkov o  seznamu 

soglasodajalcev, katere je potrebno pozvati k 
oddaji projektnih pogojev 

4 

AA 9.3. 
Razvrstitev objekta glede na zahteve iz 

Uredbe (investitor določi klasifikacijo objekta) 
3 

AA 9.4. 
Priprava vloge s prikazom potrebnih podatkov 

za namen pridobitve projektnih pogojev 
(dopis kot zahtevek za pogoje) 

3 

29.3 
(obravnava 
tudi 27.1 in 

27.2) 

Poenostavitve in 
administrativne razbremenitve 

postopkov na področju 
prostorske zakonodaje / 

Ureditev področja 
pridobivanja projektnih 

pogojev in soglasij v področni 
zakonodaji + podukrep 27.1 
Črtanje določb v zvezi s 
pridobivanjem projektnih 

pogojev in soglasij / Črtanje 
določb v zvezi s 

pridobivanjem projektnih 
pogojev in 27.2 Črtanje 

določb v zvezi s 
pridobivanjem projektnih 

pogojev in soglasij / Črtanje 
določb v zvezi s 

IO – 9 U 
Investitor, ki je pravna oseba in želi graditi nov 

nezahteven objekt v varovanem pasu GJI ali na 
varovanem območju, mora vložiti zahtevo za 
pridobitev projektnih pogojev (soglasodajalci) 

7 

AA 9.5. 
Tiskanje vloge za namen pridobitve projektnih 

pogojev (dopis kot zahtevek za pogoje) 
9 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 9.6. 
Pošiljanje vloge s spremno dokumentacijo 

(obrazec vloge in dopis) soglasodajalcem, ki 
bodo podali projektne pogoje 

10 

AA 10.1. 
Seznanitev z zahtevo za pridobivanje 
projektnih pogojev (pregled omejitev v 

prostoru) 
1 

AA 10.2. 
Pridobitev podatkov o  seznamu 

soglasodajalcev, katere je potrebno pozvati k 
oddaji projektnih pogojev 

4 

AA 10.3. 
Razvrstitev objekta glede na zahteve iz 

Uredbe (investitor določi klasifikacijo objekta) 
3 

AA 10.4. 
Priprava vloge s prikazom potrebnih podatkov 

za namen pridobitve projektnih pogojev 
(dopis kot zahtevek za pogoje) 

3 

AA 10.5. 
Tiskanje vloge za namen pridobitve projektnih 

pogojev (dopis kot zahtevek za pogoje) 
9 

IO – 10 U 

Investitor, ki je pravna oseba in želi povečati 
nezahteven objekt v varovanem pasu GJI ali na 

varovanem območju, mora vložiti zahtevo za 
pridobitev projektnih pogojev (soglasodajalci) 

7 

AA 10.6. 
Pošiljanje vloge s spremno dokumentacijo 

(obrazec vloge in dopis) soglasodajalcem, ki 
bodo podali projektne pogoje 

10 

AA 11.1. 
Seznanitev z zahtevo za pridobivanje 
projektnih pogojev (pregled omejitev v 

prostoru) 
1 

AA 11.2. 
Pridobitev podatkov o  seznamu 

soglasodajalcev, katere je potrebno pozvati k 
oddaji projektnih pogojev 

4 

pridobivanjem projektnih 
soglasij 

IO – 11 U 
Investitor, ki je fizična oseba in želi graditi nov 

nezahteven objekt v varovanem pasu GJI ali na 
varovanem območju, mora vložiti zahtevo za 
pridobitev projektnih pogojev (soglasodajalci) 

7 

AA 11.3. 
Razvrstitev objekta glede na zahteve iz 

Uredbe (investitor določi klasifikacijo objekta) 
3 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 11.4. 
Priprava vloge s prikazom potrebnih podatkov 

za namen pridobitve projektnih pogojev 
(dopis kot zahtevek za pogoje) 

3 

AA 11.5. 
Tiskanje vloge za namen pridobitve projektnih 

pogojev (dopis kot zahtevek za pogoje) 
9 

AA 11.6. 
Pošiljanje vloge s spremno dokumentacijo 

(obrazec vloge in dopis) soglasodajalcem, ki 
bodo podali projektne pogoje 

10 

AA 12.1. 
Seznanitev z zahtevo za pridobivanje 
projektnih pogojev (pregled omejitev v 

prostoru) 
1 

AA 12.2. 
Pridobitev podatkov o  seznamu 

soglasodajalcev, katere je potrebno pozvati k 
oddaji projektnih pogojev 

4 

AA 12.3. 
Razvrstitev objekta glede na zahteve iz 

Uredbe (investitor določi klasifikacijo objekta) 
3 

AA 12.4. 
Priprava vloge s prikazom potrebnih podatkov 

za namen pridobitve projektnih pogojev 
(dopis kot zahtevek za pogoje) 

3 

AA 12.5. 
Tiskanje vloge za namen pridobitve projektnih 

pogojev (dopis kot zahtevek za pogoje) 
9 

IO – 12 U 

Investitor, ki je fizična oseba in želi povečati 
nezahteven objekt v varovanem pasu GJI ali na 

varovanem območju, mora vložiti zahtevo za 
pridobitev projektnih pogojev (soglasodajalci) 

7 

AA 12.6. 
Pošiljanje vloge s spremno dokumentacijo 

(obrazec vloge in dopis) soglasodajalcem, ki 
bodo podali projektne pogoje 

10 

IO – 13 U 
Investitor, ki je pravna oseba in želi graditi nov 

manj zahteven objekt v varovanem pasu GJI ali 
na varovanem območju, mora vložiti zahtevo za 

7 AA 13.1. 
Seznanitev z zahtevo za pridobivanje 
projektnih pogojev (pregled omejitev v 

prostoru) 
1 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 13.2. 
Pridobitev podatkov o  seznamu 

soglasodajalcev, katere je potrebno pozvati k 
oddaji projektnih pogojev 

4 

AA 13.3. 
Razvrstitev objekta glede na zahteve iz 

Uredbe (investitor določi klasifikacijo objekta) 
3 

AA 13.4. 
Priprava vloge s prikazom potrebnih podatkov 

za namen pridobitve projektnih pogojev 
(dopis kot zahtevek za pogoje) 

3 

AA 13.5. 
Tiskanje vloge za namen pridobitve projektnih 

pogojev (dopis kot zahtevek za pogoje) 
9 

AA 13.6. Priprava kopije izdelane IDZ 9 

pridobitev projektnih pogojev (soglasodajalci) 

AA 13.7. 

Pošiljanje vloge s spremno dokumentacijo 
(kopija IDZ, obrazec vloge in dopis) 

soglasodajalcem, ki bodo podali projektne 
pogoje 

10 

AA 14.1. 
Seznanitev z zahtevo za pridobivanje 
projektnih pogojev (pregled omejitev v 

prostoru) 
1 

AA 14.2. 
Pridobitev podatkov o  seznamu 

soglasodajalcev, katere je potrebno pozvati k 
oddaji projektnih pogojev 

4 

AA 14.3. 
Razvrstitev objekta glede na zahteve iz 

Uredbe (investitor določi klasifikacijo objekta) 
3 

IO – 14 U 
Investitor, ki je pravna oseba in želi povečati 

manj zahteven objekt v varovanem pasu GJI ali 
na varovanem območju, mora vložiti zahtevo za 

pridobitev projektnih pogojev (soglasodajalci) 

7 

AA 14.4. 
Priprava vloge s prikazom potrebnih podatkov 

za namen pridobitve projektnih pogojev 
(dopis kot zahtevek za pogoje) 

3 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 14.5. 
Tiskanje vloge za namen pridobitve projektnih 

pogojev (dopis kot zahtevek za pogoje) 
9 

AA 14.6. Priprava kopije izdelane IDZ 9 

AA 14.7. 

Pošiljanje vloge s spremno dokumentacijo 
(kopija IDZ, obrazec vloge in dopis) 

soglasodajalcem, ki bodo podali projektne 
pogoje 

10 

AA 15.1. 
Seznanitev z zahtevo za pridobivanje 
projektnih pogojev (pregled omejitev v 

prostoru) 
1 

AA 15.2. 
Pridobitev podatkov o  seznamu 

soglasodajalcev, katere je potrebno pozvati k 
oddaji projektnih pogojev 

4 

AA 15.3. 
Razvrstitev objekta glede na zahteve iz 

Uredbe (investitor določi klasifikacijo objekta) 
3 

AA 15.4. 
Priprava vloge s prikazom potrebnih podatkov 

za namen pridobitve projektnih pogojev 
(dopis kot zahtevek za pogoje) 

3 

AA 15.5. 
Tiskanje vloge za namen pridobitve projektnih 

pogojev (dopis kot zahtevek za pogoje) 
9 

AA 15.6. Priprava kopije izdelane IDZ 9 

IO – 15 U 

Investitor, ki je fizična oseba in želi graditi nov 
manj zahteven objekt v varovanem pasu GJI ali 
na varovanem območju, mora vložiti zahtevo za 

pridobitev projektnih pogojev (soglasodajalci) 

7 

AA 15.7. 

Pošiljanje vloge s spremno dokumentacijo 
(kopija IDZ, obrazec vloge in dopis) 

soglasodajalcem, ki bodo podali projektne 
pogoje 

10 

IO – 16 U 
Investitor, ki je fizična oseba in želi povečati manj 

zahteven objekt v varovanem pasu GJI ali na 
varovanem območju, mora vložiti zahtevo za 

7 AA 16.1. 
Seznanitev z zahtevo za pridobivanje 
projektnih pogojev (pregled omejitev v 

prostoru) 
1 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 16.2. 
Pridobitev podatkov o  seznamu 

soglasodajalcev, katere je potrebno pozvati k 
oddaji projektnih pogojev 

4 

AA 16.3. 
Razvrstitev objekta glede na zahteve iz 

Uredbe (investitor določi klasifikacijo objekta) 
3 

AA 16.4. 
Priprava vloge s prikazom potrebnih podatkov 

za namen pridobitve projektnih pogojev 
(dopis kot zahtevek za pogoje) 

3 

AA 16.5. 
Tiskanje vloge za namen pridobitve projektnih 

pogojev (dopis kot zahtevek za pogoje) 
9 

AA 16.6. Priprava kopije izdelane IDZ 9 

pridobitev projektnih pogojev (soglasodajalci) 

AA 16.7. 

Pošiljanje vloge s spremno dokumentacijo 
(kopija IDZ, obrazec vloge in dopis) 

soglasodajalcem, ki bodo podali projektne 
pogoje 

10 

AA 17.1. 
Seznanitev z zahtevo za pridobivanje 
projektnih pogojev (pregled omejitev v 

prostoru) 
1 

AA 17.2. 
Pridobitev podatkov o  seznamu 

soglasodajalcev, katere je potrebno pozvati k 
oddaji projektnih pogojev 

4 

AA 17.3. 
Razvrstitev objekta glede na zahteve iz 

Uredbe (investitor določi klasifikacijo objekta) 
3 

IO – 17 U 
Investitor, ki je pravna oseba in želi graditi nov 
zahteven objekt v varovanem pasu GJI ali na 
varovanem območju, mora vložiti zahtevo za 
pridobitev projektnih pogojev (soglasodajalci) 

7 

AA 17.4. 
Priprava vloge s prikazom potrebnih podatkov 

za namen pridobitve projektnih pogojev 
(dopis kot zahtevek za pogoje) 

3 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 17.5. 
Tiskanje vloge za namen pridobitve projektnih 

pogojev (dopis kot zahtevek za pogoje) 
9 

AA 17.6. Priprava kopije izdelane IDZ 9 

AA 17.7. 

Pošiljanje vloge s spremno dokumentacijo 
(kopija IDZ, obrazec vloge in dopis) 

soglasodajalcem, ki bodo podali projektne 
pogoje 

10 

AA 18.1. 
Seznanitev z zahtevo za pridobivanje 
projektnih pogojev (pregled omejitev v 

prostoru) 
1 

AA 18.2. 
Pridobitev podatkov o  seznamu 

soglasodajalcev, katere je potrebno pozvati k 
oddaji projektnih pogojev 

4 

AA 18.3. 
Razvrstitev objekta glede na zahteve iz 

Uredbe (investitor določi klasifikacijo objekta) 
3 

AA 18.4. 
Priprava vloge s prikazom potrebnih podatkov 

za namen pridobitve projektnih pogojev 
(dopis kot zahtevek za pogoje) 

3 

AA 18.5. 
Tiskanje vloge za namen pridobitve projektnih 

pogojev (dopis kot zahtevek za pogoje) 
9 

AA 18.6. Priprava kopije izdelane IDZ 9 

IO – 18 U 

Investitor, ki je pravna oseba in želi povečati 
zahteven objekt v varovanem pasu GJI ali na 
varovanem območju, mora vložiti zahtevo za 
pridobitev projektnih pogojev (soglasodajalci) 

7 

AA 18.7. 

Pošiljanje vloge s spremno dokumentacijo 
(kopija IDZ, obrazec vloge in dopis) 

soglasodajalcem, ki bodo podali projektne 
pogoje 

10 

IO – 19 U 
Investitor, ki je fizična oseba in želi graditi nov 
zahteven objekt v varovanem pasu GJI ali na 
varovanem območju, mora vložiti zahtevo za 

7 AA 19.1. 
Seznanitev z zahtevo za pridobivanje 
projektnih pogojev (pregled omejitev v 

prostoru) 
1 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 19.2. 
Pridobitev podatkov o  seznamu 

soglasodajalcev, katere je potrebno pozvati k 
oddaji projektnih pogojev 

4 

AA 19.3. 
Razvrstitev objekta glede na zahteve iz 

Uredbe (investitor določi klasifikacijo objekta) 
3 

AA 19.4. 
Priprava vloge s prikazom potrebnih podatkov 

za namen pridobitve projektnih pogojev 
(dopis kot zahtevek za pogoje) 

3 

AA 19.5. 
Tiskanje vloge za namen pridobitve projektnih 

pogojev (dopis kot zahtevek za pogoje) 
9 

AA 19.6. Priprava kopije izdelane IDZ 9 

pridobitev projektnih pogojev (soglasodajalci) 

AA 19.7. 

Pošiljanje vloge s spremno dokumentacijo 
(kopija IDZ, obrazec vloge in dopis) 

soglasodajalcem, ki bodo podali projektne 
pogoje 

10 

AA 20.1. 
Seznanitev z zahtevo za pridobivanje 
projektnih pogojev (pregled omejitev v 

prostoru) 
1 

AA 20.2. 
Pridobitev podatkov o  seznamu 

soglasodajalcev, katere je potrebno pozvati k 
oddaji projektnih pogojev 

4 

AA 20.3. 
Razvrstitev objekta glede na zahteve iz 

Uredbe (investitor določi klasifikacijo objekta) 
3 

IO – 20 U 
Investitor, ki je fizična oseba in želi povečati 

zahteven objekt v varovanem pasu GJI ali na 
varovanem območju, mora vložiti zahtevo za 
pridobitev projektnih pogojev (soglasodajalci) 

7 

AA 20.4. 
Priprava vloge s prikazom potrebnih podatkov 

za namen pridobitve projektnih pogojev 
(dopis kot zahtevek za pogoje) 

3 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 20.5. 
Tiskanje vloge za namen pridobitve projektnih 

pogojev (dopis kot zahtevek za pogoje) 
9 

AA 20.6. Priprava kopije izdelane IDZ 9 

AA 20.7. 

Pošiljanje vloge s spremno dokumentacijo 
(kopija IDZ, obrazec vloge in dopis) 

soglasodajalcem, ki bodo podali projektne 
pogoje 

10 

AA 21.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 21.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 21.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

AA 21.4. 
Priprava kopije pridobljenih pogojev s strani 

soglasodajalcev (pripravi investitor) 
9 

IO – 21 Spred  

Investitor, ki je pravna oseba in pridobil projektne 
pogoje za načrtovanje novega nezahtevnega 

objekta mora zaprositi soglasodajalca za izdajo 
soglasja k projektnim rešitvam (Investitor ali 

pooblaščenec) 

7 

AA 21.5. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 22.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 22.2. Tiskanje zahtevka  9 

IO – 22 
Spotem 

Investitor, ki je pravna oseba, mora za 
načrtovanje novega nezahtevnega objekta 

zaprositi soglasodajalca za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam (Investitor ali pooblaščenec) 

7 

AA 22.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 22.4. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 23.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 23.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 23.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

AA 23.4. 
Priprava kopije pridobljenih pogojev s strani 

soglasodajalcev (pripravi investitor) 
9 

IO – 23 Spred  

Investitor, ki je pravna oseba in pridobil projektne 
pogoje za načrtovanje povečanja nezahtevnega 
objekta mora zaprositi soglasodajalca za izdajo 

soglasja k projektnim rešitvam (Investitor ali 
pooblaščenec) 

7 

AA 23.5. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 24.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 24.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 24.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 
IO – 24 
Spotem 

Investitor, ki je pravna oseba, mora za 
načrtovanje povečanja nezahtevnega objekta 
zaprositi soglasodajalca za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor ali pooblaščenec) 

7 

AA 24.4. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 25.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 IO – 25 Spred  

Investitor, ki je fizična oseba in pridobil projektne 
pogoje za načrtovanje novega nezahtevnega 

objekta mora zaprositi soglasodajalca za izdajo 
soglasja k projektnim rešitvam (Investitor ali 

7 

AA 25.2. Tiskanje zahtevka  9 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 25.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

AA 25.4. 
Priprava kopije pridobljenih pogojev s strani 

soglasodajalcev (pripravi investitor) 
9 

pooblaščenec) 

AA 25.5. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 26.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 26.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 26.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 
IO – 26 
Spotem 

Investitor, ki je fizična oseba, mora za 
načrtovanje novega nezahtevnega objekta 

zaprositi soglasodajalca za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam (Investitor ali pooblaščenec) 

7 

AA 26.4. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 27.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 27.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 27.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

IO – 27 Spred  
Investitor, ki je fizična oseba in pridobil projektne 
pogoje za načrtovanje povečave nezahtevnega 
objekta mora zaprositi soglasodajalca za izdajo 

soglasja k projektnim rešitvam (Investitor ali 
pooblaščenec) 

7 

AA 27.4. 
Priprava kopije pridobljenih pogojev s strani 

soglasodajalcev (pripravi investitor) 
9 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 27.5. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 28.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 28.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 28.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 
IO – 28 
Spotem 

Investitor, ki je fizična oseba, mora za 
načrtovanje povečave nezahtevnega objekta 
zaprositi soglasodajalca za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor ali pooblaščenec) 

7 

AA 28.4. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 29.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 29.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 29.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

AA 29.4. 
Priprava kopije pridobljenih pogojev s strani 

soglasodajalcev (pripravi investitor) 
9 

IO – 29 Spred  

Investitor, ki je pravna oseba in pridobil projektne 
pogoje za načrtovanje novega manj zahtevnega 
objekta mora zaprositi soglasodajalca za izdajo 

soglasja k projektnim rešitvam (Investitor ali 
pooblaščenec) 

7 

AA 29.5. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 30.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

IO – 30 
Spotem 

Investitor, ki je pravna oseba, mora za 
načrtovanje novega manj zahtevnega objekta 
zaprositi soglasodajalca za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor ali pooblaščenec) 

7 

AA 30.2. Tiskanje zahtevka  9 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 30.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

AA 30.4. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 31.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 31.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 31.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

AA 31.4. 
Priprava kopije pridobljenih pogojev s strani 

soglasodajalcev (pripravi investitor) 
9 

IO – 31 Spred  

Investitor, ki je pravna oseba in pridobil projektne 
pogoje za načrtovanje povečanja manj 

zahtevnega objekta mora zaprositi 
soglasodajalca za izdajo soglasja k projektnim 

rešitvam (Investitor ali pooblaščenec) 

7 

AA 31.5. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 32.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 32.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 32.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 
IO – 32 
Spotem 

Investitor, ki je pravna oseba, mora za 
načrtovanje povečanja manj zahtevnega objekta 

zaprositi soglasodajalca za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam (Investitor ali pooblaščenec) 

7 

AA 32.4. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 33.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 33.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 33.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

AA 33.4. 
Priprava kopije pridobljenih pogojev s strani 

soglasodajalcev (pripravi investitor) 
9 

IO – 33 Spred  

Investitor, ki je fizična oseba in pridobil projektne 
pogoje za načrtovanje novega manj zahtevnega 
objekta mora zaprositi soglasodajalca za izdajo 

soglasja k projektnim rešitvam (Investitor ali 
pooblaščenec) 

7 

AA 33.5. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 34.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 34.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 34.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 
IO – 34 
Spotem 

Investitor, ki je fizična oseba, mora za 
načrtovanje novega manj zahtevnega objekta 
zaprositi soglasodajalca za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor ali pooblaščenec) 

7 

AA 34.4. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 35.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 35.2. Tiskanje zahtevka  9 

IO – 35 Spred  
Investitor, ki je fizična oseba in pridobil projektne 

pogoje za načrtovanje povečave manj 
zahtevnega objekta mora zaprositi 

soglasodajalca za izdajo soglasja k projektnim 
rešitvam (Investitor ali pooblaščenec) 

7 

AA 35.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 35.4. 
Priprava kopije pridobljenih pogojev s strani 

soglasodajalcev (pripravi investitor) 
9 

AA 35.5. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 36.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 36.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 36.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 
IO – 36 
Spotem 

Investitor, ki je fizična oseba, mora za 
načrtovanje povečave manj zahtevnega objekta 

zaprositi soglasodajalca za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam (Investitor ali pooblaščenec) 

7 

AA 36.4. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 37.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 37.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 37.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

AA 37.4. 
Investitor mora zagotoviti revizijo projekta (na 

podlagi pripomb revidenta se pripravi 
usklajeno dokumentacijo PGD) 

8 

IO – 37 Spred  
Investitor, ki je pravna oseba in pridobil projektne 

pogoje za načrtovanje novega zahtevnega 
objekta mora zaprositi soglasodajalca za izdajo 

soglasja k projektnim rešitvam (Investitor ali 
pooblaščenec) 

7 

AA 37.5. 
Priprava kopije pridobljenih pogojev s strani 

soglasodajalcev (pripravi investitor) 
9 



Končno poročilo Sklop 3: Okolje in prostor 

 

39 

 

ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 37.6. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 38.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 38.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 38.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

AA 38.4. 
Investitor mora zagotoviti revizijo projekta (na 

podlagi pripomb revidenta se pripravi 
usklajeno dokumentacijo PGD) 

8 

IO – 38 
Spotem 

Investitor, ki je pravna oseba, mora za 
načrtovanje novega zahtevnega objekta zaprositi 

soglasodajalca za izdajo soglasja k projektnim 
rešitvam (Investitor ali pooblaščenec) 

7 

AA 38.5. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 39.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 39.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 39.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

AA 39.4. 
Investitor mora zagotoviti revizijo projekta (na 

podlagi pripomb revidenta se pripravi 
usklajeno dokumentacijo PGD) 

8 

IO – 39 Spred  
Investitor, ki je pravna oseba in pridobil projektne 

pogoje za načrtovanje povečanja zahtevnega 
objekta mora zaprositi soglasodajalca za izdajo 

soglasja k projektnim rešitvam (Investitor ali 
pooblaščenec) 

7 

AA 39.5. 
Priprava kopije pridobljenih pogojev s strani 

soglasodajalcev (pripravi investitor) 
9 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 39.6. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 40.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 40.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 40.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

AA 40.4. 
Investitor mora zagotoviti revizijo projekta (na 

podlagi pripomb revidenta se pripravi 
usklajeno dokumentacijo PGD) 

8 

IO – 40 
Spotem 

Investitor, ki je pravna oseba, mora za 
načrtovanje povečanja zahtevnega objekta 

zaprositi soglasodajalca za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam (Investitor ali pooblaščenec) 

7 

AA 40.5. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 41.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 41.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 41.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

AA 41.4. 
Investitor mora zagotoviti revizijo projekta (na 

podlagi pripomb revidenta se pripravi 
usklajeno dokumentacijo PGD) 

8 

IO – 41 Spred  
Investitor, ki je fizična oseba in pridobil projektne 

pogoje za načrtovanje novega zahtevnega 
objekta mora zaprositi soglasodajalca za izdajo 

soglasja k projektnim rešitvam (Investitor ali 
pooblaščenec) 

7 

AA 41.5. 
Priprava kopije pridobljenih pogojev s strani 

soglasodajalcev (pripravi investitor) 
9 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 41.6. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 42.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 42.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 42.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

AA 42.4. 
Investitor mora zagotoviti revizijo projekta (na 

podlagi pripomb revidenta se pripravi 
usklajeno dokumentacijo PGD) 

8 

IO – 42 
Spotem 

Investitor, ki je fizična oseba, mora za 
načrtovanje novega zahtevnega objekta zaprositi 

soglasodajalca za izdajo soglasja k projektnim 
rešitvam (Investitor ali pooblaščenec) 

7 

AA 42.5 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 43.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 43.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 43.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

AA 43.4. 
Investitor mora zagotoviti revizijo projekta (na 

podlagi pripomb revidenta se pripravi 
usklajeno dokumentacijo PGD) 

8 

IO – 43 Spred  
Investitor, ki je fizična oseba in pridobil projektne 

pogoje za načrtovanje povečave zahtevnega 
objekta mora zaprositi soglasodajalca za izdajo 

soglasja k projektnim rešitvam (Investitor ali 
pooblaščenec) 

7 

AA 43.5. 
Priprava kopije pridobljenih pogojev s strani 

soglasodajalcev (pripravi investitor) 
9 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 43.6. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 44.1. 
Priprava zahtevka za pridobitev soglasja k 

projektnim rešitvam (Investitor) 
6 

AA 44.2. Tiskanje zahtevka  9 

AA 44.3. 
Priprava kopije dokumentacije PGD (kopija 

tistega dela, ki je predmet soglašanja; pripravi 
investitor) 

9 

AA 44.4. 
Investitor mora zagotoviti revizijo projekta (na 

podlagi pripomb revidenta se pripravi 
usklajeno dokumentacijo PGD) 

8 

IO – 44 
Spotem 

Investitor, ki je fizična oseba, mora za 
načrtovanje povečave zahtevnega objekta 

zaprositi soglasodajalca za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam (Investitor ali pooblaščenec) 

7 

AA 44.5. 
Pošiljanje zahtevka s spremnimi dokumenti 

(kopija PGD) na naslov soglasodajalca 
(Investitor) 

10 

AA 45.1. 
Investitor pri izvajalcu (projektant ali geodet) 

naroči izdelavo projekta za vpis v uradne 
evidence 

11 - 
naročilo 
priprave 
dokume
ntacije 

AA 45.2. Priprava elaborata za vpis v kataster stavb 3 

AA 45.3. Tiskanje elaborata za vpis v kataster stavb 9 

AA 45.4. Priprava elaborata za vpis etažne lastnine 3 

AA 45.5. Tiskanje elaborata za vpis etažne lastnine 9 

29.7 

Poenostavitve in 
administrativne razbremenitve 

postopkov na področju 
prostorske zakonodaje / 

Administrativno razbremeniti 
vpis novogradnje v kataster 

stavb 

IO – 45 Spred  
Investitor, ki je pravna oseba, mora poslati 

zahtevek za vpis novozgrajenega manj 
zahtevnega objekta v uradne evidence  

6 

AA 45.6. 
Osebna vložitev Zahteve za uvedbo postopka 

na Geodetski upravi RS.  
10 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 46.1. 
Investitor pri izvajalcu (projektant ali geodet) 

naroči izdelavo projekta za vpis v uradne 
evidence 

11 - 
naročilo 
priprave 
dokume
ntacije 

AA 46.2. Priprava elaborata za vpis v kataster stavb 3 

AA 46.3. Priprava elaborata za vpis etažne lastnine 3 

IO – 46 
Spotem 

(poenostavite
v v 

zakonodaji 
še ni 

realizirana) 

Investitor, ki je pravna oseba, mora poslati 
zahtevek za vpis novozgrajenega manj 
zahtevnega objekta v uradne evidence  

6 

AA 46.4. Vnos dokumentacije v informacijski sistem 10 

AA 47.1. 
Investitor pri izvajalcu (projektant ali geodet) 

naroči izdelavo projekta za vpis v uradne 
evidence 

11 - 
naročilo 
priprave 
dokume
ntacije 

AA 47.2. Priprava elaborata za vpis v kataster stavb 3 

AA 47.3. Tiskanje elaborata za vpis v kataster stavb 9 

AA 47.4. Priprava elaborata za vpis etažne lastnine 3 

AA 47.5. Tiskanje elaborata za vpis etažne lastnine 9 

IO – 47 Spred  
Investitor, ki je fizična oseba, mora poslati 

zahtevek za vpis novozgrajenega manj 
zahtevnega objekta v uradne evidence  

6 

AA 47.6. 
Osebna vložitev Zahteve za uvedbo postopka 

na Geodetski upravi RS.  
10 

AA 48.1. 
Investitor pri izvajalcu (projektant ali geodet) 

naroči izdelavo projekta za vpis v uradne 
evidence 

11 - 
naročilo 
priprave 
dokume
ntacije 

AA 48.2. Priprava elaborata za vpis v kataster stavb 3 

IO – 48 
Spotem 

(poenostavite
v v 

zakonodaji 
še ni 

realizirana) 

Investitor, ki je fizična oseba, mora poslati 
zahtevek za vpis novozgrajenega manj 
zahtevnega objekta v uradne evidence  

6 

AA 48.3. Priprava elaborata za vpis etažne lastnine 3 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 48.4. Vnos dokumentacije v informacijski sistem 10 

AA 49.1. 
Investitor pri izvajalcu (projektant ali geodet) 

naroči izdelavo projekta za vpis v uradne 
evidence 

11 - 
naročilo 
priprave 
dokume
ntacije 

AA 49.2. Priprava elaborata za vpis v kataster stavb 3 

AA 49.3. Tiskanje elaborata za vpis v kataster stavb 9 

AA 49.4. Priprava elaborata za vpis etažne lastnine 3 

AA 49.5. Tiskanje elaborata za vpis etažne lastnine 9 

IO – 49 Spred  
Investitor, ki je pravna oseba mora poslati 

zahtevek za vpis novozgrajenega zahtevnega 
objekta v uradne evidence  

6 

AA 49.6. 
Osebna vložitev Zahteve za uvedbo postopka 

na Geodetski upravi RS.  
10 

AA 50.1. 
Investitor pri izvajalcu (projektant ali geodet) 

naroči izdelavo projekta za vpis v uradne 
evidence 

11 - 
naročilo 
priprave 
dokume
ntacije 

AA 50.2. Priprava elaborata za vpis v kataster stavb 3 

AA 50.3. Priprava elaborata za vpis etažne lastnine 3 

IO – 50 
Spotem 

(poenostavite
v v 

zakonodaji 
še ni 

realizirana) 

Investitor, ki je pravna oseba mora poslati 
zahtevek za vpis novozgrajenega zahtevnega 

objekta v uradne evidence  
6 

AA 50.4. Vnos dokumentacije v informacijski sistem 10 

AA 51.1. 
Investitor pri izvajalcu (projektant ali geodet) 

naroči izdelavo projekta za vpis v uradne 
evidence 

11 - 
naročilo 
priprave 
dokume
ntacije 

IO – 51 Spred  
Investitor, ki je fizična oseba mora poslati 

zahtevek za vpis novozgrajenega zahtevnega 
objekta v uradne evidence  

6 

AA 51.2. Priprava elaborata za vpis v kataster stavb 3 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 51.3. Tiskanje elaborata za vpis v kataster stavb 9 

AA 51.4. Priprava elaborata za vpis etažne lastnine 3 

AA 51.5. Tiskanje elaborata za vpis etažne lastnine 9 

AA 51.6. 
Osebna vložitev Zahteve za uvedbo postopka 

na Geodetski upravi RS.  
10 

AA 52.1. 
Investitor pri izvajalcu (projektant ali geodet) 

naroči izdelavo projekta za vpis v uradne 
evidence 

11 - 
naročilo 
priprave 
dokume
ntacije 

AA 52.2. Priprava elaborata za vpis v kataster stavb 3 

AA 52.3. Priprava elaborata za vpis etažne lastnine 3 

IO – 52 
Spotem 

(poenostavite
v v 

zakonodaji 
še ni 

realizirana) 

Investitor, ki je fizična oseba mora poslati 
zahtevek za vpis novozgrajenega zahtevnega 

objekta v uradne evidence  
6 

AA 52.4. Vnos dokumentacije v informacijski sistem 10 

AA 53.1. 

Investitor pripravi dopis občinski opravi 
občine, v kateri je gradnja predvidena z 
namenom seznanitve občinske uprave o 

nameri zakoličbe objekta 

3 

AA 53.2. Tiskanje dopisa 9 

AA 53.3. 
Pošiljanje dopisa na občinsko upravo 

(izvajalec zakoličbe pošlje na občinsko 
upravo) 

10 

AA 53.4. 
Izvedba zakoličenja objekta na lokaciji 

gradnje 

11 - 
zakoli če

nje 
objekta 

31.4 

Izboljšave v zvezi z 
prostorskimi akti / Odprava 

obveščanja občine o 
nameravani zakoličbi - 

odprava obveznosti 
investitorja o posredovanju 
informacije o nameravani 
zakoličbi objekta pristojni 

občinski upravi.  

IO – 53 U 
Investitor, ki je pravna oseba, mora posredovati 
informacijo o zakoličbi novega manj zahtevnega 

objekta občinski upravi  
2 

AA 53.5. Priprava poročila o zakoličenju objekta 6 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 53.6. 
Pošiljanje poročila o zakoličenju objekta 

izvajalcu del 
10 

AA 54.1. 

Investitor pripravi dopis občinski opravi 
občine, v kateri je gradnja predvidena z 
namenom seznanitve občinske uprave o 

nameri zakoličbe objekta 

3 

AA 54.2. Tiskanje dopisa 9 

AA 54.3. 
Pošiljanje dopisa na občinsko upravo 

(izvajalec zakoličbe pošlje na občinsko 
upravo) 

10 

AA 54.4. 
Izvedba zakoličenja objekta na lokaciji 

gradnje 

11 - 
zakoli če

nje 
objekta 

AA 54.5. Priprava poročila o zakoličenju objekta 6 

IO – 54 U 
Investitor, ki je pravna oseba, mora posredovati 

informacijo o zakoličbi povečave manj 
zahtevnega objekta občinski upravi  

2 

AA 54.6. 
Pošiljanje poročila o zakoličenju objekta 

izvajalcu del 
10 

AA 55.1. 

Investitor pripravi dopis občinski opravi 
občine, v kateri je gradnja predvidena z 
namenom seznanitve občinske uprave o 

nameri zakoličbe objekta 

3 

AA 55.2. Tiskanje dopisa 9 

AA 55.3. 
Pošiljanje dopisa na občinsko upravo 

(izvajalec zakoličbe pošlje na občinsko 
upravo) 

10 

AA 55.4. 
Izvedba zakoličenja objekta na lokaciji 

gradnje 

11 - 
zakoli če

nje 
objekta 

AA 55.5. Priprava poročila o zakoličenju objekta 6 

IO – 55 U 
Investitor, ki je fizična oseba, mora posredovati 
informacijo o zakoličbi novega manj zahtevnega 

objekta občinski upravi  
2 

AA 55.6. Pošiljanje poročila o zakoličenju objekta 10 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

izvajalcu del 

AA 56.1. 

Investitor pripravi dopis občinski opravi 
občine, v kateri je gradnja predvidena z 
namenom seznanitve občinske uprave o 

nameri zakoličbe objekta 

3 

AA 56.2. Tiskanje dopisa 9 

AA 56.3. 
Pošiljanje dopisa na občinsko upravo 

(izvajalec zakoličbe pošlje na občinsko 
upravo) 

10 

AA 56.4. 
Izvedba zakoličenja objekta na lokaciji 

gradnje 

11 - 
zakoli če

nje 
objekta 

AA 56.5. Priprava poročila o zakoličenju objekta 6 

IO – 56 U 
Investitor, ki je fizična oseba, mora posredovati 

informacijo o zakoličbi povečave manj 
zahtevnega objekta občinski upravi  

2 

AA 56.6. 
Pošiljanje poročila o zakoličenju objekta 

izvajalcu del 
10 

AA 57.1. 

Investitor pripravi dopis občinski opravi 
občine, v kateri je gradnja predvidena z 
namenom seznanitve občinske uprave o 

nameri zakoličbe objekta 

3 

AA 57.2. Tiskanje dopisa 9 

AA 57.3. 
Pošiljanje dopisa na občinsko upravo 

(izvajalec zakoličbe pošlje na občinsko 
upravo) 

10 

AA 57.4. 
Izvedba zakoličenja objekta na lokaciji 

gradnje 

11 - 
zakoli če

nje 
objekta 

AA 57.5. Priprava poročila o zakoličenju objekta 6 

IO – 57 U 
Investitor, ki je pravna oseba, mora posredovati 

informacijo o zakoličbi novega zahtevnega 
objekta občinski upravi  

2 

AA 57.6. 
Pošiljanje poročila o zakoličenju objekta 

izvajalcu del 
10 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 58.1. 

Investitor pripravi dopis občinski opravi 
občine, v kateri je gradnja predvidena z 
namenom seznanitve občinske uprave o 

nameri zakoličbe objekta 

3 

AA 58.2. Tiskanje dopisa 9 

AA 58.3. 
Pošiljanje dopisa na občinsko upravo 

(izvajalec zakoličbe pošlje na občinsko 
upravo) 

10 

AA 58.4. 
Izvedba zakoličenja objekta na lokaciji 

gradnje 

11 - 
zakoli če

nje 
objekta 

AA 58.5. Priprava poročila o zakoličenju objekta 6 

IO – 58 U 
Investitor, ki je pravna oseba, mora posredovati 

informacijo o zakoličbi povečave zahtevnega 
objekta občinski upravi  

2 

AA 58.6. 
Pošiljanje poročila o zakoličenju objekta 

izvajalcu del 
10 

AA 59.1. 

Investitor pripravi dopis občinski opravi 
občine, v kateri je gradnja predvidena z 
namenom seznanitve občinske uprave o 

nameri zakoličbe objekta 

3 

AA 59.2. Tiskanje dopisa 9 

AA 59.3. 
Pošiljanje dopisa na občinsko upravo 

(izvajalec zakoličbe pošlje na občinsko 
upravo) 

10 

AA 59.4. 
Izvedba zakoličenja objekta na lokaciji 

gradnje 

11 - 
zakoli če

nje 
objekta 

AA 59.5. Priprava poročila o zakoličenju objekta 6 

IO – 59 U 
Investitor, ki je fizična oseba, mora posredovati 

informacijo o zakoličbi novega zahtevnega 
objekta občinski upravi  

2 

AA 59.6. 
Pošiljanje poročila o zakoličenju objekta 

izvajalcu del 
10 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 60.1. 

Investitor pripravi dopis občinski opravi 
občine, v kateri je gradnja predvidena z 
namenom seznanitve občinske uprave o 

nameri zakoličbe objekta 

3 

AA 60.2. Tiskanje dopisa 9 

AA 60.3. 
Pošiljanje dopisa na občinsko upravo 

(izvajalec zakoličbe pošlje na občinsko 
upravo) 

10 

AA 60.4. 
Izvedba zakoličenja objekta na lokaciji 

gradnje 

11 - 
zakoli če

nje 
objekta 

AA 60.5. Priprava poročila o zakoličenju objekta 6 

IO – 60 U 
Investitor, ki je fizična oseba, mora posredovati 
informacijo o zakoličbi povečave zahtevnega 

objekta občinski upravi  
2 

AA 60.6. 
Pošiljanje poročila o zakoličenju objekta 

izvajalcu del 
10 

AA 61.1. 
Seznanjanje s postopkom podaljšanja 

okoljevarstvenega dovoljenja 
1 

AA 61.2. 
Priprava vloge za podaljšanje 
okoljevarstvenega dovoljenja 

6 

AA 61.3. Priprava prilog k vlogi 4 

AA 61.4. Tiskanje vloge z vsemi prilogami 9 

IO – 61 Spred  
Podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja s strani 

pravnega subjekta vsakih 5 let (za obrate ter 
druge naprave in dejavnosti) 

7 

AA 61.5. 
Pošiljanje vloge s prilogami (tiskano in v 

elektronski obliki) 
10 

AA 62.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 62.2. 
Priprava vloge za podaljšanje 
okoljevarstvenega dovoljenja 

6 

AA 62.3. 
Priprava prilog k vlogi (Potrdilo o plačilu 

upravne takse) 
4 

AA 62.4. Tiskanje vloge z vsemi prilogami 9 

32. 
Podaljšanje roka veljavnosti 
okoljevarstvenega dovoljenja  

IO – 62 
Spotem 

Podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja s strani 
pravnega subjekta vsakih 10 let (za obrate ter 

druge naprave in dejavnosti) 
7 

AA 62.5. 
Pošiljanje vloge s prilogami (tiskano in v 

elektronski obliki) 
10 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 63.1. 
Seznanjanje s postopkom podaljšanja 

okoljevarstvenega dovoljenja 
1 

IO – 63 Spred  
Ureditev podaljšanja okoljevarstvenega 

dovoljenja s strani ministrstva, pristojnega za 
okolje (za obrate ter druge naprave in dejavnosti) 

7 

AA 63.2. Izdaja odločbe o podaljšanju OVD 3 

AA 64.1. Seznanjanje z IO 1 

IO – 64 
Spotem 

Sprememba veljavnosti OVD brez preverjanja 
pogojev za izdajo in sicer s 5 na 10 let (za obrate 

ter druge naprave in dejavnosti): ministrstvo, 
pristojno za varstvo okolja, spremeni veljavnost 
dovoljenja iz prejšnjega odstavka na obdobje 
desetih let od dneva njegove veljavnosti, pri 
čemer se ne uporabljajo določbe šestega 

odstavka 82. člena oziroma šestega odstavka 
86. člena zakona (Upravljavec mora zahtevati 

podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja 
najkasneje tri mesece pred iztekom njegove 

veljavnosti.).  

7 
AA 64.2. Izdaja odločbe o podaljšanju OVD 3 

AA 65.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 65.2. 
Priprava vloge za Javni razpis za pridobitev 

koncesije 
3 

AA 65.3. Tiskanje vloge 9 
IO – 65 Spred  

Oddaja vloge za pridobitev koncesijskega akta s 
strani pravne osebe  

6 

AA 65.4. 
Pošiljanje vloge na organ, ki je razpisalo 

Javni razpis za podelitev koncesije 
10 

AA 66.1. 
Seznanjanje s postopkom pridobitve vodnega 

dovoljenja 
1 

AA 66.2. Priprava vloge 3 

33.1 - 
obravnava 
se skupaj z 

33.2 in 
33.3  

Poenostavitve na področju 
vodnih pravic in dovoljenja / 

33.1 Sprememba načina 
podelitve vodne pravice v 

obliki vodnega dovoljenja + 
33.2 Sprememba načina 
podelitve vodne pravice v 

obliki koncesije + 33.3 
Poenostavitev pridobitvene 
vodne pravice in odprava 
dvojnega plačila za isto 

pravico – vodno pravico in 
vodno povračilo. OPOMBA: 

23 UKREP, priloga 2  

IO – 66 
Spotem 

Oddaja vloge za pridobitev vodnega dovoljenja 
(za lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno 
vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, 

tehnološke namene, dejavnost kopališč, 
pridobivanje toplote in ogrevanje, namakanje 

kmetijskega zemljišča ali drugih površin, 
izvajanje športnega ribolova v komercialnih 

ribnikih, pogon vodnega mlina, žage ali podobne 
naprave,  gojenje sladkovodnih in morskih 

organizmov,  pristanišče in vstopno-izstopno 
mesto po predpisih o plovbi po celinskih vodah, 
zasneževanje smučišča, proizvodnjo električne 
energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, 
manjšo od 10 MW  in  drugo rabo, ki presega 

6 

AA 66.3. Priprava kopij obveznih prilog dokumentacije 
(kopija tehnične dokumentacije o objektih in 
napravah, ki bodo rabili vodo; kopija izpisa iz 

veljavne prostorske dokumentacije; kopija  
načrta parcele z vrisom predvidenih objektov; 
kopija izjave lastnika nepremičnine, na kateri 
bo predviden odvzemni objekt; kopija drugih 

ustreznih strokovnih mnenj v skladu s 
predpisi, ki urejajo vode in izdajo vodnega 

9 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

dovoljenja; kopija podatkov o pridobljenem 
dovoljenju za raziskavo podzemnih voda v 

skladu s 115. členom Zakona o vodah, če je 
predviden odvzem iz podzemne vode; kopija 
hidrogeološkega poročila za vodni vir v profilu 
odvzemnega objekta, če je predviden odvzem 

iz podzemne vode; kopija izjave pristojne 
občine o komunalni opremljenosti območja 

predvidene gradnje in možnosti priključitve na 
javni sistem oskrbe s pitno vodo, če je 

predviden odvzem iz podzemne vode; kopija 
pravnomočnega uporabnega dovoljenja ali 

odločbe o priglasitvi del za objekt ali napravo 
za rabo vode) 

AA 66.4. Tiskanje vloge 9 

splošno rabo po tem zakonu. 

AA 66.5. Pošiljanje vloge 10 

AA 67.1. Seznanjanje s postopkom in vsebino vloge 1 35.  Odprava administrativnih ovir 
pri podeljevanju vodnih pravic 
in pridobivanju vodnih soglasij 

v letu 2014 

IO – 67 Spred  Vložitev vloge za pridobitev vodnega soglasja s 
strani pravne osebe 

6 

AA 67.2. Priprava vloge na pripravljenem obrazcu 6 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 67.3. 

Priprava kopij obveznih prilog dokumentacije, 
glede na vrsto posega  (za posege na vodnih 
in priobalnih zemljiščih s strani investitorja na 

ARSO - kopija  projektne dokumentacije v 
skladu s predpisi s področja gradnje, kopija 
drugih relevantnih  podatkov o investitorju in 
predvideni gradnji, ki jih določajo predhodno 
pridobljeni projektni pogoji, kopija  prikaza 

lege objekta na zemljišču tako, da je razviden 
in določen njegov tlorisni položaj in oblika na 

zemljiško katastrskem prikazu, kopija 
značilnih prerezov (profilov) ter oblikovanje 
objekta in terena (4/2), kopija hidrološke in 

hidravlične analize oziroma analize o 
premeščanju plavin in erozijskih procesih, če 

se ugotavlja vpliv na vodni režim, kopija 
analize tveganja za onesnaženje vodnega 
telesa, če se ugotavlja vpliv na stanje voda 

(5/1), kopija situacijskih in prečnih prikazov z 
vrisano mejo vodnega in priobalnega 

zemljišča (5/1), kopija projektne rešitve 
omilitvenih ukrepov (5/1), kopija potrebnih 

podatkov za ustanovitev stvarne služnosti, če 
se poseg v prostor načrtuje na vodnih ali 

priobalnih zemljiščih, katerih lastnik je 
država(5/1)); za posege na varstvenih 

območjih s strani investitorja na ARSO - 
kopija  projektne dokumentacije v skladu s 
predpisi s področja gradnje, kopija drugih 

relevantnih  podatkov o investitorju in 
predvideni gradnji, ki jih določajo predhodno 
pridobljeni projektni pogoji, kopija  prikaza 

lege objekta na zemljišču tako, da je razviden 
in določen njegov tlorisni položaj in oblika na 

zemljiško katastrskem prikazu, kopija 
značilnih prerezov (profilov) ter oblikovanje 

objekta in terena (4/2), kopija analize 
tveganja za onesnaženje vodnega telesa po 
predpisu, ki ureja varstvena območja, kopija 

9 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

hidravlične analize z zaščitnimi ukrepi, v 
kolikor ta ni vključena v analizo tveganja za 

onesnaženje vodnega telesa in če je ta 
zahtevana v pogojih); za posege na 

ogroženih območjih s strani investitorja na 
ARSO - kopija  projektne dokumentacije v 

skladu s predpisi s področja gradnje, kopija 
drugih relevantnih  podatkov o investitorju in 
predvideni gradnji, ki jih določajo predhodno 
pridobljeni projektni pogoji, kopija  prikaza 

lege objekta na zemljišču tako, da je razviden 
in določen njegov tlorisni položaj in oblika na 

zemljiško katastrskem prikazu, kopija 
značilnih prerezov (profilov) ter oblikovanje 

objekta in terena (4/2), kopija prikaza 
razredov nevarnosti z oceno ranljivosti, v 

skladu s predpisi, ki urejajo ogrožena 
območja (7/1), kopija projektnih rešitev 

omilitvenih ukrepov (7/2), kopija potrebnih 
podatkov iz katerih je mogoče oceniti razred 

poplavne nevarnosti in ki lahko izhajajo iz 
hidrološko hidravlične analize ali iz terenskih 
meritev dejanskih poplavnih dogodkov (7/2), 
kopija geološkega poročila s poudarkom na 

stabilnosti terena (7/3), kopija ustrezne 
analize za ugotovitev stopnje tveganja za 
načrtovan poseg (7/4), kopija geološkega 

poročila s poudarkom na erodibilnosti terena 
(7/4))  

AA 67.4. Tiskanje vloge in priprava elektronske verzije 9 

AA 67.5. 
Pošiljanje vloge na ARSO v pisni in 

elektronski obliki 
10 

AA 68.1. Seznanjanje z IO 1 IO – 68 
Spotem 

Vložitev vloge za pridobitev vodnega soglasja s 
strani pravne osebe (projektni pogoji niso več 

potrebni) 

6 

AA 68.2. Priprava vloge na pripravljenem obrazcu 6 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 68.3. 

Obvezne priloge za pridobitev vodnega 
soglasja (brez projektnih pogojev) - za 

posege na vodnih in priobalnih zemljiščih s 
strani investitorja na ARSO (hidrološke in 

hidravlične analize oziroma analize o 
premeščanju plavin in erozijskih procesih, če 

se ugotavlja vpliv na vodni režim, analiza 
tveganja za onesnaženje vodnega telesa, če 
se ugotavlja vpliv na stanje voda, situacijskih 
in prečnih prikazov z vrisano mejo vodnega in 

priobalnega zemljišča, projektna rešitev 
omilitvenih ukrepov, potrebni podatki za 

ustanovitev stvarne služnosti, če se poseg v 
prostor načrtuje na vodnih ali priobalnih 

zemljiščih, katerih lastnik je država, izpolnjeni 
prilogo 1 (podatki potrebni za ustanovitev 

služnostne pravice), pisno pooblastilo 
investitorja, v primeru da investitorja zastopa 

pooblaščenec); za posege na varstvenih 
območjih s strani investitorja na ARSO 

(analiza tveganj za onesnaženje vodnega 
telesa po predpisu, ki ureja varstvena 

območja, hidravlično analizo z zaščitnimi 
ukrepi, v kolikor ta ni vključena v analizo 

tveganja za onesnaženje vodnega telesa in 
če je ta zahtevana v pogojih, izpolnjeni 

prilogo 1 (podatki potrebni za ustanovitev 
služnostne pravice), pisno pooblastilo 

investitorja, v primeru da investitorja zastopa 
pooblaščenec); za posege na ogroženih 
območjih s strani investitorja na ARSO 

(projektno rešitev omilitvenih ukrepov, prikaz 
razredov nevarnosti z oceno ranljivosti v 
skladu s predpisi za ogrožena območja, 

podatke, iz katerih je mogoče oceniti razred 
poplavne nevarnosti  in ki lahko izhajajo iz 

hidrološko hidravlične analize ali iz terenskih 
meritev dejanskih poplavnih dogodkov, za 
posege na poplavnih območjih, geološko 

4 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

poročilo s poudarkom na stabilnosti terena, s 
katerim se ugotovi stopnja tveganja  za 
načrtovane posege in ki lahko vključuje 
določitev območja geoloških nevarnosti, 

geološko poročilo s poudarkom na 
erodibilnosti  terena, s katerim se ugotovi 

stopnja tveganja  za načrtovane posege in ki 
lahko vključuje določitev območja nevarnosti 
pojava erozije, ustrezno analizo za ugotovitev 

stopnje tveganja za načrtovan poseg, za 
posege na plazovitih območjih). 

AA 68.4. Tiskanje vloge in priprava elektronske verzije 9 

AA 68.5. 
Pošiljanje vloge na ARSO v pisni ali 

elektronski obliki 
10 

AA 69.1. 
Seznanjanje s postopkom pridobitve vodnega 

dovoljenja 
1 IO – 69 Spred  

Vložitev vloge za pridobitev vodnega dovoljenja 
za lastno oskrbo s pitno vodo 

6 

AA 69.2. Priprava vloge 6 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 69.3. 

Priprava kopij obveznih prilog dokumentacije 
(kopija hidrogeološkega poročila za vodni vir 

v profilu odvzemnega objekta, kopija 
hidrološkega poročila v primeru, da gre za 
odvzem vode iz vodotoka, kopija tehnične 

dokumentacije o objektih in napravah, ki bodo 
rabili vodo, kopija načrta parcele z vrisom 
predvidenih objektov, kopija izjave lastnika 

nepremičnine, na kateri bo predviden 
odvzemni objekt, pisno pooblastilo (če 

prosilca zastopa pooblaščenec in ni 
izpolnjeno že v I/4. točki te vloge), potrdilo o 
plačilu upravne takse, mnenje pristojnega 

izvajalca gospodarske javne službe, ki 
opravlja dejavnost vodooskrbe na območju 

predvidene rabe vodnega vira, če je kot vodni 
vir predviden vodonosnik pitne vode, izjavo 
pristojne občine, da se oskrbovani objekt 

nahaja na območju javnega vodovoda, kjer se 
izvaja javna služba oz. je izvajanje javne 

službe predvideno ) 

9 

AA 69.4. Tiskanje vloge 9 

AA 69.5. Pošiljanje vloge 10 

AA 70.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 70.2. 
Priprava predloga za evidentiranje posebne 

rabe vode 
6 IO – 70 

Spotem 
Vložitev predloga za evidentiranje posebne rabe 

vode - lastna oskrba s pitno vodo 
6 

AA 70.3. 
Elektronska oddaja predloga za evidentiranje 

posebne rabe vode 
9 

AA 71.1. 
Seznanjanje s postopkom pridobitve vodnega 

dovoljenja 
1 IO – 71 Spred  

Vložitev vloge za pridobitev vodnega dovoljenja 
za rabo vode za namen pridobivanja toplote 

6 

AA 71.2. Priprava vloge 6 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 71.3. 

Priprava kopij obveznih prilog dokumentacije 
(kopija hidrogeološkega poročila za vodni vir 

v profilu odvzemnega objekta, kopija 
hidrološkega poročila v primeru, da gre za 
odvzem vode iz vodotoka, kopija tehnične 

dokumentacije o objektih in napravah, ki bodo 
rabili vodo, kopija načrta parcele z vrisom 
predvidenih objektov, kopija izjave lastnika 

nepremičnine, na kateri bo predviden 
odvzemni objekt, pisno pooblastilo (če 

prosilca zastopa pooblaščenec in ni 
izpolnjeno že v I/4. točki te vloge), potrdilo o 
plačilu upravne takse, mnenje pristojnega 

izvajalca gospodarske javne službe, ki 
opravlja dejavnost vodooskrbe na območju 

predvidene rabe vodnega vira, če je kot vodni 
vir predviden vodonosnik pitne vode) 

9 

AA 71.4. Tiskanje vloge 9 

AA 71.5. Pošiljanje vloge 10 

AA 72.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 72.2. 
Priprava predloga za evidentiranje posebne 

rabe vode 
6 IO – 72 

Spotem 
Vložitev predloga evidentiranja posebne rabe 

vode za namen pridobivanja toplote 
6 

AA 72.3. 
Elektronska oddaja predloga za evidentiranje 

posebne rabe vode 
9 

AA 73.1. 
Seznanjanje s postopkom pridobitve vodnega 

dovoljenja 
1 IO – 73 Spred  

Vložitev vloge za pridobitev vodnega dovoljenja 
za rabo vode za namen zalivanja vrta 

6 

AA 73.2. Priprava vloge 6 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

AA 73.3. 

Priprava kopij obveznih prilog dokumentacije 
(kopija hidrogeološkega poročila za vodni vir 

v profilu odvzemnega objekta, kopija 
hidrološkega poročila v primeru, da gre za 
odvzem vode iz vodotoka, kopija tehnične 

dokumentacije o objektih in napravah, ki bodo 
rabili vodo, kopija načrta parcele z vrisom 
predvidenih objektov, kopija izjave lastnika 

nepremičnine, na kateri bo predviden 
odvzemni objekt, pisno pooblastilo (če 

prosilca zastopa pooblaščenec in ni 
izpolnjeno že v I/4. točki te vloge), potrdilo o 
plačilu upravne takse, mnenje pristojnega 

izvajalca gospodarske javne službe, ki 
opravlja dejavnost vodooskrbe na območju 

predvidene rabe vodnega vira, če je kot vodni 
vir predviden vodonosnik pitne vode) 

9 

AA 73.4. Tiskanje vloge 9 

AA 73.5. Pošiljanje vloge 10 

AA 74.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 74.2. 
Priprava predloga za evidentiranje posebne 

rabe vode 
6 IO – 74 

Spotem 
Vložitev predloga evidentiranja posebne rabe 

vode za namen zalivanja vrta 
6 

AA 74.3. 
Elektronska oddaja predloga za evidentiranje 

posebne rabe vode 
9 

AA 75.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 75.2. Priprava vloge za OVD 6 

AA 75.3. Priprava kopij prilog k vlogi za OVD 9 

AA 75.4. 
Pisna oddaja vloge za OVD in plačilo upravne 

takse 
10 

IO – 75 Spred  

Za uporabo trdnega goriva v malih, srednjih ali 
velikih kurilnih napravah je treba pridobiti 

okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali 
odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisom, 

ki ureja odpadke. 

7 

AA 75.5. Elektronska oddaja vloge za OVD 10 

36. Uredba o predelavi 
nenevarnih odpadkov v trdo 

gorivo (v povezavi z uredbo o 
malih kurilnih napravah) 

IO – 76 Olajšava za lesno-predelovalno industrijo: V mali 7 AA 76.1. Seznanjanje z IO 1 



Končno poročilo Sklop 3: Okolje in prostor 

 

59 

 

ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

Spotem kurilni napravi , razen v odprtem kaminu, se 
lahko uporabljajo: 1. trdno gorivo: 

- naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, 
odrezki, lubje, storži) in lesni ostanki, ki nastajajo 

pri obdelavi in predelavi lesa ter proizvodnji 
pohištva (barvan ali lakiran les, iverne in 

vlaknene plošče ter drugi lepljeni izdelki), če 
vsebnost katerakoli nevarne snovi v ostankih ne 
presega mejne vrednosti onesnaževala za več 
kot 25 odstotkov in so pri tem vsebnosti ostalih 

onesnaževal znotraj predpisanih mejnih 
vrednosti za ostanke iz neonesnažene biomase 

iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.  
V srednji kurilni napravi se lahko poleg trdnega 
goriva iz 1. točke tretjega odstavka prejšnjega 

člena kot gorivo uporabljajo tudi: 
- ostanki biomase rastlinskega izvora iz 

proizvodnje in obdelave celuloze, papirja in 
kartona ter proizvodnje živil in pijač (v nadaljnjem 

besedilu: biomasni ostanki), če vsebnost 
katerakoli nevarne snovi v ostankih ne presega 

mejne vrednosti onesnaževala za več kot 25 
odstotkov in so pri tem vsebnosti ostalih 
onesnaževal znotraj predpisanih mejnih 

vrednosti za ostanke iz onesnažene biomase iz 
priloge 4 te uredbe. 

Meritev onesnaževal v ostankih: Upravljavec, ki 
uporablja ali daje na trg lesne ostanke iz prve 
alineje 1. točke tretjega odstavka 5. člena te 
uredbe in biomasne ostanke iz prve alineje 
drugega odstavka 6. člena te uredbe, mora 

zagotoviti izvajanje meritve nevarnih snovi  v 
teh ostankih. 

AA 76.2. 
Zagotovitev kemične analize (meritve 

nevarnih snovi) 

11 - 
izvajanje 

analiz 

AA 77.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 77.2. Usposabljanje za opravljanje dejavnosti 2 
38. 

Sprememba Uredbe o 
uporabi ozonu škodljivih snovi 

in flouriranih toplogrednih 
plinov pri opredelitvi 

minimalnih pogojev za 
usposobljenost oseb – 

IO – 77 U 
(ukinitev oz. 
poenostavite

v še ni 
realizirana v 
zakonodaji) 

Serviserji so se dolžni za opravljanje svoje 
dejavnosti strokovno usposobiti. Kandidatu, ki je 
uspešno opravil izpit, ministrstvo izda spričevalo 
o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi 

snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini. 
Veljavnost spričevala je pet let, potem ga je treba 

1 

AA 77.3. Opravljanje izpita 2 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

izvajalcev storitev polnjenja 
avtomobilskih klim. 

obnoviti. 
Novo stanje : V delovni verziji nove uredbe je 

določena veljavnost spričeval za nedoločen čas. 

AA 78.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 78.2. Pridobitev in izpolnitev evidenčnega lista 6 

AA 78.3. Pisno posredovanje evidenčnega lista 10 

IO – 78 Spred  

Spremljanje pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi: 
Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik 
odpadkov mora zagotoviti, da se za vsako 

pošiljko odpadkov, ki se na podlagi prvega ali 
drugega odstavka 21. člena te uredbe 

premeščajo na območju RS, izpolni evidenčni 
list. Evidenčni list se izpolni z uporabo 

informacijskega sistema za ravnanje z odpadki iz 
52. člena te uredbe (vzpostavitev 1. 1. 2013!). 
Do vzpostavitve informacijskega sistema iz 52. 
člena te uredbe se za izpolnjevanje evidenčnih 

listov iz 26. člena te uredbe uporablja obrazec, ki 
je objavljen na spletnih straneh ministrstva.  

3 

AA 78.4. 
Elektronska izpolnitev in posredovanje 

evidenčnega lista 
10 

AA 79.1. Seznanjanje z IO 1 

IO – 79 
SPotem 

Spremljanje pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi: 
Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik 
odpadkov mora za vsako pošiljko odpadkov 

zagotoviti evidenčni list. Evidenčni list se izpolni 
z uporabo informacijskega sistema o ravnanju z 

odpadki iz 56. člena te uredbe. 

3 
AA 79.2. 

Izpolnitev evidenčnega lista v informacijskem 
sistemu 

6 

AA 80.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 80.2. 
Priprava poročila o nastalih odpadkih in 

ravnanju z njimi 
3 

AA 80.3. Pisna predložitev poročila 10 

39. Vzpostavitev informacijskega 
sistema ravnanja z odpadki 

(Informacijski sistem za 
ravnanje z odpadki se 

prilagodi določbam te uredbe 
do 1. januarja 2016. 

IO – 80 Spred  

Povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v 
posameznem koledarskem letu zaradi njegove 
dejavnosti nastane več kot 10 ton odpadkov ali 

več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali so v 
posameznem koledarskem letu zaposlovali 10 ali 

več oseb, ne glede na vrsto zaposlitve, mora 
najpozneje do 31. marca tekočega leta 

ministrstvu predložiti poročilo o nastalih odpadkih 
in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto. 

Povzročitelj odpadkov lahko za predložitev 
poročila iz prejšnjega odstavka uporabi 

informacijski sistem za ravnanje z odpadki iz 52. 
člena te uredbe (vzpostavitev s 1. 1. 2013!), kjer 
sta določeni oblika in vsebina poročila, lahko pa 

poročilo predloži pisno ali elektronsko na 
obrazcu, objavljenem na spletnih straneh 

3 

AA 80.4. Oddaja poročila po elektronski pošti 10 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

ministrstva in organa, pristojnega za 
statistiko.(Do vzpostavitve informacijskega 
sistema iz 52. člena te uredbe povzročitelji 

odpadkov iz 29. člena te uredbe, zbiralci iz 35. 
člena te uredbe in izvajalci obdelave iz 42. člena 

te uredbe posredujejo poročilo pisno ali 
elektronsko na obrazcu, ki je objavljen na 

spletnih straneh ministrstva in organa, 
pristojnega za statistiko.) 

AA 81.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 81.2. 
Priprava poročila o nastalih odpadkih in 

ravnanju z njimi (in posredovanje preko IS) 
3 

IO – 81 
Spotem 

Izvirni povzročitelj odpadkov mora najpozneje do 
31. marca tekočega leta ministrstvu predložiti 

poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi 
za preteklo koledarsko leto. Izvirni povzročitelj 

odpadkov za predložitev poročila o nastalih 
odpadkih in ravnanju z njimi uporabi informacijski 

sistem o ravnanju z odpadki iz 56. člena te 
uredbe. Če ni registriran kot uporabnik 

informacijskega sistema v skladu z 58. členom te 
uredbe, poročilo predloži pisno ali elektronsko na 

obrazcu, objavljenem na spletnih straneh 
ministrstva in organa, pristojnega za statistiko. 

3 

AA 81.3. Elektronska predložitev poročila 10 

AA 82.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 82.2. Priprava poročila o zbiranju odpadkov 3 

AA 82.3. Pisna predložitev poročila 10 

IO – 82 Spred  

Zbiralec mora najpozneje do 31. marca tekočega 
leta ministrstvu predložiti poročilo o zbiranju 
odpadkov za preteklo koledarsko leto. Za 

predložitev poročila iz prejšnjega odstavka mora 
zbiralec uporabiti informacijski sistem za 

ravnanje z odpadki iz 52. člena te uredbe, kjer 
sta določeni oblika in vsebina poročila 

(vzpostavitev s 1. 1. 2013!). Do vzpostavitve 
informacijskega sistema iz 52. člena te uredbe 
povzročitelji odpadkov iz 29. člena te uredbe, 

zbiralci iz 35. člena te uredbe in izvajalci 
obdelave iz 42. člena te uredbe posredujejo 

poročilo pisno ali elektronsko na obrazcu, ki je 
objavljen na spletnih straneh ministrstva in 

organa, pristojnega za statistiko. 

3 

AA 82.4. Oddaja poročila po elektronski pošti 10 

IO – 83 Zbiralec mora najpozneje do 31. marca tekočega 3 AA 83.1. Seznanjanje z IO 1 



Končno poročilo Sklop 3: Okolje in prostor 

 

62 

 

ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

Spotem leta ministrstvu predložiti poročilo o zbiranju 
odpadkov za preteklo koledarsko leto.  Za 

predložitev poročila iz prejšnjega odstavka mora 
zbiralec uporabiti informacijski sistem za 

ravnanje z odpadki iz 52. člena te uredbe, kjer 
sta določeni oblika in vsebina poročila.  

AA 83.2. 
Priprava in predložitev poročila o zbiranju 
odpadkov prek informacijskega sistema 

3 

AA 84.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 84.2. Priprava poročila o obdelavi odpadkov 3 

AA 84.3. Pisna predložitev poročila 10 

IO – 84 Spred  

Izvajalec obdelave mora najpozneje do 31. 
marca tekočega leta ministrstvu predložiti 
poročilo o obdelavi odpadkov za preteklo 
koledarsko leto. Za predložitev poročila iz 

prejšnjega odstavka mora izvajalec obdelave 
uporabiti informacijski sistem za ravnanje z 

odpadki iz 52. člena te uredbe, kjer sta določeni 
oblika in vsebina poročila.  Do vzpostavitve 

informacijskega sistema iz 52. člena te uredbe 
povzročitelji odpadkov iz 29. člena te uredbe, 

zbiralci iz 35. člena te uredbe in izvajalci 
obdelave iz 42. člena te uredbe posredujejo 

poročilo pisno ali elektronsko na obrazcu, ki je 
objavljen na spletnih straneh ministrstva in 

organa, pristojnega za statistiko. 

3 

AA 84.4. Oddaja poročila po elektronski pošti 10 

AA 85.1. Seznanjanje z IO 1 

IO – 85 
Spotem 

Izvajalec obdelave mora najpozneje do 31. 
marca tekočega leta ministrstvu predložiti 
poročilo o obdelavi odpadkov za preteklo 
koledarsko leto. Za predložitev poročila iz 

prejšnjega odstavka mora izvajalec obdelave 
uporabiti informacijski sistem za ravnanje z 

odpadki iz 52. člena te uredbe, kjer sta določeni 
oblika in vsebina poročila.  

3 
AA 85.2. 

Priprava in predložitev poročila o obdelavi 
odpadkov prek informacijskega sistema 

3 

AA 86.1. Seznanjanje z IO 1 

40. 

Urediti področje izvajanj 
meritev dimnih emisij. - 
Dimnikar naj pri svojem 

rednem letnem pregledu v 
primeru neustreznosti 

delovanja kurilne naprave 
uporabniku vroči dodatni 

obrazec, ki ga po opravljenem 
servisu in pozitivnih meritvah 
izpolni serviser in ga - on ali 

IO – 86 U 
(ukinitev / 

poenostavite
v v 

zakonodaji 
še ni 

realizirana) 

Odprava tretje, kontrolne meritve dimnikarja: 
Koncesionar o odpravi pomanjkljivosti iz 
prejšnjega odstavka in o roku odprave 

pomanjkljivosti izroči uporabniku storitev 
dimnikarske službe pisno opozorilo. Po preteku 
roka iz prejšnjega odstavka mora koncesionar 

preveriti, ali so pomanjkljivosti odpravljene. 

10 
AA 86.2. Dopolnilni pregled dimnikarja 8 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

uporabnik -pošlje 
dimnikarskemu podjetju. 

Serviser s svojim podpisom in 
priloženim merilnim listom 

garantira, da naprava deluje v 
skladu s predpisi. S tem je 
postopek rednega letnega 

pregleda končan. S to 
rešitvijo naj se ustrezno 

dopolni Pravilnik o oskrbi 
malih kurilnih naprav, dimn ... 

AA 87.1. Seznanjanje z IO 1 
IO – 87 N  

(ni še 
realizirano) 

e-Plan: vzpostavitev sistema za evidentiranje 
upravnih aktov na področju graditve (zagotovitev 
celovitega pregleda nad izdanimi gradbenimi in 

uporabnimi dovoljenji ter inšpekcijskimi 
odločbami) 

1 
AA 87.2. 

Vodenje sistema za evidentiranje upravnih 
aktov na področju graditve 

3 

AA 88.1. Seznanjanje z IO 1 
IO – 88 U 

(ni še 
realizirano) 

e-Plan: Upravna enota posreduje podatke o 
izdanih upravnih aktih na inšpektorat  

5 
AA 88.2. 

Posredovanje podatkov o izdanih upravnih 
aktih na inšpektorat 

10 

AA 89.1. Seznanjanje z IO 1 
IO – 89 U 

(ni še 
realizirano) 

e-Plan: Inšpektorat posreduje podatke o izdanih 
upravnih aktih na upravno enoto 

5 
AA 89.2. 

Posredovanje podatkov o izdanih upravnih 
aktih na upravno enoto 

10 

AA 90.1. Seznanjanje z IO 1 
IO – 90 U 

(ni še 
realizirano) 

(e-Graditev) Upravna enota posreduje obrazce o 
izdanih gradbenih dovoljenjih (GRAD) na SURS 

5 
AA 90.2. 

Posredovanje obrazcev o izdanih gradbenih 
dovoljenjih (GRAD) na SURS 

10 

AA 91.1. Seznanjanje z IO 1 

IO – 91 Spred  
Posredovanje vloge za pridobitev gradbenega 

dovoljenja (fizične osebe) 
6 

AA 91.2. 
Posredovanje vloge za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (Vlogo je potrebno oddati osebno 

pri organu. ) 
10 

41.1 Vzpostavitev prostorskega 
informacijskega sistema 

(eGraditev) / Vzpostavitev 
prostorskega informacijskega 

sistema - ePlan 

IO – 92 e-Graditev: vzpostavitev možnosti posredovanja 6 AA 92.1. Seznanjanje z IO 1 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

Spotem 
(ni še 

realizirano) 

vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja prek 
spleta (eVloga) AA 92.2. 

Posredovanje vloge za pridobitev gradbenega 
dovoljenja preko eVloge 

10 

AA 93.1. Seznanjanje z IO 1 

IO – 93 Spred  
Posredovanje vloge za pridobitev gradbenega 

dovoljenja (pravne osebe) 
6 

AA 93.2. 
Posredovanje vloge za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (Vlogo je potrebno oddati osebno 

pri organu.) 
10 

AA 94.1. Seznanjanje z IO 1 IO – 94 
Spotem 
(ni še 

realizirano) 

e-Graditev: vzpostavitev možnosti posredovanja 
vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja prek 

spleta (eVloga) 
6 

AA 94.2. 
Posredovanje vloge za pridobitev gradbenega 

dovoljenja preko eVloge 
10 

AA 95.1. Seznanjanje z IO 1 

IO – 95 N 
(ni še 

realizirano) 

e-Plan: redno vodenje in vzdrževanje zbirk 
podatkov: centralnega "arhiva" prostorskih aktov, 

ki so bili izdani pred dnevom pričetka 
vzdrževanja zbirke podatkov o upravnih aktih; 
zbirke prostorskih aktov (občinskih in državnih 
prostorskih aktov) za transparenten vpogled v 
načrtovanje prostora; zbirke splošnih smernic 
državnih nosilcev urejanja prostora; celovitega 

pregleda nad strokovnimi podlagami in pravnimi 
režimi za hitrejše in kvalitetnejše odločanje v 

procesu priprave prostorskih aktov 

1 
AA 95.2. Vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov 

11 - 
vodenje 
evidenc 

AA 96.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 96.2. Pridobitev elaborata – papirni in digitalni del 3 IO – 96 Spred  

Elaborat se izdela na papirju in v digitalni obliki. 
Datoteke se izdelajo v formatih, ki jih geodetska 

uprava objavi na svoji spletni strani. (velja za 
pravne osebe) 

6 

AA 96.3. Posredovanje elaborata na GURS 10 

AA 97.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 97.2. Pridobitev elaborata – papirni in digitalni del 3 

IO – 97 
Spotem 
(ni še 

realizirano) 

Izdelava elaboratov samo v digitalni obliki in 
oddaja preko informacijskega sistema. (velja za 

pravne osebe) 
6 

AA 97.3. Vnos elaborata v informacijski sistem 10 

AA 98.1. Seznanjanje z IO 1 

41.3 Vzpostavitev prostorskega 
informacijskega sistema 
(eGraditev) / Odprava 
pošiljanja elaboratov v 

papirnati obliki. 

IO – 98 Spred  Elaborat se izdela na papirju in v digitalni obliki. 
Datoteke se izdelajo v formatih, ki jih geodetska 

uprava objavi na svoji spletni strani. (velja za 

6 

AA 98.2. Pridobitev elaborata – papirni in digitalni del 3 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA  Zap. št. IO IO (opisno)  IO (tip) 
Zap. št. 

AA 
AA (opisno)  AA (tip) 

fizične osebe) 
AA 98.3. Posredovanje elaborata na GURS 10 

AA 99.1. Seznanjanje z IO 1 

AA 99.2. Pridobitev elaborata – papirni in digitalni del 3 

IO – 99 
Spotem 
(ni še 

realizirano) 

Izdelava elaboratov samo v digitalni obliki in 
oddaja preko informacijskega sistema. (velja za 

fizične osebe) 
6 

AA 99.3. Vnos elaborata v informacijski sistem 10 
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1.4 Korak 1.4: Možnost uporabe elektronske poti 

Pri ugotovljenih informacijskih obveznostih se je ugotavljalo ali je pri posameznih 
administrativnih aktivnostih možno uporabiti elektronsko pot za njeno izpolnjevanje ali ne.  

Gledano kot celota, je pri polovici administrativnih aktivnosti elektronska pot možna, pri 
polovici pa ne.  

Vse administrativne aktivnosti tipa 1 - Seznanjanje z informacijsko obveznostjo ter večji del 
administrativnih aktivnosti tipa 3 - Priprava potrebnih informacij iz obstoječih podatkov ali 
preračunavanje, preoblikovanje obstoječih podatkov za namen IO, tipa 4 - Pridobivanje novih 
podatkov in tipa 6 - Izpolnjevanje obrazcev, napovedi, obračunov je mogoče izvajati po 
elektronski poti. 

Za aktivnosti tipa 2 - Usposabljanje zaposlenih za pripravo IO ter tipa 8 - Nadzor in 
sodelovanje pri opravljanju zunanje inšpekcije elektronska pot ni možna, kot tudi ne za 
precejšnji del aktivnosti tipov 9 - Kopiranje, distribuiranje (poročil, letakov, etiket) in 10 - 
Poročanje/oddajanje informacij. 

Pri aktivnostih tipa 11 – Drugo pa se jih polovica (naročilo priprave dokumentacije in vodenje 
evidenc) lahko izvaja po elektronski poti, polovica (naročilo priprave dokumentacije, izvajanje 
analiz, plačilo takse in zakoličenje objekta) pa ne. 

Šest administrativnih aktivnosti od obravnavanih je takih, ki se sicer dajo izvesti elektronsko, 
a ne v celoti. Večinoma je to vezano na pridobivanje prilog dokumentacije, od katerih se del 
prilog da pridobiti elektronsko, del pa ne. 

 

Možnost uporabe elektronske poti za administrativne aktivnostmi je razvidna iz Tabele 5. 

 

Tabela 5: Izpolnjevanje posamezne IO po elektronski  poti  

ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA Zap. št. IO Zap. št. AA  
Elektronsko 

izpolnjevanje 
aktivnosti (da ali ne)  

AA 1.1. DA 

AA 1.2. DA, delno IO – 1 Spred 

AA 1.3. DA, delno 

AA 2.1. DA 

AA 2.2. DA, delno 

26.1 

Racionalizacija postopka priprave občinskih 
prostorskih načrtov (OPN) / Vladni akcijski načrt 

za ureditev področja pridobivanja smernic in 
mnenj k prostorskim aktom v področni zakonodaji 
in pripravo nujnih strokovnih podlag posameznih 

resorjev za prostorske akte OPOMBA; AP, 
UKREP 17 (P&P) (R1 PAP) IO – 2 Spotem 

AA 2.3. DA, delno 

AA 3.1. DA 
26.2 

Racionalizacija postopka priprave občinskih 
prostorskih načrtov (OPN) / Racionalizacija 

postopka priprave občinskih prostorskih načrtov 
(OPN) - odprava sklepa o ugotovitvi usklajenosti 
OPN, OPOMBA: AP, UKREP 7 (P&P), (R1, PAP) 

IO – 3 U 
AA 3.2. DA 

AA 4.1. DA 

AA 4.2. DA 

AA 4.3. NE 

AA 4.4. NE 
28. 

Poenostavitev postopkov za izdajo dovoljenj 
oziroma priglasitev pri enostavnih oz. manjših 

objektih in enostanovanjskih hišah - 
enostanovanjske stavbe se lahko uporabljajo 

brez uporabnega dovoljenja. V Uredbi o 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje 

je treba uvrstiti nadstrešnice nad prikolicami 
pavšalistov v kampih med enostavne objekte, za 

katere ni potrebno pridobivati gradbenih 
dovoljenj, saj gre za enostavne in običajne 

objekte v kampih, ki z gradbeno tehničnega vidika 

IO – 4 U 

AA 4.5. NE 



Končno poročilo Sklop 3: Okolje in prostor 

 

67 

 

niso zahtevni, predstavljajo pa precejšen strošek 
in dodatno administrativno breme. (Ukrep 4 P&P, 

PAP) 

AA 5.1. DA 

AA 5.2. NE IO – 5 Spred 

AA 5.3. NE 

AA 6.1. DA 

AA 6.2. NE 

29.1 
(obravnava 
tudi 29.6) 

Poenostavitve in administrativne razbremenitve 
postopkov na področju prostorske zakonodaje / 
Predolgi in netransparentni postopki, predvsem 

pri pridobivanju gradbenih dovoljenj ter 
spremembah prostorskih aktov + podukrep 29.6 

Poenostaviti vsebino vodilne mape v zvezi z 
projektno dokumentacijo pri pridobitvi 

gradbenega dovoljenja  

IO – 6 Spotem 
(poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) AA 6.3. DA 

AA 7.1. DA 

AA 7.2. DA 

IO – 7 U (ukinitev / 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) AA 7.3. NE 

AA 8.1. DA 

AA 8.2. DA 

29.2 

Poenostavitve in administrativne razbremenitve 
postopkov na področju prostorske zakonodaje / 

Odprava obveznosti, da investitor obvešča 
udeležence pri gradnji o dnevu tehničnega 

pregleda 
IO – 8 U (ukinitev / 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) AA 8.3. NE 

AA 9.1. DA 

AA 9.2. DA 

AA 9.3. DA 

AA 9.4. DA 

AA 9.5. NE 

IO – 9 U 

AA 9.6. NE 

AA 10.1. DA 

AA 10.2. DA 

AA 10.3. DA 

AA 10.4. DA 

AA 10.5. NE 

IO – 10 U 

AA 10.6. NE 

AA 11.1. DA 

AA 11.2. DA 

AA 11.3. DA 

AA 11.4. DA 

AA 11.5. NE 

IO – 11 U 

AA 11.6. NE 

AA 12.1. DA 

AA 12.2. DA 

AA 12.3. DA 

AA 12.4. DA 

AA 12.5. NE 

IO – 12 U 

AA 12.6. NE 

AA 13.1. DA 

AA 13.2. DA 

AA 13.3. DA 

29.3 
(obravnava 
tudi 27.1 in 

27.2) 

Poenostavitve in administrativne razbremenitve 
postopkov na področju prostorske zakonodaje / 

Ureditev področja pridobivanja projektnih pogojev 
in soglasij v področni zakonodaji + podukrep 27.1 
Črtanje določb v zvezi s pridobivanjem projektnih 

pogojev in soglasij / Črtanje določb v zvezi s 
pridobivanjem projektnih pogojev in 27.2 Črtanje 
določb v zvezi s pridobivanjem projektnih pogojev 

in soglasij / Črtanje določb v zvezi s 
pridobivanjem projektnih soglasij 

IO – 13 U 

AA 13.4. DA 
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AA 13.5. NE 

AA 13.6. NE 

AA 13.7. NE 

AA 14.1. DA 

AA 14.2. DA 

AA 14.3. DA 

AA 14.4. DA 

AA 14.5. NE 

AA 14.6. NE 

IO – 14 U 

AA 14.7. NE 

AA 15.1. DA 

AA 15.2. DA 

AA 15.3. DA 

AA 15.4. DA 

AA 15.5. NE 

AA 15.6. NE 

IO – 15 U 

AA 15.7. NE 

AA 16.1. DA 

AA 16.2. DA 

AA 16.3. DA 

AA 16.4. DA 

AA 16.5. NE 

AA 16.6. NE 

IO – 16 U 

AA 16.7. NE 

AA 17.1. DA 

AA 17.2. DA 

AA 17.3. DA 

AA 17.4. DA 

AA 17.5. NE 

AA 17.6. NE 

IO – 17 U 

AA 17.7. NE 

AA 18.1. DA 

AA 18.2. DA 

AA 18.3. DA 

AA 18.4. DA 

AA 18.5. NE 

AA 18.6. NE 

IO – 18 U 

AA 18.7. NE 

AA 19.1. DA 

AA 19.2. DA 

AA 19.3. DA 

AA 19.4. DA 

IO – 19 U 

AA 19.5. NE 
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AA 19.6. NE 

AA 19.7. NE 

AA 20.1. DA 

AA 20.2. DA 

AA 20.3. DA 

AA 20.4. DA 

AA 20.5. NE 

AA 20.6. NE 

IO – 20 U 

AA 20.7. NE 

AA 21.1. DA 

AA 21.2. NE 

AA 21.3. NE 

AA 21.4. NE 

IO – 21 Spred 

AA 21.5. NE 

AA 22.1. DA 

AA 22.2. NE 

AA 22.3. NE 
IO – 22 Spotem 

AA 22.4. NE 

AA 23.1. DA 

AA 23.2. NE 

AA 23.3. NE 

AA 23.4. NE 

IO – 23 Spred 

AA 23.5. NE 

AA 24.1. DA 

AA 24.2. NE 

AA 24.3. NE 
IO – 24 Spotem 

AA 24.4. NE 

AA 25.1. DA 

AA 25.2. NE 

AA 25.3. NE 

AA 25.4. NE 

IO – 25 Spred 

AA 25.5. NE 

AA 26.1. DA 

AA 26.2. NE 

AA 26.3. NE 
IO – 26 Spotem 

AA 26.4. NE 

AA 27.1. DA 

AA 27.2. NE 

AA 27.3. NE 

AA 27.4. NE 

IO – 27 Spred 

AA 27.5. NE 

IO – 28 Spotem AA 28.1. DA 
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AA 28.2. NE 

AA 28.3. NE 

AA 28.4. NE 

AA 29.1. DA 

AA 29.2. NE 

AA 29.3. NE 

AA 29.4. NE 

IO – 29 Spred 

AA 29.5. NE 

AA 30.1. DA 

AA 30.2. NE 

AA 30.3. NE 
IO – 30 Spotem 

AA 30.4. NE 

AA 31.1. DA 

AA 31.2. NE 

AA 31.3. NE 

AA 31.4. NE 

IO – 31 Spred 

AA 31.5. NE 

AA 32.1. DA 

AA 32.2. NE 

AA 32.3. NE 
IO – 32 Spotem 

AA 32.4. NE 

AA 33.1. DA 

AA 33.2. NE 

AA 33.3. NE 

AA 33.4. NE 

IO – 33 Spred 

AA 33.5. NE 

AA 34.1. DA 

AA 34.2. NE 

AA 34.3. NE 
IO – 34 Spotem 

AA 34.4. NE 

AA 35.1. DA 

AA 35.2. NE 

AA 35.3. NE 

AA 35.4. NE 

IO – 35 Spred 

AA 35.5. NE 

AA 36.1. DA 

AA 36.2. NE 

AA 36.3. NE 
IO – 36 Spotem 

AA 36.4. NE 

AA 37.1. DA IO – 37 Spred 

AA 37.2. NE 
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AA 37.3. NE 

AA 37.4. NE 

AA 37.5. NE 

AA 37.6. NE 

AA 38.1. DA 

AA 38.2. NE 

AA 38.3. NE 

AA 38.4. NE 

IO – 38 Spotem 

AA 38.5. NE 

AA 39.1. DA 

AA 39.2. NE 

AA 39.3. NE 

AA 39.4. NE 

AA 39.5. NE 

IO – 39 Spred 

AA 39.6. NE 

AA 40.1. DA 

AA 40.2. NE 

AA 40.3. NE 

AA 40.4. NE 

IO – 40 Spotem 

AA 40.5. NE 

AA 41.1. DA 

AA 41.2. NE 

AA 41.3. NE 

AA 41.4. NE 

AA 41.5. NE 

IO – 41 Spred 

AA 41.6. NE 

AA 42.1. DA 

AA 42.2. NE 

AA 42.3. NE 

AA 42.4. NE 

IO – 42 Spotem 

AA 42.5 NE 

AA 43.1. DA 

AA 43.2. NE 

AA 43.3. NE 

AA 43.4. NE 

AA 43.5. NE 

IO – 43 Spred 

AA 43.6. NE 

AA 44.1. DA 

AA 44.2. NE 

AA 44.3. NE 

AA 44.4. NE 

IO – 44 Spotem 

AA 44.5. NE 
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AA 45.1. DA 

AA 45.2. NE 

AA 45.3. NE 

AA 45.4. NE 

AA 45.5. NE 

IO – 45 Spred 

AA 45.6. NE 

AA 46.1. DA 

AA 46.2. DA 

AA 46.3. DA 

IO – 46 Spotem 
(poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) 
AA 46.4. DA 

AA 47.1. DA 

AA 47.2. NE 

AA 47.3. NE 

AA 47.4. NE 

AA 47.5. NE 

IO – 47 Spred 

AA 47.6. NE 

AA 48.1. DA 

AA 48.2. DA 

AA 48.3. DA 

IO – 48 Spotem 
(poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) 
AA 48.4. DA 

AA 49.1. DA 

AA 49.2. NE 

AA 49.3. NE 

AA 49.4. NE 

AA 49.5. NE 

IO – 49 Spred 

AA 49.6. NE 

AA 50.1. DA 

AA 50.2. DA 

AA 50.3. DA 

IO – 50 Spotem 
(poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) 
AA 50.4. DA 

AA 51.1. DA 

AA 51.2. NE 

AA 51.3. NE 

AA 51.4. NE 

AA 51.5. NE 

IO – 51 Spred 

AA 51.6. NE 

AA 52.1. DA 

AA 52.2. DA 

AA 52.3. DA 

29.7 

Poenostavitve in administrativne razbremenitve 
postopkov na področju prostorske zakonodaje / 
Administrativno razbremeniti vpis novogradnje v 

kataster stavb 

IO – 52 Spotem 
(poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) 
AA 52.4. DA 

AA 53.1. DA 31.4 Izboljšave v zvezi z prostorskimi akti / Odprava 
obveščanja občine o nameravani zakoličbi - 

odprava obveznosti investitorja o posredovanju 

IO – 53 U 

AA 53.2. NE 
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AA 53.3. NE 

AA 53.4. NE 

AA 53.5. DA 

AA 53.6. NE 

AA 54.1. DA 

AA 54.2. NE 

AA 54.3. NE 

AA 54.4. NE 

AA 54.5. DA 

IO – 54 U 

AA 54.6. NE 

AA 55.1. DA 

AA 55.2. NE 

AA 55.3. NE 

AA 55.4. NE 

AA 55.5. DA 

IO – 55 U 

AA 55.6. NE 

AA 56.1. DA 

AA 56.2. NE 

AA 56.3. NE 

AA 56.4. NE 

AA 56.5. DA 

IO – 56 U 

AA 56.6. NE 

AA 57.1. DA 

AA 57.2. NE 

AA 57.3. NE 

AA 57.4. NE 

AA 57.5. DA 

IO – 57 U 

AA 57.6. NE 

AA 58.1. DA 

AA 58.2. NE 

AA 58.3. NE 

AA 58.4. NE 

AA 58.5. DA 

IO – 58 U 

AA 58.6. NE 

AA 59.1. DA 

AA 59.2. NE 

AA 59.3. NE 

AA 59.4. NE 

AA 59.5. DA 

IO – 59 U 

AA 59.6. NE 

AA 60.1. DA 

AA 60.2. NE 

informacije o nameravani zakoličbi objekta 
pristojni občinski upravi.  

IO – 60 U 

AA 60.3. NE 
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AA 60.4. NE 

AA 60.5. DA 

AA 60.6. NE 

AA 61.1. DA 

AA 61.2. DA 

AA 61.3. NE 

AA 61.4. NE 

IO – 61 Spred 

AA 61.5. DA 

AA 62.1. DA 

AA 62.2. DA 

AA 62.3. NE 

AA 62.4. NE 

IO – 62 Spotem 

AA 62.5. DA 

AA 63.1. DA 
IO – 63 Spred 

AA 63.2. DA 

AA 64.1. DA 

32. Podaljšanje roka veljavnosti okoljevarstvenega 
dovoljenja  

IO – 64 Spotem 
AA 64.2. DA 

AA 65.1. DA 

AA 65.2. DA 

AA 65.3. NE 
IO – 65 Spred 

AA 65.4. NE 

AA 66.1. DA 

AA 66.2. DA 

AA 66.3. NE 

AA 66.4. NE 

33.1 - 
obravnava 
se skupaj z 
33.2 in 33.3  

Poenostavitve na področju vodnih pravic in 
dovoljenja / 33.1 Sprememba načina podelitve 

vodne pravice v obliki vodnega dovoljenja + 33.2 
Sprememba načina podelitve vodne pravice v 

obliki koncesije + 33.3 Poenostavitev 
pridobitvene vodne pravice in odprava dvojnega 
plačila za isto pravico – vodno pravico in vodno 

povračilo. OPOMBA: 23 UKREP, priloga 2  IO – 66 Spotem 

AA 66.5. NE 

AA 67.1. DA 

AA 67.2. NE 

AA 67.3. NE 

AA 67.4. NE 

IO – 67 Spred 

AA 67.5. DA 

AA 68.1. DA 

AA 68.2. DA 

AA 68.3. NE 

AA 68.4. NE 

IO – 68 Spotem 

AA 68.5. DA 

AA 69.1. DA 

AA 69.2. DA 

AA 69.3. NE 

AA 69.4. NE 

35.  Odprava administrativnih ovir pri podeljevanju 
vodnih pravic in pridobivanju vodnih soglasij v 

letu 2014 

IO – 69 Spred 

AA 69.5. NE 
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AA 70.1. DA 

AA 70.2. DA IO – 70 Spotem 

AA 70.3. DA 

AA 71.1. DA 

AA 71.2. NE 

AA 71.3. NE 

AA 71.4. NE 

IO – 71 Spred 

AA 71.5. NE 

AA 72.1. DA 

AA 72.2. DA IO – 72 Spotem 

AA 72.3. DA 

AA 73.1. DA 

AA 73.2. NE 

AA 73.3. NE 

AA 73.4. NE 

IO – 73 Spred 

AA 73.5. NE 

AA 74.1. DA 

AA 74.2. DA IO – 74 Spotem 

AA 74.3. DA 

AA 75.1. DA 

AA 75.2. DA 

AA 75.3. DA, delno 

AA 75.4. NE 

IO – 75 Spred 

AA 75.5. DA 

AA 76.1. DA 

36. 
Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdo 

gorivo (v povezavi z uredbo o malih kurilnih 
napravah) 

IO – 76 Spotem 
AA 76.2. NE 

AA 77.1. DA 

AA 77.2. NE 38. 

Sprememba Uredbe o uporabi ozonu škodljivih 
snovi in flouriranih toplogrednih plinov pri 

opredelitvi minimalnih pogojev za usposobljenost 
oseb – izvajalcev storitev polnjenja avtomobilskih 

klim. 

IO – 77 U (ukinitev 
oz. poenostavitev 
še ni realizirana v 

zakonodaji) AA 77.3. NE 

AA 78.1. DA 

AA 78.2. DA 

AA 78.3. NE 
IO – 78 Spred 

AA 78.4. DA 

AA 79.1. DA 
IO – 79 SPotem 

AA 79.2. DA 

AA 80.1. DA 

AA 80.2. DA 

AA 80.3. NE 
IO – 80 Spred 

AA 80.4. DA 

AA 81.1. DA 

39. Vzpostavitev informacijskega sistema ravnanja z 
odpadki (Informacijski sistem za ravnanje z 

odpadki se prilagodi določbam te uredbe do 1. 
januarja 2016. 

IO – 81 Spotem 

AA 81.2. DA 
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AA 81.3. DA 

AA 82.1. DA 

AA 82.2. DA 

AA 82.3. NE 
IO – 82 Spred 

AA 82.4. DA 

AA 83.1. DA 
IO – 83 Spotem 

AA 83.2. DA 

AA 84.1. DA 

AA 84.2. DA 

AA 84.3. NE 
IO – 84 Spred 

AA 84.4. DA 

AA 85.1. DA 
IO – 85 Spotem 

AA 85.2. DA 

AA 86.1. DA 

40. 

Urediti področje izvajanj meritev dimnih emisij. - 
Dimnikar naj pri svojem rednem letnem pregledu 
v primeru neustreznosti delovanja kurilne naprave 

uporabniku vroči dodatni obrazec, ki ga po 
opravljenem servisu in pozitivnih meritvah izpolni 

serviser in ga - on ali uporabnik -pošlje 
dimnikarskemu podjetju. Serviser s svojim 

podpisom in priloženim merilnim listom garantira, 
da naprava deluje v skladu s predpisi. S tem je 

postopek rednega letnega pregleda končan. S to 
rešitvijo naj se ustrezno dopolni Pravilnik o oskrbi 

malih kurilnih naprav, dimn ... 

IO – 86 U (ukinitev 
/ poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) 
AA 86.2. NE 

AA 87.1. DA IO – 87 N  
(ni še realizirano) AA 87.2. DA 

AA 88.1. DA IO – 88 U 
(ni še realizirano) AA 88.2. NE 

AA 89.1. DA IO – 89 U 
(ni še realizirano) AA 89.2. DA, delno 

AA 90.1. DA IO – 90 U 
(ni še realizirano) AA 90.2. NE 

AA 91.1. DA 
IO – 91 Spred 

AA 91.2. NE 

AA 92.1. DA IO – 92 Spotem 
(ni še realizirano) AA 92.2. DA 

AA 93.1. DA 
IO – 93 Spred 

AA 93.2. NE 

AA 94.1. DA IO – 94 Spotem 
(ni še realizirano) AA 94.2. DA 

AA 95.1. DA 

41.1 
Vzpostavitev prostorskega informacijskega 

sistema (eGraditev) / Vzpostavitev prostorskega 
informacijskega sistema - ePlan 

IO – 95 N 
(ni še realizirano) AA 95.2. DA 

AA 96.1. DA 

AA 96.2. DA IO – 96 Spred 

AA 96.3. NE 

41.3 Vzpostavitev prostorskega informacijskega 
sistema (eGraditev) / Odprava pošiljanja 

elaboratov v papirnati obliki. 

IO – 97 Spotem AA 97.1. DA 
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AA 97.2. DA (ni še realizirano) 

AA 97.3. DA 

AA 98.1. DA 

AA 98.2. DA IO – 98 Spred 

AA 98.3. NE 

AA 99.1. DA 

AA 99.2. DA 
IO – 99 Spotem 

(ni še realizirano) 
AA 99.3. DA 

 

1.5 Korak 1.5: Populacija in njena segmentacija 

Populacija  obravnavanih ukrepov, ki se navezujejo na različno okoljskoprostorsko 
zakonodajo, je različna. V nekaterih primerih imajo tudi znotraj posamezne informacijske 
obveznosti različne administrativne aktivnosti različne populacije. Razlog za takšno 
raznolikost je med drugim v tem, da večinoma ne gre za redne administrativne aktivnosti, 
temveč za informacijske obveznosti po odločitvi zavezanca, ker želi pridobiti neko soglasje 
ali dovoljenje (podukrep 29.3). Raznolikost se pojavi tudi pri pod/ukrepih 39 in 41.1, kjer gre 
za kombinacijo subjektov in dokumentov. 

 

Večina pridobljenih podatkov je  za leto 2014, nekaj pa je izjem: 

• Pri podukrepu 26.1 je kot populacija vzeto število občin z objavljenim OPN-jem v 
obdobju od 2012 do 2014. V 2014 so imele objavljen OPN le tri občine, vendar tudi 
ob širšem naboru občin, ki smo ga vzeli v poštev zaradi realnejših podatkov za 
izračun, torej od 2012 do 2014, med anketiranimi ni bilo občine, ki bi OPN pripravljala 
po »novem« načinu. 

• Pri podukrepu 26.2 je število sklepov o usklajenosti predloga občinskega 
prostorskega načrta vzeto za obdobje 2008−2011, saj je bil sklep o usklajenosti 
ukinjen leta 2012 s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt –B; Uradni list RS, št. 57/12, veljavnost od 28. 7. 
2012), Ministrstvo za okolje in prostor pa evidence sklepov ne vodi po letih. 

• Pri podukrepu 29.3 smo za ukinjene obveznosti upoštevali že izmerjene populacije 
(enako pri 31.4), kot tudi za obveznosti prej-potem, saj smo s tem zagotovili 
primerljivost podatkov (poudarek pri teh spremenjenih obveznostih je na črtanju 
določb v zvezi s pridobivanjem projektnih pogojev in ne na spremembi populacije). 

• Pri podukrepu 29.7 smo pri spremenjenih obveznostih prav tako upoštevali že 
izmerjene populacije, saj poenostavitev v zakonodaji še ni realizirana in drugačni 
podatki o populaciji še niso na voljo. 

• Pri ukrepu 32 smo kot število sprememb veljavnosti OVD upoštevali podatke od 
začetka veljavnosti predpisa (od 2012), saj smo podatke za primerjavo dobili za to 
obdobje. 

• Pri ukrepu 38 smo kot število obnovljenih spričeval upoštevali število spričeval v 
2011, ki bodo obnovljena v 2016, saj so prvi razpoložljivi podatki glede opravljanja 
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izpitov za serviserje avtoklim na voljo za to leto. Veljavnost spričeval, izdanih skladno 
z Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list 
RS, št. 41/2010), je 5 let, kar pomeni, da je obnavljanje predvideno v februarju-marcu 
2016.  

 

Populacija je razvidna z Tabele 6. 

 

Tabela 6:  Opredelitev populacije za posamezne IO in AA 

ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA Zap. št. IO Zap. št. AA  Populacija (opisno) 
Populacija 

(število) 

AA 1.1. Število občin z objavljenim OPN-jem v 
obdobju od 2012 do 2014 

39 

AA 1.2. Število občin z objavljenim OPN-jem v 
obdobju od 2012 do 2014 

39 IO – 1 Spred 

AA 1.3. Število občin z objavljenim OPN-jem v 
obdobju od 2012 do 2014 

39 

AA 2.1. Število občin z objavljenim OPN-jem v 
obdobju od 2012 do 2014 

39 

AA 2.2. Število občin z objavljenim OPN-jem v 
obdobju od 2012 do 2014 

39 

26.1 

Racionalizacija postopka 
priprave občinskih prostorskih 

načrtov (OPN) / Vladni 
akcijski načrt za ureditev 

področja pridobivanja smernic 
in mnenj k prostorskim aktom 

v področni zakonodaji in 
pripravo nujnih strokovnih 

podlag posameznih resorjev 
za prostorske akte OPOMBA; 

AP, UKREP 17 (P&P) (R1 
PAP) 

IO – 2 Spotem 

AA 2.3. Število občin z objavljenim OPN-jem v 
obdobju od 2012 do 2014 

39 

AA 3.1. Pristojno ministrstvo  1 

26.2 

Racionalizacija postopka 
priprave občinskih prostorskih 

načrtov (OPN) / 
Racionalizacija postopka 

priprave občinskih prostorskih 
načrtov (OPN) - odprava 

sklepa o ugotovitvi 
usklajenosti OPN, OPOMBA: 

AP, UKREP 7 (P&P), (R1, 
PAP) 

IO – 3 U 

AA 3.2. 
Število sklepov o usklajenosti predloga 

občinskega prostorskega načrta od 
2008 do 2012 

47 

AA 4.1. Število uporabnih dovoljenj za 
enostanovanjsko stavbo v 2014 

110 

AA 4.2. Število uporabnih dovoljenj za 
enostanovanjsko stavbo v 2014 110 

AA 4.3. Število uporabnih dovoljenj za 
enostanovanjsko stavbo v 2014 

110 

AA 4.4. Število uporabnih dovoljenj za 
enostanovanjsko stavbo v 2014 

110 

28. 

Poenostavitev postopkov za 
izdajo dovoljenj oziroma 

priglasitev pri enostavnih oz. 
manjših objektih in 

enostanovanjskih hišah - 
enostanovanjske stavbe se 

lahko uporabljajo brez 
uporabnega dovoljenja. V 

Uredbi o razvrščanju objektov 
glede na zahtevnost gradnje 
je treba uvrstiti nadstrešnice 
nad prikolicami pavšalistov v 

kampih med enostavne 
objekte, za katere ni potrebno 

pridobivati gradbenih 
dovoljenj, saj gre za 

enostavne in običajne objekte 
v kampih, ki z gradbeno 
tehničnega vidika niso 

zahtevni, predstavljajo pa 
precejšen strošek in dodatno 

administrativno breme. 
(Ukrep 4 P&P, PAP) 

IO – 4 U 

AA 4.5. Število uporabnih dovoljenj za 
enostanovanjsko stavbo v 2014 

110 

AA 5.1. Število vlog za uporabno dovoljenje v 
2014 

389 

AA 5.2. Število vlog za uporabno dovoljenje v 
2014 (vodilne mape) 

389 

29.1 
(obravnav

a tudi 
29.6) 

Poenostavitve in 
administrativne 

razbremenitve postopkov na 
področju prostorske 

zakonodaje / Predolgi in 
netransparentni postopki, 
predvsem pri pridobivanju 

IO – 5 Spred 

AA 5.3. Število vlog za uporabno dovoljenje v 
2014 (vodilne mape) 

389 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA Zap. št. IO Zap. št. AA  Populacija (opisno) 
Populacija 

(število) 

AA 6.1. Število vlog za uporabno dovoljenje v 
2014 

389 

AA 6.2. Število vlog za uporabno dovoljenje v 
2014 (vodilne mape) 

389 

gradbenih dovoljenj ter 
spremembah prostorskih 
aktov + podukrep 29.6 

Poenostaviti vsebino vodilne 
mape v zvezi z projektno 

dokumentacijo pri pridobitvi 
gradbenega dovoljenja  

IO – 6 Spotem 
(poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) 

AA 6.3. Število vlog za uporabno dovoljenje v 
2014 (vodilne mape) 

389 

AA 7.1. Število tehničnih pregledov v 2014 620 

AA 7.2. Število tehničnih pregledov v 2014 620 

IO – 7 U 
(ukinitev / 

poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) 

AA 7.3. Število tehničnih pregledov v 2014 620 

AA 8.1. Število tehničnih pregledov v 2014 1446 

AA 8.2. Število tehničnih pregledov v 2014 1446 

29.2 

Poenostavitve in 
administrativne 

razbremenitve postopkov na 
področju prostorske 

zakonodaje / Odprava 
obveznosti, da investitor 
obvešča udeležence pri 

gradnji o dnevu tehničnega 
pregleda 

IO – 8 U 
(ukinitev / 

poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) 

AA 8.3. Število tehničnih pregledov v 2014 1446 

AA 9.1. 
Število pravnih oseb, ki želijo graditi 
nov nezahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

8 

AA 9.2. 
Število pravnih oseb, ki želijo graditi 
nov nezahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

8 

AA 9.3. 
Število pravnih oseb, ki želijo graditi 
nov nezahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

8 

AA 9.4. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev. 80 

AA 9.5. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 

80 

IO – 9 U 

AA 9.6. 
Število pravnih oseb, ki želijo graditi 
nov nezahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

8 

AA 10.1. 
Število pravnih oseb, ki želijo povečati 
nezahteven objekt v varovanem pasu 

GJI ali na varovanem območju 
3 

AA 10.2. 
Število pravnih oseb, ki želijo povečati 
nezahteven objekt v varovanem pasu 

GJI ali na varovanem območju 
3 

AA 10.3. 
Število pravnih oseb, ki želijo povečati 
nezahteven objekt v varovanem pasu 

GJI ali na varovanem območju 
3 

AA 10.4. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 30 

AA 10.5. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 

30 

IO – 10 U 

AA 10.6. 
Število pravnih oseb, ki želijo povečati 
nezahteven objekt v varovanem pasu 

GJI ali na varovanem območju 
3 

AA 11.1. 
Število fizičnih oseb, ki želijo graditi nov 
nezahteven objekt v varovanem pasu 

GJI ali na varovanem območju 
292 

AA 11.2. 
Število fizičnih oseb, ki želijo graditi nov 
nezahteven objekt v varovanem pasu 

GJI ali na varovanem območju 
292 

29.3 
(obravnav

a tudi 
27.1 in 
27.2) 

Poenostavitve in 
administrativne 

razbremenitve postopkov na 
področju prostorske 

zakonodaje / Ureditev 
področja pridobivanja 

projektnih pogojev in soglasij 
v področni zakonodaji + 

podukrep 27.1 Črtanje določb 
v zvezi s pridobivanjem 

projektnih pogojev in soglasij 
/ Črtanje določb v zvezi s 
pridobivanjem projektnih 
pogojev in 27.2 Črtanje 

določb v zvezi s 
pridobivanjem projektnih 

pogojev in soglasij / Črtanje 
določb v zvezi s 

pridobivanjem projektnih 
soglasij 

IO – 11 U 

AA 11.3. 
Število fizičnih oseb, ki želijo graditi nov 
nezahteven objekt v varovanem pasu 

GJI ali na varovanem območju 
292 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA Zap. št. IO Zap. št. AA  Populacija (opisno) 
Populacija 

(število) 

AA 11.4. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 

2044 

AA 11.5. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 

2044 

AA 11.6. 
Število fizičnih oseb, ki želijo graditi nov 
nezahteven objekt v varovanem pasu 

GJI ali na varovanem območju 
292 

AA 12.1. 
Število fizičnih oseb, ki želijo povečati 
nezahteven objekt v varovanem pasu 

GJI ali na varovanem območju 
40 

AA 12.2. 
Število fizičnih oseb, ki želijo povečati 
nezahteven objekt v varovanem pasu 

GJI ali na varovanem območju 
40 

AA 12.3. 
Število fizičnih oseb, ki želijo povečati 
nezahteven objekt v varovanem pasu 

GJI ali na varovanem območju 
40 

AA 12.4. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 280 

AA 12.5. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 

280 

IO – 12 U 

AA 12.6. 
Število fizičnih oseb, ki želijo povečati 
nezahteven objekt v varovanem pasu 

GJI ali na varovanem območju 
40 

AA 13.1. 
Število pravnih oseb, ki želijo graditi 

nov manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

515 

AA 13.2. 
Število pravnih oseb, ki želijo graditi 

nov manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

515 

AA 13.3. 
Število pravnih oseb, ki želijo graditi 

nov manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

515 

AA 13.4. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 5150 

AA 13.5. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 

5150 

AA 13.6. 
Število pravnih oseb, ki želijo graditi 

nov manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

515 

IO – 13 U 

AA 13.7. 
Število pravnih oseb, ki želijo graditi 

nov manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

515 

AA 14.1. 
Število pravnih oseb, ki želijo povečati 

manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

20 

AA 14.2. 
Število pravnih oseb, ki želijo povečati 

manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

20 

AA 14.3. 
Število pravnih oseb, ki želijo povečati 

manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

20 

AA 14.4. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 

200 

IO – 14 U 

AA 14.5. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 200 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA Zap. št. IO Zap. št. AA  Populacija (opisno) 
Populacija 

(število) 

AA 14.6. 
Število pravnih oseb, ki želijo povečati 

manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

20 

AA 14.7. 
Število pravnih oseb, ki želijo povečati 

manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

20 

AA 15.1. 
Število fizičnih oseb, ki želijo graditi nov 

manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

2972 

AA 15.2. 
Število fizičnih oseb, ki želijo graditi nov 

manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

2972 

AA 15.3. 
Število fizičnih oseb, ki želijo graditi nov 

manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

2972 

AA 15.4. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 20804 

AA 15.5. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 

20804 

AA 15.6. 
Število fizičnih oseb, ki želijo graditi nov 

manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

2972 

IO – 15 U 

AA 15.7. 
Število fizičnih oseb, ki želijo graditi nov 

manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

2972 

AA 16.1. 
Število fizičnih oseb, ki želijo povečati 

manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

368 

AA 16.2. 
Število fizičnih oseb, ki želijo povečati 

manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

40 

AA 16.3. 
Število fizičnih oseb, ki želijo povečati 

manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

40 

AA 16.4. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 

280 

AA 16.5. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 280 

AA 16.6. 
Število fizičnih oseb, ki želijo povečati 

manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

40 

IO – 16 U 

AA 16.7. 
Število fizičnih oseb, ki želijo povečati 

manj zahteven objekt v varovanem 
pasu GJI ali na varovanem območju 

40 

AA 17.1. 
Število pravnih oseb, ki želijo graditi 

nov zahteven objekt v varovanem pasu 
GJI ali na varovanem območju 

448 

AA 17.2. 
Število pravnih oseb, ki želijo graditi 

nov zahteven objekt v varovanem pasu 
GJI ali na varovanem območju 

448 

AA 17.3. 
Število pravnih oseb, ki želijo graditi 

nov zahteven objekt v varovanem pasu 
GJI ali na varovanem območju 

448 

AA 17.4. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 

4480 

IO – 17 U 

AA 17.5. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 

4480 
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AA 17.6. 
Število pravnih oseb, ki želijo graditi 

nov zahteven objekt v varovanem pasu 
GJI ali na varovanem območju 

448 

AA 17.7. 
Število pravnih oseb, ki želijo graditi 

nov zahteven objekt v varovanem pasu 
GJI ali na varovanem območju 

448 

AA 18.1. 
Število pravnih oseb, ki želijo povečati 
zahteven objekt v varovanem pasu GJI 

ali na varovanem območju 
117 

AA 18.2. 
Število pravnih oseb, ki želijo povečati 
zahteven objekt v varovanem pasu GJI 

ali na varovanem območju 
117 

AA 18.3. 
Število pravnih oseb, ki želijo povečati 
zahteven objekt v varovanem pasu GJI 

ali na varovanem območju 
117 

AA 18.4. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 1170 

AA 18.5. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 

1170 

AA 18.6. 
Število pravnih oseb, ki želijo povečati 
zahteven objekt v varovanem pasu GJI 

ali na varovanem območju 
117 

IO – 18 U 

AA 18.7. 
Število pravnih oseb, ki želijo povečati 
zahteven objekt v varovanem pasu GJI 

ali na varovanem območju 
117 

AA 19.1. 
Število fizičnih oseb, ki želijo graditi nov 
zahteven objekt v varovanem pasu GJI 

ali na varovanem območju 
228 

AA 19.2. 
Število fizičnih oseb, ki želijo graditi nov 
zahteven objekt v varovanem pasu GJI 

ali na varovanem območju 
228 

AA 19.3. 
Število fizičnih oseb, ki želijo graditi nov 
zahteven objekt v varovanem pasu GJI 

ali na varovanem območju 
228 

AA 19.4. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 

1596 

AA 19.5. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 1596 

AA 19.6. 
Število fizičnih oseb, ki želijo graditi nov 
zahteven objekt v varovanem pasu GJI 

ali na varovanem območju 
228 

IO – 19 U 

AA 19.7. 
Število fizičnih oseb, ki želijo graditi nov 
zahteven objekt v varovanem pasu GJI 

ali na varovanem območju 
228 

AA 20.1. 
Število fizičnih oseb, ki želijo povečati 

zahteven objekt v varovanem pasu GJI 
ali na varovanem območju 

87 

AA 20.2. 
Število fizičnih oseb, ki želijo povečati 

zahteven objekt v varovanem pasu GJI 
ali na varovanem območju 

87 

AA 20.3. 
Število fizičnih oseb, ki želijo povečati 

zahteven objekt v varovanem pasu GJI 
ali na varovanem območju 

87 

AA 20.4. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 

609 

IO – 20 U 

AA 20.5. Število poslanih vlog za pridobitev 
projektnih pogojev 

609 
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UKREPA 

NAZIV UKREPA Zap. št. IO Zap. št. AA  Populacija (opisno) 
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(število) 

AA 20.6. 
Število fizičnih oseb, ki želijo povečati 

zahteven objekt v varovanem pasu GJI 
ali na varovanem območju 

87 

AA 20.7. 
Število fizičnih oseb, ki želijo povečati 

zahteven objekt v varovanem pasu GJI 
ali na varovanem območju 

87 

AA 21.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

nezahtevnega objekta 

64 

AA 21.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

nezahtevnega objekta 

64 

AA 21.3. Število investitorjev 8 

AA 21.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

nezahtevnega objekta 

64 

IO – 21 Spred 

AA 21.5. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

nezahtevnega objekta 

64 

AA 22.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

nezahtevnega objekta 

64 

AA 22.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

nezahtevnega objekta 

64 

AA 22.3. Število investitorjev 8 

IO – 22 
Spotem 

AA 22.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

nezahtevnega objekta 

64 

AA 23.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

nezahtevnega objekta 

24 

AA 23.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

nezahtevnega objekta 

24 

AA 23.3. Število investitorjev 3 

AA 23.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

nezahtevnega objekta 

24 

IO – 23 Spred 

AA 23.5. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

nezahtevnega objekta 

24 

AA 24.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

nezahtevnega objekta 

24 
IO – 24 
Spotem 

AA 24.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

nezahtevnega objekta 

24 
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AA 24.3. Število investitorjev 3 

AA 24.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

nezahtevnega objekta 

24 

AA 25.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

nezahtevnega objekta 

1460 

AA 25.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

nezahtevnega objekta 

1460 

AA 25.3. Število investitorjev 292 

AA 25.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

nezahtevnega objekta 

1460 

IO – 25 Spred 

AA 25.5. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

nezahtevnega objekta 

1460 

AA 26.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

nezahtevnega objekta 

1460 

AA 26.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

nezahtevnega objekta 

1460 

AA 26.3. Število investitorjev 292 

IO – 26 
Spotem 

AA 26.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

nezahtevnega objekta 

1460 

AA 27.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

nezahtevnega objekta 

200 

AA 27.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

nezahtevnega objekta 

200 

AA 27.3. Število investitorjev 40 

AA 27.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

nezahtevnega objekta 

200 

IO – 27 Spred 

AA 27.5. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

nezahtevnega objekta 

200 

AA 28.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

nezahtevnega objekta 

200 

AA 28.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

nezahtevnega objekta 

200 

IO – 28 
Spotem 

AA 28.3. Število investitorjev 40 
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AA 28.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

nezahtevnega objekta 

200 

AA 29.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za gradnjo manj 
zahtevnega objekta 

4120 

AA 29.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za gradnjo manj 
zahtevnega objekta 

4120 

AA 29.3. Število investitorjev 515 

AA 29.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za gradnjo manj 
zahtevnega objekta 

4120 

IO – 29 Spred 

AA 29.5. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za gradnjo manj 
zahtevnega objekta 

4120 

AA 30.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za gradnjo manj 
zahtevnega objekta 

4120 

AA 30.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za gradnjo manj 
zahtevnega objekta 

4120 

AA 30.3. Število investitorjev 515 

IO – 30 
Spotem 

AA 30.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za gradnjo manj 
zahtevnega objekta 

4120 

AA 31.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za povečanje manj 
zahtevnega objekta 

160 

AA 31.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za povečanje manj 
zahtevnega objekta 

160 

AA 31.3. Število investitorjev 20 

AA 31.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za povečanje manj 
zahtevnega objekta 

160 

IO – 31 Spred 

AA 31.5. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za povečanje manj 
zahtevnega objekta 

160 

IO – 32 
Spotem AA 32.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za povečanje manj 
zahtevnega objekta 

160 
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AA 32.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za povečanje manj 
zahtevnega objekta 

160 

AA 32.3. Število investitorjev 20 

AA 32.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za povečanje manj 
zahtevnega objekta 

160 

AA 33.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za gradnjo manj 
zahtevnega objekta 

14860 

AA 33.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za gradnjo manj 
zahtevnega objekta 

14860 

AA 33.3. Število investitorjev 2972 

AA 33.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za gradnjo manj 
zahtevnega objekta 

14860 

IO – 33 Spred 

AA 33.5. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za gradnjo manj 
zahtevnega objekta 

14860 

AA 34.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za gradnjo manj 
zahtevnega objekta 

14860 

AA 34.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za gradnjo manj 
zahtevnega objekta 

14860 

AA 34.3. Število investitorjev 2972 

IO – 34 
Spotem 

AA 34.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za gradnjo manj 
zahtevnega objekta 

14860 

AA 35.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za povečanje manj 
zahtevnega objekta 

1840 

AA 35.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za povečanje manj 
zahtevnega objekta 

1840 

AA 35.3. Število investitorjev 368 

AA 35.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za povečanje manj 
zahtevnega objekta 

1840 

IO – 35 Spred 

AA 35.5. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za povečanje manj 
zahtevnega objekta 

1840 
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AA 36.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za povečanje manj 
zahtevnega objekta 

1840 

AA 36.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za povečanje manj 
zahtevnega objekta 

1840 

AA 36.3. Število investitorjev 368 

IO – 36 
Spotem 

AA 36.4. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 

projektnim rešitvam za povečanje manj 
zahtevnega objekta 

1840 

AA 37.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

zahtevnega objekta 

3584 

AA 37.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

zahtevnega objekta 

3584 

AA 37.3. Število investitorjev 448 

AA 37.4. Število investitorjev 448 

AA 37.5. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

zahtevnega objekta 

3584 

IO – 37 Spred 

AA 37.6. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

zahtevnega objekta 

3584 

AA 38.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

zahtevnega objekta 

3584 

AA 38.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

zahtevnega objekta 

3584 

AA 38.3. Število investitorjev 448 

AA 38.4. Število investitorjev 448 

IO – 38 
Spotem 

AA 38.5. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

zahtevnega objekta 

3584 

AA 39.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

zahtevnega objekta 

936 

AA 39.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

zahtevnega objekta 

936 

AA 39.3. Število investitorjev 117 

AA 39.4. Število investitorjev 117 

AA 39.5. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

zahtevnega objekta 

936 

IO – 39 Spred 

AA 39.6. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

zahtevnega objekta 

936 
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UKREPA 

NAZIV UKREPA Zap. št. IO Zap. št. AA  Populacija (opisno) 
Populacija 

(število) 

AA 40.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

zahtevnega objekta 

936 

AA 40.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

zahtevnega objekta 

936 

AA 40.3. Število investitorjev 117 

AA 40.4. Število investitorjev 117 

IO – 40 
Spotem 

AA 40.5. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
pravnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

zahtevnega objekta 

936 

AA 41.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

zahtevnega objekta 

1140 

AA 41.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

zahtevnega objekta 

1140 

AA 41.3. Število investitorjev 228 

AA 41.4. Število investitorjev 228 

AA 41.5. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

zahtevnega objekta 

1140 

IO – 41 Spred 

AA 41.6. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

zahtevnega objekta 

1140 

AA 42.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

zahtevnega objekta 

1140 

AA 42.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

zahtevnega objekta 

1140 

AA 42.3. Število investitorjev 228 

AA 42.4. Število investitorjev 228 

IO – 42 
Spotem 

AA 42.5 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za gradnjo 

zahtevnega objekta 

1140 

AA 43.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

zahtevnega objekta 

435 

AA 43.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

zahtevnega objekta 

435 

AA 43.3. Število investitorjev 87 

AA 43.4. Število investitorjev 87 

AA 43.5. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

zahtevnega objekta 

435 

IO – 43 Spred 

AA 43.6. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

zahtevnega objekta 

435 
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UKREPA 

NAZIV UKREPA Zap. št. IO Zap. št. AA  Populacija (opisno) 
Populacija 

(število) 

AA 44.1. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

zahtevnega objekta 

435 

AA 44.2. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

zahtevnega objekta 

435 

AA 44.3. Število investitorjev 87 

AA 44.4. Število investitorjev 87 

IO – 44 
Spotem 

AA 44.5. 

Število poslanih zahtevkov s strani 
fizičnih oseb za izdajo soglasja k 
projektnim rešitvam za povečanje 

zahtevnega objekta 

435 

AA 45.1. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani pravne osebe 

515 

AA 45.2. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani pravne osebe 

515 

AA 45.3. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani pravne osebe 

515 

AA 45.4. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani pravne osebe 

515 

AA 45.5. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani pravne osebe 

515 

IO – 45 Spred 

AA 45.6. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani pravne osebe 

515 

AA 46.1. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani pravne osebe 

515 

AA 46.2. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani pravne osebe 

515 

AA 46.3. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani pravne osebe 

515 

IO – 46 
Spotem 

(poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) 

AA 46.4. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani pravne osebe 

515 

AA 47.1. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani fizične osebe 

2972 

AA 47.2. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani fizične osebe 

2972 

AA 47.3. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani fizične osebe 

2972 

29.7 

Poenostavitve in 
administrativne 

razbremenitve postopkov na 
področju prostorske 

zakonodaje / Administrativno 
razbremeniti vpis 

novogradnje v kataster stavb 

IO – 47 Spred 

AA 47.4. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani fizične osebe 

2972 
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UKREPA 

NAZIV UKREPA Zap. št. IO Zap. št. AA  Populacija (opisno) 
Populacija 

(število) 

AA 47.5. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani fizične osebe 

2972 

AA 47.6. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani fizične osebe 

2972 

AA 48.1. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani fizične osebe 

2972 

AA 48.2. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani fizične osebe 

2972 

AA 48.3. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani fizične osebe 

2972 

IO – 48 
Spotem 

(poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) 

AA 48.4. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 

uporabnega dovoljenja za zgrajeni manj 
zahtevni objekt s strani fizične osebe 

2972 

AA 49.1. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani pravne osebe 
448 

AA 49.2. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani pravne osebe 
448 

AA 49.3. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani pravne osebe 
448 

AA 49.4. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani pravne osebe 
448 

AA 49.5. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani pravne osebe 
448 

IO – 49 Spred 

AA 49.6. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani pravne osebe 
448 

AA 50.1. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani pravne osebe 
448 

AA 50.2. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani pravne osebe 
448 

AA 50.3. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani pravne osebe 
448 

IO – 50 
Spotem 

(poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) 

AA 50.4. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani pravne osebe 
448 

AA 51.1. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani fizične osebe 
228 IO – 51 Spred 

AA 51.2. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani fizične osebe 
228 
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AA 51.3. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani fizične osebe 
228 

AA 51.4. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani fizične osebe 
228 

AA 51.5. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani fizične osebe 
228 

AA 51.6. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani fizične osebe 
228 

AA 52.1. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani fizične osebe 
228 

AA 52.2. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani fizične osebe 
228 

AA 52.3. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani fizične osebe 
228 

IO – 52 
Spotem 

(poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) 

AA 52.4. 
Število poslanih zahtevkov za izdajo 
uporabnega dovoljenja za zgrajeni 

zahtevni objekt s strani fizične osebe 
228 

AA 53.1. 
Število poslanih prijav pričetka gradnje 

manj zahtevnega objekta  s strani 
pravnih oseb 

515 

AA 53.2. 
Število poslanih prijav pričetka gradnje 

manj zahtevnega objekta  s strani 
pravnih oseb 

515 

AA 53.3. 
Število poslanih prijav pričetka gradnje 

manj zahtevnega objekta  s strani 
pravnih oseb 

515 

AA 53.4. 
Število poslanih prijav pričetka gradnje 

manj zahtevnega objekta  s strani 
pravnih oseb 

515 

AA 53.5. 
Število poslanih prijav pričetka gradnje 

manj zahtevnega objekta  s strani 
pravnih oseb 

515 

IO – 53 U 

AA 53.6. 
Število poslanih prijav pričetka gradnje 

manj zahtevnega objekta  s strani 
pravnih oseb 

515 

AA 54.1. 

Število poslanih prijav o pričetku 
izvajanja del za povečanje manj 

zahtevnega objekta  s strani pravnih 
oseb 

20 

AA 54.2. 

Število poslanih prijav o pričetku 
izvajanja del za povečanje manj 

zahtevnega objekta  s strani pravnih 
oseb 

20 

AA 54.3. 

Število poslanih prijav o pričetku 
izvajanja del za povečanje manj 

zahtevnega objekta  s strani pravnih 
oseb 

20 

AA 54.4. 

Število poslanih prijav o pričetku 
izvajanja del za povečanje manj 

zahtevnega objekta  s strani pravnih 
oseb 

20 

31.4 
Izboljšave v zvezi z 

prostorskimi akti / Odprava 
obveščanja občine o 

nameravani zakoličbi - 
odprava obveznosti 

investitorja o posredovanju 
informacije o nameravani 
zakoličbi objekta pristojni 

občinski upravi.  

IO – 54 U 

AA 54.5. 

Število poslanih prijav o pričetku 
izvajanja del za povečanje manj 

zahtevnega objekta  s strani pravnih 
oseb 

20 
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AA 54.6. 

Število poslanih prijav o pričetku 
izvajanja del za povečanje manj 

zahtevnega objekta  s strani pravnih 
oseb 

20 

AA 55.1. 
Število poslanih prijav o pričetku 

gradnje manj zahtevnega objekta  s 
strani fizičnih oseb 

2972 

AA 55.2. 
Število poslanih prijav o pričetku 

gradnje manj zahtevnega objekta  s 
strani fizičnih oseb 

2972 

AA 55.3. 
Število poslanih prijav o pričetku 

gradnje manj zahtevnega objekta  s 
strani fizičnih oseb 

2972 

AA 55.4. 
Število poslanih prijav o pričetku 

gradnje manj zahtevnega objekta  s 
strani fizičnih oseb 

2972 

AA 55.5. 
Število poslanih prijav o pričetku 

gradnje manj zahtevnega objekta  s 
strani fizičnih oseb 

2972 

IO – 55 U 

AA 55.6. 
Število poslanih prijav o pričetku 

gradnje manj zahtevnega objekta  s 
strani fizičnih oseb 

2972 

AA 56.1. 
Število poslanih prijav o pričetku del za 
povečanje manj zahtevnega objekta  s 

strani fizičnih oseb 
368 

AA 56.2. 
Število poslanih prijav o pričetku del za 
povečanje manj zahtevnega objekta  s 

strani fizičnih oseb 
368 

AA 56.3. 
Število poslanih prijav o pričetku del za 
povečanje manj zahtevnega objekta  s 

strani fizičnih oseb 
368 

AA 56.4. 
Število poslanih prijav o pričetku del za 
povečanje manj zahtevnega objekta  s 

strani fizičnih oseb 
368 

AA 56.5. 
Število poslanih prijav o pričetku del za 
povečanje manj zahtevnega objekta  s 

strani fizičnih oseb 
368 

IO – 56 U 

AA 56.6. 
Število poslanih prijav o pričetku del za 
povečanje manj zahtevnega objekta  s 

strani fizičnih oseb 
368 

AA 57.1. 
Število poslanih prijav o pričetku 

gradnje zahtevnega objekta  s strani 
pravnih oseb 

448 

AA 57.2. 
Število poslanih prijav o pričetku 

gradnje zahtevnega objekta  s strani 
pravnih oseb 

448 

AA 57.3. 
Število poslanih prijav o pričetku 

gradnje zahtevnega objekta  s strani 
pravnih oseb 

448 

AA 57.4. 
Število poslanih prijav o pričetku 

gradnje zahtevnega objekta  s strani 
pravnih oseb 

448 

AA 57.5. 
Število poslanih prijav o pričetku 

gradnje zahtevnega objekta  s strani 
pravnih oseb 

448 

IO – 57 U 

AA 57.6. 
Število poslanih prijav o pričetku 

gradnje zahtevnega objekta  s strani 
pravnih oseb 

448 

AA 58.1. 
Število poslanih prijav o pričetku 

izvajanja del za povečanje zahtevnega 
objekta  s strani pravnih oseb 

117 IO – 58 U 

AA 58.2. 
Število poslanih prijav o pričetku 

izvajanja del za povečanje zahtevnega 
objekta  s strani pravnih oseb 

117 
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AA 58.3. 
Število poslanih prijav o pričetku 

izvajanja del za povečanje zahtevnega 
objekta  s strani pravnih oseb 

117 

AA 58.4. 
Število poslanih prijav o pričetku 

izvajanja del za povečanje zahtevnega 
objekta  s strani pravnih oseb 

117 

AA 58.5. 
Število poslanih prijav o pričetku 

izvajanja del za povečanje zahtevnega 
objekta  s strani pravnih oseb 

117 

AA 58.6. 
Število poslanih prijav o pričetku 

izvajanja del za povečanje zahtevnega 
objekta  s strani pravnih oseb 

117 

AA 59.1. 
Število poslanih prijav gradbišča za 
gradnjo zahtevnega objekta  s strani 

fizičnih oseb 
228 

AA 59.2. 
Število poslanih prijav gradbišča za 
gradnjo zahtevnega objekta  s strani 

fizičnih oseb 
228 

AA 59.3. 
Število poslanih prijav gradbišča za 
gradnjo zahtevnega objekta  s strani 

fizičnih oseb 
228 

AA 59.4. 
Število poslanih prijav gradbišča za 
gradnjo zahtevnega objekta  s strani 

fizičnih oseb 
228 

AA 59.5. 
Število poslanih prijav gradbišča za 
gradnjo zahtevnega objekta  s strani 

fizičnih oseb 
228 

IO – 59 U 

AA 59.6. 
Število poslanih prijav gradbišča za 
gradnjo zahtevnega objekta  s strani 

fizičnih oseb 
228 

AA 60.1. 
Število poslanih prijav gradbišča za 

povečavo zahtevnega objekta  s strani 
fizičnih oseb 

87 

AA 60.2. 
Število poslanih prijav gradbišča za 

povečavo zahtevnega objekta  s strani 
fizičnih oseb 

87 

AA 60.3. 
Število poslanih prijav gradbišča za 

povečavo zahtevnega objekta  s strani 
fizičnih oseb 

87 

AA 60.4. 
Število poslanih prijav gradbišča za 

povečavo zahtevnega objekta  s strani 
fizičnih oseb 

87 

AA 60.5. 
Število poslanih prijav gradbišča za 

povečavo zahtevnega objekta  s strani 
fizičnih oseb 

87 

IO – 60 U 

AA 60.6. 
Število poslanih prijav gradbišča za 

povečavo zahtevnega objekta  s strani 
fizičnih oseb 

87 

AA 61.1. Število podaljšanj okoljevarstvenih 
dovoljenj v 2014 

300 

AA 61.2. Število podaljšanj okoljevarstvenih 
dovoljenj v 2014 

300 

AA 61.3. Število prilog k vlogi za podaljšanje 
okoljevarstvenega dovoljenja 

300 

AA 61.4. Število podaljšanj okoljevarstvenih 
dovoljenj v 2014 300 

IO – 61 Spred 

AA 61.5. Število podaljšanj okoljevarstvenih 
dovoljenj v 2014 

300 

32. Podaljšanje roka veljavnosti 
okoljevarstvenega dovoljenja  

IO – 62 
Spotem AA 62.1. Število podaljšanj okoljevarstvenih 

dovoljenj v 2014 
300 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA Zap. št. IO Zap. št. AA  Populacija (opisno) 
Populacija 

(število) 

AA 62.2. Število podaljšanj okoljevarstvenih 
dovoljenj v 2014 

300 

AA 62.3. Število prilog k vlogi za podaljšanje 
okoljevarstvenega dovoljenja 

300 

AA 62.4. Število podaljšanj okoljevarstvenih 
dovoljenj v 2014 300 

AA 62.5. Število podaljšanj okoljevarstvenih 
dovoljenj v 2014 300 

AA 63.1. Število sprememb veljavnosti OVD od 
začetka veljavnosti predpisa (od 2012) 

350 
IO – 63 Spred 

AA 63.2. Število sprememb veljavnosti OVD od 
začetka veljavnosti predpisa (od 2012) 

350 

AA 64.1. Število sprememb veljavnosti OVD od 
začetka veljavnosti predpisa (od 2012) 350 

IO – 64 
Spotem 

AA 64.2. Število sprememb veljavnosti OVD od 
začetka veljavnosti predpisa (od 2012) 

350 

AA 65.1. Število vlog  za pridobitev 
koncesijskega akta v 2014 

55 

AA 65.2. Število vlog  za pridobitev 
koncesijskega akta v 2014 

55 

AA 65.3. Število vlog  za pridobitev 
koncesijskega akta v 2014 

55 

IO – 65 Spred 

AA 65.4. Število vlog  za pridobitev 
koncesijskega akta v 2014 

55 

AA 66.1. Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja v 2014 

55 

AA 66.2. Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja v 2014 

55 

AA 66.3. Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja v 2014 

55 

AA 66.4. Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja v 2014 

55 

33.1 - 
obravnav

a se 
skupaj z 
33.2 in 
33.3  

Poenostavitve na področju 
vodnih pravic in dovoljenja / 

33.1 Sprememba načina 
podelitve vodne pravice v 

obliki vodnega dovoljenja + 
33.2 Sprememba načina 
podelitve vodne pravice v 

obliki koncesije + 33.3 
Poenostavitev pridobitvene 
vodne pravice in odprava 
dvojnega plačila za isto 

pravico – vodno pravico in 
vodno povračilo. OPOMBA: 

23 UKREP, priloga 2  

IO – 66 
Spotem 

AA 66.5. Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja v 2014 

55 

AA 67.1. Število vlog za pridobitev vodnega 
soglasja v 2014 

5.891 

AA 67.2. Število vlog za pridobitev vodnega 
soglasja v 2014 

5.891 

AA 67.3. Število vlog za pridobitev vodnega 
soglasja v 2014 5.891 

AA 67.4. Število vlog za pridobitev vodnega 
soglasja v 2014 

5.891 

IO – 67 Spred 

AA 67.5. Število vlog za pridobitev vodnega 
soglasja v 2014 

5.891 

AA 68.1. Število vlog za pridobitev vodnega 
soglasja v 2014 5.891 

AA 68.2. Število vlog za pridobitev vodnega 
soglasja v 2014 

5.891 

AA 68.3. Število vlog za pridobitev vodnega 
soglasja v 2014 

5.891 

AA 68.4. Število vlog za pridobitev vodnega 
soglasja v 2014 5.891 

35.  
Odprava administrativnih ovir 
pri podeljevanju vodnih pravic 
in pridobivanju vodnih soglasij 

v letu 2014 

IO – 68 
Spotem 

AA 68.5. Število elektronsko posredovanih vlog 
za pridobitev vodnega soglasja v 2014 

1.178 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA Zap. št. IO Zap. št. AA  Populacija (opisno) 
Populacija 

(število) 

AA 69.1. 
Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja za lastno oskrbo s pitno 

vodo v 2014 
208 

AA 69.2. 
Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja za lastno oskrbo s pitno 

vodo v 2014 
208 

AA 69.3. 
Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja za lastno oskrbo s pitno 

vodo v 2014 
208 

AA 69.4. 
Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja za lastno oskrbo s pitno 

vodo v 2014 
208 

IO – 69 Spred 

AA 69.5. 
Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja za lastno oskrbo s pitno 

vodo v 2014 
208 

AA 70.1. 
Število predlogov za evidentiranje 

posebne rabe vode - lastna oskrba s 
pitno vodo v 2014 

208 

AA 70.2. 
Število predlogov za evidentiranje 

posebne rabe vode - lastna oskrba s 
pitno vodo v 2014 

208 
IO – 70 
Spotem 

AA 70.3. 
Število predlogov za evidentiranje 

posebne rabe vode - lastna oskrba s 
pitno vodo v 2014 

208 

AA 71.1. 
Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja za rabo vode za namen 

pridobivanja toplote v 2014 
75 

AA 71.2. 
Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja za rabo vode za namen 

pridobivanja toplote v 2014 
75 

AA 71.3. 
Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja za rabo vode za namen 

pridobivanja toplote v 2014 
75 

AA 71.4. 
Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja za rabo vode za namen 

pridobivanja toplote v 2014 
75 

IO – 71 Spred 

AA 71.5. 
Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja za rabo vode za namen 

pridobivanja toplote v 2014 
75 

AA 72.1. 
Število predlogov evidentiranja 
posebne rabe vode za namen 

pridobivanja toplote v 2014 
75 

AA 72.2. 
Število predlogov evidentiranja 
posebne rabe vode za namen 

pridobivanja toplote v 2014 
75 

IO – 72 
Spotem 

AA 72.3. 
Število predlogov evidentiranja 
posebne rabe vode za namen 

pridobivanja toplote v 2014 
75 

AA 73.1. 
Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja za rabo vode za namen 

zalivanja vrta v 2014 
67 

AA 73.2. 
Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja za rabo vode za namen 

zalivanja vrta v 2014 
67 

AA 73.3. 
Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja za rabo vode za namen 

zalivanja vrta v 2014 
67 

AA 73.4. 
Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja za rabo vode za namen 

zalivanja vrta v 2014 
67 

IO – 73 Spred 

AA 73.5. 
Število vlog za pridobitev vodnega 
dovoljenja za rabo vode za namen 

zalivanja vrta v 2014 
67 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA Zap. št. IO Zap. št. AA  Populacija (opisno) 
Populacija 

(število) 

AA 74.1. 
Število predlogov evidentiranja 

posebne rabe vode za namen zalivanja 
vrta v 2014 

67 

AA 74.2. 
Število predlogov evidentiranja 

posebne rabe vode za namen zalivanja 
vrta v 2014 

67 
IO – 74 
Spotem 

AA 74.3. 
Število predlogov evidentiranja 

posebne rabe vode za namen zalivanja 
vrta v 2014 

67 

AA 75.1. 
Število OVD-jev za uporabo trdnega 

goriva v malih in srednjih kurilnih 
napravah v 2014 

3 

AA 75.2. 
Število OVD-jev za uporabo trdnega 

goriva v malih in srednjih kurilnih 
napravah v 2014 

3 

AA 75.3. 
Število OVD-jev za uporabo trdnega 

goriva v malih in srednjih kurilnih 
napravah v 2014 

3 

AA 75.4. 
Število OVD-jev za uporabo trdnega 

goriva v malih in srednjih kurilnih 
napravah v 2014 

3 

IO – 75 Spred 

AA 75.5. 
Število OVD-jev za uporabo trdnega 

goriva v malih in srednjih kurilnih 
napravah v 2014 

3 

AA 76.1. Število pripravljenih kemičnih analiz 
(meritev nevarnih snovi) v 2014 3 

36. 

Uredba o predelavi 
nenevarnih odpadkov v trdo 

gorivo (v povezavi z uredbo o 
malih kurilnih napravah) 

IO – 76 
Spotem 

AA 76.2. Število pripravljenih kemičnih analiz 
(meritev nevarnih snovi) v 2014 

3 

AA 77.1. Število spričeval v 2011, ki bodo 
obnovljena v 2016 

591 

AA 77.2. Število spričeval v 2011, ki bodo 
obnovljena v 2016 591 38. 

Sprememba Uredbe o 
uporabi ozonu škodljivih snovi 

in flouriranih toplogrednih 
plinov pri opredelitvi 

minimalnih pogojev za 
usposobljenost oseb – 

izvajalcev storitev polnjenja 
avtomobilskih klim. 

IO – 77 U 
(ukinitev oz. 

poenostavitev 
še ni 

realizirana v 
zakonodaji) 

AA 77.3. Število spričeval v 2011, ki bodo 
obnovljena v 2016 

591 

AA 78.1. Število povzročiteljev odpadkov v 2014 1.010 

AA 78.2. Število evidenčnih listov v 2014 155.321 

AA 78.3. Število evidenčnih listov v 2014 155.321 
IO – 78 Spred 

AA 78.4. Število evidenčnih listov v 2014 419.941 

AA 79.1. Število povzročiteljev odpadkov v 2014 1.010 IO – 79 
SPotem AA 79.2. Število evidenčnih listov v 2014 575.262 

AA 80.1. Število povzročiteljev odpadkov v 2014 1.010 

AA 80.2. Število poročil o nastalih odpadkih in 
ravnanju z njimi v 2014 

1.010 

AA 80.3. Število poročil o nastalih odpadkih in 
ravnanju z njimi v 2014 

273 
IO – 80 Spred 

AA 80.4. Število poročil o nastalih odpadkih in 
ravnanju z njimi v 2014 737 

AA 81.1. Število povzročiteljev odpadkov v 2014 1.010 

AA 81.2. Število poročil o nastalih odpadkih in 
ravnanju z njimi v 2014 

1.010 IO – 81 
Spotem 

AA 81.3. Število poročil o nastalih odpadkih in 
ravnanju z njimi v 2014 

1.010 

AA 82.1. Število zbiralcev odpadkov v 2014 220 

AA 82.2. Število poročil o zbiranju odpadkov v 
2014 

220 

39. Vzpostavitev informacijskega 
sistema ravnanja z odpadki 

(Informacijski sistem za 
ravnanje z odpadki se 

prilagodi določbam te uredbe 
do 1. januarja 2016. 

IO – 82 Spred 

AA 82.3. Število poročil o zbiranju odpadkov v 
2014 

59,4 



Končno poročilo Sklop 3: Okolje in prostor 

 

97 

 

ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA Zap. št. IO Zap. št. AA  Populacija (opisno) 
Populacija 

(število) 

AA 82.4. Število poročil o zbiranju odpadkov v 
2014 

160,6 

AA 83.1. Število zbiralcev odpadkov v 2014 220 IO – 83 
Spotem AA 83.2. Število poročil o zbiranju odpadkov v 

2014 
220 

AA 84.1. Število izvajalcev obdelave v 2014 342 

AA 84.2. Število poročil o obdelavi odpadkov v 
2014 342 

AA 84.3. Število poročil o obdelavi odpadkov v 
2014 

92,34 
IO – 84 Spred 

AA 84.4. Število poročil o obdelavi odpadkov v 
2014 249,66 

AA 85.1. Število izvajalcev obdelave v 2014 342 IO – 85 
Spotem AA 85.2. Število poročil o obdelavi odpadkov v 

2014 
342 

AA 86.1. Število kontrolnih meritev v 2014 15.000 

40. 

Urediti področje izvajanj 
meritev dimnih emisij. - 
Dimnikar naj pri svojem 

rednem letnem pregledu v 
primeru neustreznosti 

delovanja kurilne naprave 
uporabniku vroči dodatni 

obrazec, ki ga po 
opravljenem servisu in 

pozitivnih meritvah izpolni 
serviser in ga - on ali 

uporabnik -pošlje 
dimnikarskemu podjetju. 

Serviser s svojim podpisom in 
priloženim merilnim listom 

garantira, da naprava deluje v 
skladu s predpisi. S tem je 
postopek rednega letnega 

pregleda končan. S to 
rešitvijo naj se ustrezno 

dopolni Pravilnik o oskrbi 
malih kurilnih naprav, dimn ... 

IO – 86 U 
(ukinitev / 

poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) 

AA 86.2. Število kontrolnih meritev v 2014 15.000 

AA 87.1. Odgovorni subjekt za vzpostavitev 
sistema (MOP + GURS) 1 IO – 87 N  

(ni še 
realizirano) AA 87.2. Odgovorni subjekt za vzpostavitev 

sistema (MOP + GURS) 
1 

AA 88.1. Število UE 58 IO – 88 U 
(ni še 

realizirano) AA 88.2. Število posredovanih dokumentov o 
izdanih upravnih aktih v 2014 

2781 

AA 89.1. Število inšpektoratov 1 IO – 89 U 
(ni še 

realizirano) AA 89.2. Število posredovanih upravnih aktov s 
strani inšpektorata v 2014 v pisni obliki 

692 

AA 90.1. Število UE 58 IO – 90 U 
(ni še 

realizirano) AA 90.2. Število posredovanih obrazcev o 
izdanih GRAD v 2014 5202 

AA 91.1. Število vlog za pridobitev GRAD v 2014 
(fizične osebe) 

8.129 
IO – 91 Spred 

AA 91.2. Število vlog za pridobitev GRAD v 2014 
(fizične osebe) 

8.129 

AA 92.1. Število vlog za pridobitev GRAD v 2014 
(fizične osebe) 8.129 IO – 92 

Spotem 
(ni še 

realizirano) AA 92.2. Število vlog za pridobitev GRAD v 2014 
(fizične osebe) 

8.129 

41.1 
Vzpostavitev prostorskega 
informacijskega sistema 

(eGraditev) / Vzpostavitev 
prostorskega informacijskega 

sistema - ePlan 

IO – 93 Spred AA 93.1. Število vlog za pridobitev GRAD v 2014 
(pravne osebe) 

8.129 
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ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA Zap. št. IO Zap. št. AA  Populacija (opisno) 
Populacija 

(število) 

AA 93.2. Število vlog za pridobitev GRAD v 2014 
(pravne osebe) 

8.129 

AA 94.1. Število vlog za pridobitev GRAD v 2014 
(pravne osebe) 

8.129 IO – 94 
Spotem 
(ni še 

realizirano) AA 94.2. Število vlog za pridobitev GRAD v 2014 
(pravne osebe) 8.129 

AA 95.1. Odgovorni subjekt za vzpostavitev 
centralnega arhiva prostorskih aktov 1 IO – 95 N 

(ni še 
realizirano) AA 95.2. Odgovorni subjekt za vzpostavitev 

centralnega arhiva prostorskih aktov 
1 

AA 96.1. Število elaboratov v 2014 3.166 

AA 96.2. Število elaboratov v 2014 3.166 IO – 96 Spred 

AA 96.3. Število elaboratov v 2014 3.166 

AA 97.1. Število elaboratov v 2014 3.166 

AA 97.2. Število elaboratov v 2014 3.166 

IO – 97 
Spotem 
(ni še 

realizirano) AA 97.3. Število elaboratov v 2014 3.166 

AA 98.1. Število elaboratov v 2014 3.166 

AA 98.2. Število elaboratov v 2014 3.166 IO – 98 Spred 

AA 98.3. Število elaboratov v 2014 3.166 

AA 99.1. Število elaboratov v 2014 3.166 

AA 99.2. Število elaboratov v 2014 3.166 

41.3 

Vzpostavitev prostorskega 
informacijskega sistema 
(eGraditev) / Odprava 
pošiljanja elaboratov v 

papirnati obliki. 

IO – 99 
Spotem 
(ni še 

realizirano) AA 99.3. Število elaboratov v 2014 3.166 

 

1.6 Korak 1.6: Dolo čitev frekvence administrativnih aktivnosti  pred 
implementacijo in po implementaciji ukrepa  

Izhajajoč iz opredelitve populacije v predhodnem koraku  je frekvenca administrativnih 
aktivnosti vedno ena (1).  

Frekvenca administrativnih aktivnosti je razvidna iz Tabele 7.  

 

Tabela 7:  Opredelitev frekvence za posamezne IO in AA  

ŠT. 
UKREPA 

NAZIV UKREPA Zap. št. IO Zap. št. AA Frekvenca 

AA 1.1. 1 

AA 1.2. 1 IO – 1 Spred 

AA 1.3. 1 

AA 2.1. 1 

AA 2.2. 1 

26.1 

Racionalizacija postopka priprave občinskih prostorskih načrtov 
(OPN) / Vladni akcijski načrt za ureditev področja pridobivanja 
smernic in mnenj k prostorskim aktom v področni zakonodaji in 

pripravo nujnih strokovnih podlag posameznih resorjev za 
prostorske akte OPOMBA; AP, UKREP 17 (P&P) (R1 PAP) 

IO – 2 Spotem 

AA 2.3. 1 

AA 3.1. 1 
26.2 

Racionalizacija postopka priprave občinskih prostorskih načrtov 
(OPN) / Racionalizacija postopka priprave občinskih prostorskih 
načrtov (OPN) - odprava sklepa o ugotovitvi usklajenosti OPN, 

OPOMBA: AP, UKREP 7 (P&P), (R1, PAP) 

IO – 3 U 
AA 3.2. 1 

28. Poenostavitev postopkov za izdajo dovoljenj oziroma priglasitev IO – 4 U AA 4.1. 1 
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AA 4.2. 1 

AA 4.3. 1 

AA 4.4. 1 

pri enostavnih oz. manjših objektih in enostanovanjskih hišah - 
enostanovanjske stavbe se lahko uporabljajo brez uporabnega 

dovoljenja. V Uredbi o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje je treba uvrstiti nadstrešnice nad prikolicami 

pavšalistov v kampih med enostavne objekte, za katere ni 
potrebno pridobivati gradbenih dovoljenj, saj gre za enostavne 
in običajne objekte v kampih, ki z gradbeno tehničnega vidika 
niso zahtevni, predstavljajo pa precejšen strošek in dodatno 

administrativno breme. (Ukrep 4 P&P, PAP) 

AA 4.5. 1 

AA 5.1. 1 

AA 5.2. 1 IO – 5 Spred 

AA 5.3. 1 

AA 6.1. 1 

AA 6.2. 1 

29.1 
(obravnava 
tudi 29.6) 

Poenostavitve in administrativne razbremenitve postopkov na 
področju prostorske zakonodaje / Predolgi in netransparentni 
postopki, predvsem pri pridobivanju gradbenih dovoljenj ter 

spremembah prostorskih aktov + podukrep 29.6 Poenostaviti 
vsebino vodilne mape v zvezi z projektno dokumentacijo pri 

pridobitvi gradbenega dovoljenja  

IO – 6 Spotem 
(poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) AA 6.3. 1 

AA 7.1. 1 

AA 7.2. 1 

IO – 7 U (ukinitev / 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) AA 7.3. 1 

AA 8.1. 1 

AA 8.2. 1 

29.2 

Poenostavitve in administrativne razbremenitve postopkov na 
področju prostorske zakonodaje / Odprava obveznosti, da 

investitor obvešča udeležence pri gradnji o dnevu tehničnega 
pregleda IO – 8 U (ukinitev / 

poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) AA 8.3. 1 

AA 9.1. 1 

AA 9.2. 1 

AA 9.3. 1 

AA 9.4. 1 

AA 9.5. 1 

IO – 9 U 

AA 9.6. 1 

AA 10.1. 1 

AA 10.2. 1 

AA 10.3. 1 

AA 10.4. 1 

AA 10.5. 1 

IO – 10 U 

AA 10.6. 1 

AA 11.1. 1 

AA 11.2. 1 

AA 11.3. 1 

AA 11.4. 1 

AA 11.5. 1 

IO – 11 U 

AA 11.6. 1 

AA 12.1. 1 

AA 12.2. 1 

AA 12.3. 1 

AA 12.4. 1 

AA 12.5. 1 

IO – 12 U 

AA 12.6. 1 

AA 13.1. 1 

29.3 
(obravnava 
tudi 27.1 in 

27.2) 

Poenostavitve in administrativne razbremenitve postopkov na 
področju prostorske zakonodaje / Ureditev področja 
pridobivanja projektnih pogojev in soglasij v področni 
zakonodaji + podukrep 27.1 Črtanje določb v zvezi s 

pridobivanjem projektnih pogojev in soglasij / Črtanje določb v 
zvezi s pridobivanjem projektnih pogojev in 27.2 Črtanje določb 
v zvezi s pridobivanjem projektnih pogojev in soglasij / Črtanje 

določb v zvezi s pridobivanjem projektnih soglasij 

IO – 13 U 

AA 13.2. 1 



Končno poročilo Sklop 3: Okolje in prostor 

 

100 

 

AA 13.3. 1 

AA 13.4. 1 

AA 13.5. 1 

AA 13.6. 1 

AA 13.7. 1 

AA 14.1. 1 

AA 14.2. 1 

AA 14.3. 1 

AA 14.4. 1 

AA 14.5. 1 

AA 14.6. 1 

IO – 14 U 

AA 14.7. 1 

AA 15.1. 1 

AA 15.2. 1 

AA 15.3. 1 

AA 15.4. 1 

AA 15.5. 1 

AA 15.6. 1 

IO – 15 U 

AA 15.7. 1 

AA 16.1. 1 

AA 16.2. 1 

AA 16.3. 1 

AA 16.4. 1 

AA 16.5. 1 

AA 16.6. 1 

IO – 16 U 

AA 16.7. 1 

AA 17.1. 1 

AA 17.2. 1 

AA 17.3. 1 

AA 17.4. 1 

AA 17.5. 1 

AA 17.6. 1 

IO – 17 U 

AA 17.7. 1 

AA 18.1. 1 

AA 18.2. 1 

AA 18.3. 1 

AA 18.4. 1 

AA 18.5. 1 

AA 18.6. 1 

IO – 18 U 

AA 18.7. 1 

AA 19.1. 1 

AA 19.2. 1 

IO – 19 U 

AA 19.3. 1 
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AA 19.4. 1 

AA 19.5. 1 

AA 19.6. 1 

AA 19.7. 1 

AA 20.1. 1 

AA 20.2. 1 

AA 20.3. 1 

AA 20.4. 1 

AA 20.5. 1 

AA 20.6. 1 

IO – 20 U 

AA 20.7. 1 

AA 21.1. 1 

AA 21.2. 1 

AA 21.3. 1 

AA 21.4. 1 

IO – 21 Spred 

AA 21.5. 1 

AA 22.1. 1 

AA 22.2. 1 

AA 22.3. 1 
IO – 22 Spotem 

AA 22.4. 1 

AA 23.1. 1 

AA 23.2. 1 

AA 23.3. 1 

AA 23.4. 1 

IO – 23 Spred 

AA 23.5. 1 

AA 24.1. 1 

AA 24.2. 1 

AA 24.3. 1 
IO – 24 Spotem 

AA 24.4. 1 

AA 25.1. 1 

AA 25.2. 1 

AA 25.3. 1 

AA 25.4. 1 

IO – 25 Spred 

AA 25.5. 1 

AA 26.1. 1 

AA 26.2. 1 

AA 26.3. 1 
IO – 26 Spotem 

AA 26.4. 1 

AA 27.1. 1 

AA 27.2. 1 

AA 27.3. 1 

AA 27.4. 1 

IO – 27 Spred 

AA 27.5. 1 

IO – 28 Spotem AA 28.1. 1 
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AA 28.2. 1 

AA 28.3. 1 

AA 28.4. 1 

AA 29.1. 1 

AA 29.2. 1 

AA 29.3. 1 

AA 29.4. 1 

IO – 29 Spred 

AA 29.5. 1 

AA 30.1. 1 

AA 30.2. 1 

AA 30.3. 1 
IO – 30 Spotem 

AA 30.4. 1 

AA 31.1. 1 

AA 31.2. 1 

AA 31.3. 1 

AA 31.4. 1 

IO – 31 Spred 

AA 31.5. 1 

AA 32.1. 1 

AA 32.2. 1 

AA 32.3. 1 
IO – 32 Spotem 

AA 32.4. 1 

AA 33.1. 1 

AA 33.2. 1 

AA 33.3. 1 

AA 33.4. 1 

IO – 33 Spred 

AA 33.5. 1 

AA 34.1. 1 

AA 34.2. 1 

AA 34.3. 1 
IO – 34 Spotem 

AA 34.4. 1 

AA 35.1. 1 

AA 35.2. 1 

AA 35.3. 1 

AA 35.4. 1 

IO – 35 Spred 

AA 35.5. 1 

AA 36.1. 1 

AA 36.2. 1 

AA 36.3. 1 
IO – 36 Spotem 

AA 36.4. 1 

AA 37.1. 1 

AA 37.2. 1 

AA 37.3. 1 

AA 37.4. 1 

IO – 37 Spred 

AA 37.5. 1 
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AA 37.6. 1 

AA 38.1. 1 

AA 38.2. 1 

AA 38.3. 1 

AA 38.4. 1 

IO – 38 Spotem 

AA 38.5. 1 

AA 39.1. 1 

AA 39.2. 1 

AA 39.3. 1 

AA 39.4. 1 

AA 39.5. 1 

IO – 39 Spred 

AA 39.6. 1 

AA 40.1. 1 

AA 40.2. 1 

AA 40.3. 1 

AA 40.4. 1 

IO – 40 Spotem 

AA 40.5. 1 

AA 41.1. 1 

AA 41.2. 1 

AA 41.3. 1 

AA 41.4. 1 

AA 41.5. 1 

IO – 41 Spred 

AA 41.6. 1 

AA 42.1. 1 

AA 42.2. 1 

AA 42.3. 1 

AA 42.4. 1 

IO – 42 Spotem 

AA 42.5 1 

AA 43.1. 1 

AA 43.2. 1 

AA 43.3. 1 

AA 43.4. 1 

AA 43.5. 1 

IO – 43 Spred 

AA 43.6. 1 

AA 44.1. 1 

AA 44.2. 1 

AA 44.3. 1 

AA 44.4. 1 

IO – 44 Spotem 

AA 44.5. 1 

AA 45.1. 1 

AA 45.2. 1 

AA 45.3. 1 

AA 45.4. 1 

29.7 Poenostavitve in administrativne razbremenitve postopkov na 
področju prostorske zakonodaje / Administrativno razbremeniti 

vpis novogradnje v kataster stavb 

IO – 45 Spred 

AA 45.5. 1 
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AA 45.6. 1 

AA 46.1. 1 

AA 46.2. 1 

AA 46.3. 1 

IO – 46 Spotem 
(poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) 
AA 46.4. 1 

AA 47.1. 1 

AA 47.2. 1 

AA 47.3. 1 

AA 47.4. 1 

AA 47.5. 1 

IO – 47 Spred 

AA 47.6. 1 

AA 48.1. 1 

AA 48.2. 1 

AA 48.3. 1 

IO – 48 Spotem 
(poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) 
AA 48.4. 1 

AA 49.1. 1 

AA 49.2. 1 

AA 49.3. 1 

AA 49.4. 1 

AA 49.5. 1 

IO – 49 Spred 

AA 49.6. 1 

AA 50.1. 1 

AA 50.2. 1 

AA 50.3. 1 

IO – 50 Spotem 
(poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) 
AA 50.4. 1 

AA 51.1. 1 

AA 51.2. 1 

AA 51.3. 1 

AA 51.4. 1 

AA 51.5. 1 

IO – 51 Spred 

AA 51.6. 1 

AA 52.1. 1 

AA 52.2. 1 

AA 52.3. 1 

IO – 52 Spotem 
(poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) 
AA 52.4. 1 

AA 53.1. 1 

AA 53.2. 1 

AA 53.3. 1 

AA 53.4. 1 

AA 53.5. 1 

IO – 53 U 

AA 53.6. 1 

AA 54.1. 1 

AA 54.2. 1 

31.4 Izboljšave v zvezi z prostorskimi akti / Odprava obveščanja 
občine o nameravani zakoličbi - odprava obveznosti investitorja 

o posredovanju informacije o nameravani zakoličbi objekta 
pristojni občinski upravi.  

IO – 54 U 

AA 54.3. 1 
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AA 54.4. 1 

AA 54.5. 1 

AA 54.6. 1 

AA 55.1. 1 

AA 55.2. 1 

AA 55.3. 1 

AA 55.4. 1 

AA 55.5. 1 

IO – 55 U 

AA 55.6. 1 

AA 56.1. 1 

AA 56.2. 1 

AA 56.3. 1 

AA 56.4. 1 

AA 56.5. 1 

IO – 56 U 

AA 56.6. 1 

AA 57.1. 1 

AA 57.2. 1 

AA 57.3. 1 

AA 57.4. 1 

AA 57.5. 1 

IO – 57 U 

AA 57.6. 1 

AA 58.1. 1 

AA 58.2. 1 

AA 58.3. 1 

AA 58.4. 1 

AA 58.5. 1 

IO – 58 U 

AA 58.6. 1 

AA 59.1. 1 

AA 59.2. 1 

AA 59.3. 1 

AA 59.4. 1 

AA 59.5. 1 

IO – 59 U 

AA 59.6. 1 

AA 60.1. 1 

AA 60.2. 1 

AA 60.3. 1 

AA 60.4. 1 

AA 60.5. 1 

IO – 60 U 

AA 60.6. 1 

AA 61.1. 1 

AA 61.2. 1 

AA 61.3. 1 

32. Podaljšanje roka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja  IO – 61 Spred 

AA 61.4. 1 
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AA 61.5. 1 

AA 62.1. 1 

AA 62.2. 1 

AA 62.3. 1 

AA 62.4. 1 

IO – 62 Spotem 

AA 62.5. 1 

AA 63.1. 1 
IO – 63 Spred 

AA 63.2. 1 

AA 64.1. 1 
IO – 64 Spotem 

AA 64.2. 1 

AA 65.1. 1 

AA 65.2. 1 

AA 65.3. 1 
IO – 65 Spred 

AA 65.4. 1 

AA 66.1. 1 

AA 66.2. 1 

AA 66.3. 1 

AA 66.4. 1 

33.1 - 
obravnava 
se skupaj z 
33.2 in 33.3  

Poenostavitve na področju vodnih pravic in dovoljenja / 33.1 
Sprememba načina podelitve vodne pravice v obliki vodnega 

dovoljenja + 33.2 Sprememba načina podelitve vodne pravice v 
obliki koncesije + 33.3 Poenostavitev pridobitvene vodne 

pravice in odprava dvojnega plačila za isto pravico – vodno 
pravico in vodno povračilo. OPOMBA: 23 UKREP, priloga 2  

IO – 66 Spotem 

AA 66.5. 1 

AA 67.1. 1 

AA 67.2. 1 

AA 67.3. 1 

AA 67.4. 1 

IO – 67 Spred 

AA 67.5. 1 

AA 68.1. 1 

AA 68.2. 1 

AA 68.3. 1 

AA 68.4. 1 

IO – 68 Spotem 

AA 68.5. 1 

AA 69.1. 1 

AA 69.2. 1 

AA 69.3. 1 

AA 69.4. 1 

IO – 69 Spred 

AA 69.5. 1 

AA 70.1. 1 

AA 70.2. 1 IO – 70 Spotem 

AA 70.3. 1 

AA 71.1. 1 

AA 71.2. 1 

AA 71.3. 1 

AA 71.4. 1 

IO – 71 Spred 

AA 71.5. 1 

35.  Odprava administrativnih ovir pri podeljevanju vodnih pravic in 
pridobivanju vodnih soglasij v letu 2014 

IO – 72 Spotem AA 72.1. 1 
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AA 72.2. 1 

AA 72.3. 1 

AA 73.1. 1 

AA 73.2. 1 

AA 73.3. 1 

AA 73.4. 1 

IO – 73 Spred 

AA 73.5. 1 

AA 74.1. 1 

AA 74.2. 1 IO – 74 Spotem 

AA 74.3. 1 

AA 75.1. 1 

AA 75.2. 1 

AA 75.3. 1 

AA 75.4. 1 

IO – 75 Spred 

AA 75.5. 1 

AA 76.1. 1 

36. Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdo gorivo (v 
povezavi z uredbo o malih kurilnih napravah) 

IO – 76 Spotem 
AA 76.2. 1 

AA 77.1. 1 

AA 77.2. 1 38. 

Sprememba Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in 
flouriranih toplogrednih plinov pri opredelitvi minimalnih pogojev 

za usposobljenost oseb – izvajalcev storitev polnjenja 
avtomobilskih klim. 

IO – 77 U (ukinitev 
oz. poenostavitev 
še ni realizirana v 

zakonodaji) 
AA 77.3. 1 

AA 78.1. 1 

AA 78.2. 1 

AA 78.3. 1 
IO – 78 Spred 

AA 78.4. 1 

AA 79.1. 1 
IO – 79 SPotem 

AA 79.2. 1 

AA 80.1. 1 

AA 80.2. 1 

AA 80.3. 1 
IO – 80 Spred 

AA 80.4. 1 

AA 81.1. 1 

AA 81.2. 1 IO – 81 Spotem 

AA 81.3. 1 

AA 82.1. 1 

AA 82.2. 1 

AA 82.3. 1 
IO – 82 Spred 

AA 82.4. 1 

AA 83.1. 1 
IO – 83 Spotem 

AA 83.2. 1 

AA 84.1. 1 

39. Vzpostavitev informacijskega sistema ravnanja z odpadki 
(Informacijski sistem za ravnanje z odpadki se prilagodi 

določbam te uredbe do 1. januarja 2016. 

IO – 84 Spred 

AA 84.2. 1 
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AA 84.3. 1 

AA 84.4. 1 

AA 85.1. 1 
IO – 85 Spotem 

AA 85.2. 1 

AA 86.1. 1 

40. 

Urediti področje izvajanj meritev dimnih emisij. - Dimnikar naj 
pri svojem rednem letnem pregledu v primeru neustreznosti 

delovanja kurilne naprave uporabniku vroči dodatni obrazec, ki 
ga po opravljenem servisu in pozitivnih meritvah izpolni serviser 

in ga - on ali uporabnik -pošlje dimnikarskemu podjetju. 
Serviser s svojim podpisom in priloženim merilnim listom 
garantira, da naprava deluje v skladu s predpisi. S tem je 

postopek rednega letnega pregleda končan. S to rešitvijo naj se 
ustrezno dopolni Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimn 

... 

IO – 86 U (ukinitev / 
poenostavitev v 
zakonodaji še ni 

realizirana) AA 86.2. 1 

AA 87.1. 1 IO – 87 N  
(ni še realizirano) AA 87.2. 1 

AA 88.1. 1 IO – 88 U 
(ni še realizirano) AA 88.2. 1 

AA 89.1. 1 IO – 89 U 
(ni še realizirano) AA 89.2. 1 

AA 90.1. 1 IO – 90 U 
(ni še realizirano) AA 90.2. 1 

AA 91.1. 1 
IO – 91 Spred 

AA 91.2. 1 

AA 92.1. 1 IO – 92 Spotem 
(ni še realizirano) AA 92.2. 1 

AA 93.1. 1 
IO – 93 Spred 

AA 93.2. 1 

AA 94.1. 1 IO – 94 Spotem 
(ni še realizirano) AA 94.2. 1 

AA 95.1. 1 

41.1 Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema (eGraditev) 
/ Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema - ePlan 

IO – 95 N 
(ni še realizirano) AA 95.2. 1 

AA 96.1. 1 

AA 96.2. 1 IO – 96 Spred 

AA 96.3. 1 

AA 97.1. 1 

AA 97.2. 1 
IO – 97 Spotem 

(ni še realizirano) 
AA 97.3. 1 

AA 98.1. 1 

AA 98.2. 1 IO – 98 Spred 

AA 98.3. 1 

AA 99.1. 1 

AA 99.2. 1 

41.3 Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema (eGraditev) 
/ Odprava pošiljanja elaboratov v papirnati obliki. 

IO – 99 Spotem 
(ni še realizirano) 

AA 99.3. 1 
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1.7 Korak 1.7: Dolo čitev obstoja zunanjih stroškov 

Zunanji stroški nastajajo pri naslednjih informacijskih obveznostih in administrativnih 
aktivnostih: 

• Podukrep 26.1: zunanje stroške predstavljajo stroški zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo 
pri pripravi občinskih prostorskih načrtov. 

• Podukrep 29.3: ko investitor (pravna ali fizična oseba) želi graditi nov/povečati manj 
zahteven/zahteven objekt v varovanem pasu GJI ali na varovanem območju, mora 
vložiti zahtevo za pridobitev projektnih pogojev (soglasodajalci) – nastane strošek 
izdelave idejne zasnove. Gre pa za ukinjene obveznosti in s tem ukinjene stroške. Pri 
spremenjenih obveznostih pa se kot stroški zunanjih izvajalcev pojavljajo stroški 
priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in stroški revizije 
projekta. 

• Podukrep 29.7: nastajajo stroški izdelave projekta za vpis v uradne evidence. 

• Podukrep 31.4: nastajajo stroški zakoličenja objekta. Gre pa za ukinjene obveznosti 
in s tem ukinjene stroške. 

• Ukrep 36: zunanji strošek predstavlja plačilo stroškov meritev nevarnih snovi (stanje 
»potem«). 

• Ukrep 38: stroški zunanjih izvajalcev predstavljajo stroški za usposabljanje in izpit 
izvajalcev storitev polnjenja avtomobilskih klim (spričevala izdaja ARSO). 

• Ukrep 40: strošek zunanjega izvajalca lahko predstavlja strošek ponovnega pregleda 
dimnikarja, ki pa je ukinjen v primeru ukinjene obveznosti (ukrep še ni realiziran). 

• Podukrep 41.3: nastajajo stroški izdelave elaboratov. 

 

1.8 Opredelitev opisno obravnavanih ukrepov ter dol očitev zakonodaje, 
informacijskih obveznosti  oziroma obravnavanih seg mentov 

 

1.8.1 Ureditev podro čja pridobivanja zemljiš č in pravic na njih ter postopki 
umeš čanja v prostor 

Ukrepi oziroma podukrepi s področja Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega 
pomena v prostor bodo zaradi svoje obširnosti in (ne)možnosti merjenja zajeti v prilagojeni 
obravnavi na način, kot je to dogovorjeno z naročnikom. Gre za pod/ukrepe: 

• 30.1 Ureditev področja pridobivanja zemljišč in pravic na njih / Visoke cene zemljišč in 
nepremičnin (ter komunalnih prispevkov in različnih nadomestil); 

• 30.2 Ureditev področja pridobivanja zemljišč in pravic na njih / Ureditev področja 
pridobivanja zemljišč in pravic na njih; 

• 31.1 Izboljšave v zvezi z prostorskimi akti / Dolgotrajnost postopkov umeščanja v 
prostor energetske infrastrukture. 

 

1.8.1.1 Korak 1: Opredelitev zakonodaje (http://www .pisrs.si/Pis.web/) 

Sistem prostorskega načrtovanja je celovito prenovo doživel leta 2003 z novim Zakonom o 
urejanju prostora (ZureP-1) in Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1). ZureP je bil nato leta 
2007 za celotno področje prostorskega načrtovanja nadomeščen z Zakonom o prostorskem 
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načrtovanju (ZPNačrt), ta pa je bil v delu, ki se tiče priprave državnih prostorskih načrtov, leta 
2010 nadomeščen z Zakonom o umeš čanju prostorskih ureditev državnega pomena v 
prostor (ZUPUDPP).  Glavnino ZUPUDPP tako predstavlja postopek priprave državnih 
prostorskih načrtov, po katerem se načrtuje ostale prostorske ureditve. 

Zakon načrtuje prostorske ureditve s poudarkom na celostni sinhronizaciji tega postopka s 
postopki celovite presoje vplivov na okolje ter presoje vplivov na okolje po predpisih, ki 
urejajo varstvo okolja in ohranjanje narave. Z zadnjimi spremembami v letu 2012 so bila v 
zakonu urejena določena vprašanja glede začasnih ukrepov za zavarovanje prostora, 
urejanja mej in parcelacije zemljišč v območju državnih prostorskih načrtov ter pridobivanja 
nepremičnin in pravice na njih, ki so potrebne za izvedbo objektov in omrežij, načrtovanih z 
njimi.  

V letu 2015 so ponovno načrtovane večje spremembe ZUPUDPP kot tudi ostalih zakonov na 
področju načrtovanja in dovoljevanja gradnje, s čimer se bo zagotovilo učinkovito upravljanje 
s prostorom. Načrtovane spremembe bodo obravnavane na Vladi RS konec leta 2015, 
sprejem v Državnem zboru je predviden spomladi 2016.  

 

1.8.1.2 Korak 2: Opredelitev informacijskih obvezno sti 

Za obravnavo zgoraj omenjenih podukrepov s področja Zakona o umeščanju prostorskih 
ureditev državnega pomena v prostor se uporabi prilagojen pristop. Učinkov ukrepov ni 
mogoče izmeriti s standardnim pristopom prek določitve IO v meritveni tabeli, zato se lahko 
obravnava izvede samo v obliki analize učinkov, kjer IO niso eksplicitno določene, 
obravnavan pa je ukrep kot celota. Namesto informacijskih obveznosti je v tem koraku 
podana vsebina podukrepa.  

Omenjeni podukrepi so za namen nadaljnje obravnave opredeljeni kot segmenti: 

• Visoke cene zemljišč in nepremičnin (ter komunalnih prispevkov in različnih 
nadomestil) (SE-01); 

• Ureditev področja pridobivanja zemljišč in pravic na njih (SE-02); 

• Dolgotrajnost postopkov umeščanja v prostor energetske infrastrukture (SE-03). 

Vsak segment predstavlja zaokroženo področje sprememb, ki ga je možno vsebinsko 
opredeliti, pregledati namen in cilje, pričakovane učinke in tudi izvesti relativno neodvisna 
merjenja učinkov posameznega segmenta, čeprav so segmenti med seboj soodvisni. 

 

1.8.1.3 Visoke cene zemljiš č in nepremi čnin (ter komunalnih prispevkov in razli čnih 
nadomestil) (SE-01) 

Vlada RS je 14. 11. 2013 sprejela sklep, s katerim je potrdila izhodišča za pripravo 
normativnih sprememb, ki jih je pripravil MzIP ter določila pripravo izhodišč za spremembe 
zakonodaje iz pristojnosti MKO, ki je povezana z zakonodajo s področja urejanja prostora in 
graditve objektov. Po dosedanjih informacijah bodo nekateri ukrepi uvedeni že z načrtovano 
spremembo Zakona o prostorskem načrtovanju, ki naj bi bil sprejet v državnem zboru RS 
spomladi 2016.  

Pri analizi ovir, zaradi katerih poslovno okolje v Slovenije ni dovolj privlačno, tako za tuje kot 
domače investitorje, so bili na 64. redni seji Vlade RS dne 3. 7. 2014 sprejeti ukrepi na 
področju prostora in sicer je bil ukrep Visoke cene zemljišč in nepremičnin obravnavan kot 
eden izmed ukrepov, ki ga je treba vključiti v prioritetno obravnavo.  

Namen in cilji (SE-01) 
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Namen podukrepa je predvsem ureditev področja opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo in 
odmero komunalnega prispevka, dopolnitev postopkovnega vidika odmere komunalnega 
prispevka ter povečanje transparentnosti pri financiranju in zaračunavanju komunalne 
opreme. 

Predvsem je na področju aktivne zemljiške politike kot tudi samega prostorskega načrtovanja 
treba bistveno več pozornosti nameniti stavbnim zemljiščem. Medtem ko so bila ta v 
preteklosti kot temeljno izhodišče urbanizma in osnova za gospodarjenje s prostorom 
intenzivno obravnavana in urejena, saj jim je bil namenjen cel zakon (Zakon o stavbnih 
zemljiščih), so danes izrazito podnormirana, kar ima posledice na upravljanje s prostorom. 
Problemi, ki jih zlasti gospodarstvo na področju prostorskega načrtovanja vidi in identificira 
kot dolgotrajnost postopkov, so pravzaprav zgolj posredni, saj se v osnovi nanašajo na 
razpoložljivost in ponudbo komunalno opremljenih zazidljivih zemljišč, primernih za takojšnjo 
uporabo. Stavbna zemljišča je zato treba najprej na novo opredeliti (ne kot osnovno 
namensko rabo prostora, temveč kot zemljišča, na katerih je dejansko možno graditi) in jih 
nato kot najvišjo stopnjo razvoja zemljišča primerno zakonsko urediti z vidika njihovega 
nastajanja, evidentiranja in aktiviranja. 

Namen poenostavitev postopkov s področja občinskih prostorskih aktov je zagotoviti pomoč 
investitorjem zaradi visokih cen zemljišč na način, da občine nudijo zadostno ponudbo že 
komunalno opremljenih stavbnih zemljišč ter zgrajenih objektov, ki bi prispevala k znižanju 
njihovih cen ter posledično komunalnih prispevkov in nadomestila za uporabo kmetijskih 
zemljišč.  

Cilj je zagotoviti »zalogo« komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za različne dejavnosti v 
občinski lasti, s čimer bi občine zagotavljale domačim in tujim investitorjem zadostno 
ponudbo stavbnih zemljišč v občinski lasti.  

Eden izmed ciljev ukrepa je tudi spodbujanje razvojnih potencialov v posamezni regiji, s 
katerim se želi v največji možni meri zagotavljati vzdržen prostorski razvoj in nuditi podporo 
investitorjem pri umeščanju investicij v prostor. S spremembo predpisov bi tako država in 
občine odigrale aktivnejšo vlogo pri urejanju strukture zemljišč.  

Implementacija ukrepa, kvalitativni ali kvantitativni učinki oziroma glavne ugotovitve 
segmenta so podani v poglavju 3. 

 

1.8.1.4  Ureditev podro čja pridobivanja zemljiš č in pravic na njih (SE-02) 

Umeščanje objektov v prostor razumemo kot celosten postopek priprave prostorskih aktov, 
pridobivanja upravnih dovoljenj in izvedbe gradnje. V tem sosledju je ključnega pomena tudi 
zagotovitev pravic, ki omogočajo gradnjo oziroma izvajanje drugih posegov (na primer 
lastninske pravice, služnosti v javno korist). Umeščanje infrastrukturnih in drugih objektov v 
javno korist pogosto naleti na velike časovne zamude in težave ravno pri pridobivanju 
zemljišč oziroma pravic na njih. Dodaten problem predstavlja ureditev agrarnih skupnosti. 
Aktualne probleme agrarnih skupnosti v Sloveniji naj bi reševal Zakon o agrarnih skupnostih 
(ZAgrS) (Uradni list RS, št. 74/2015). V lasti agrarnih skupnosti je namreč precejšen del 
zemljišč, zakonodaja in pravna praksa na tem področju pa sta neurejeni. Zaradi tega je treba 
pristopiti k novi sistemski ureditvi področja prisilnega pridobivanja zemljišč, ki bi poenotila 
pristop in zagotovila hitrejši potek teh postopkov. Poseganje v zasebna lastninska 
upravičenja je skrajno zahtevna materija, ki ne more biti obravnavana brez aktivne udeležbe 
in doprinosa iz vseh teh področij, zato je nujno zagotoviti sodelovanje vseh ključnih akterjev 
iz različnih področij.   
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Namen in cilji (SE-02) 

Glavni namen ukrepa je nova sistemska ureditev področja prisilnega pridobivanja zemljišč, ki 
bi poenotila pristop in zagotovila hitrejši potek teh postopkov. Glavne težave, ki so bile 
zaznane pri umeščanju potencialnih investicij v prostor, so predvsem težave z: 

• iskanjem ustrezne lokacije za investicijo, 
• nakupom zemljišč in 

• pridobivanjem ustreznih dovoljenj. 

Zato so glavni cilji, ki se jih obravnava v okviru ukrepa SE-02: 

• omogočiti investitorjem pregled nad potencialnimi lokacijami za investicije, 
• nuditi podporo investitorjem pri umeščanju investicij v prostor, 

• vzpostaviti aktivnejšo koordinacijo med investitorjem, občino, regijo in pristojnimi 
ministrstvi pri umeščanju investicij v prostor in 

• zagotavljati vzdržen prostorski razvoj in varstvo okolja. 

Implementacija ukrepa, kvalitativni ali kvantitativni učinki oziroma glavne ugotovitve 
segmenta so podani v poglavju 3. 

 

1.8.1.5 Dolgotrajnost postopkov umeš čanja v prostor energetske infrastrukture (SE-03) 

Zaradi specifičnosti umeščanja infrastrukturnih projektov državnega pomena v prostor je bil 
pripravljen Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 
(ZUPUDPP), ki posebej ureja področje prostorskega načrtovanja energetske infrastrukture in 
umeščanja v prostor. Osnovni cilj tega zakona je uzakoniti optimalen postopek umeščanja 
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, med te pa se uvršča tudi energetska 
infrastruktura. 

Postopki priprave DPN so bili z ZUPUDPP zelo podrobno urejeni. Predvidene so bile vse 
takrat znane variacije postopkov (z obema okoljskima presojama – CPVO, PVO, ali le s 
CPVO …) z nekaj dodatnimi olajšavami (skrajšan in kratki postopek sprememb DPN, 
vrednotenje nepremičnin za potrebe njihovega odkupovanja, dokazila …). Ta ureditev je 
dosti bolj učinkovito naglasila probleme povezane s tem, kaj je treba v katerih fazah 
postopka zagotoviti, kakšne so naloge in odgovornosti posameznih akterjev ipd. Vendar prav 
zaradi (pre)podrobne regulacije korakov ne omogoča učinkovitega prekrivanja posameznih 
faz in prilagajanja novim situacijam (na primer izvedba postopka z obema okoljskima 
presojama, vendar brez primerjave variant), kar je rezultiralo v ugotovitev, da je pretoga in ne 
more učinkovito odgovarjati na nastale nove situacije, tudi v povezavi s pravkar uveljavljeno 
Uredbo EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (št. 347/2013, v 
nadaljevanju: PCI uredba). Na podlagi te uredbe je bilo ugotovljeno, da se določene faze 
priprave DPN podvajajo s procesi, ki se izvedejo po sprejemu DPN in da bi jih bilo treba 
združiti. Hkrati nas na neustrezno implementacijo direktiv opozarja Evropska komisija, saj 
ugotavlja, da je treba na primer okoljevarstveno soglasje bolj povezati z gradbenim 
dovoljenjem, kar vpliva tudi na postopke priprave DPN, kjer se to soglasje praviloma pridobi 
pred sprejemom uredbe o DPN. Od uveljavitve ZUPUDPP je bilo sicer sprejetih 22 DPN-jev, 
vendar nobeden od teh še ni bil v celoti pripravljen skladno s tem zakonom. 

Ministrstvo, pristojno za energijo, je za oblikovanje nacionalnega stališča glede podnebno - 
energetskih ciljev za leto 2030 in določitev nacionalnega cilja povečanja energetske 
učinkovitosti za leto 2020 iz nove Direktive o energetski učinkovitosti pripravilo ažuriranje 
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nacionalnih dolgoročnih energetskih bilanc do leta 2030. Le-te so bile pripravljene v letu 
2010 kot izhodišče za Nacionalni energetski program, katerega osnutek je bil v letu 2011 v 
javni obravnavi, vendar se potem postopek ni nadaljeval. Trenutno je tako aktualen 
Energetski koncept Slovenije (podrobneje predstavljen v 3. poglavju). 

Namen in cilji (SE-03) 

Cilj zgoraj omenjenega zakona je odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti obstoječe zakonodaje 
ter uzakoniti učinkovitejši postopek priprave in sprejema prostorskih aktov, ki bi s svojimi 
rešitvami bolj povezal in usmeril delovanje nosilcev urejanja prostora, obenem pa bi vseboval 
logično sosledje vseh faz, ki so potrebne za pripravo končnega državnega prostorskega 
načrta, še posebej v odnosu do postopkov celovite presoje vplivov na okolje in presoje 
vplivov na okolje po Zakonu o varstvo okolja oziroma Zakonu o ohranjanju narave.  

Glavni cilji na področju umeščanja energetske infrastrukture v prostor so: 

• Spodbujanje izgradnje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov 
energije; 

• Preglednost časovnih načrtov za sprejetje odločitev o vlogah za načrtovanje in 
gradnjo naprav in infrastrukture; 

• Razpoložljivost vsestranskih informacij o obravnavi vlog za izdajo dovoljenja za 
naprave za obnovljive vire energije ter njihovo certificiranje in licenciranje; 

• Poenostavitev in pospešitev upravnih postopkov; 

• Sorazmernost, objektivnost, preglednost in nediskriminatornost pravil, ki urejajo izdajo 
dovoljenj, certificiranje in licenciranje; 

• Preglednost in sorazmernost upravnih stroškov; 

• Poenostavljeni in manj obremenjujoči postopki za izdajo dovoljenj se za manjše 
projekte in decentralizirane naprave za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 

Implementacija ukrepa, kvalitativni ali kvantitativni učinki oziroma glavne ugotovitve 
segmenta so podani v poglavju 3. 

 

Administrativni prihranki na področju Ureditev področja pridobivanja zemljišč in pravic na njih 
ter postopki umeščanja v prostor (glede na vse pridobljene informacije, izvedene intervjuje in 
raziskave na terenu) niso izmerljivi v smislu dejanskih številk, ki bi predstavljale prihranke 
administrativnih stroškov v predpisih RS.  

Za oceno morebitnih administrativnih prihrankov podukrepa Visoke cene zemljišč in 
nepremičnin bi bili na primer potrebni podrobnejši podatki za vse slovenske občine za (vsaj) 
naslednje postavke: 

• demografska analiza in trend gibanja števila prebivalstva, 
• analiza stanja gospodarstva, 

• evidence izdanih gradbenih dovoljenj, 

• velikost, lastništvo, struktura, namenska raba zemljišč, 

• cilji in dokumenti glede prostorskega razvoja občine, 

• ostali podatki za analizo stanja prostora. 

Tovrstna analiza žal presega obseg tega projekta.  

Področje v pričakovanih učinkih predstavlja zmanjšanje stroškov s strani investitorjev, tako 
tujih kot domačih, skrajšanje dolgotrajnosti postopkov pridobivanja zemljišč, povečanje 
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razpoložljivosti in ponudbe komunalno opremljenih zazidljivih zemljišč, primernih za takojšnjo 
uporabo in s tem povečanje razvitosti posameznih občin in degradiranih zemljišč. S 
spremembo občinskih predpisov bo zagotovljena pravna podlaga za pravično odškodnino za 
odkup zemljišč. 

Glede na aktualno stanje podukrepov v Enotnem dokumentu je predvidena celovita 
sistemska ureditev področja vrednotenja nepremičnin in postopkov pridobivanja pravic na 
njih. Predvidevamo, da bo prenovljena zakonodaja vključevala tudi poenostavitev postopkov 
za umeščanje objektov energentske infrastrukture v prostor. Po pridobljenih podatkih s strani 
ministrstva so ukrepi v okviru prostorske zakonodaje v konceptualni fazi in jih še ni mogoče 
podrobneje opisati, še manj pa predvideti njihovih učinkov. Konkretne učinke bo tako možno 
izmeriti ali oceniti šele čez določen čas. Ocena morebitnih prihrankov je pomembno odvisna 
tudi od obsega prometa z zemljišči oz. nepremičninami in s tem povezanih aktivnosti, 
realiziranih cen in drugih dejavnikov, nad čemer pa ni skupnega pregleda in s tem osnove za 
izračune ali ocene. 

 

1.8.2 Izboljšave v zvezi s prostorskimi akti 

Na seznamu ukrepov s področja Zakona o prostorskem načrtovanju bo podukrep 31.4 
Izboljšave v zvezi z prostorskimi akti / Odprava obveščanja občine o nameravani zakoličbi - 
odprava obveznosti investitorja o posredovanju informacije o nameravani zakoličbi objekta 
pristojni občinski upravi zajet v merilni tabeli, ostali ukrepi oziroma podukrepi, ki se 
navezujejo na ta zakon, pa bodo zaradi svoje (ne)možnosti merjenja zajeti v prilagojeni 
obravnavi, kot je to dogovorjeno z naročnikom. Gre za pod/ukrepe: 

• 31.2 Izboljšave v zvezi z prostorskimi akti / Sprejem državnega prostorskega reda; 
• 31.3 Izboljšave v zvezi z prostorskimi akti / Enotni programi opremljanja stavbnih 

zemljišč za območje občine v celoti - omogoča se naknadno sprejemanje programa 
opremljanja. Ukrep omogoča občini večjo fleksibilnost pri sprejemanju programov 
opremljanja stavbnih zemljišč in posledični zajem komunalnega prispevka za 
izvedeno komunalno opremo; 

• 31.5 Izboljšave v zvezi z prostorskimi akti / Tesnejša povezava oziroma integracija 
postopkov prostorskega načrtovanja s postopki celovite presoje vplivov izvedbe 
prostorskih aktov na okolje (postopki CPVO); 

• 31.6 Izboljšave v zvezi z prostorskimi akti / Zgodnejša vključitev sodelovanja 
zainteresirane javnosti pri sprejemanju prostorskih načrtov. 

 

Naknadno je v to področje umeščen še podukrep  

• 26.3 Racionalizacija postopka priprave občinskih prostorskih načrtov (OPN) / Uvedba 
možnosti spreminjanja podrobnejše namenske rabe z OPPN, 

saj je bilo ugotovljeno, da ni mogoče konkretno določiti niti populacije (števila občin (ali 
števila sprememb), ki so urejale spremembe podrobnejše namenske rabe z občinskim 
prostorskim načrtom ali prej na kakšen drug način) niti časa, potrebnega za spreminjanje 
podrobnejše namenske rabe na prejšnji ali sedanji način, ki bi kot pomemben dejavnik 
pokazal morebitne prihranke. 
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1.8.2.1 Korak 1: Opredelitev zakonodaje (http://www .pisrs.si/Pis.web/) 

Sistem prostorskega načrtovanja je celovito prenovo doživel leta 2003 z novim Zakonom o 
urejanju prostora (ZureP-1) in Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1). ZureP je bil nato leta 
2007 za celotno področje prostorskega načrtovanja nadomeščen z Zakonom o 
prostorskem na črtovanju (ZPNa črt) , ta pa je bil v delu, ki se tiče priprave državnih 
prostorskih načrtov, leta 2010 nadomeščen z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev 
državnega pomena v prostor (ZUPUDPP). ZPNačrt  je danes tako eden od štirih krovnih 
zakonov, ki urejajo krovno materijo urejanja prostora in graditve; ureja pa občinsko 
prostorsko načrtovanje, prostorski informacijski sistem in področje opremljanja stavbnih 
zemljišč. 

Zakon je bil od sprejema že nekajkrat spremenjen in dopolnjen, je pa prostorska, gradbena 
in okoljska zakonodaja v fazi prenove, katere namen je zagotovitev učinkovitih postopkov, 
ustrezna vključenost okoljskih vsebin v prostorske in gradbene postopke ter učinkovito 
upravljanje s prostorom in okoljem. V programu dela vlade za leto 2015 je predviden tudi 
sprejem sprememb Zakona o prostorskem načrtovanju. Načrtovanje spremembe bodo 
obravnavane na Vladi konec leta 2015, sprejem v Državnem zboru je predviden spomladi 
2016. Po tem bo možno konkretneje meriti učinke sprememb zakonodaje, tudi na področju 
izboljšav v zvezi s prostorskimi akti. 

Celovita prenova zakonodaje je predvidena v letu 2017, saj nekatere rešitve za premišljeno 
in pretehtano koncipiranje terjajo daljši čas, več analiz in simulacijo primerov v praksi, pa tudi 
spremembe področje, predvsem okoljske zakonodaje.  

 

1.8.2.2 Korak 2: Opredelitev informacijskih obvezno sti 

Za obravnavo zgoraj omenjenih podukrepov s področja Zakona o prostorskem načrtovanju 
se uporabi prilagojen pristop. Učinkov ukrepov ni mogoče izmeriti s standardnim pristopom 
prek določitve IO v meritveni tabeli, zato se lahko obravnava izvede samo v obliki analize 
učinkov, kjer IO niso eksplicitno določene, obravnavan pa je ukrep kot celota. Namesto 
informacijskih obveznosti je v tem koraku podana vsebina podukrepa.  

Omenjeni podukrepi so za namen nadaljnje obravnave opredeljeni kot segmenti: 

• Sprejem državnega prostorskega reda (SE-01); 
• Enotni programi opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine v celoti (SE-02); 

• Tesnejša povezava oz. integracija postopkov prostorskega načrtovanja s postopki 
celovite presoje vplivov izvedbe prostorskih aktov na okolje (postopki CPVO) (SE-03); 

• Zgodnejša vključitev sodelovanja zainteresirane javnosti pri sprejemanju prostorskih 
načrtov (SE-04), 

• Uvedba možnosti spreminjanja podrobnejše namenske rabe z OPPN (SE-05). 

Vsak segment predstavlja zaokroženo področje sprememb, ki ga je možno vsebinsko 
opredeliti, pregledati namen in cilje, pričakovane učinke in tudi izvesti relativno neodvisna 
merjenja učinkov posameznega segmenta, čeprav so segmenti med seboj soodvisni. 

 

1.8.2.3 Sprejem državnega prostorskega reda (SE-01)  

Ugotovljeno je, da se v dosedanji praksi izvajanja postopkov prostorskega načrtovanja in 
postopkov s področja varovanja okolja pojavlja ogromno težav in nejasnosti procesnega 
značaja, kjer posameznim akterjem celoten proces ni vedno popolnoma jasen in 
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nedvoumen. Pojavljajo se različne prakse izvajanja postopka, ki lahko privedejo tudi do takih 
nepravilnosti, da postanejo posamezni sprejeti akti že po uradni veljavnosti tudi neveljavni 
(na primer zaradi odločitve sodišča), kar lahko povzroči posredno izredno veliko 
gospodarsko in javno škodo. Ena od težav se pojavlja pri postopkih priprave in sprejemanja 
prostorskih aktov, kar med drugim pokriva državni prostorski red, ki določa pravila za 
urejanje prostora.  

Kot navaja zakon, za zagotavljanje kakovostnih življenjskih razmer v mestih in na podeželju, 
ohranjanje prepoznavnih značilnosti in vrednot prostora, zagotavljanje poenotenja pravil 
prostorskega načrtovanja ter upoštevanje strokovnih dognanj na področju urejanja prostora 
in prostorskega načrtovanja država izdaja pravila za urejanje prostora, ki tvorijo državni 
prostorski red. Le-ta skladno z državnim strateškim prostorskim aktom določa pravila za 
urejanje prostora na državni, regionalni in lokalni ravni, in sicer: splošna pravila prostorskega 
načrtovanja, pravila za načrtovanje poselitve in pravila za načrtovanje in graditev objektov.  

Sprejetje Prostorskega reda Slovenije je urejeno z Uredbo o Prostorskem redu Slovenije 
(Uradni list RS, št. 122/2004), pokriva pa ga tudi 37.a člen Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO). 
Vsebino, obliko in način priprave državnega prostorskega reda določa Pravilnik o 
podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Prostorskega reda Slovenije ter vrstah njegovih 
strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 42/04). 

Pravila za urejanje prostora, ki jih ureja državni prostorski red, se uporabljajo za:  

1. prostorsko načrtovanje poselitve, gospodarske infrastrukture in krajine;  

2. določanje osnovne in podrobne namenske rabe prostora, meril in pogojev za urejanje 
prostora v strateških in izvedbenih prostorskih aktih na regionalni in lokalni ravni ter 
lokacijskih pogojev za umeščanje prostorskih ureditev ter načrtovanje in graditev objektov;  

3. pripravo strokovnih podlag za izdelavo prostorskih rešitev, utemeljitev in presojo njihove 
sprejemljivosti ter sprejemanje odločitev o izvedbi prostorskih ureditev;  

4. pripravo poenotenih in strokovno utemeljenih prostorskih aktov. 

26. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-
B; Uradni list RS, št. 57/2012) je predvidel, da 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 skladno s šestim 
odstavkom 37.a člena zakona v Uradnem listu RS objavi prvi seznam pravil državnega 
prostorskega reda. Sedaj veljavni krovni državni prostorski akt je v Državnem zboru RS 
sprejet Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije  (Uradni list RS, št. 76/2004). 
SPRS je temeljni državni strateški prostorski akt, s katerim je bil v Sloveniji uveljavljen 
koncept vzdržnega prostorskega razvoja ter je skupaj s Strategijo razvoja Slovenije krovni 
dokument za usmerjanje prostorskega razvoja v Sloveniji in osnova za usklajevanje 
sektorskih politik.  

Ministrstvo pristojno za prostor je v letu 2013 začelo z aktivnostmi prenove prostorske 
politike in pripravo nove prostorsko-razvojne strategije do leta 2030 (v nadaljevanju SPRS 
2030). SPRS 2030 bo temeljni dolgoročni prostorsko-razvojni dokument Republike Slovenije 
s cilji, prioritetami in zasnovo prostorskega razvoja do leta 2030, ki bo vključevala izzive 
prihodnjega razvoja družbe, ter s srednjeročnim, akcijskim delom za obdobje 2014 - 2020, ki 
bo vključeval podrobnejše kvantificirane cilje v navezavi na izvajanje kohezijske politike v 
novem programskem obdobju. 
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Namen in cilji (SE-01) 

Obstoječi red je zastarel in ga ni več možno spreminjati. Nov državni prostorski red bo 
zagotovil poenotenje in racionalizacijo regulacije prostora v občinskih prostorskih aktih in pri 
izvedbi samih gradenj in s tem povečal pravno in investicijsko varnosti. Zaradi subsidiarne 
narave uporabe prostorskega reda bodo občine praviloma lahko zmanjšale obseg regulative 
v OPN, saj se bodo lahko neposredno sklicevale na državno pravo. Državni prostorski red 
pomeni poenotenje regulacije širom občin v delih, kjer bi se občine za to odločile (še vedno 
bodo možna odstopanja zaradi lokalnih specifik), takšno poenotenje pa pomeni tudi bolj 
homogeno investicijsko okolje. 

Namen je omogočiti sprejem državnega prostorskega reda, ne kot prostorskega akta, 
temveč kot zbirke predpisov.  

Implementacija ukrepa, kvalitativni ali kvantitativni učinki oziroma glavne ugotovitve 
segmenta so podani v poglavju 3. 

 

1.8.2.4 Enotni programi opremljanja stavbnih zemlji šč za obmo čje občine v celoti (SE-
02) 

Skladno s sprejeto Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč bi morale vse 
občine do leta 2007 pripraviti programe opremljanja stavbnih zemljišč. Nekatere občine tega 
programa še vedno nimajo in zaračunavajo komunalne prispevke skladno s Pravilnikom o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja 
stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme. Sprejete programe opremljanja 
stavbnih zemljišč naj bi občine posredovale MZIP, vendar je bilo v zadnjem obdobju 
programov zelo malo. S programom opremljanja se določi komunalno opremo in drugo 
gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zgraditi in rekonstruirati skladno s prostorskim 
aktom občine in roke za gradnjo komunalne opreme po posameznih enotah urejanja 
prostora. Za komunalno opremo se določijo tudi podlage za odmero komunalnega prispevka. 
S programi opremljanja stavbnih zemljišč so določeni tudi roki za gradnjo komunalne opreme 
po posameznih enotah urejanja prostora, ocenjena je višina stroškov izgradnje, na tej osnovi 
pa se določi tudi podlage za odmero komunalnega prispevka.  

Namen in cilji (SE-02) 

Namen enotnih programov opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine v celoti je 
predvsem omogočiti občinam večjo fleksibilnost pri sprejemanju programov opremljanja 
stavbnih zemljišč in posledični zajem komunalnega prispevka za izvedeno komunalno 
opremo. 

Občini se omogoča naknadni sprejem programa opremljanja, če je opremljanje izvedla brez 
njega. Naknaden sprejem programa opremljanja verificira že izvedeno opremljanje in občini 
omogoči zaračunavanje komunalnega prispevka za tako izvedeno komunalno opremo. 

Implementacija ukrepa, kvalitativni ali kvantitativni učinki oziroma glavne ugotovitve 
segmenta so podani v poglavju 3. 

 

1.8.2.5 Tesnejša povezava oz. integracija postopkov  prostorskega na črtovanja s 
postopki celovite presoje vplivov izvedbe prostorsk ih aktov na okolje (SE-03) 

Normativni program dela Vlade RS za leto 2015 predvideva potrditev sprememb in 
dopolnitev prostorske in gradbene zakonodaje na Vladi RS v novembru 2015, sprejem v 
državnem zboru pa v začetku leta 2016. Eno pomembnejših področij je tudi področje 
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integracij okoljskih presoj s postopki prostorskega načrtovanja in gradbenega dovoljevanja. 
Na področju prostorskega načrtovanja in področju celovite presoje vplivov na okolje so v 
preteklosti že bili nekateri poizkusi večje integracije oziroma vsaj sinhronizacije obeh 
postopkov, še vedno pa obstaja še nekaj rezerve za bolj optimalno povezavo obeh. 
Ministrstvo za okolje in prostor z internimi organizacijskimi ukrepi to že izboljšuje, še vedno 
pa obstajajo možnosti in potrebe po izboljšavi tudi na zakonski ravni. 

Namen in cilji (SE-03) 

Poleg same integracije okoljskih presoj s postopki prostorskega načrtovanja in gradbenega 
dovoljevanja je namen ukrepa posledično tudi ustrezna organizacija samega ministrstva, 
pristojnega za okolje, odprava podvajanja nekaterih faz, zmanjšanje papirnega poslovanja z 
uvedbo elektronskega poslovanja in podpornih aplikacij, torej predvsem razbremenitve v sferi 
upravnega poslovanja.  

Implementacija ukrepa, kvalitativni ali kvantitativni učinki oziroma glavne ugotovitve 
segmenta so podani v poglavju 3. 

 

1.8.2.6 Zgodnejša vklju čitev sodelovanja zainteresirane javnosti pri spreje manju 
prostorskih na črtov (SE-04) 

Prostorski akti imajo predpisane postopke za predstavitev javnosti, ki pa se izvedejo v fazi 
izdelanega »predloga« (ta temelji na projektni nalogi pripravljavca in na strokovnih rešitvah 
»izdelovalca«), pri čemer se lahko zgodi, da javnost preveč »odtujeno« pripravljen predlog ali 
posamezne njegove dele zavrne, kar povzroči, da je treba predlog predelati in ponovno 
razgrniti. Da bi se temu izognili, bi bilo treba vsebinjenje prostorskega akta obravnavati 
skupaj s prizadeto javnostjo že v času priprav (kar priporočajo EU direktive s področja 
varstva okolja skupaj s primeri dobre prakse), pri čemer bi potem zadostovala samo ena 
uradna razgrnitev; v praksi se sicer vodi postopke javne razgrnitve, pritožb in pripomb, pri 
čemer so največkrat pripomb ne upošteva – rezultat je nezadovoljstvo in pregon po sprejetju 
in uveljavitvi posameznega prostorskega akta – ker gre vedno za vsebine, ki tako ali drugače 
zadevajo področje varstva okolja v najširšem smislu, kot ga opredeljuje Zakon o varstvu 
okolja in nadrejene EU direktive ter strategije in deklaracije, sledijo v končni fazi pritožbe na 
EU komisijo za varstvo okolja (ali na tisto za človekove pravice …). 

Upoštevati je treba še, da se pogoji za sodelovanje javnosti razlikujejo glede na nivo 
prostorskega načrtovanja, torej ali gre za načrtovanje na državni ravni ali na ravni lokalnih 
skupnosti. Prvo ureja Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, 
drugo pa Zakon o prostorskem načrtovanju. 

Sodelovanje javnosti pri sprejemanju državnih prostorskih načrtov (DPN) je načeloma dobro 
urejeno, saj je omogočeno v vseh treh bistvenih fazah postopka, to so: pobuda za sprejem 
DPN, študija variant ter osnutek/predlog DPN. V vseh treh fazah namreč poteka javna 
razgrnitev dokumentov, na katere lahko javnost (fizične osebe, civilne iniciative ali NVO) 
podajajo svoje komentarje in pripombe. Javna razgrnitev in rok za njihovo vložitev traja 
najmanj 30 dni. Vsa obvestila o javnih razgrnitvah v postopkih DPN so dostopna na spletni 
strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Za podajanje pripomb ni predvidenega ali 
formaliziranega obrazca. 

Pri sprejemanju občinskih prostorskih načrtov (OPN) in občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov (OPPN) je možno sodelovanje samo v eni fazi postopka, to je v fazi javne razgrnitve 
dopolnjenega osnutka OPN ali OPPN. Javna razgrnitev in rok za podajo pripomb javnosti 
(fizičnih oseb, civilnih iniciativ, NVO) traja najmanj 30 dni. Občina preuči pripombe in 
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predloge javnosti in do njih zavzame stališče, kar objavi na krajevno običajen način in na 
spletu. Podrobneje je vsebina urejena v 50. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 
Pomembno pa je poudariti, da pobude in pripombe, podane v okviru javnih razgrnitev 
oziroma javnih obravnav v postopkih prostorskega načrtovanja, niso obvezujoče, so pa 
pripravljalci plana dolžni do njih zavzeti stališča in to objaviti.  

Faza dopolnjenega osnutka OPN ali OPPN je že razmeroma pozna za prvo seznanjanje 
javnosti z vsebino določene prostorske ureditve, saj podajanje bistvenih novih alternativnih 
rešitev ni več možno, glavne usmeritve pa so že izbrane. Potrebna bi bila javna razgrnitev že 
v fazi oblikovanja osnutka OPN ali OPPN. Za obvestila o javnih razgrnitvah v postopkih 
sprejemanja OPN ali OPPN ni enotnega spletnega portala. Občine objavljajo te informacije 
na svojih spletnih straneh oziroma v svojih informacijskih sistemih, ki jih podpirajo 
komercialni ponudniki, kot so na primer PISO, e-Občina, itd. Objave se opravijo tudi na 
krajevno običajen način, lahko v lokalnem glasilu itd.. 

Ministrstvo za okolje in prostor je že leta 2011 vsem občinam v Sloveniji poslalo priporočilo 
za zgodnejše vključevanje javnosti v postopke priprave prostorskih aktov lokalnih skupnosti. 
V okviru omenjenih priporočil se občinam svetuje, da pričnejo z aktivnosti povezanimi z 
vključevanjem javnosti takoj po sprejemu sklepa o začetku priprave OPN (v določenih 
primerih tudi OPPN). Predlagana je javna objava poziva za sodelovanje zainteresirane 
javnosti v procesu priprave osnutka ter sodelovanje javnosti s pomočjo strokovno vodenih in 
ciljno naravnanih delavnic za seznanitev javnosti. Vključevanje javnosti v urejanje prostora 
namreč vpliva na stopnjo odgovornosti uporabnikov z stanje v prostoru, povečuje 
verodostojnost sprejetih odločitev, prispeva h kakovosti stanja in rabe prostora ter krepi 
pripadnost skupnosti.  

Že Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) 
med temeljnimi načeli posebej izpostavlja načelo javnosti kot eno glavnih načel na vseh 
nivojih prostorskega načrtovanja. Tako morajo pri prostorskem načrtovanju pristojni državni 
in občinski organi, ki so odgovorni za pripravo prostorskih aktov, omogočati izražanje 
interesov posameznic in posameznikov, skupin prebivalstva in udeležbo vseh zainteresiranih 
oseb v postopkih pripravljanja in sprejemanja prostorskih aktov.  

Zgodnje vključevanje javnosti v pripravo prostorskih aktov sicer morda navidezno podaljšuje 
sam postopek priprave prostorskih aktov, vendar izkušnje prav nasprotno kažejo, da se 
celoten čas priprave dejansko skrajša, če se v začetni fazi nameni dovolj časa in angažiranja 
javnosti. Z izključevanjem in ignoriranjem javnosti sicer formalni postopki na začetku hitreje 
stečejo, vendar kasneje pogosto pride do konflikta z javnostmi, kar lahko proces načrtovanja 
morda upočasni ali pa celo vpliva na njegovo popolno zaustavitev. Z dobrim in kakovostnim 
vključevanjem javnosti ter rezultati tega sodelovanja sprejete formalne odločitve pristojnih 
organov dobijo tudi svojo legitimnost, kakovost predpisov je boljša, zavzetost deležnikov za 
upoštevanje predpisov večja, število kršitev predpisov pa manjše. 

Namen in cilji (SE-04) 

Z načrtovanimi spremembami Zakona o prostorskem načrtovanju so predvidene tudi 
spremembe na področju vključevanja javnosti, s poudarkom na zgodnji vključitvi (na primer 
obvezna razgrnitev osnutka prostorskega akta oziroma ali pa posvetovanje še pred samim 
začetkom uradnega postopka). Nekatere občine že danes izvajajo takšen pristop, zavedajoč 
se, da zakon določa zgolj minimalni standard participacije, vendar bi za bolj enotno in 
transparentno prakso potrebovali tudi zakonsko določitev takšnega vključevanja.  
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Implementacija ukrepa, kvalitativni ali kvantitativni učinki oziroma glavne ugotovitve 
segmenta so podani v poglavju 3. 

 

1.8.2.7 Uvedba možnosti spreminjanja podrobnejše na menske rabe z OPPN (SE-05) 

56.a člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS št. 57/12) določa spremembo podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom. 

1) Sprememba podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev z občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom se dopusti brez poprejšnje spremembe občinskega 
prostorskega načrta, če: 

• je sprememba potrebna za izvedbo občinskega razvojnega programa oziroma 
drugega razvojnega projekta skladno z regionalnim razvojnim programom in 

• je sprememba skladna s strateškim delom občinskega prostorskega načrta oziroma 
občinskim strateškim prostorskim načrtom, če je ta sprejet kot samostojni akt. 

(2) Brez poprejšnje spremembe občinskega prostorskega načrta so z občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom dopustne naslednje spremembe podrobnejše namenske rabe: 

• iz območij proizvodnih dejavnosti v območja centralnih dejavnosti, območja 
stanovanj, posebna območja, območja zelenih površin; 

• iz območij centralnih dejavnosti v območja stanovanj, posebna območja, območja 
zelenih površin; 

• iz območij stanovanj v območja centralnih dejavnosti, posebna območja, območja 
zelenih površin; 

• iz posebnih območij v območja zelenih površin; 

• znotraj območij in površin podrobnejše namenske rabe prostora, kadar so v 
občinskem prostorskem načrtu te določene podrobneje od predpisanih. 

(3) Podrobnejša namenska raba iz prejšnjega odstavka se lahko spreminja na delu območja 
oziroma na celotnem območju, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. 

(4) Občinski podrobni prostorski načrt po tem členu se pripravi na način in po postopku, kot 
ga ta zakon določa za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta, vključno s 
predložitvijo njegovega osnutka ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, zaradi odločitve o 
izvedbi celovite presoje vplivov na okolje. 

(5) Občina po sprejemu občinskega podrobnega prostorskega načrta, na podlagi katerega so 
nastale spremembe podrobnejše namenske rabe, te spremembe vnese v občinski prostorski 
načrt po postopku, kot je določen s 53.a členom tega zakona. 

Namen in cilji (SE-04) 

Podrobnejša namenska raba se določa z OPN, rešitev pa omogoča, da tudi z OPPN kot 
sicer hierarhično nižjim aktom. Povečuje se prožnost prostorskega načrtovanja, saj za 
nekatere spremembe podrobnejše namenske rabe ne bo treba najprej spreminjati OPN. 
Ukrep za nekatere spremembe podrobnejše namenske rabe pomeni prihranek izvedbe 
celotnega postopka spreminjanja OPN kot hierarhično višjega akta, saj se lahko sprememba 
izvede v samem OPPN. 

Implementacija ukrepa, kvalitativni ali kvantitativni učinki oziroma glavne ugotovitve 
segmenta so podani v poglavju 3. 
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Pri ukrepih na področju izboljšav v zvezi s prostorskimi akti o zniževanju administrativnih 
bremen v neposrednem smislu težko govorimo, vsekakor pa bi se na dolgi rok lahko bolj 
razbremenili in poenotili občinski prostorski akti, kar bi prispevalo k preglednejšemu in 
varnejšemu investicijskemu okolju.  

Tako na primer glede na nedorečenost DPR ni možno kvantificirati, koliko bi objavljene 
zbirke DPR prispevale k učinkovitejši pripravi OPN. Podobno ni možno kvantificirati, koliko 
prihranka bi dosegli pri vseh deležnikih, ki uporabljajo OPN (na primer upravne enote pri 
izdaji gradbenih dovoljenj), ker bi bili na osnovi zbirk DPR pripravljeni OPN bolj enotni in 
usklajeni. Gre namreč za dolgoročen projekt, katerega učinki bodo vidni šele na daljši rok. 

Ukrep enotnih programov opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine v celoti ni bil 
realiziran. Gre za varianto sprememb ZPNačrt-B iz leta 2012, za katero pa je bilo že takrat 
odločeno, da ni primerna. Tesnejša integracija oz. inkorporacija postopkov prostorskega 
načrtovanja ter postopkov okoljskih presoj bo urejena v novem Zakonu o urejanju prostora, 
pri čemer pa postopkov ne bo možno racionalizirati brez sprememb v okoljski zakonodaji, 
tudi oziroma še zlasti na nivoju podzakonskih predpisov.  

V spremembah prostorske zakonodaje je predvidena tudi dodatna možnost sodelovanja 
javnosti, kjer bo le-ta vključena že v fazi osnutka akta, in ne šele kasneje, kot je to v navadi 
zdaj in je pogosto že prepozno. Učinki še niso neposredno finačno izmerljivi. Enako velja za 
možnost spremembe podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom, česar zaenkrat še ni izvajala nobena od anketiranih občin.  

Učinkov sprememb  teh podukrepov tako trenutno ni mogoče finančno ovrednotiti. 

 

1.8.3 Poenostavitev postopkov na podro čju Zakona o ohranjanju narave  

Ukrep s področja Zakona o ohranjanju narave bo zaradi svoje obširnosti in (ne)možnosti 
merjenja zajet v prilagojeni obravnavi na način, kot je to dogovorjeno z naročnikom. Gre za 
ukrep 34. Poenostavitev postopkov na področju Zakona o vodah in Zakona o ohranjanju 
narave. Del ukrepa, ki je vezan na Zakon o vodah, je že obravnavan znotraj ukrepa 33. 
Poenostavitve na področju vodnih pravic in dovoljenja, tako da bodo znotraj ukrepa 34 
obravnavane poenostavitve, vezane na Zakon o ohranjanju narave. 

 
1.8.3.1 Korak 1: Opredelitev zakonodaje (http://www .pisrs.si/Pis.web/) 

Ukrep 34. Poenostavitev postopkov na področju Zakona o vodah in Zakona o ohranjanju 
narave pokriva Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999, 31/2000 - popr., 
110/2002 - ZGO-1, 119/2002, 41/2004, 61/2006 - ZDru-1, 32/2008 - odl. US, 8/2010 - ZSKZ-
B, 46/2014). 

Z zadnjo spremembo Zakona o ohranjanju narave iz leta 2014 se je v 105. členu tega 
zakona uredilo nekaj zadev z vidika zmanjšanja administrativnih bremen v povezavi z 
gradnjo. 

Osnovni namen noveliranja Zakona o ohranjanju narave je bil odprava administrativnih ovir 
in bremen ter poenostavitev nekaterih postopkov z namenom zagotovitve boljšega 
zakonodajnega okolja ob enakem učinku na področju ohranjanja narave, uskladitev s 
spremembami sistemske zakonodaje, manjše uskladitve z EU predpisi in ureditev vožnje v 
naravnem okolju z vozili na motorni pogon. V obeh primerih ne gre za konceptualne 
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spremembe, pač pa za poenostavitve/opustitve določenih postopkov brez škode za 
varovanje voda oziroma narave.  

 

1.8.3.2 Korak 2: Opredelitev informacijskih obvezno sti 

Za obravnavo zgoraj omenjenega ukrepa s področja Zakona o ohranjanju narave se uporabi 
prilagojen pristop. Učinkov ukrepa ni mogoče izmeriti s standardnim pristopom prek določitve 
IO v meritveni tabeli, zato se lahko obravnava izvede samo v obliki analize učinkov, kjer IO 
niso eksplicitno določene, obravnavan pa je ukrep kot celota. Namesto informacijskih 
obveznosti je v tem koraku podana vsebina ukrepa.  

Znotraj obravnavanega ukrepa so izpostavljena tri vsebinsko povezana področja, ki bodo 
obravnavana kot zaključena celota: 

• Izdaja naravovarstvenega soglasja s pogoji; 
• Omejitev časovne veljavnosti naravovarstvenih soglasij; 

• Izdaja okoljevarstvenega soglasja in naravovarstvenega soglasja za isti poseg v 
naravo. 

Namen in cilji  

Namen obravnavanega ukrepa je bil urediti (podane so spremembe v zakonodaji): 

• Izdajo naravovarstvenega soglasja s pogoji: ministrstvo lahko izda naravovarstveno 
soglasje, v katerem se na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, določijo 
pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati pri nadaljnji rabi objekta, 
da bi preprečil, zmanjšal ali odstranil škodljive vplive na naravo. Ministrstvo lahko izda 
tudi naravovarstveno soglasje, v katerem se določijo pogoji, ki jih mora nosilec 
nameravanega posega upoštevati v času gradnje. 

• Omejitev časovne veljavnosti naravovarstvenih soglasij (kar se smiselno nanaša tudi 
na naravovarstvene pogoje): naravovarstveni pogoji prenehajo veljati, če v dveh letih 
po njihovi izdaji ni vložena vloga za pridobitev naravovarstvenega soglasja, 
naravovarstveno soglasje pa preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo 
soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. Če je za 
poseg v naravo treba pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov, 
naravovarstveno soglasje preneha veljati, če zahteva za izdajo gradbenega 
dovoljenja ni vložena v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. 

• Izdajo okoljevarstvenega soglasja in naravovarstvenega soglasja za isti poseg v 
naravo: v primeru izdaje okoljevarstvenega soglasja za isti poseg v naravo se 
naravovarstveno soglasje ne izdaja. Če je za gradnjo objekta iz prvega odstavka 105. 
člena predpisan postopek presoje vplivov na okolje skladno s predpisi, ki urejajo 
varstvo okolja, se namesto naravovarstvenega soglasja izda okoljevarstveno 
soglasje. 

Cilji predlaganega zakona so bili: 

• odprava administrativnih ovir in bremen, 

• racionalizacija in povečanje učinkovitosti na področju organiziranosti ohranjanja 
narave, 

• poenostavitev nekaterih upravnih postopkov ob ohran itvi namena ohranjanja 
narave, 

• odprava ugotovljenih neskladij z evropskimi predpisi, 
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• celovita ureditev vožnje v naravnem okolju. 

 

Obravnavane spremembe zakona pokrijejo predvsem dva cilja, ki sta označena s krepkim 
tiskom. Uvedba predlaganih rešitev pomeni dolgoročno poenostavitev oziroma zmanjšanje 
števila postopkov, odpravljajo se administrativne ovire, ki so bile zaznane v praksi ter 
opravljajo uskladitve z drugo sistemsko zakonodajo ter postopki. 

Implementacija ukrepa, kvalitativni ali kvantitativni učinki oziroma glavne ugotovitve 
segmenta so podani v poglavju 3. 

 

Učinki, ki so izmerljivi na tem področju, so vezani predvsem na ugotovljene neučinkovitosti 
prejšnje različice zakona, med drugim tudi: 

• neustrezno ureditev, ko je zgolj dokončnost konkretnih dovoljenj za poseg in naravo 
ter naravovarstvenih soglasij, na podlagi katerih je možno izvesti posege oziroma 
pridobiti nadaljnja dovoljenja, dovolj za poseganje v naravo. S strani Evropske 
komisije je bilo opozorjeno, da taka ureditev ni ustrezna in da je primernejša ureditev 
pravnomočnost zadevnih upravnih odločb. Poleg tega po veljavnem zakonu časovne 
omejitve veljavnosti teh dovoljenj ni, pri čemer pa je narava dinamičen organizem in 
se pogoji za poseg, če se le-ta v določenem času ne izvede, lahko bistveno 
spremenijo; 

• neustreznost obstoječe ureditve pri naravovarstvenem soglasju, ki ne omogoča 
izdajanja soglasja s pogoji, kar pa je za poenostavitev postopkov in hkratno 
doseganje ciljev varstva narave nujno potrebno. 

 

1.8.4 Vodarske evidence 

Na seznamu ukrepov s področja Zakona o varstvu okolja bo ukrep 37 Vzpostavitev, redno 
nadgrajevanje ter dopolnjevanje in javna objava vodarskih evidenc zaradi svoje (ne)možnosti 
merjenja zajet v prilagojeni obravnavi, kot je to dogovorjeno z naročnikom. Ostali ukrepi, ki 
se nanašajo na ta zakon, bodo zajeti v merilni tabeli.  

 

1.8.4.1 Korak 1: Opredelitev zakonodaje (http://www .pisrs.si/Pis.web/) 

Ukrep 37. Vzpostavitev, redno nadgrajevanje ter dopolnjevanje in javna objava vodarskih 
evidenc pokriva Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), 154.-156. člen., ki opredeljuje podatke, ki se morajo 
zbirati na področju vodarskih evidenc. Podrobneje vodno knjigo in vodni kataster 
opredeljujeta Pravilnik o vodni knjigi in Pravilnik o vodnem katastru. 

Na podlagi 157. člena Zakona o vodah in 105. člena Zakona o varstvu okolja, je bil 2012 
izdan Pravilnik o vodni knjigi (Uradni list RS, št. 10/12), 2. in 3. člen: Agencija Republike 
Slovenije za okolje vodi vodno knjigo (v elektronski obliki, v okviru portala eVode). Pravilnik o 
vodni knjigi določa podrobnejšo obliko in način vodenja vodne knjige, način posredovanja 
listin, sporočanja podatkov in dostopa do vodne knjige. Vodna knjiga je sestavljena iz 
evidence o podeljenih vodnih pravicah in evidence o izdanih vodnih soglasjih ter zbirke listin. 

Na podlagi 157. člena Zakona o vodah in 105. člena Zakona o varstvu okolja pa je bil 2013 
izdan Pravilnik o vodnem katastru (Uradni list RS, št. 20/2013), 2. in 3. člen: Agencija 
Republike Slovenije za okolje vodi vodni kataster (v elektronski obliki, v okviru portala 
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eVode). Pravilnik o vodnem katastru določa obliko in način vodenja vodnega katastra, način 
sporočanja podatkov, ki sestavljajo vodni kataster, ter dostop do podatkov iz vodnega 
katastra. Vodni kataster je sestavljen iz popisa voda ter popisa vodnih objektov in naprav. 
Popis voda sestavljajo zbirke podatkov iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika. Popis 
vodnih objektov in naprav sestavljata zbirki vodne infrastrukture skladno s predpisom, ki 
ureja določitev vodne infrastrukture, ter vodnih objektov in naprav skladno s predpisom, ki 
ureja vode. 

 

1.8.4.2 Korak 2: Opredelitev informacijskih obvezno sti 

Ugotovljeno je, da so bili marsikateri vodarski podatki (na primer karte razredov poplavne 
nevarnosti za potrebe prostorskega načrtovanja in graditve objektov) že naročeni, pripravljeni 
in plačani, a nikoli sistematično urejeni, združeni in javno objavljeni. Na področju 
obvladovanja poplavne ogroženosti sta bili v preteklem letu sicer že vzpostavljena t.i. 
Integralna karta razredov poplavne nevarnosti RS in Evidenca poplavnih dogodkov za 
obdobje 1980-2010, ki sta obe že javno objavljeni in dostopni na spletni strani Agencije RS 
za okolje (Atlas okolja). Obstoječe evidence je treba redno nadgrajevati. Vzpostaviti in javno 
objaviti pa je treba še druge vodarske evidence (na primer javna objava načrtovanih 
vodarskih investicij, evidenca vplivov in obremenitev na vode itd.), ki bodo na dolgi rok 
pripomogle k bolj kakovostnemu in časovno optimiziranemu prostorskemu načrtovanju in 
graditvi objektov. 

Namesto informacijskih obveznosti je v tem koraku vsebina ukrepa opredeljena kot vsebina 
za nadaljnjo obravnavo.  

Namen in cilji 

V zadnjih letih se je na področju upravljanja z vodami vzpostavilo oziroma se še vedno 
vzpostavlja veliko različnih evidenc, ki so jih izdelovale različne inštitucije za različne 
namene. Do zdaj ni bilo centralnega upravljanja teh zbirk podatkov, dostop javnosti do njih 
pa je bil omejen. V veliko primerih celo različni organi državne uprave niso vedeli, katere 
zbirke podatkov so na voljo. 

Namen projekta eVode je popisati in zbrati vse podatkovne zbirke s področja upravljanja z 
vodami na enem mestu, definirale se bodo tudi zbirke, ki jih je treba posodobiti ali na novo 
vzpostaviti. Ministrstvo bo vse baze podatkov, potrebne za upravljanje voda, ki so bile do 
sedaj razpršene po različnih inštitucijah, preneslo na Agencijo RS za okolje, kar bo pocenilo 
vzdrževanje in povečalo kakovost baz podatkov, ki so v javnem interesu. Podatkovne zbirke 
bodo javno objavljene in dostopne najširšemu krogu uporabnikov, prek sodobnih e-storitev.  

Implementacija ukrepa, kvalitativni ali kvantitativni učinki oziroma glavne ugotovitve 
segmenta so podani v poglavju 3. 

 

Učinki tega ukrepa še niso neposredno izmerljivi. Vzpostavitev spletnega portala in javna 
objava evidenc, strokovnih študij, podatkov itd. bo pripomogla k odpravi administrativnih 
ovir  za učinkovitejše (lažje, hitrejše in cenejše) prostorsko načrtovanje, načrtovanje investicij, 
pridobivanje podatkov v raziskovalne namene idr. Postopki s področja urejanja prostora in 
graditve objektov bodo zaradi tega krajši in cenejši. 

Ker bodo izboljšave oziroma koristi vzpostavitve portala eVODE vplivale na celotno izvajanje 
procesov urejanja prostora in graditve objektov kot tudi upravljanja z vodami, stroški, ki bodo 
s tem povezani oziroma zmanjšanje bremen, niso izmerljivi v smislu dejanskih številk, ki bi 
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predstavljale prihranke administrativnih stroškov v predpisih RS. Gre predvsem za posredne 
prihranke (hitrejši dostop do podatkov, lažje vodenje projektov, postopkov, večja 
transparentnost na področju upravljanja z vodami, hitrejša in lažja priprava gradiv za 
prostorsko načrtovanje, generiranje zelenih delovnih mest).  

 

1.8.5 Vzpostavitev prostorskega informacijskega sis tema  
Na seznamu ukrepov s področja Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije  bo 
podukrep 41.2 Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema (eGraditev) / Nadgraditi 
obstoječ (video) strežnik v smislu izdelave aktivne spletne strani, ki omogoča varen prenos 
podatkov v sistem in dostop do podatkov iz sistema. Na ta način bi Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor objavljalo podatke o DPN v pripravi, do katerega bi dostopali vsi 
pristojni nosilci urejanja prostora zaradi svoje (ne)možnosti merjenja zajet v prilagojeni 
obravnavi, kot je to dogovorjeno z naročnikom. Drugi podukrep, ki se nanaša na ta zakon, bo 
zajet v merilni tabeli.  

 

1.8.5.1 Korak 1: Opredelitev zakonodaje (http://www .pisrs.si/Pis.web/) 

Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije – ZIPI (Uradni list RS, št. 8/2010) je 
dne 26. 1. 2010 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 20. 2. 2010.  
Zakon določa pravila za vzpostavitev in zagotavljanje infrastrukture za prostorske informacije 
v Republiki Sloveniji. Infrastrukturo za prostorske informacije sestavljajo metapodatki, zbirke 
prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki, omrežne storitve in 
tehnologije, dogovori o souporabi zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi 
podatki, dostopu do njih in njihovi uporabi ter mehanizmi in postopki za usklajevanje in 
spremljanje ravnanja po ZIPI.  
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2007/2/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za 
prostorske informacije v Evropski skupnosti – INSPIRE (UL L št. 108, z dne 25.04.2007, str. 
1).  

 

1.8.5.2 Korak 2: Opredelitev informacijskih obvezno sti 

Za obravnavo zgoraj omenjenega ukrepa s področja Zakona o infrastrukturi za prostorske 
informacije  se uporabi prilagojen pristop. Učinkov ukrepa ni mogoče izmeriti s standardnim 
pristopom prek določitve IO v meritveni tabeli, zato se lahko obravnava izvede samo v obliki 
analize učinkov, kjer IO niso eksplicitno določene, obravnavan pa je ukrep kot celota. 
Namesto informacijskih obveznosti je v tem koraku vsebina podukrepa opredeljena kot 
vsebina za nadaljnjo obravnavo.  

Namen in cilji 

Glavni cilj programa projektov eProstor je vzpostavitev manjkajočih zbirk prostorskih 
podatkov (zbirke podatkov o upravnih aktih na področju graditve, zbirke prostorskih aktov, 
zbirke pravnih režimov ...) ter uvajanje elektronskega poslovanja na področju graditve 
(eGraditev) in načrtovanja prostora (ePlan). Z dokončno vzpostavitvijo prostorskega 
informacijskega sistema bo imela: 

• javna uprava na enem mestu zbrane (enotna vstopna točka) in poenotene 
najpomembnejše informacije o prostoru ter informatizirane postopke prostorskega 
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načrtovanja (ePlan – informatizacija procesa priprave prostorskih aktov) in graditve 
objektov (eGraditev – elektronsko gradbeno dovoljenje), 

• strokovna in širša javnost dostop do informacij o stanju v prostoru in informacijsko 
podprte življenjske dogodke na področju prostorskega načrtovanja in graditve 
objektov. 

Ravno to dvoje je pomemben dejavnik tudi pri obravnavanem podukrepu vzpostavitve 
prostorskega informacijskega sistema (eGraditev) in sicer nadgraditvi obstoječega (video) 
strežnika v smislu izdelave aktivne spletne strani, ki bo omogočala varen prenos podatkov v 
sistem in dostop do podatkov iz sistema. Na ta način bi Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor objavljalo podatke o DPN v pripravi, do katerega bi dostopali vsi pristojni nosilci 
urejanja prostora.    

Namen Prostorskega informacijskega sistema (v nadaljevanju: PIS) je podpora državi in 
občinam na področju urejanja prostora in graditve objektov, predvsem pri:  

• pospeševanju izvajanja politike urejanja prostora na državni in lokalni ravni,  
• izboljšanju postopkov na področju načrtovanja prostora in graditve objektov,  

• zagotavljanju večje dostopnosti podatkov na področju urejanja prostora,  

• nudenju podpore državi in občinam pri umeščanju posegov v prostor, predvsem 
investicij v javne objekte strateškega pomena in  

• pospeševanju e-poslovanja v javni upravi na področju načrtovanja prostora in 
graditve objektov.  

PIS med drugim vključuje zbirke:  

• prostorskih aktov, 
• pravnih režimov in  

• upravnih aktov s področja graditve.  

V zbirki prostorskih aktov so zbrani podatki o občinskih in državnih prostorskih aktih (na 
primer občinski prostorski načrti (OPN), državni prostorski načrti (DPN)).  

V postopku priprave občine posredujejo podatke iz/o občinskih prostorskih aktov/ih na 
Ministrstvo za okolje in prostor v elektronski obliki (ta del je torej že urejen elektronsko). 
Ministrstvo te podatke odloži na spletni strežnik, kjer so na voljo različnim subjektom glede 
na vlogo v postopku priprave prostorskega akta (na primer nosilci urejanja prostora, javnost).  

Cilj je, da bodo vsa gradiva na voljo na strežniku v elektronski obliki in bodo do tega lahko 
dostopali vsi deležniki. Tako bi bil postopek priprave DPN hitrejši in prijaznejši do vseh 
udeleženih. 

Implementacija ukrepa, kvalitativni ali kvantitativni učinki oziroma glavne ugotovitve 
segmenta so podani v poglavju 3. 

 

Pri sami vzpostavitvi (video)strežnika naj bi po ugotovitvah šlo predvsem za tehnični vidik 
izboljševanja opreme in sredstev Ministrstva za okolje in prostor, zato tukaj ni moč govoriti o 
administrativni razbremenitvi in prihrankov ni mogoče izmeriti. Gre predvsem za kakovosten 
učinek: način dostopa do dokumentov je enostavnejši in preglednejši. 
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1.8.6 Poenostavitve in administrativne razbremenitv e postopkov na podro čju 
prostorske zakonodaje  

Na seznamu ukrepov s okolja in prostora je tudi ukrep 29. Poenostavitve in administrativne 
razbremenitve postopkov na področju prostorske zakonodaje / Poenostavitev postopkov pri 
pridobivanju prostorskih in okoljskih dovoljenj v eno samo dovoljenje pri posegih v prostor 
(29.4.), za katerega je bilo z naročnikom dogovorjeno, da se obravnava v okviru koncepta 
»vse na enem mestu« v končnem poročilu. Koncept »vse na enem mestu« sicer presega 
okvire tega projekta, so pa podani okvirni predlogi glede možne poenostavitve postopkov pri 
pridobivanju prostorskih in okoljskih dovoljenj v eno samo dovoljenje pri posegih v prostor. 
Predlogi so podani preko predstavitve tujih dobrih praks, ki predstavljajo koncepte, ki bi jih 
bilo na prilagojen način možno prenesti tudi v slovensko zakonodajo. 

 

1.8.6.1 Korak 1: Opredelitev zakonodaje 

Za ta podukrep spremembe v zakonodaji še niso opredeljene, saj gre za vzpostavitev 
obširnega koncepta, ki vpliva na več predpisov s področja okolja in prostora.   

 

1.8.6.2 Korak 2: Opredelitev informacijskih obvezno sti 

Poenostavitev postopkov pri pridobivanju prostorskih in okoljskih dovoljenj v eno samo 
dovoljenje pri posegih v prostor je obravnavana v okviru možne vzpostavitve točke VEM (vse 
na enem mestu) in znotraj tega niso opredeljene posamične informacijske obveznosti. 

Namen in cilji 

Ideja koncepta VEM oziroma »vse na enem mestu« je olajšati poslovanje fizičnim in pravnim 
osebam na način, da omogoči urejanje postopkov s področja okolja in prostora na enem 
mestu, kar znižuje administrativne stroške in bremena ter pohitri izvedbo postopkov. 

Implementacija ukrepa, kvalitativni ali kvantitativni učinki oziroma glavne ugotovitve 
segmenta so podani v poglavju 3. 

 

Bistvene prednosti, ki jih lahko omogoči koncept »vse na enem mestu« so predvsem: 

• hitrejše in kakovostnejše izvajanje storitev in postopkov, 

• nižji stroški storitev in dokumentacije, 

• izboljšana dostopnost storitev. 

 

Izračuni konkretnih prihrankov ali zmanjšanj bremen tu niso mogoči, saj gre le za okviren 
pregled tega, kar bi lahko potekalo preko točke VEM in je na voljo premalo podatkov, hkrati 
gre pri tem za veliko obširnejši koncept, ki presega obravnavo v okviru tega projekta in 
zahteva bolj poglobljeno obravnavo in sodelovanje več deležnikov. 
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OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV 
 

1.9 Korak 2.1: Dolo čitev stroškovnih parametrov 

Stroškovni parametri, ki so bili uporabljeni pri izračunu višine stroškov, so razvidni iz Tabele 
8. 

Dodatno smo pri stroških opredelili vrednost kuverte A4 in sicer 0,14 EUR (podatek na 
www.posta.si).  

Ker ni na voljo enotnih podatkov, smo uvedli dve dodatni postavki stroškov: za vrednost 
papirja formata B2 (50x70 cm) vzeli 2 EUR, za (prazno) zgoščenko pa 1 EUR. 

 

Tabela 8:  Stroškovni parametri  

urna postavka;     

PODJETJE - bruto bruto plača VRS / zaposlenega  10,27 € 

DRŽAVLJANI - neto plača VRS / posameznika 5,78€ 

A4 papir / list 0,02 € 

črno bela fotokopija A4 format / enoto 0,06 € 

barvna fotokopija A4 format / enoto 0,70 € 

plastificiranje A4 format / enoto 1,10 € 

vezava 100 strani A4 format 2,00 € 

standardno pismo 0,29 € 

navadno pismo    

do 20 g  0,33 € 

nad 500 g do 1000 g  2,25 € 

priporo čeno pismo   

 do 20 g  0,94 € 

nad 500 g do 1000 g 4,17 € 

pismo v pravdnem, upravnem in kazenskem postopku   

osebno  2,05 € 

nad 500 g do 1000 g 5,86 € 

kuverta A5 0,04 € 

izpis iz sodnega registra 1 3,28 € 

kuverta po ZUP-u 0,20 € 

 

Viri:  

Pošta Slovenije – www.posta.si 

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije – www.apek.si 

DZS – Državna založba Slovenije (komerciala: 01 / 306 98 50) 

Državni portal Republike Slovenije - http://e-uprava.gov.si/e-uprava/ 

                                                
1 Izpis iz sodnega registra se v določenih primerih lahko pridobi tudi brezplačno v elektronski obliki 
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1.10 Korak 2.2.: Dolo čitev vira podatkov  

Vire podatkov za oceno administrativnih stroškov lahko ločimo na vire za oceno velikosti 
populacije in na vire za oceno potrebnega časa in izdatkov za opravljanje določenih 
aktivnosti.  

 

Podatke smo pridobivali  pri različnih organih, resorjih, odvisno od tega, kdo vodi zbirke 
podatkov. Na Ministrstvu za okolje in prostor (različni sektorji) ter Agenciji RS za okolje smo 
pridobili nekatere podatke vezane na postopke prostorskega načrtovanja, okoljevarstvena 
dovoljenja, vodne pravice, dovoljenja in soglasja, usposobljenost izvajalcev storitev polnjenja 
avtomobilskih klim, poročanje o ravnanju z odpadki in dimnikarske preglede. 

Podatke glede uporabnih dovoljenj za enostanovanjsko stavbo, obveščanja o dnevu 
tehničnega pregleda in prostorskih aktih smo pridobili pri upravnih enotah. 

Nekatere informacije pa smo pridobili prek spleta, saj so del javno dostopnih podatkov. 

 

Pri določitvi potrebnega časa in morebitnih izdatkov so bili podatki pridobljeni na naslednji 
način:  

• intervjuji s posamezniki (elektronska pošta, telefon, osebni pogovori), 

• javno razpoložljivi podatki, 

• strokovna ocena. 

 

Določeni podatki za ukinjene obveznosti in obveznosti »prej« so bili pridobljeni iz merilnih 
tabel prvotnega merjenja. 

V razpredelnici Seznam intervjujev in anket, ki je priloga tega poročila, smo navedli seznam 
pridobljenih odgovorov in izvedenih intervjujev. 
 

1.11 Korak 2.3.: Preveritev reprezentativnosti popu lacije  

Populacija je bila pridobljena iz uradnih virov podatkov oziroma po uradni poti od uradnih 
subjektov, ki zbirajo tovrstne podatke.  

Pred izvedbo intervjujev/pogovorov so bili vsi sogovorniki seznanjeni z namenom intervjuja, 
vsebino ukrepa/ov, definicijo administrativnega bremena in naborom informacijskih 
obveznosti, ki so bili predmet obravnave. Po potrebi smo jim posredovali dodatne informacije 
glede projekta. 
 

 

2 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV pred  
implementacijo in po implementaciji ukrepa  

 

2.1 Korak 3.1: Postopek ocene administrativnih stro škov in administrativnega 
bremena za ukrepe iz merilne tabele 

Postopek izračuna in ocene administrativnih stroškov in bremen je bil izveden skladno z 
EMMS – Enotno metodologijo za merjenje stroškov, ki jih zakonodaja povzroča subjektom. 
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Tabela 9: Izra čun administrativnih stroškov in administrativnih br emen  

ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 1.1. 39 1       10,27 
EUR  0,17              -   

EUR  
                 

-   EUR  
39                      

1,75 EUR  
                        

68,09 EUR  
                    

20,43 EUR  0,3 

AA 1.2. 39 1       10,27 
EUR  

2.088,00              -   
EUR  

  
150.000,00 

EUR  

39 
          

171.443,76 
EUR  

            
6.686.306,64 

EUR  

      2.005.891,99 
EUR  

0,3 IO – 1 Spred 

AA 1.3. 39 1       10,27 
EUR  

0,50      170,00 
EUR  

                 
-   EUR  

39 
                 

175,14 
EUR  

                   
6.830,27 EUR  

               
2.049,08 EUR  

0,3 

AA 2.1. 39 1       10,27 
EUR  0,17              -   

EUR  
                 

-   EUR  
39                      

1,75 EUR  
                        

68,09 EUR  
                    

20,43 EUR  0,3 

AA 2.2. 39 1       10,27 
EUR  

2.088,00              -   
EUR  

  
150.000,00 

EUR  

39 
          

171.443,76 
EUR  

            
6.686.306,64 

EUR  

        
2.005.891,99 

EUR  
0,3 

26.1 
Racionalizacija 

postopka priprave 
občinskih 

prostorskih načrtov 
(OPN) / Vladni 

akcijski načrt za 
ureditev področja 

pridobivanja 
smernic in mnenj k 
prostorskim aktom 

v področni 
zakonodaji in 

pripravo nujnih 
strokovnih podlag 

posameznih 
resorjev za 

prostorske akte 
OPOMBA; AP, 

UKREP 17 (P&P) 
(R1 PAP) 

IO – 2 Spotem 

AA 2.3. 39 1       10,27 
EUR  

0,50      170,00 
EUR  

                 
-   EUR  

39 
                 

175,14 
EUR  

                   
6.830,27 EUR  

       
2.049,08 EUR  

0,3 

AA 3.1. 1 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1                      
1,75 EUR  

                          
1,75 EUR  

                      
0,17 EUR  

0,1 

26.2 
Racionalizacija 

postopka priprave 
občinskih 

prostorskih načrtov 
(OPN) / 

Racionalizacija 
postopka priprave 

občinskih 
prostorskih načrtov 
(OPN) - odprava 

sklepa o ugotovitvi 
usklajenosti OPN, 

OPOMBA: AP, 
UKREP 7 (P&P), 

(R1, PAP) 

IO – 3 U 

AA 3.2. 47 1       10,27 
EUR  

0,50          0,73 
EUR  

                 
-   EUR  

47                      
5,87 EUR  

                      
275,66 EUR  

                    
27,57 EUR  

0,1 

AA 4.1. 110 1         5,78 
EUR  1,00              -   

EUR  
                 

-   EUR  
110                      

5,78 EUR  
                      

635,80 EUR  
                  

508,64 EUR  0,8 
28. Poenostavitev 

postopkov za 
izdajo dovoljenj 

oziroma priglasitev 
pri enostavnih oz. 

IO – 4 U 

AA 4.2. 110 1         5,78 
EUR  

0,50          0,12 
EUR  

                 
-   EUR  

110             
3,01 EUR  

                      
331,10 EUR  

                  
264,88 EUR  

0,8 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 4.3. 110 1         5,78 
EUR  

2,00          0,74 
EUR  

                 
-   EUR  

110                    
12,30 EUR  

                   
1.353,00 EUR  

               
1.353,00 EUR  

1 

AA 4.4. 110 1         5,78 
EUR  0,25        13,60 

EUR  
                 

-   EUR  
110                    

15,05 EUR  
                   

1.654,95 EUR  
               

1.654,95 EUR  1 

manjših objektih in 
enostanovanjskih 

hišah - 
enostanovanjske 
stavbe se lahko 
uporabljajo brez 

uporabnega 
dovoljenja. V 

Uredbi o 
razvrščanju 

objektov glede na 
zahtevnost gradnje 

je treba uvrstiti 
nadstrešnice nad 

prikolicami 
pavšalistov v 
kampih med 

enostavne objekte, 
za katere ni 

potrebno 
pridobivati 
gradbenih 

dovoljenj, saj gre 
za enostavne in 

običajne objekte v 
kampih, ki z 
gradbeno 

tehničnega vidika 
niso zahtevni, 

predstavljajo pa 
precejšen strošek 

in dodatno 
administrativno 
breme. (Ukrep 4 

P&P, PAP) 

AA 4.5. 110 1         5,78 
EUR  

0,25              -   
EUR  

                 
-   EUR  

110                      
1,45 EUR  

                      
158,95 EUR  

                  
158,95 EUR  

1 

AA 5.1. 389 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

389                      
1,75 EUR  

                      
679,16 EUR  

                  
475,41 EUR  

0,7 

AA 5.2. 389 1       10,27 
EUR  11,00          2,40 

EUR  
                 

-   EUR  
389 

            
115,37 

EUR  

                 
44.878,93 EUR  

             
31.415,25 EUR  0,7 IO – 5 Spred 

AA 5.3. 389 1       10,27 
EUR  

0,25          4,31 
EUR  

                 
-   EUR  

389                      
6,88 EUR  

                   
2.675,35 EUR  

               
1.872,74 EUR  

0,7 

29.1 Poenostavitve 
in administrativne 

razbremenitve 
postopkov na 

področju 
prostorske 

zakonodaje / 
Predolgi in 

netransparentni 
postopki, predvsem IO – 6 Spotem 

AA 6.1. 389 1       10,27 0,17              -                    389                                                              0,7 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

EUR  EUR  -   EUR  1,75 EUR  679,16 EUR  475,41 EUR  

AA 6.2. 389 1       10,27 
EUR  

2,00          0,60 
EUR  

                 
-   EUR  

389                    
21,14 EUR  

                   
8.223,46 EUR  

               
5.756,42 EUR  

0,7 

pri pridobivanju 
gradbenih dovoljenj 

ter spremembah 
prostorskih aktov + 

podukrep 29.6 
Poenostaviti 

vsebino vodilne 
mape v zvezi z 

projektno 
dokumentacijo pri 

pridobitvi 
gradbenega 
dovoljenja  

(poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) 

AA 6.3. 389 1       10,27 
EUR  

1,00              -   
EUR  

       
-   EUR  

389                    
10,27 EUR  

                   
3.995,03 EUR  

               
2.796,52 EUR  

0,7 

AA 7.1. 620 1       10,27 
EUR  0,17              -   

EUR  
                 

-   EUR  
620                      

1,75 EUR  
               

1.082,46 EUR  
                  

541,23 EUR  0,5 

AA 7.2. 620 1       10,27 
EUR  

0,50          0,12 
EUR  

                 
-   EUR  

620                      
5,26 EUR  

                   
3.258,10 EUR  

               
1.629,05 EUR  

0,5 

IO – 7 U 
(ukinitev / 

poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) AA 7.3. 620 1       10,27 

EUR  0,25          0,94 
EUR  

                 
-   EUR  

620                      
3,51 EUR  

                   
2.174,65 EUR  

               
1.087,33 EUR  0,5 

AA 8.1. 1446 1         5,78 
EUR  

1,00              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1446                      
5,78 EUR  

                   
8.357,88 EUR  

               
4.178,94 EUR  

0,5 

AA 8.2. 1446 1         5,78 
EUR  0,50          0,12 

EUR  
                 

-   EUR  
1446                      

3,01 EUR  
                   

4.352,46 EUR  
               

2.176,23 EUR  0,5 

29.2 Poenostavitve 
in administrativne 

razbremenitve 
postopkov na 

področju 
prostorske 

zakonodaje / 
Odprava 

obveznosti, da 
investitor obvešča 

udeležence pri 
gradnji o dnevu 

tehničnega 
pregleda 

IO – 8 U 
(ukinitev / 

poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) AA 8.3. 1446 1         5,78 

EUR  
0,25          0,94 

EUR  
                 

-   EUR  
1446                      

2,39 EUR  
                   

3.448,71 EUR  
  

1.724,36 EUR  
0,5 

AA 9.1. 8 1       10,27 
EUR  5              -   

EUR  
                 

-   EUR  
8                    

51,35 EUR  
                      

410,80 EUR  
                  

287,56 EUR  0,7 

AA 9.2. 8 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

8                    
10,27 EUR  

                        
82,16 EUR  

                    
57,51 EUR  

0,7 

AA 9.3. 8 1       10,27 
EUR  0,5              -   

EUR  
                 

-   EUR  
8                      

5,14 EUR  
                        

41,08 EUR  
                    

28,76 EUR  0,7 

AA 9.4. 80 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

80                    
10,27 EUR  

                      
821,60 EUR  

                  
575,12 EUR  

0,7 

AA 9.5. 80 1       10,27 
EUR  1 0,14 EUR                  

-   EUR  
80                    

10,41 EUR  
                      

832,80 EUR  
                  

582,96 EUR  0,7 

29.3 Poenostavitve 
in administrativne 

razbremenitve 
postopkov na 

področju 
prostorske 

zakonodaje / 
Ureditev področja 

pridobivanja 
projektnih pogojev 

in soglasij v 
področni 

zakonodaji + 
podukrep 27.1 
Črtanje določb v 

zvezi s 

IO – 9 U 

AA 9.6. 8 1       10,27 
EUR  

1 4,14 EUR                  
-   EUR  

8                    
14,41 EUR  

                      
115,28 EUR  

                    
80,70 EUR  

0,7 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 10.1. 3 1       10,27 
EUR  

5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

3                    
51,35 EUR  

                      
154,05 EUR  

                  
107,84 EUR  

0,7 

AA 10.2. 3 1       10,27 
EUR  1              -   

EUR  
                 

-   EUR  
3                    

10,27 EUR  
                        

30,81 EUR  
                    

21,57 EUR  0,7 

AA 10.3. 3 1       10,27 
EUR  

0,5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

3                      
5,14 EUR  

                        
15,41 EUR  

                    
10,78 EUR  

0,7 

AA 10.4. 30 1       10,27 
EUR  1              -   

EUR  
                 

-   EUR  
30                    

10,27 EUR  
                      

308,10 EUR  
     

215,67 EUR  0,7 

AA 10.5. 30 1       10,27 
EUR  

1 0,14 EUR                  
-   EUR  

30                    
10,41 EUR  

                      
312,30 EUR  

                  
218,61 EUR  

0,7 

IO – 10 U 

AA 10.6. 3 1       10,27 
EUR  

1 4,14 EUR            
-   EUR  

3                    
14,41 EUR  

                        
43,23 EUR  

                    
30,26 EUR  

0,7 

AA 11.1. 292 1         5,78 
EUR  

5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

292                    
28,90 EUR  

          
8.438,80 EUR  

               
5.907,16 EUR  

0,7 

AA 11.2. 292 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

292                      
5,78 EUR  

                   
1.687,76 EUR  

               
1.181,43 EUR  

0,7 

AA 11.3. 292 1         5,78 
EUR  

0,5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

292                      
2,89 EUR  

                      
843,88 EUR  

                  
590,72 EUR  

0,7 

AA 11.4. 2044 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

2044                      
5,78 EUR  

                 
11.814,32 EUR  

               
8.270,02 EUR  

0,7 

AA 11.5. 2044 1         5,78 
EUR  

1 0,14 EUR                  
-   EUR  

2044                      
5,92 EUR  

                 
12.100,48 EUR  

    
8.470,34 EUR  

0,7 

IO – 11 U 

AA 11.6. 292 1         5,78 
EUR  

1 4,14 EUR                  
-   EUR  

292                      
9,92 EUR  

                   
2.896,64 EUR  

               
2.027,65 EUR  

0,7 

AA 12.1. 40 1         5,78 
EUR  

5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

40                    
28,90 EUR  

                   
1.156,00 EUR  

                  
809,20 EUR  

0,7 

AA 12.2. 40 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

40                      
5,78 EUR  

                      
231,20 EUR  

                  
161,84 EUR  

0,7 

AA 12.3. 40 1         5,78 
EUR  

0,5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

40                      
2,89 EUR  

                      
115,60 EUR  

                    
80,92 EUR  

0,7 

AA 12.4. 280 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

280                      
5,78 EUR  

                   
1.618,40 EUR  

               
1.132,88 EUR  

0,7 

pridobivanjem 
projektnih pogojev 
in soglasij / Črtanje 

določb v zvezi s 
pridobivanjem 

projektnih pogojev 
in 27.2 Črtanje 

določb v zvezi s 
pridobivanjem 

projektnih pogojev 
in soglasij / Črtanje 

določb v zvezi s 
pridobivanjem 

projektnih soglasij 

IO – 12 U 

AA 12.5. 280 1         5,78 
EUR  

1 0,14 EUR                 280                      
5,92 EUR  

                   
1.657,60 EUR  

               
1.160,32 EUR  

0,7 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

-   EUR  

AA 12.6. 40 1         5,78 
EUR  

1 4,14 EUR                  
-   EUR  

40                      
9,92 EUR  

                      
396,80 EUR  

     
277,76 EUR  

0,7 

AA 13.1. 515 1       10,27 
EUR  

5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

515                    
51,35 EUR  

                 
26.445,25 EUR  

             
18.511,68 EUR  

0,7 

AA 13.2. 515 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

515                    
10,27 EUR  

                   
5.289,05 EUR  

               
3.702,34 EUR  

0,7 

AA 13.3. 515 1       10,27 
EUR  

0,5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

515                
5,14 EUR  

                   
2.644,53 EUR  

               
1.851,17 EUR  

0,7 

AA 13.4. 5150 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

5150                    
10,27 EUR  

                 
52.890,50 EUR  

             
37.023,35 EUR  

0,7 

AA 13.5. 5150 1       10,27 
EUR  

1 0,14 EUR                  
-   EUR  

5150                    
10,41 EUR  

                 
53.611,50 EUR  

             
37.528,05 EUR  

0,7 

AA 13.6. 515 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

      
1.400,00 

EUR  

515 
              

1.410,27 
EUR  

               
726.289,05 

EUR  

           
508.402,34 EUR  

0,7 

IO – 13 U 

AA 13.7. 515 1       10,27 
EUR  

1 4,14 EUR                  
-   EUR  

515                    
14,41 EUR  

                   
7.421,15 EUR  

               
5.194,81 EUR  

0,7 

AA 14.1. 20 1       10,27 
EUR  5              -   

EUR  
                 

-   EUR  
20                    

51,35 EUR  
                   

1.027,00 EUR  
                  

718,90 EUR  0,7 

AA 14.2. 20 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

20                    
10,27 EUR  

                      
205,40 EUR  

                  
143,78 EUR  

0,7 

AA 14.3. 20 1       10,27 
EUR  

0,5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

20                      
5,14 EUR  

                      
102,70 EUR  

                    
71,89 EUR  

0,7 

AA 14.4. 200 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

200                    
10,27 EUR  

                   
2.054,00 EUR  

               
1.437,80 EUR  

0,7 

AA 14.5. 200 1       10,27 
EUR  

1 0,14 EUR                  
-   EUR  

200                    
10,41 EUR  

                   
2.082,00 EUR  

               
1.457,40 EUR  

0,7 

AA 14.6. 20 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

      
2.500,00 

EUR  
20 

   
2.510,27 

EUR  

                 
50.205,40 EUR  

             
35.143,78 EUR  

0,7 

IO – 14 U 

AA 14.7. 20 1       10,27 
EUR  1 4,14 EUR                  

-   EUR  
20                    

14,41 EUR  
                      

288,20 EUR  
                  

201,74 EUR  0,7 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 15.1. 2972 1         5,78 
EUR  

5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

2972                    
28,90 EUR  

                 
85.890,80 EUR  

             
60.123,56 EUR  

0,7 

AA 15.2. 2972 1         5,78 
EUR  1              -   

EUR  
                 

-   EUR  
2972                      

5,78 EUR  
                 

17.178,16 EUR  
             

12.024,71 EUR  0,7 

AA 15.3. 2972 1         5,78 
EUR  

0,5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

2972                      
2,89 EUR  

                   
8.589,08 EUR  

               
6.012,36 EUR  

0,7 

AA 15.4. 20804 1         5,78 
EUR  1              -   

EUR  
                 

-   EUR  
20804                      

5,78 EUR  

               
120.247,12 

EUR  

             
84.172,98 EUR  0,7 

AA 15.5. 20804 1         5,78 
EUR  1 0,14 EUR                  

-   EUR  
20804                      

5,92 EUR  

               
123.159,68 

EUR  

             
86.211,78 EUR  0,7 

AA 15.6. 2972 1         5,78 
EUR  1              -   

EUR  

      
1.400,00 

EUR  
2972 

              
1.405,78 

EUR  

            
4.177.978,16 

EUR  

        
2.924.584,71 

EUR  
0,7 

IO – 15 U 

AA 15.7. 2972 1         5,78 
EUR  

1 4,14 EUR                  
-   EUR  

2972                      
9,92 EUR  

                 
29.482,24 EUR  

             
20.637,57 EUR  

0,7 

AA 16.1. 368 1         5,78 
EUR  

5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

368                    
28,90 EUR  

                 
10.635,20 EUR  

               
7.444,64 EUR  

0,7 

AA 16.2. 40 1         5,78 
EUR  

1              -  
EUR  

                 
-   EUR  

40                      
5,78 EUR  

                      
231,20 EUR  

                  
161,84 EUR  

0,7 

AA 16.3. 40 1         5,78 
EUR  

0,5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

40                      
2,89 EUR  

                      
115,60 EUR  

                    
80,92 EUR  

0,7 

AA 16.4. 280 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

280                      
5,78 EUR  

                   
1.618,40 EUR  

               
1.132,88 EUR  

0,7 

AA 16.5. 280 1         5,78 
EUR  

1 0,14 EUR                  
-   EUR  

280                      
5,92 EUR  

                   
1.657,60 EUR  

               
1.160,32 EUR  

0,7 

AA 16.6. 40 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

      
1.000,00 

EUR  

40 
              

1.005,78 
EUR  

                 
40.231,20 EUR  

             
28.161,84 EUR  

0,7 

IO – 16 U 

AA 16.7. 40 1         5,78 
EUR  

1 4,14 EUR                  
-   EUR  

40                      
9,92 EUR  

                      
396,80 EUR  

                  
277,76 EUR  

0,7 

AA 17.1. 448 1       10,27 
EUR  

5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

448                    
51,35 EUR  

                 
23.004,80 EUR  

             
16.103,36 EUR  

0,7 IO – 17 U 

AA 17.2. 448 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

                 448                    
10,27 EUR  

                   
4.600,96 EUR  

               
3.220,67 EUR  

0,7 



Končno poročilo Sklop 3: Okolje in prostor 

 

136 

 

ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

-   EUR  

AA 17.3. 448 1       10,27 
EUR  

0,5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

448                      
5,14 EUR  

    
2.300,48 EUR  

               
1.610,34 EUR  

0,7 

AA 17.4. 4480 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

4480                    
10,27 EUR  

                 
46.009,60 EUR  

             
32.206,72 EUR  

0,7 

AA 17.5. 4480 1       10,27 
EUR  

1 0,14 EUR                  
-   EUR  

4480                    
10,41 EUR  

                 
46.636,80 EUR  

             
32.645,76 EUR  

0,7 

AA 17.6. 448 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

    
12.400,00 

EUR  
448 

           
12.410,27 

EUR  

            
5.559.800,96 

EUR  

        
3.891.860,67 

EUR  
0,7 

AA 17.7. 448 1       10,27 
EUR  1 4,14 EUR                  

-   EUR  
448                    

14,41 EUR  
                   

6.455,68 EUR  
               

4.518,98 EUR  0,7 

AA 18.1. 117 1       10,27 
EUR  

5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

117                    
51,35 EUR  

                   
6.007,95 EUR  

               
4.205,57 EUR  

0,7 

AA 18.2. 117 1       10,27 
EUR  1              -   

EUR  
           

-   EUR  
117                    

10,27 EUR  
                   

1.201,59 EUR  
                  

841,11 EUR  0,7 

AA 18.3. 117 1       10,27 
EUR  

0,5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

117                      
5,14 EUR  

                  
600,80 EUR  

                  
420,56 EUR  

0,7 

AA 18.4. 1170 1       10,27 
EUR  1              -   

EUR  
                 

-   EUR  
1170                    

10,27 EUR  
                 

12.015,90 EUR  
               

8.411,13 EUR  0,7 

AA 18.5. 1170 1       10,27 
EUR  

1 0,14 EUR                  
-   EUR  

1170                    
10,41 EUR  

                 
12.179,70 EUR  

               
8.525,79 EUR  

0,7 

AA 18.6. 117 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

      
5.500,00 

EUR  

117 
              

5.510,27 
EUR  

               
644.701,59 

EUR  

           
451.291,11 EUR  

0,7 

IO – 18 U 

AA 18.7. 117 1       10,27 
EUR  

1 4,14 EUR                  
-   EUR  

117                    
14,41 EUR  

                   
1.685,97 EUR  

               
1.180,18 EUR  

0,7 

AA 19.1. 228 1         5,78 
EUR  5              -   

EUR  
                 

-   EUR  
228                    

28,90 EUR  
                   

6.589,20 EUR  
               

4.612,44 EUR  0,7 

AA 19.2. 228 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

               
-   EUR  

228                      
5,78 EUR  

                   
1.317,84 EUR  

                  
922,49 EUR  

0,7 

IO – 19 U 

AA 19.3. 228 1         5,78 
EUR  0,5              -   

EUR  
                 

-   EUR  
228                      

2,89 EUR  
                    

658,92 EUR  
                  

461,24 EUR  0,7 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 19.4. 1596 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1596                      
5,78 EUR  

                   
9.224,88 EUR  

               
6.457,42 EUR  

0,7 

AA 19.5. 1596 1         5,78 
EUR  1 0,14 EUR                  

-   EUR  
1596                      

5,92 EUR  
                   

9.448,32 EUR  
               

6.613,82 EUR  0,7 

AA 19.6. 228 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

      
3.600,00 

EUR  
228 

              
3.605,78 

EUR  

               
822.117,84 

EUR  

           
575.482,49 EUR  

0,7 

AA 19.7. 228 1         5,78 
EUR  1 4,14 EUR                  

-   EUR  
228                      

9,92 EUR  
                   

2.261,76 EUR  
               

1.583,23 EUR  0,7 

AA 20.1. 87 1         5,78 
EUR  

5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

87                    
28,90 EUR  

                   
2.514,30 EUR  

               
1.760,01 EUR  

0,7 

AA 20.2. 87 1         5,78 
EUR  1              -   

EUR  
           

-   EUR  
87                      

5,78 EUR  
                      

502,86 EUR  
                  

352,00 EUR  0,7 

AA 20.3. 87 1         5,78 
EUR  

0,5              -   
EUR  

                 
-   EUR  

87                      
2,89 EUR  

                  
251,43 EUR  

                  
176,00 EUR  

0,7 

AA 20.4. 609 1         5,78 
EUR  1              -   

EUR  
                 

-   EUR  
609                      

5,78 EUR  
                   

3.520,02 EUR  
               

2.464,01 EUR  0,7 

AA 20.5. 609 1         5,78 
EUR  

1 0,14 EUR                  
-   EUR  

609                      
5,92 EUR  

                   
3.605,28 EUR  

               
2.523,70 EUR  

0,7 

AA 20.6. 87 1         5,78 
EUR  1              -   

EUR  

      
1.800,00 

EUR  
87 

              
1.805,78 

EUR  

               
157.102,86 

EUR  

           
109.972,00 EUR  0,7 

IO – 20 U 

AA 20.7. 87 1         5,78 
EUR  

1 4,14 EUR                  
-   EUR  

87                      
9,92 EUR  

                      
863,04 EUR  

                  
604,13 EUR  

0,7 

AA 21.1. 64 1       10,27 
EUR  1              -   

EUR  
                 

-   EUR  
64                    

10,27 EUR  
                      

657,28 EUR  
                  

460,10 EUR  0,7 

AA 21.2. 64 1       10,27 
EUR  

0,5 0,07 EUR                  
-   EUR  

64                      
5,21 EUR  

                      
333,12 EUR  

                  
233,18 EUR  

0,7 

AA 21.3. 8 1       10,27 
EUR  1              -   

EUR  

    
14.100,00 

EUR  
8 

            
14.110,27 

EUR  

               
112.882,16 

EUR  

             
79.017,51 EUR  0,7 

AA 21.4. 64 1       10,27 
EUR  

0,5 0,21 EUR                  
-   EUR  

64                      
5,35 EUR  

                      
342,08 EUR  

                  
239,46 EUR  

0,7 

IO – 21 Spred 

AA 21.5. 64 1       10,27 0,5 4,14 EUR                 64                                                              0,7 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

EUR  -   EUR  9,28 EUR  593,60 EUR  415,52 EUR  

AA 22.1. 64 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

64                    
10,27 EUR  

             
657,28 EUR  

                  
460,10 EUR  

0,7 

AA 22.2. 64 1       10,27 
EUR  

0,5 0,06 EUR                  
-   EUR  

64                      
5,20 EUR  

                      
332,48 EUR  

                  
232,74 EUR  

0,7 

AA 22.3. 8 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

    
14.100,00 

EUR  

8 
            

14.110,27 
EUR  

               
112.882,16 

EUR  

             
79.017,51 EUR  

0,7 

IO – 22 
Spotem 

AA 22.4. 64 1       10,27 
EUR  

0,5 4,31 EUR                  
-   EUR  

64                      
9,45 EUR  

       
604,48 EUR  

                  
423,14 EUR  

0,7 

AA 23.1. 24 1       10,27 
EUR  1              -   

EUR  
                 

-   EUR  
24                    

10,27 EUR  
                      

246,48 EUR  
                  

172,54 EUR  0,7 

AA 23.2. 24 1       10,27 
EUR  

0,5 0,07 EUR                  
-   EUR  

24                      
5,21 EUR  

                      
124,92 EUR  

                    
87,44 EUR  

0,7 

AA 23.3. 3 1       10,27 
EUR  1              -   

EUR  

    
34.500,00 

EUR  
3 

            
34.510,27 

EUR  

               
103.530,81 

EUR  

             
72.471,57 EUR  0,7 

AA 23.4. 24 1       10,27 
EUR  

0,5 0,21 EUR                  
-   EUR  

24                      
5,35 EUR  

                      
128,28 EUR  

                    
89,80 EUR  

0,7 

IO – 23 Spred 

AA 23.5. 24 1       10,27 
EUR  0,5 4,14 EUR                  

-   EUR  
24                      

9,28 EUR  
                      

222,60 EUR  
                  

155,82 EUR  0,7 

AA 24.1. 24 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

24                    
10,27 EUR  

                      
246,48 EUR  

                  
172,54 EUR  

0,7 

AA 24.2. 24 1       10,27 
EUR  0,5 0,06 EUR                  

-   EUR  
24                      

5,20 EUR  
                    

124,68 EUR  
                    

87,28 EUR  0,7 

AA 24.3. 3 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

    
34.500,00 

EUR  
3 

            
34.510,27 

EUR  

               
103.530,81 

EUR  

             
72.471,57 EUR  

0,7 

IO – 24 
Spotem 

AA 24.4. 24 1       10,27 
EUR  0,5 4,31 EUR                  

-   EUR  
24                      

9,45 EUR  
                      

226,68 EUR  
                  

158,68 EUR  0,7 

AA 25.1. 1460 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1460                
5,78 EUR  

                   
8.438,80 EUR  

               
5.907,16 EUR  

0,7 IO – 25 Spred 

AA 25.2. 1460 1         5,78 
EUR  0,5 0,07 EUR                  

-   EUR  
1460                      

2,96 EUR  
                   

4.321,60 EUR  
               

3.025,12 EUR  0,7 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 25.3. 292 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

      
1.400,00 

EUR  
292 

              
1.405,78 

EUR  

               
410.487,76 

EUR  

           
287.341,43 EUR  

0,7 

AA 25.4. 1460 1         5,78 
EUR  0,5 0,21 EUR                  

-   EUR  
1460                      

3,10 EUR  
                   

4.526,00 EUR  
               

3.168,20 EUR  0,7 

AA 25.5. 1460 1         5,78 
EUR  

0,5 4,14 EUR                  
-   EUR  

1460                      
7,03 EUR  

                 
10.263,80 EUR  

            
7.184,66 EUR  

0,7 

AA 26.1. 1460 1         5,78 
EUR  1              -   

EUR  
                 

-   EUR  
1460                      

5,78 EUR  
                   

8.438,80 EUR  
               

5.907,16 EUR  0,7 

AA 26.2. 1460 1         5,78 
EUR  

0,5 0,06 EUR                  
-   EUR  

1460                      
2,95 EUR  

                   
4.307,00 EUR  

               
3.014,90 EUR  

0,7 

AA 26.3. 292 1         5,78 
EUR  1              -   

EUR  

      
1.400,00 

EUR  
292 

              
1.405,78 

EUR  

               
410.487,76 

EUR  

           
287.341,43 EUR  0,7 

IO – 26 
Spotem 

AA 26.4. 1460 1         5,78 
EUR  

0,5 4,31 EUR                  
-   EUR  

1460                      
7,20 EUR  

                 
10.512,00 EUR  

               
7.358,40 EUR  

0,7 

AA 27.1. 200 1         5,78 
EUR  1              -   

EUR  
                 

-   EUR  
200                      

5,78 EUR  
                   

1.156,00 EUR  
                  

809,20 EUR  0,7 

AA 27.2. 200 1         5,78 
EUR  

0,5 0,07 EUR                  
-   EUR  

200                      
2,96 EUR  

                      
592,00 EUR  

                  
414,40 EUR  

0,7 

AA 27.3. 40 1         5,78 
EUR  1              -   

EUR  

      
1.700,00 

EUR  
40 

              
1.705,78 

EUR  

                 
68.231,20 EUR  

      
47.761,84 EUR  0,7 

AA 27.4. 200 1         5,78 
EUR  

0,5 0,21 EUR                  
-   EUR  

200                      
3,10 EUR  

                      
620,00 EUR  

                  
434,00 EUR  

0,7 

IO – 27 Spred 

AA 27.5. 200 1         5,78 
EUR  

0,5 4,14 EUR    
-   EUR  

200                      
7,03 EUR  

                   
1.406,00 EUR  

                  
984,20 EUR  

0,7 

AA 28.1. 200 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

200                      
5,78 EUR  

                   
1.156,00 EUR  

                  
809,20 EUR  

0,7 

AA 28.2. 200 1         5,78 
EUR  

0,5 0,06 EUR                  
-   EUR  

200                      
2,95 EUR  

                      
590,00 EUR  

                  
413,00 EUR  

0,7 

IO – 28 
Spotem 

AA 28.3. 40 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

      
1.700,00 

EUR  

40 
              

1.705,78 
EUR  

                 
68.231,20 EUR  

             
47.761,84 EUR  

0,7 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 28.4. 200 1         5,78 
EUR  

0,5 4,31 EUR                  
-   EUR  

200           
7,20 EUR  

                   
1.440,00 EUR  

               
1.008,00 EUR  

0,7 

AA 29.1. 4120 1       10,27 
EUR  1              -   

EUR  
                 

-   EUR  
4120                    

10,27 EUR  
                 

42.312,40 EUR  
   

29.618,68 EUR  0,7 

AA 29.2. 4120 1       10,27 
EUR  

0,5 0,07 EUR                  
-   EUR  

4120                      
5,21 EUR  

                 
21.444,60 EUR  

             
15.011,22 EUR  

0,7 

AA 29.3. 515 1       10,27 
EUR  1              -   

EUR  

      
5.600,00 

EUR  
515 

              
5.610,27 

EUR  

            
2.889.289,05 

EUR  

        
2.022.502,34 

EUR  
0,7 

AA 29.4. 4120 1       10,27 
EUR  

0,5 0,21 EUR                  
-   EUR  

4120                      
5,35 EUR  

                 
22.021,40 EUR  

             
15.414,98 EUR  

0,7 

IO – 29 Spred 

AA 29.5. 4120 1       10,27 
EUR  0,5 4,14 EUR                  

-   EUR  
4120                      

9,28 EUR  
                 

38.213,00 EUR  
             

26.749,10 EUR  0,7 

AA 30.1. 4120 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

4120                    
10,27 EUR  

                 
42.312,40 EUR  

             
29.618,68 EUR  

0,7 

AA 30.2. 4120 1       10,27 
EUR  0,5 0,06 EUR                  

-   EUR  
4120                     

5,20 EUR  
                 

21.403,40 EUR  
             

14.982,38 EUR  0,7 

AA 30.3. 515 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

      
5.600,00 

EUR  
515 

              
5.610,27 

EUR  

            
2.889.289,05 

EUR  

        
2.022.502,34 

EUR  
0,7 

IO – 30 
Spotem 

AA 30.4. 4120 1       10,27 
EUR  0,5 4,31 EUR                  

-   EUR  
4120                      

9,45 EUR  
                 

38.913,40 EUR  
             

27.239,38 EUR  0,7 

AA 31.1. 160 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

160                    
10,27 EUR  

                   
1.643,20 EUR  

               
1.150,24 EUR  

0,7 

AA 31.2. 160 1       10,27 
EUR  0,5 0,07 EUR                  

-   EUR  
160                      

5,21 EUR  
                      

832,80 EUR  
      

582,96 EUR  0,7 

AA 31.3. 20 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

    
10.000,00 

EUR  

20 
            

10.010,27 
EUR  

               
200.205,40 

EUR  

           
140.143,78 EUR  

0,7 

AA 31.4. 160 1       10,27 
EUR  

0,5 0,21 EUR            
-   EUR  

160                      
5,35 EUR  

                      
855,20 EUR  

                  
598,64 EUR  

0,7 

IO – 31 Spred 

AA 31.5. 160 1       10,27 
EUR  

0,5 4,14 EUR                  
-   EUR  

160                      
9,28 EUR  

                   
1.484,00 EUR  

               
1.038,80 EUR  

0,7 

IO – 32 
AA 32.1. 160 1       10,27 1              -                    160                                                      0,7 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

EUR  EUR  -   EUR  10,27 EUR  1.643,20 EUR  1.150,24 EUR  

AA 32.2. 160 1       10,27 
EUR  

0,5 0,06 EUR                  
-   EUR  

160                      
5,20 EUR  

                      
831,20 EUR  

                  
581,84 EUR  

0,7 

AA 32.3. 20 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

    
10.000,00 

EUR  
20 

            
10.010,27 

EUR  

               
200.205,40 

EUR  

           
140.143,78 EUR  

0,7 
Spotem 

AA 32.4. 160 1       10,27 
EUR  0,5 4,31 EUR                  

-   EUR  
160                      

9,45 EUR  
                   

1.511,20 EUR  
               

1.057,84 EUR  0,7 

AA 33.1. 14860 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

14860                      
5,78 EUR  

                 
85.890,80 EUR  

             
60.123,56 EUR  

0,7 

AA 33.2. 14860 1         5,78 
EUR  0,5 0,07 EUR               

-   EUR  
14860                      

2,96 EUR  
                 

43.985,60 EUR  
             

30.789,92 EUR  0,7 

AA 33.3. 2972 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

      
5.500,00 

EUR  
2972 

              
5.505,78 

EUR  

          
16.363.178,16 

EUR  

      
11.454.224,71 

EUR  
0,7 

AA 33.4. 14860 1         5,78 
EUR  0,5 0,21 EUR                  

-   EUR  
14860                      

3,10 EUR  
                 

46.066,00 EUR  
             

32.246,20 EUR  0,7 

IO – 33 Spred 

AA 33.5. 14860 1         5,78 
EUR  

0,5 4,14 EUR                  
-   EUR  

14860                      
7,03 EUR  

               
104.465,80 

EUR  

             
73.126,06 EUR  

0,7 

AA 34.1. 14860 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

14860                     
5,78 EUR  

                 
85.890,80 EUR  

             
60.123,56 EUR  

0,7 

AA 34.2. 14860 1         5,78 
EUR  0,5 0,06 EUR                  

-   EUR  
14860                      

2,95 EUR  
                 

43.837,00 EUR  
             

30.685,90 EUR  0,7 

AA 34.3. 2972 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

      
5.500,00 

EUR  

2972 
              

5.505,78 
EUR  

          
16.363.178,16 

EUR  

      
11.454.224,71 

EUR  
0,7 

IO – 34 
Spotem 

AA 34.4. 14860 1         5,78 
EUR  

0,5 4,31 EUR                  
-   EUR  

14860     
7,20 EUR  

               
106.992,00 

EUR  

             
74.894,40 EUR  

0,7 

AA 35.1. 1840 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1840                      
5,78 EUR  

                 
10.635,20 EUR  

               
7.444,64 EUR  

0,7 

AA 35.2. 1840 1         5,78 
EUR  0,5 0,07 EUR                  

-   EUR  
1840                      

2,96 EUR  
                   

5.446,40 EUR  
               

3.812,48 EUR  0,7 

IO – 35 Spred 

AA 35.3. 368 1         5,78 1              -         368                                   0,7 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

EUR  EUR  4.000,00 
EUR  

4.005,78 
EUR  

1.474.127,04 
EUR  

1.031.888,93 
EUR  

AA 35.4. 1840 1         5,78 
EUR  0,5 0,21 EUR                  

-   EUR  
1840                      

3,10 EUR  
               

5.704,00 EUR  
               

3.992,80 EUR  0,7 

AA 35.5. 1840 1         5,78 
EUR  

0,5 4,14 EUR                  
-   EUR  

1840                      
7,03 EUR  

                 
12.935,20 EUR  

               
9.054,64 EUR  

0,7 

AA 36.1. 1840 1         5,78 
EUR  1              -   

EUR  
                 

-   EUR  
1840                      

5,78 EUR  
                 

10.635,20 EUR  
               

7.444,64 EUR  0,7 

AA 36.2. 1840 1         5,78 
EUR  

0,5 0,06 EUR                  
-   EUR  

1840                      
2,95 EUR  

                   
5.428,00 EUR  

               
3.799,60 EUR  

0,7 

AA 36.3. 368 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

      
4.000,00 

EUR  

368 
              

4.005,78 
EUR  

            
1.474.127,04 

EUR  

        
1.031.888,93 

EUR  
0,7 

IO – 36 
Spotem 

AA 36.4. 1840 1         5,78 
EUR  

0,5 4,31 EUR                  
-   EUR  

1840                      
7,20 EUR  

                 
13.248,00 EUR  

               
9.273,60 EUR  

0,7 

AA 37.1. 3584 1       10,27 
EUR  1              -  

EUR  
                 

-   EUR  
3584                    

10,27 EUR  
                 

36.807,68 EUR  
             

25.765,38 EUR  0,7 

AA 37.2. 3584 1       10,27 
EUR  

0,5 0,07 EUR                  
-   EUR  

3584                      
5,21 EUR  

              
18.654,72 EUR  

             
13.058,30 EUR  

0,7 

AA 37.3. 448 1       10,27 
EUR  1              -   

EUR  

    
50.000,00 

EUR  
448 

            
50.010,27 

EUR  

          
22.404.600,96 

EUR  

      
15.683.220,67 

EUR  
0,7 

AA 37.4. 448 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

      
5.000,00 

EUR  

448 
              

5.010,27 
EUR  

            
2.244.600,96 

EUR  

        
1.571.220,67 

EUR  
0,7 

AA 37.5. 3584 1       10,27 
EUR  

0,5 0,21 EUR                  
-   EUR  

3584                      
5,35 EUR  

             
19.156,48 EUR  

             
13.409,54 EUR  

0,7 

IO – 37 Spred 

AA 37.6. 3584 1       10,27 
EUR  

0,5 4,14 EUR                  
-   EUR  

3584                      
9,28 EUR  

                 
33.241,60 EUR  

             
23.269,12 EUR  

0,7 

AA 38.1. 3584 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

3584                    
10,27 EUR  

                 
36.807,68 EUR  

             
25.765,38 EUR  

0,7 

AA 38.2. 3584 1       10,27 
EUR  

0,5 0,06 EUR                  
-   EUR  

3584        
5,20 EUR  

                 
18.618,88 EUR  

             
13.033,22 EUR  

0,7 

IO – 38 
Spotem 

AA 38.3. 448 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

    448             
50.010,27 

          
22.404.600,96 

      
15.683.220,67 

0,7 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

50.000,00 
EUR  

EUR  EUR  EUR  

AA 38.4. 448 1       10,27 
EUR  1              -   

EUR  

      
5.000,00 

EUR  
448 

              
5.010,27 

EUR  

            
2.244.600,96 

EUR  

        
1.571.220,67 

EUR  
0,7 

AA 38.5. 3584 1       10,27 
EUR  

0,5 4,31 EUR                  
-   EUR  

3584       
9,45 EUR  

                 
33.850,88 EUR  

             
23.695,62 EUR  

0,7 

AA 39.1. 936 1       10,27 
EUR  1              -   

EUR  
                 

-   EUR  
936                    

10,27 EUR  
                   

9.612,72 EUR  
  

6.728,90 EUR  0,7 

AA 39.2. 936 1       10,27 
EUR  

0,5 0,07 EUR                  
-   EUR  

936                      
5,21 EUR  

                   
4.871,88 EUR  

               
3.410,32 EUR  

0,7 

AA 39.3. 117 1       10,27 
EUR  1              -   

EUR  
22.000,00 

EUR 
117 

            
22.010,27 

EUR  

            
2.575.201,59 

EUR  

        
1.802.641,11 

EUR  
0,7 

AA 39.4. 117 1       10,27 
EUR  1              -   

EUR  
2.200,00 

EUR 
117 

              
2.210,27 

EUR  

               
258.601,59 

EUR  

       
181.021,11 EUR  0,7 

AA 39.5. 936 1       10,27 
EUR  

0,5 0,21 EUR                  
-   EUR  

936                      
5,35 EUR  

                   
5.002,92 EUR  

               
3.502,04 EUR  

0,7 

IO – 39 Spred 

AA 39.6. 936 1       10,27 
EUR  

0,5 4,14 EUR          
-   EUR  

936                      
9,28 EUR  

                   
8.681,40 EUR  

               
6.076,98 EUR  

0,7 

AA 40.1. 936 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

936                    
10,27 EUR  

     
9.612,72 EUR  

               
6.728,90 EUR  

0,7 

AA 40.2. 936 1       10,27 
EUR  

0,5 0,06 EUR                  
-   EUR  

936                      
5,20 EUR  

                   
4.862,52 EUR  

               
3.403,76 EUR  

0,7 

AA 40.3. 117 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

22.000,00 
EUR 

117 
            

22.010,27 
EUR  

            
2.575.201,59 

EUR  

        
1.802.641,11 

EUR  
0,7 

AA 40.4. 117 1       10,27 
EUR  

1              -   
EUR  

2.200,00 
EUR 

117 
              

2.210,27 
EUR  

        
258.601,59 

EUR  

           
181.021,11 EUR  

0,7 

IO – 40 
Spotem 

AA 40.5. 936 1       10,27 
EUR  

0,5 4,31 EUR                  
-   EUR  

936                      
9,45 EUR  

                   
8.840,52 EUR  

               
6.188,36 EUR  

0,7 

AA 41.1. 1140 1         5,78 
EUR  1              -   

EUR  
                 

-   EUR  
1140                      

5,78 EUR  
                   

6.589,20 EUR  
               

4.612,44 EUR  0,7 IO – 41 Spred 

AA 41.2. 1140 1         5,78 
EUR  

0,5 0,07 EUR                  
-   EUR  

1140                      
2,96 EUR  

                   
3.374,40 EUR  

               
2.362,08 EUR  

0,7 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 41.3. 228 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

14.100,00 
EUR 

228 
            

14.105,78 
EUR  

            
3.216.117,84 

EUR  

        
2.251.282,49 

EUR  
0,7 

AA 41.4. 228 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

1.500,00 
EUR 

228 
              

1.505,78 
EUR  

               
343.317,84 

EUR  

           
240.322,49 EUR  

0,7 

AA 41.5. 1140 1         5,78 
EUR  

0,5 0,21 EUR                  
-   EUR  

1140   
3,10 EUR  

                   
3.534,00 EUR  

               
2.473,80 EUR  

0,7 

AA 41.6. 1140 1         5,78 
EUR  

0,5 4,14 EUR                  
-   EUR  

1140                      
7,03 EUR  

                   
8.014,20 EUR  

               
5.609,94 EUR  

0,7 

AA 42.1. 1140 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1140                      
5,78 EUR  

                   
6.589,20 EUR  

               
4.612,44 EUR  

0,7 

AA 42.2. 1140 1         5,78 
EUR  0,5 0,06 EUR                  

-   EUR  
1140                      

2,95 EUR  
                   

3.363,00 EUR  
               

2.354,10 EUR  0,7 

AA 42.3. 228 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

14.100,00 
EUR 

228 
            

14.105,78 
EUR  

         
3.216.117,84 

EUR  

        
2.251.282,49 

EUR  
0,7 

AA 42.4. 228 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

1.500,00 
EUR 

228 
              

1.505,78 
EUR  

               
343.317,84 

EUR  

           
240.322,49 EUR  

0,7 

IO – 42 
Spotem 

AA 42.5 1140 1         5,78 
EUR  0,5 4,31 EUR                  

-   EUR  
1140                      

7,20 EUR  
                   

8.208,00 EUR  
               

5.745,60 EUR  0,7 

AA 43.1. 435 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

                 
-   EUR  

435               
5,78 EUR  

                   
2.514,30 EUR  

               
1.760,01 EUR  

0,7 

AA 43.2. 435 1         5,78 
EUR  0,5 0,07 EUR                  

-   EUR  
435                      

2,96 EUR  
                   

1.287,60 EUR  
                  

901,32 EUR  0,7 

AA 43.3. 87 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

7.000,00 
EUR 

87 
              

7.005,78 
EUR  

               
609.502,86 

EUR  

           
426.652,00 EUR  

0,7 

AA 43.4. 87 1         5,78 
EUR  

1              -   
EUR  

700,00 
EUR 

87 
              

705,78 
EUR  

                 
61.402,86 EUR  

             
42.982,00 EUR  

0,7 

AA 43.5. 435 1         5,78 
EUR  

0,5 0,21 EUR                  
-   EUR  

435                      
3,10 EUR  

                   
1.348,50 EUR  

                  
943,95 EUR  

0,7 

IO – 43 Spred 

AA 43.6. 435 1         5,78 
EUR  0,5 4,14 EUR                  

-   EUR  
435                      

7,03 EUR  
                   

3.058,05 EUR  
               

2.140,64 EUR  0,7 

IO – 44 
Spotem AA 44.1. 435 1         5,78 

EUR  
1              -   

EUR  
      

-   EUR  
435                      

5,78 EUR  
                   

2.514,30 EUR  
               

1.760,01 EUR  
0,7 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 44.2. 435 1         5,78 
EUR  

0,5 0,06 EUR                  
-   EUR  

435                      
2,95 EUR  

                   
1.283,25 EUR  

                  
898,28 EUR  

0,7 

AA 44.3. 87 1         5,78 
EUR  1              -   

EUR  
7.000,00 

EUR 
87 

              
7.005,78 

EUR  

               
609.502,86 

EUR  

           
426.652,00 EUR  0,7 

AA 44.4. 87 1         5,78 
EUR  1              -   

EUR  
700,00 

EUR 
87 

                 
705,78 

EUR  

                 
61.402,86 EUR  

             
42.982,00 EUR  0,7 

AA 44.5. 435 1         5,78 
EUR  

0,5 4,31 EUR                  
-   EUR  

435                      
7,20 EUR  

                   
3.132,00 EUR  

               
2.192,40 EUR  

0,7 

AA 45.1. 515 1       10,27 
EUR  

4              -   
EUR  

                 
-   EUR  

515                    
41,08 EUR  

                 
21.156,20 EUR  

             
12.693,72 EUR  

0,6 

AA 45.2. 515 1       10,27 
EUR  8              -   

EUR  

      
1.300,00 

EUR  
515 

              
1.382,16 

EUR  

        
711.812,40 

EUR  

           
427.087,44 EUR  0,6 

AA 45.3. 515 1       10,27 
EUR  

0,5 0,28 EUR                  
-   EUR  

515                      
5,42 EUR  

                   
2.788,73 EUR  

               
1.673,24 EUR  

0,6 

AA 45.4. 515 1       10,27 
EUR  

16              -   
EUR  

                 
-   EUR  

515 
                 

164,32 
EUR  

                 
84.624,80 EUR  

             
50.774,88 EUR  

0,6 

AA 45.5. 515 1       10,27 
EUR  

0,5 0,28 EUR                  
-   EUR  

515                      
5,42 EUR  

                   
2.788,73 EUR  

               
1.673,24 EUR  

0,6 

IO – 45 Spred 

AA 45.6. 515 1       10,27 
EUR  0,5 4,14 EUR                  

-   EUR  
515                      

9,28 EUR  
                   

4.776,63 EUR  
               

2.865,98 EUR  0,6 

AA 46.1. 515 1       10,27 
EUR  

4              -   
EUR  

                 
-   EUR  

515                    
41,08 EUR  

                 
21.156,20 EUR  

             
12.693,72 EUR  

0,6 

AA 46.2. 515 1       10,27 
EUR  8              -   

EUR  

      
1.300,00 

EUR  
515 

              
1.382,16 

EUR  

               
711.812,40 

EUR  

           
427.087,44 EUR  0,6 

AA 46.3. 515 1       10,27 
EUR  

16              -   
EUR  

                 
-   EUR  

515 
           

164,32 
EUR  

                 
84.624,80 EUR  

             
50.774,88 EUR  

0,6 

IO – 46 
Spotem 

(poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) 

AA 46.4. 515 1       10,27 
EUR  

0,25              -   
EUR  

                 
-   EUR  

515                      
2,57 EUR  

                   
1.322,26 EUR  

                  
793,36 EUR  

0,6 

29.7 Poenostavitve 
in administrativne 

razbremenitve 
postopkov na 

področju 
prostorske 

zakonodaje / 
Administrativno 

razbremeniti vpis 
novogradnje v 
kataster stavb 

IO – 47 Spred AA 47.1. 2972 1         5,78 
EUR  4              -   

EUR  
                 

-   EUR  
2972                    

23,12 EUR  
                 

68.712,64 EUR  
             

41.227,58 EUR  0,6 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 47.2. 2972 1         5,78 
EUR  

8              -   
EUR  

      
1.300,00 

EUR  
2972 

              
1.346,24 

EUR  

            
4.001.025,28 

EUR  

        
2.400.615,17 

EUR  
0,6 

AA 47.3. 2972 1         5,78 
EUR  0,5 0,28 EUR                  

-   EUR  
2972                      

3,17 EUR  
           

9.421,24 EUR  
               

5.652,74 EUR  0,6 

AA 47.4. 2972 1         5,78 
EUR  

16              -   
EUR  

                 
-   EUR  

2972                    
92,48 EUR  

               
274.850,56 

EUR  

           
164.910,34 EUR  

0,6 

AA 47.5. 2972 1         5,78 
EUR  

0,5 0,28 EUR                  
-   EUR  

2972                      
3,17 EUR  

                   
9.421,24 EUR  

               
5.652,74 EUR  

0,6 

AA 47.6. 2972 1         5,78 
EUR  0,5 4,14 EUR                  

-   EUR  
2972              

7,03 EUR  
                 

20.893,16 EUR  
             

12.535,90 EUR  0,6 

AA 48.1. 2972 1         5,78 
EUR  

4              -   
EUR  

                 
-   EUR  

2972                    
23,12 EUR  

                 
68.712,64 EUR  

             
41.227,58 EUR  

0,6 

AA 48.2. 2972 1         5,78 
EUR  8              -   

EUR  

      
1.300,00 

EUR  
2972 

              
1.346,24 

EUR  

            
4.001.025,28 

EUR  

        
2.400.615,17 

EUR  
0,6 

AA 48.3. 2972 1         5,78 
EUR  

16              -   
EUR  

                 
-   EUR  

2972                    
92,48 EUR  

               
274.850,56 

EUR  

           
164.910,34 EUR  

0,6 

IO – 48 
Spotem 

(poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) 

AA 48.4. 2972 1         5,78 
EUR  0,25              -   

EUR  
                

-   EUR  
2972                      

1,45 EUR  
                   

4.294,54 EUR  
               

2.576,72 EUR  0,6 

AA 49.1. 448 1       10,27 
EUR  

4              -   
EUR  

                 
-   EUR  

448                    
41,08 EUR  

            
18.403,84 EUR  

             
11.042,30 EUR  

0,6 

AA 49.2. 448 1       10,27 
EUR  8              -   

EUR  

      
1.300,00 

EUR  
448 

              
1.382,16 

EUR  

               
619.207,68 

EUR  

           
371.524,61 EUR  0,6 

AA 49.3. 448 1       10,27 
EUR  

0,5 0,28 EUR                  
-   EUR  

448                      
5,42 EUR  

                   
2.425,92 EUR  

               
1.455,55 EUR  

0,6 

AA 49.4. 448 1       10,27 
EUR  16              -   

EUR  
                 

-   EUR  
448 

                 
164,32 

EUR  

                 
73.615,36 EUR  

             
44.169,22 EUR  0,6 

AA 49.5. 448 1       10,27 
EUR  0,5 0,28 EUR                  

-   EUR  
448                      

5,42 EUR  
                   

2.425,92 EUR  
               

1.455,55 EUR  0,6 

IO – 49 Spred 

AA 49.6. 448 1       10,27 
EUR  

0,5 4,14 EUR                  
-   EUR  

448                      
9,28 EUR  

                   
4.155,20 EUR  

               
2.493,12 EUR  

0,6 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 50.1. 448 1       10,27 
EUR  

4              -   
EUR  

                 
-   EUR  

448                    
41,08 EUR  

                 
18.403,84 EUR  

             
11.042,30 EUR  

0,6 

AA 50.2. 448 1       10,27 
EUR  8              -   

EUR  

      
1.300,00 

EUR  
448 

              
1.382,16 

EUR  

               
619.207,68 

EUR  

           
371.524,61 EUR  0,6 

AA 50.3. 448 1       10,27 
EUR  

16              -   
EUR  

                 
-   EUR  

448 
                 

164,32 
EUR  

                 
73.615,36 EUR  

             
44.169,22 EUR  

0,6 

IO – 50 
Spotem 

(poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) 

AA 50.4. 448 1       10,27 
EUR  

0,25              -   
EUR  

                 
-   EUR  

448                      
2,57 EUR  

                   
1.150,24 EUR  

                  
690,14 EUR  

0,6 

AA 51.1. 228 1         5,78 
EUR  4              -   

EUR  
                 

-   EUR  
228                    

23,12 EUR  
                   

5.271,36 EUR  
               

3.162,82 EUR  0,6 

AA 51.2. 228 1         5,78 
EUR  

8              -   
EUR  

      
1.300,00 

EUR  

228 
              

1.346,24 
EUR  

              
306.942,72 

EUR  

           
184.165,63 EUR  

0,6 

AA 51.3. 228 1         5,78 
EUR  

0,5 0,28 EUR                  
-   EUR  

228                      
3,17 EUR  

                      
722,76 EUR  

                  
433,66 EUR  

0,6 

AA 51.4. 228 1         5,78 
EUR  

16              -   
EUR  

                 
-   EUR  

228                    
92,48 EUR  

                 
21.085,44 EUR  

             
12.651,26 EUR  

0,6 

AA 51.5. 228 1         5,78 
EUR  

0,5 0,28 EUR                  
-   EUR  

228                      
3,17 EUR  

                      
722,76 EUR  

                  
433,66 EUR  

0,6 

IO – 51 Spred 

AA 51.6. 228 1         5,78 
EUR  

0,5 4,14 EUR                  
-   EUR  

228                      
7,03 EUR  

                   
1.602,84 EUR  

                  
961,70 EUR  

0,6 

AA 52.1. 228 1         5,78 
EUR  

4              -   
EUR  

                 
-   EUR  

228                    
23,12 EUR  

                   
5.271,36 EUR  

               
3.162,82 EUR  

0,6 

AA 52.2. 228 1         5,78 
EUR  

8              -   
EUR  

      
1.300,00 

EUR  

228 
              

1.346,24 
EUR  

               
306.942,72 

EUR  

           
184.165,63 EUR  

0,6 

AA 52.3. 228 1         5,78 
EUR  

16              -   
EUR  

                 
-   EUR  

228   
92,48 EUR  

                 
21.085,44 EUR  

             
12.651,26 EUR  

0,6 

IO – 52 
Spotem 

(poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) 

AA 52.4. 228 1         5,78 
EUR  0,25              -   

EUR  
                 

-   EUR  
228                      

1,45 EUR  
                      

329,46 EUR  
      

197,68 EUR  0,6 

31.4 Izboljšave v 
zvezi z prostorskimi 

IO – 53 U AA 53.1. 515 1       10,27 
EUR  

2              -   
EUR  

                 
-   EUR  

515                    
20,54 EUR  

                 
10.578,10 EUR  

               
6.346,86 EUR  

0,6 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 53.2. 515 1       10,27 
EUR  

0,1 0,07 EUR                  
-   EUR  

515                      
1,10 EUR  

                      
564,96 EUR  

                  
338,97 EUR  

0,6 

AA 53.3. 515 1       10,27 
EUR  0,2 4,14 EUR                  

-   EUR  
515                      

6,19 EUR  
                   

3.189,91 EUR  
              

1.913,95 EUR  0,6 

AA 53.4. 515 1       10,27 
EUR  

8              -   
EUR  

1.170,00 
EUR 

515 
              

1.252,16 
EUR  

               
644.862,40 

EUR  

           
386.917,44 EUR  

0,6 

AA 53.5. 515 1       10,27 
EUR  

8              -   
EUR  

            
-   EUR  

515                    
82,16 EUR  

                 
42.312,40 EUR  

             
25.387,44 EUR  

0,6 

AA 53.6. 515 1       10,27 
EUR  1 1,40 EUR                  

-   EUR  
515                    

11,67 EUR  
                   

6.010,05 EUR  
     

3.606,03 EUR  0,6 

AA 54.1. 20 1       10,27 
EUR  

2              -   
EUR  

                 
-   EUR  

20                    
20,54 EUR  

                      
410,80 EUR  

                  
246,48 EUR  

0,6 

AA 54.2. 20 1       10,27 
EUR  0,1 0,07 EUR                  

-   EUR  
20                      

1,10 EUR  
                        

21,94 EUR  
                    

13,16 EUR  0,6 

AA 54.3. 20 1       10,27 
EUR  

0,2 4,14 EUR                  
-   EUR  

20                      
6,19 EUR  

      
123,88 EUR  

                    
74,33 EUR  

0,6 

AA 54.4. 20 1       10,27 
EUR  8              -   

EUR  
1.170,00 

EUR 
20 

              
1.252,16 

EUR  

                 
25.043,20 EUR  

             
15.025,92 EUR  0,6 

AA 54.5. 20 1       10,27 
EUR  8              -   

EUR  
                 

-   EUR  
20                    

82,16 EUR  
                   

1.643,20 EUR  
                  

985,92 EUR  0,6 

IO – 54 U 

AA 54.6. 20 1       10,27 
EUR  

1 1,40 EUR                  
-   EUR  

20                    
11,67 EUR  

                      
233,40 EUR  

                  
140,04 EUR  

0,6 

AA 55.1. 2972 1         5,78 
EUR  2              -   

EUR  
                 

-   EUR  
2972                    

11,56 EUR  
                 

34.356,32 EUR  
             

20.613,79 EUR  0,6 

AA 55.2. 2972 1         5,78 
EUR  

0,1 0,07 EUR                  
-   EUR  

2972                      
0,65 EUR  

                   
1.925,86 EUR  

               
1.155,51 EUR  

0,6 

AA 55.3. 2972 1         5,78 
EUR  0,2 4,14 EUR                 

-   EUR  
2972                      

5,30 EUR  
                 

15.739,71 EUR  
               

9.443,83 EUR  0,6 

AA 55.4. 2972 1         5,78 
EUR  

8              -   
EUR  

1.170,00 
EUR 

2972 
              

1.216,24 
EUR  

            
3.614.665,28 

EUR  

        
2.168.799,17 

EUR  
0,6 

akti / Odprava 
obveščanja občine 

o nameravani 
zakoličbi - odprava 

obveznosti 
investitorja o 
posredovanju 
informacije o 
nameravani 

zakoličbi objekta 
pristojni občinski 

upravi.  

IO – 55 U 

AA 55.5. 2972 1         5,78 
EUR  

8              -   
EUR  

                 
-   EUR  

2972                    
46,24 EUR  

               
137.425,28 

EUR  

             
82.455,17 EUR  

0,6 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 55.6. 2972 1         5,78 
EUR  

1 1,40 EUR                  
-   EUR  

2972                      
7,18 EUR  

                 
21.338,96 EUR  

             
12.803,38 EUR  

0,6 

AA 56.1. 368 1         5,78 
EUR  2              -   

EUR  
                 

-   EUR  
368                    

11,56 EUR  
  

4.254,08 EUR  
               

2.552,45 EUR  0,6 

AA 56.2. 368 1         5,78 
EUR  

0,1 0,07 EUR                  
-   EUR  

368                      
0,65 EUR  

                      
238,46 EUR  

                  
143,08 EUR  

0,6 

AA 56.3. 368 1         5,78 
EUR  0,2 4,14 EUR                  

-   EUR  
368                      

5,30 EUR  
                   

1.948,93 EUR  
               

1.169,36 EUR  0,6 

AA 56.4. 368 1         5,78 
EUR  

8              -   
EUR  

1.170,00 
EUR 

368 
              

1.216,24 
EUR  

               
447.576,32 

EUR  

           
268.545,79 EUR  

0,6 

AA 56.5. 368 1         5,78 
EUR  

8              -   
EUR  

                 
-   EUR  

368                    
46,24 EUR  

                 
17.016,32 EUR  

             
10.209,79 EUR  

0,6 

IO – 56 U 

AA 56.6. 368 1         5,78 
EUR  1 1,40 EUR                  

-   EUR  
368                      

7,18 EUR  
                   

2.642,24 EUR  
               

1.585,34 EUR  0,6 

AA 57.1. 448 1       10,27 
EUR  

2              -   
EUR  

             
-   EUR  

448                    
20,54 EUR  

                   
9.201,92 EUR  

               
5.521,15 EUR  

0,6 

AA 57.2. 448 1       10,27 
EUR  0,1 0,07 EUR                  

-   EUR  
448                      

1,10 EUR  
                      

491,46 EUR  
                  

294,87 EUR  0,6 

AA 57.3. 448 1       10,27 
EUR  

0,2 4,14 EUR                  
-   EUR  

448                      
6,19 EUR  

                   
2.774,91 EUR  

               
1.664,95 EUR  

0,6 

AA 57.4. 448 1       10,27 
EUR  8              -   

EUR  
1.170,00 

EUR 
448 

              
1.252,16 

EUR  

               
560.967,68 

EUR  

           
336.580,61 EUR  0,6 

AA 57.5. 448 1       10,27 
EUR  8              -   

EUR  
                 

-   EUR  
448                    

82,16 EUR  
                 

36.807,68 EUR  
             

22.084,61 EUR  0,6 

IO – 57 U 

AA 57.6. 448 1       10,27 
EUR  

1 1,40 EUR                  
-   EUR  

448                    
11,67 EUR  

                   
5.228,16 EUR  

               
3.136,90 EUR  

0,6 

AA 58.1. 117 1       10,27 
EUR  2              -   

EUR  
                 

-   EUR  
117                    

20,54 EUR  
                   

2.403,18 EUR  
               

1.441,91 EUR  0,6 

AA 58.2. 117 1       10,27 
EUR  

0,1 0,07 EUR                  
-   EUR  

117                      
1,10 EUR  

                      
128,35 EUR  

                    
77,01 EUR  

0,6 

AA 58.3. 117 1       10,27 
EUR  0,2 4,14 EUR                  

-   EUR  
117                      

6,19 EUR  
                      

724,70 EUR  
                  

434,82 EUR  0,6 

IO – 58 U 

AA 58.4. 117 1       10,27 8              -   1.170,00 117                                           0,6 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

EUR  EUR  EUR 1.252,16 
EUR  

146.502,72 
EUR  

87.901,63 EUR  

AA 58.5. 117 1       10,27 
EUR  8              -   

EUR  
                 

-   EUR  
117                    

82,16 EUR  
                   

9.612,72 EUR  
               

5.767,63 EUR  0,6 

AA 58.6. 117 1       10,27 
EUR  

1 1,40 EUR                  
-   EUR  

117                    
11,67 EUR  

                   
1.365,39 EUR  

                  
819,23 EUR  

0,6 

AA 59.1. 228 1         5,78 
EUR  2              -   

EUR  
                 

-   EUR  
228                    

11,56 EUR  
                   

2.635,68 EUR  
               

1.581,41 EUR  0,6 

AA 59.2. 228 1         5,78 
EUR  

0,1 0,07 EUR                  
-   EUR  

228                      
0,65 EUR  

                      
147,74 EUR  

                    
88,65 EUR  

0,6 

AA 59.3. 228 1         5,78 
EUR  

0,2 4,14 EUR                  
-   EUR  

228                      
5,30 EUR  

                
1.207,49 EUR  

                  
724,49 EUR  

0,6 

AA 59.4. 228 1         5,78 
EUR  

8              -   
EUR  

1.170,00 
EUR 

228 
              

1.216,24 
EUR  

               
277.302,72 

EUR  

           
166.381,63 EUR  

0,6 

AA 59.5. 228 1         5,78 
EUR  

8              -   
EUR  

                 
-   EUR  

228                    
46,24 EUR  

                 
10.542,72 EUR  

               
6.325,63 EUR  

0,6 

IO – 59 U 

AA 59.6. 228 1         5,78 
EUR  1 1,40 EUR                  

-   EUR  
228                      

7,18 EUR  
                   

1.637,04 EUR  
                  

982,22 EUR  0,6 

AA 60.1. 87 1         5,78 
EUR  

2              -   
EUR  

                 
-   EUR  

87                    
11,56 EUR  

                   
1.005,72 EUR  

                  
603,43 EUR  

0,6 

AA 60.2. 87 1         5,78 
EUR  0,1 0,07 EUR                  

-   EUR  
87                      

0,65 EUR  
                        

56,38 EUR  
                    

33,83 EUR  0,6 

AA 60.3. 87 1         5,78 
EUR  

0,2 4,14 EUR                  
-   EUR  

87                      
5,30 EUR  

                      
460,75 EUR  

                  
276,45 EUR  

0,6 

AA 60.4. 87 1         5,78 
EUR  8              -   

EUR  
1.170,00 

EUR 
87 

              
1.216,24 

EUR  

               
105.812,88 

EUR  

             
63.487,73 EUR  0,6 

AA 60.5. 87 1         5,78 
EUR  8              -   

EUR  
                 

-   EUR  
87                    

46,24 EUR  
                   

4.022,88 EUR  
               

2.413,73 EUR  0,6 

IO – 60 U 

AA 60.6. 87 1         5,78 
EUR  

1 1,40 EUR               
-   EUR  

87                      
7,18 EUR  

                      
624,66 EUR  

                  
374,80 EUR  

0,6 

AA 61.1. 300 1       10,27 
EUR  0,17              -   

EUR  
     

-   EUR  
300                      

1,75 EUR  
                      

523,77 EUR  
                  

471,39 EUR  0,9 
32. Podaljšanje 
roka veljavnosti 

okoljevarstvenega 
dovoljenja  

IO – 61 Spred 

AA 61.2. 300 1       10,27 
EUR  

0,25              -   
EUR  

                 300                      
2,57 EUR  

         
770,25 EUR  

                  
693,23 EUR  

0,9 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

-   EUR  

AA 61.3. 300 1       10,27 
EUR  

0,17          0,02 
EUR  

                 
-   EUR  

300                      
1,77 EUR  

                      
529,77 EUR  

                  
476,79 EUR  

0,9 

AA 61.4. 300 1       10,27 
EUR  

0,17          0,12 
EUR  

                 
-   EUR  

300                      
1,87 EUR  

                      
559,77 EUR  

                  
503,79 EUR  

0,9 

AA 61.5. 300 1       10,27 
EUR  

0,25          0,94 
EUR  

                 
-   EUR  

300                      
3,51 EUR  

                   
1.052,25 EUR  

                  
947,03 EUR  

0,9 

AA 62.1. 300 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

300                      
1,75 EUR  

         
523,77 EUR  

                  
471,39 EUR  

0,9 

AA 62.2. 300 1       10,27 
EUR  

0,25              -   
EUR  

                 
-   EUR  

300                      
2,57 EUR  

                      
770,25 EUR  

                  
693,23 EUR  

0,9 

AA 62.3. 300 1       10,27 
EUR  

0,17          0,02 
EUR  

                 
-   EUR  

300                      
1,77 EUR  

                      
529,77 EUR  

                  
476,79 EUR  

0,9 

AA 62.4. 300 1       10,27 
EUR  

0,17          0,12 
EUR  

               
-   EUR  

300                      
1,87 EUR  

                      
559,77 EUR  

                  
503,79 EUR  

0,9 

IO – 62 
Spotem 

AA 62.5. 300 1       10,27 
EUR  

0,25          0,94 
EUR  

                 
-   EUR  

300                      
3,51 EUR  

                   
1.052,25 EUR  

                  
947,03 EUR  

0,9 

AA 63.1. 350 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

350                      
1,75 EUR  

                      
611,07 EUR  

                  
549,96 EUR  

0,9 

IO – 63 Spred 

AA 63.2. 350 1       10,27 
EUR  

50,00          0,32 
EUR  

                 
-   EUR  

350 
                 

513,82 
EUR  

               
179.837,00 

EUR  

           
161.853,30 EUR  

0,9 

AA 64.1. 350 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

      
-   EUR  

350                      
1,75 EUR  

                      
611,07 EUR  

                  
549,96 EUR  

0,9 
IO – 64 
Spotem 

AA 64.2. 350 1       10,27 
EUR  

1,00          0,32 
EUR  

                 
-   EUR  

350                    
10,59 EUR  

              
3.706,50 EUR  

               
3.335,85 EUR  

0,9 

AA 65.1. 55 1       10,27 
EUR  

1,00              -   
EUR  

                 
-   EUR  

55                    
10,27 EUR  

                      
564,85 EUR  

                  
338,91 EUR  

0,6 

AA 65.2. 55 1       10,27 
EUR  

16,00              -   
EUR  

                 
-   EUR  

55 
                 

164,32 
EUR  

                   
9.037,60 EUR  

    
5.422,56 EUR  

0,6 

AA 65.3. 55 1       10,27 
EUR  0,50          1,20 

EUR  
                 

-   EUR  
55                      

6,34 EUR  
                      

348,43 EUR  
                  

209,06 EUR  0,6 

33. Poenostavitve 
na področju vodnih 
pravic in dovoljenja 
/ 33.1 Sprememba 
načina podelitve 
vodne pravice v 
obliki vodnega 

dovoljenja + 33.2 
Sprememba načina 

podelitve vodne 
pravice v obliki 

IO – 65 Spred  

AA 65.4. 55 1       10,27 
EUR  

0,25          4,31 
EUR  

                 
-   EUR  

55                      
6,88 EUR  

                      
378,26 EUR  

                  
226,96 EUR  

0,6 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 66.1. 55 1       10,27 
EUR  

1,00              -   
EUR  

                 
-   EUR  

55        
10,27 EUR  

                      
564,85 EUR  

                  
395,40 EUR  

0,7 

AA 66.2. 55 1       10,27 
EUR  4,00              -   

EUR  
                 

-   EUR  
55                    

41,08 EUR  
                   

2.259,40 EUR  
            

1.581,58 EUR  0,7 

AA 66.3. 55 1       10,27 
EUR  

2,00          6,00 
EUR  

                 
-   EUR  

55                    
26,54 EUR  

                   
1.459,70 EUR  

               
1.021,79 EUR  

0,7 

AA 66.4. 55 1       10,27 
EUR  0,25          0,30 

EUR  
                 

-   EUR  
55                      

2,87 EUR  
                      

157,71 EUR  
                  

110,40 EUR  0,7 

koncesije + 33.3 
Poenostavitev 

pridobitvene vodne 
pravice in odprava 
dvojnega plačila za 

isto pravico – 
vodno pravico in 
vodno povračilo. 

OPOMBA: 23 
UKREP, priloga 2  

IO – 66 
Spotem 

AA 66.5. 55 1       10,27 
EUR  

0,25          4,31 
EUR  

                 
-   EUR  

55                      
6,88 EUR  

    
378,26 EUR  

                  
264,78 EUR  

0,7 

AA 67.1. 5.891 1       10,27 
EUR  

2,00              -   
EUR  

       
-   EUR  

5891                    
20,54 EUR  

               
121.001,14 

EUR  

             
84.700,80 EUR  

0,7 

AA 67.2. 5.891 1       10,27 
EUR  4,00              -   

EUR  
                 

-   EUR  
5891                    

41,08 EUR  

              
242.002,28 

EUR  

           
169.401,60 EUR  0,7 

AA 67.3. 5.891 1       10,27 
EUR  5,00        15,61 

EUR  
                 

-   EUR  
5891                    

66,96 EUR  

               
394.461,36 

EUR  

           
276.122,95 EUR  0,7 

AA 67.4. 5.891 1       10,27 
EUR  

1,00          3,70 
EUR  

                 
-   EUR  

5891                    
13,97 EUR  

                 
82.297,27 EUR  

             
57.608,09 EUR  

0,7 

IO – 67 Spred 

AA 67.5. 5.891 1       10,27 
EUR  

0,50          4,86 
EUR  

                 
-   EUR  

5891    
10,00 EUR  

                 
58.880,55 EUR  

             
41.216,38 EUR  

0,7 

AA 68.1. 5.891 1       10,27 
EUR  

1,00              -   
EUR  

                 
-   EUR  

5891                    
10,27 EUR  

                 
60.500,57 EUR  

             
42.350,40 EUR  

0,7 

AA 68.2. 5.891 1       10,27 
EUR  

0,50              -   
EUR  

                 
-   EUR  

5891                      
5,14 EUR  

                 
30.250,29 EUR  

             
21.175,20 EUR  

0,7 

AA 68.3. 5.891 1       10,27 
EUR  

4,50        12,60 
EUR  

                 
-   EUR  

5891                    
58,82 EUR  

               
346.479,17 

EUR  

           
242.535,42 EUR  

0,7 

AA 68.4. 5.891 1       10,27 
EUR  

0,25          1,30 
EUR  

                 
-   EUR  

5891          
3,87 EUR  

                 
22.783,44 EUR  

             
15.948,41 EUR  

0,7 

IO – 68 
Spotem 

AA 68.5. 1.178 1       10,27 
EUR  

0,25          1,08 
EUR  

                 
-   EUR  

1178,2                      
3,65 EUR  

                   
4.297,48 EUR  

            
3.008,24 EUR  

0,7 

35. Odprava 
administrativnih 

ovir pri 
podeljevanju 

vodnih pravic in 
pridobivanju vodnih 
soglasij v letu 2014 

IO – 69 Spred AA 69.1. 208 1         5,78 
EUR  

2,00              -   
EUR  

                 
-   EUR  

208                    
11,56 EUR  

                   
2.404,48 EUR  

               
2.404,48 EUR  

1 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 69.2. 208 1         5,78 
EUR  

4,00              -   
EUR  

                 
-   EUR  

208                    
23,12 EUR  

                   
4.808,96 EUR  

               
4.808,96 EUR  

1 

AA 69.3. 208 1         5,78 
EUR  4,00          9,80 

EUR  
                 

-   EUR  
208               

32,92 EUR  
                   

6.847,36 EUR  
               

6.847,36 EUR  1 

AA 69.4. 208 1         5,78 
EUR  

0,50          0,35 
EUR  

                 
-   EUR  

208                      
3,24 EUR  

                      
673,92 EUR  

                  
673,92 EUR  

1 

AA 69.5. 208 1         5,78 
EUR  0,50          4,86 

EUR  
                 

-   EUR  
208                      

7,75 EUR  
                   

1.612,00 EUR  
               

1.612,00 EUR  1 

AA 70.1. 208 1         5,78 
EUR  

0,50              -   
EUR  

                 
-   EUR  

208                      
2,89 EUR  

                      
601,12 EUR  

                  
601,12 EUR  

1 

AA 70.2. 208 1         5,78 
EUR  

0,50              -   
EUR  

                 
-   EUR  

208                    
2,89 EUR  

                      
601,12 EUR  

                  
601,12 EUR  

1 
IO – 70 
Spotem 

AA 70.3. 208 1         5,78 
EUR  

0,25          1,06 
EUR  

                 
-   EUR  

208                      
2,51 EUR  

                      
521,04 EUR  

                  
521,04 EUR  

1 

AA 71.1. 75 1         5,78 
EUR  

2,00              -   
EUR  

                 
-   EUR  

75                    
11,56 EUR  

                      
867,00 EUR  

                  
867,00 EUR  

1 

AA 71.2. 75 1         5,78 
EUR  

4,00              -   
EUR  

                 
-   EUR  

75                    
23,12 EUR  

                   
1.734,00 EUR  

               
1.734,00 EUR  

1 

AA 71.3. 75 1         5,78 
EUR  

3,50          7,00 
EUR  

                 
-   EUR  

75                    
27,23 EUR  

                   
2.042,25 EUR  

               
2.042,25 EUR  

1 

AA 71.4. 75 1         5,78 
EUR  

1,00          0,35 
EUR  

                 
-   EUR  

75                      
6,13 EUR  

                      
459,75 EUR  

                  
459,75 EUR  

1 

IO – 71 Spred 

AA 71.5. 75 1         5,78 
EUR  

0,50          4,86 
EUR  

                 
-   EUR  

75                      
7,75 EUR  

                      
581,25 EUR  

                  
581,25 EUR  

1 

AA 72.1. 75 1         5,78 
EUR  

0,50              -   
EUR  

  
-   EUR  

75                      
2,89 EUR  

                      
216,75 EUR  

                  
216,75 EUR  

1 

AA 72.2. 75 1         5,78 
EUR  

0,50              -   
EUR  

                 
-   EUR  

75                      
2,89 EUR  

          
216,75 EUR  

                  
216,75 EUR  

1 
IO – 72 
Spotem 

AA 72.3. 75 1         5,78 
EUR  

0,25          1,06 
EUR  

                 
-   EUR  

75                      
2,51 EUR  

                      
187,88 EUR  

                  
187,88 EUR  

1 

AA 73.1. 67 1         5,78 
EUR  

2,00              -   
EUR  

                 
-   EUR  

67                    
11,56 EUR  

                      
774,52 EUR  

                  
774,52 EUR  

1 IO – 73 Spred 

AA 73.2. 67 1         5,78 
EUR  

4,00              -   
EUR  

         67                    
23,12 EUR  

                   
1.549,04 EUR  

               
1.549,04 EUR  

1 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

-   EUR  

AA 73.3. 67 1         5,78 
EUR  

3,50          7,00 
EUR  

                 
-   EUR  

67                    
27,23 EUR  

                   
1.824,41 EUR  

               
1.824,41 EUR  

1 

AA 73.4. 67 1         5,78 
EUR  

1,00          0,35 
EUR  

                 
-   EUR  

67                      
6,13 EUR  

                      
410,71 EUR  

                  
410,71 EUR  

1 

AA 73.5. 67 1         5,78 
EUR  

0,50          4,86 
EUR  

                 
-   EUR  

67                      
7,75 EUR  

                      
519,25 EUR  

                  
519,25 EUR  

1 

AA 74.1. 67 1         5,78 
EUR  

0,50              -   
EUR  

                 
-   EUR  

67                      
2,89 EUR  

                      
193,63 EUR  

                  
193,63 EUR  

1 

AA 74.2. 67 1         5,78 
EUR  

0,50              -   
EUR  

                 
-   EUR  

67                      
2,89 EUR  

                      
193,63 EUR  

                  
193,63 EUR  

1 
IO – 74 
Spotem 

AA 74.3. 67 1         5,78 
EUR  

0,25          1,06 
EUR  

                 
-   EUR  

67                      
2,51 EUR  

                      
167,84 EUR  

                  
167,84 EUR  

1 

AA 75.1. 3 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

3                      
1,75 EUR  

                          
5,24 EUR  

                      
5,24 EUR  

1 

AA 75.2. 3 1       10,27 
EUR  

2,00          0,72 
EUR  

                 
-   EUR  

3                    
21,26 EUR  

                        
63,78 EUR  

                    
63,78 EUR  

1 

AA 75.3. 3 1       10,27 
EUR  

0,50          0,36 
EUR  

     
-   EUR  

3                      
5,50 EUR  

                        
16,49 EUR  

                    
16,49 EUR  

1 

AA 75.4. 3 1       10,27 
EUR  

0,25        23,74 
EUR  

                 
-   EUR  

3                    
26,31 EUR  

                    
78,92 EUR  

                    
78,92 EUR  

1 

IO – 75 Spred 

AA 75.5. 3 1       10,27 
EUR  

0,25              -   
EUR  

                 
-   EUR  

3                      
2,57 EUR  

                          
7,70 EUR  

                      
7,70 EUR  

1 

AA 76.1. 3 1       10,27 
EUR  0,17              -   

EUR  
                 

-   EUR  
3                      

1,75 EUR  
                          

5,24 EUR  
                      

5,24 EUR  1 

36. Uredba o 
predelavi 

nenevarnih 
odpadkov v trdo 

gorivo (v povezavi 
z uredbo o malih 
kurilnih napravah) 

IO – 76 
Spotem 

AA 76.2. 3 1       10,27 
EUR  

2,00              -   
EUR  

         
720,00 

EUR  

3 
                 

740,54 
EUR  

                   
2.221,62 EUR  

               
2.221,62 EUR  

1 

AA 77.1. 591 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

591                      
1,75 EUR  

                  
1.031,83 EUR  

               
1.031,83 EUR  

1 

AA 77.2. 591 1       10,27 
EUR  

6,00              -   
EUR  

                 
-   EUR  

591                    
61,62 EUR  

                 
36.417,42 EUR  

             
36.417,42 EUR  

1 

38. Sprememba 
Uredbe o uporabi 
ozonu škodljivih 

snovi in flouriranih 
toplogrednih plinov 

pri opredelitvi 
minimalnih pogojev 

IO – 77 U 
(ukinitev oz. 

poenostavitev 
še ni 

realizirana v 
zakonodaji) AA 77.3. 591 1       10,27 

EUR  
2,00              -   

EUR           591                  
275,54 

               
162.844,14 

           
162.844,14 EUR  

1 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

za usposobljenost 
oseb – izvajalcev 
storitev polnjenja 

avtomobilskih klim. 

255,00 
EUR  

EUR  EUR  

AA 78.1. 1.010 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1010                      
1,75 EUR  

                   
1.763,36 EUR  

               
1.587,02 EUR  

0,9 

AA 78.2. 155.321 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

155320,74                      
1,75 EUR  

               
271.174,48 

EUR  

           
244.057,03 EUR  

0,9 

AA 78.3. 155.321 1       10,27 
EUR  0,25          0,43 

EUR  
                 

-   EUR  
155320,74                      

3,00 EUR  

               
465.573,92 

EUR  

           
419.016,53 EUR  0,9 

IO – 78 Spred 

AA 78.4. 419.941 1       10,27 
EUR  0,17              -   

EUR  
                 

-   EUR  
419941,26                      

1,75 EUR  

               
733.175,45 

EUR  

           
659.857,90 EUR  0,9 

AA 79.1. 1.010 1       10,27 
EUR  0,17              -   

EUR  
                 

-   EUR  
1010                      

1,75 EUR  
                   

1.763,36 EUR  
              

1.587,02 EUR  0,9 
IO – 79 
SPotem 

AA 79.2. 575.262 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

575262                      
1,75 EUR  

            
1.004.349,93 

EUR  

           
903.914,93 EUR  

0,9 

AA 80.1. 1.010 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1010                      
1,75 EUR  

                   
1.763,36 EUR  

               
1.587,02 EUR  

0,9 

AA 80.2. 1.010 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1010   
1,75 EUR  

                   
1.763,36 EUR  

               
1.587,02 EUR  

0,9 

AA 80.3. 273 1       10,27 
EUR  

0,25          0,43 
EUR  

                 
-   EUR  

272,7                      
3,00 EUR  

                      
817,42 EUR  

     
735,68 EUR  

0,9 

IO – 80 Spred 

AA 80.4. 737 1       10,27 
EUR  

0,25              -   
EUR  

                 
-   EUR  

737,3                      
2,57 EUR  

                   
1.893,02 EUR  

               
1.703,72 EUR  

0,9 

AA 81.1. 1.010 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1010                      
1,75 EUR  

                   
1.763,36 EUR  

               
1.587,02 EUR  

0,9 

AA 81.2. 1.010 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1010                      
1,75 EUR  

                   
1.763,36 EUR  

               
1.587,02 EUR  

0,9 
IO – 81 
Spotem 

AA 81.3. 1.010 1       10,27 
EUR  

0,25              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1010                      
2,57 EUR  

                   
2.593,18 EUR  

               
2.333,86 EUR  

0,9 

AA 82.1. 220 1       10,27 
EUR  0,17              -   

EUR  
                 

-   EUR  
220                      

1,75 EUR  
                      

384,10 EUR  
                  

345,69 EUR  0,9 

39. Vzpostavitev 
informacijskega 

sistema ravnanja z 
odpadki 

(Informacijski 
sistem za ravnanje 

z odpadki se 
prilagodi določbam 

te uredbe do 1. 
januarja 2016. 

IO – 82 Spred 

AA 82.2. 220 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 220                      
1,75 EUR  

                      
384,10 EUR  

                  
345,69 EUR  

0,9 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

-   EUR  

AA 82.3. 59,4 1       10,27 
EUR  

0,25          0,43 
EUR  

               
-   EUR  

59,4                      
3,00 EUR  

                      
178,05 EUR  

                  
160,25 EUR  

0,9 

AA 82.4. 160,6 1       10,27 
EUR  

0,25              -   
EUR  

                 
-   EUR  

160,6                      
2,57 EUR  

              
412,34 EUR  

                  
371,11 EUR  

0,9 

AA 83.1. 220 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

220                      
1,75 EUR  

                      
384,10 EUR  

                  
345,69 EUR  

0,9 
IO – 83 
Spotem 

AA 83.2. 220 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

220                      
1,75 EUR  

                      
384,10 EUR  

                  
345,69 EUR  

0,9 

AA 84.1. 342 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

342                      
1,75 EUR  

                      
597,10 EUR  

                  
537,39 EUR  

0,9 

AA 84.2. 342 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

342                      
1,75 EUR  

                      
597,10 EUR  

                  
537,39 EUR  

0,9 

AA 84.3. 92,34 1       10,27 
EUR  

0,25          0,43 
EUR  

                 
-   EUR  

92,34                      
3,00 EUR  

                      
276,79 EUR  

                  
249,11 EUR  

0,9 

IO – 84 Spred 

AA 84.4. 249,66 1       10,27 
EUR  

0,25              -   
EUR  

                 
-   EUR  

249,66                      
2,57 EUR  

                      
641,00 EUR  

                  
576,90 EUR  

0,9 

AA 85.1. 342 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

342                      
1,75 EUR  

                      
597,10 EUR  

                  
537,39 EUR  

0,9 
IO – 85 
Spotem 

AA 85.2. 342 1       10,27 
EUR  

0,25              -   
EUR  

                 
-   EUR  

342      
2,57 EUR  

                      
878,09 EUR  

                  
790,28 EUR  

0,9 

AA 86.1. 15.000 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

15000                      
1,75 EUR  

                 
26.188,50 EUR  

               
2.618,85 EUR  

0,1 
40. Urediti področje 

izvajanj meritev 
dimnih emisij. - 
Dimnikar naj pri 
svojem rednem 

letnem pregledu v 
primeru 

neustreznosti 
delovanja kurilne 

naprave 
uporabniku vroči 

dodatni obrazec, ki 
ga po opravljenem 
servisu in pozitivnih 

meritvah izpolni 
serviser in ga - on 

IO – 86 U 
(ukinitev / 

poenostavitev 
v zakonodaji 

še ni 
realizirana) 

AA 86.2. 15.000 1       10,27 
EUR  0,50              -   

EUR  
           

17,08 EUR  
15000                   

22,22 EUR  

               
333.225,00 

EUR  

             
33.322,50 EUR  0,1 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

ali uporabnik -
pošlje 

dimnikarskemu 
podjetju. Serviser s 
svojim podpisom in 
priloženim merilnim 
listom garantira, da 

naprava deluje v 
skladu s predpisi. S 

tem je postopek 
rednega letnega 

pregleda končan. S 
to rešitvijo naj se 
ustrezno dopolni 
Pravilnik o oskrbi 

malih kurilnih 
naprav, dimn ... 

AA 87.1. 1 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1                      
1,75 EUR  

                          
1,75 EUR  

                      
0,17 EUR  

0,1 IO – 87 N  
(ni še 

realizirano) AA 87.2. 1 1       10,27 
EUR  

2.088,00              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1 
            

21.443,76 
EUR  

                 
21.443,76 EUR  

               
2.144,38 EUR  

0,1 

AA 88.1. 58 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

58                      
1,75 EUR  

            
101,26 EUR  

                    
91,14 EUR  

0,9 IO – 88 U 
(ni še 

realizirano) AA 88.2. 2781 1       10,27 
EUR  0,25          0,77 

EUR  
                 

-   EUR  
2781                      

3,34 EUR  
                   

9.281,59 EUR  
               

8.353,43 EUR  0,9 

AA 89.1. 1 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1                      
1,75 EUR  

                          
1,75 EUR  

                      
1,57 EUR  

0,9 IO – 89 U 
(ni še 

realizirano) AA 89.2. 692 1       10,27 
EUR  0,25          0,26 

EUR  
                 

-   EUR  
692                      

2,83 EUR  
                   

1.956,63 EUR  
               

1.760,97 EUR  0,9 

AA 90.1. 58 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

58                      
1,75 EUR  

                      
101,26 EUR  

                    
91,14 EUR  

0,9 IO – 90 U 
(ni še 

realizirano) AA 90.2. 5202 1       10,27 
EUR  0,25          1,01 

EUR  
                 

-   EUR  
5202                      

3,58 EUR  
                 

18.610,16 EUR  
             

16.749,14 EUR  0,9 

AA 91.1. 8.129 1         5,78 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

8128,5                      
0,98 EUR  

                   
7.987,06 EUR  

               
4.792,24 EUR  

0,6 

41.1 Vzpostavitev 
prostorskega 

informacijskega 
sistema (eGraditev) 

/ Vzpostavitev 
prostorskega 

informacijskega 
sistema - ePlan 

IO – 91 Spred 

AA 91.2. 8.129 1         5,78 
EUR  

0,50          4,70 
EUR  

                 
-   EUR  

8128,5                      
7,59 EUR  

                 
61.695,32 EUR  

             
37.017,19 EUR  

0,6 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

AA 92.1. 8.129 1         5,78 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

8128,5                      
0,98 EUR  

                   
7.987,06 EUR  

               
4.792,24 EUR  

0,6 IO – 92 
Spotem 
(ni še 

realizirano) AA 92.2. 8.129 1         5,78 
EUR  0,25              -   

EUR  
                 

-   EUR  
8128,5            

1,45 EUR  
                 

11.745,68 EUR  
               

7.047,41 EUR  0,6 

AA 93.1. 8.129 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

8128,5                      
1,75 EUR  

                 
14.191,55 EUR  

               
8.514,93 EUR  

0,6 

IO – 93 Spred 

AA 93.2. 8.129 1       10,27 
EUR  0,50          4,70 

EUR  
                 

-   EUR  
8128,5                      

9,84 EUR  
                 

79.943,80 EUR  
             

47.966,28 EUR  0,6 

AA 94.1. 8.129 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

8128,5                      
1,75 EUR  

                 
14.191,55 EUR  

               
8.514,93 EUR  

0,6 IO – 94 
Spotem 
(ni še 

realizirano) AA 94.2. 8.129 1       10,27 
EUR  

0,25              -   
EUR  

                 
-   EUR  

8128,5                      
2,57 EUR  

                 
20.869,92 EUR  

             
12.521,95 EUR  

0,6 

AA 95.1. 1 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1         
1,75 EUR  

                          
1,75 EUR  

                      
0,17 EUR  

0,1 IO – 95 N 
(ni še 

realizirano) AA 95.2. 1 1       10,27 
EUR  

6.264,00              -   
EUR  

                 
-   EUR  

1 
            

64.331,28 
EUR  

                 
64.331,28 EUR  

          
6.433,13 EUR  

0,1 

AA 96.1. 3.166 1       10,27 
EUR  0,17              -   

EUR  
                 

-   EUR  
3166        

1,75 EUR  
                   

5.527,52 EUR  
               

4.974,77 EUR  0,9 

AA 96.2. 3.166 1       10,27 
EUR  

0,50              -   
EUR  

         
300,00 

EUR  
3166 

                 
305,14 

EUR  

               
966.057,41 

EUR  

           
869.451,67 EUR  

0,9 IO – 96 Spred 

AA 96.3. 3.166 1       10,27 
EUR  0,50          2,40 

EUR  
                 

-   EUR  
3166                      

7,54 EUR  
                 

23.855,81 EUR  
             

21.470,23 EUR  0,9 

AA 97.1. 3.166 1       10,27 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

3166                      
1,75 EUR  

                   
5.527,52 EUR  

               
4.974,77 EUR  

0,9 

AA 97.2. 3.166 1       10,27 
EUR  0,50              -   

EUR  

         
300,00 

EUR  
3166 

                 
305,14 

EUR  

               
966.057,41 

EUR  

           
869.451,67 EUR  0,9 

IO – 97 
Spotem 
(ni še 

realizirano) 

AA 97.3. 3.166 1       10,27 
EUR  

0,25              -   
EUR  

                 
-   EUR  

3166                      
2,57 EUR  

                   
8.128,71 EUR  

               
7.315,83 EUR  

0,9 

AA 98.1. 3.166 1         5,78 
EUR  0,17              -   

EUR  
                 

-   EUR  
3166                      

0,98 EUR  
                   

3.110,91 EUR  
               

2.799,82 EUR  0,9 

41.3 Vzpostavitev 
prostorskega 

informacijskega 
sistema (eGraditev) 

/ Odprava 
pošiljanja 

elaboratov v 
papirnati obliki. 

IO – 98 Spred 

AA 98.2. 3.166 1         5,78 
EUR  

0,50              -   
EUR  

         3166                  
302,89 

               
958.949,74 

           
863.054,77 EUR  

0,9 
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ŠT. IN NAZIV 
UKREPA 

Zap. št. IO 
Zap. št. 

AA 
Populacija 

(število) 
Frekvenca 

Urna 
postavka 

Potreben 
čas 

Izdatki 
(vrednost) 

Strošek 
zun. 

izvajalca 
KOLIČINA CENA 

ADMINISTR. 
STR. 

ADMINISTR. 
BREME 

korekcijski 
faktor 

300,00 
EUR  

EUR  EUR  

AA 98.3. 3.166 1         5,78 
EUR  0,50          2,40 

EUR  
                 

-   EUR  
3166                      

5,29 EUR  
                 

16.748,14 EUR  
             

15.073,33 EUR  0,9 

AA 99.1. 3.166 1         5,78 
EUR  

0,17              -   
EUR  

                 
-   EUR  

3166                      
0,98 EUR  

                   
3.110,91 EUR  

               
2.799,82 EUR  

0,9 

AA 99.2. 3.166 1         5,78 
EUR  0,50              -   

EUR  

         
300,00 

EUR  
3166 

                 
302,89 

EUR  

               
958.949,74 

EUR  

           
863.054,77 EUR  0,9 

IO – 99 
Spotem 
(ni še 

realizirano) 

AA 99.3. 3.166 1         5,78 
EUR  

0,25              -   
EUR  

                 
-   EUR  

3166                      
1,45 EUR  

                   
4.574,87 EUR  

               
4.117,38 EUR  

0,9 
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2.2 Korak 3.2: Postopek ocene administrativnih stro škov in administrativnega 
bremena za opisno obravnavane ukrepe 

V nadaljevanju so prikazani učinki implementacije opisno obravnavanih ukrepov, hkrati z 
oceno potencialnih prihrankov. 

 

Podro čje ureditve podro čja pridobivanja zemljiš č in pravic na njih ter postopki 
umeščanja v prostor  

 

• Visoke cene zemljiš č in nepremi čnin (ter komunalnih prispevkov in razli čnih 
nadomestil) (SE-01) 

Visoke cene zemljišč in nepremičnin je eden izmed ukrepov, ki še ni realiziran, zahteva pa 
prioritetno obravnavo v sklopu vzpostavljanja ustreznih ukrepov zemljiške politike. Gre za 
enega izmed pogojev, ki morajo biti urejeni, da bodo zagotavljali pogoje za večji obseg 
vlaganj tujih investitorjev v naš prostor.  

Urediti je treba področje opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo in odmero komunalnega 
prispevka ter dopolniti postopkovni vidik odmere komunalnega prispevka, kjer sedaj prihaja 
do nekaterih nejasnosti (možnost odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti, rok 
veljavnosti odmerne odločbe, vračanje komunalnega prispevka), z vidika povečanja 
transparentnosti pri financiranju in zaračunavanju komunalne opreme pa je treba vzpostaviti 
standardiziran sistem njenega vrednotenja.  

 

Območja stavbnih zemljiš č sestavljajo zemljišča, na katerih je dovoljena oziroma 
predvidena raba zgradb za stanovanja, centralne dejavnosti, proizvodne dejavnosti, območja 
različne gospodarske infrastrukture, pa tudi območja zelenih površin v naseljih (na primer 
parki). Površine stavbnih zemljišč med občinami znotraj istih statističnih regij se zelo 
razlikujejo, saj so občine tako po površini kot po naravnih pogojih in značilnostih urbanizacije 
med seboj zelo heterogene. Problematika načrtovanja, evidentiranja in upravljanja stavbnih 
zemljišč je zapostavljena, kljub temu, da stavbna zemljišča predstavljajo enega največjih 
premoženj države in prebivalstva in hkrati enega ključnih razvojnih potencialov. 

Upoštevati je treba, da vsa nepozidana stavbna zemljišča zaradi različnih dejavnikov niso 
nujno tudi pozidljiva (omejitve, ki izhajajo iz prostorskih aktov ali različnih varstvenih režimov, 
naravnih danosti, pomanjkljive komunalne opremljenosti ...).  

V prostorskih aktih občin so precejšnje rezerve stavbnih zemljiš č. Na ravni države je 
nepozidanih okoli 43,5 % vseh območij stavbnih zemljišč. Vendar je tak podatek zaradi prej 
naštetih dejavnikov lahko tudi zavajajoč. Nepozidana zemljišča je tako smiselno razvrščati v 
različne razvojne stopnje, ki izkazujejo razvojni potencial zemljišča. 

Cilj prostorske politike je spodbuditi večjo uporabo že pozidanih, vendar opuščenih ali v 
premajhni meri uporabljenih zemljišč za razvoj naselij. Zemljišča, na katerih je bila opuščena 
raba objektov in naprav ali pa so ti objekti deloma opuščeni ter v različnih fazah propadanja, 
pojmujemo kot degradirana urbana obmo čja. Degradirana območja, na katerih je bila 
umeščena stara industrija ter nekatera vojaška ter opuščena prometna območja se pogosto 
nahajajo v bližini mestnih središč in so prometno dobro dostopna. Po namenski rabi prostora 
so ta zemljišča najpogosteje uvrščena med stavbna zemljišča. Večina degradiranih območij 
sodi med območja namenjena proizvodnja, del pa je namenjenih centralnim dejavnostim. 
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Degradirana zemljišča so v naravi pogosto zaokrožena ter opremljena z osnovno 
gospodarsko javno infrastrukturo. Kljub različnim oviram, ki so napoti uspešni prenovi in 
aktivaciji teh zemljišč (lastniška struktura, okoljska bremena, slabo upravljanje), ta zemljišča 
predstavljajo pomemben prostorski in razvojni potencial (Poročilo o prostorskem razvoju, 

Ministrstvo za okolje in prostor, 2015).  

 
 

Na področju prostorskega razvoja so ključni državni razvojni cilji opredeljeni v Strategiji 
prostorskega razvoja Slovenije , ki je v fazi prenove. SPRS je temeljni strateški prostorski 
dokument, s katerim je bil v Sloveniji uveljavljen koncept vzdržnega prostorskega razvoja. Je 
krovni dokument za usmerjanje prostorskega razvoja v Sloveniji in osnova za usklajevanje 
sektorskih politik. Sprejeta je bila leta 2004, desetletju po njenem sprejemu pa se je zgodilo 
veliko sprememb, ki so vplivale na prostor, na razvoj v prostoru in prostorske procese v 
državi, ki odstopajo od usmeritev, začrtanih v strategiji. Ministrstvo za okolje in prostor je z 
aktivnostmi za prenovo SPRS pričelo že v letu 2013. Prenova SPRS je načrtovana kot 
proces, v okviru katerega se želi doseči uskladitev prostorsko relevantnih sektorskih politik in 
drugih javnih interesov. Skozi niz posvetovalnih dogodkov in aktivnosti želijo odpreti 
možnosti za odprto razpravo, preveritev vsebinskih in interesnih izhodišč, predvsem pa 
uskladitev pogledov o prostorski viziji države kot podlago za pripravo vsebinsko usklajenega 
dokumenta, ki bo sprejet in podprt s strani vseh relevantnih deležnikov 
(http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_razvoj_na_nacionalni_ravni/prenova_strategije
_prostorskega_razvoja_slovenije/). Vendar so cilji in prioritete prostorskega razvoja v strategiji 
oblikovani kot splošne ugotovitve, kar otežkoča ugotavljanje uspešnosti izvajanja ukrepov za 
doseganje prostorskih ciljev in prioritet. Kot zapisano v Poročilu o prostorskem razvoju, je 
treba cilje v večji meri kvantificirati ali vsaj kvalitativno opisati želeno stanje prostora za 
posamezen cilj. Enako velja za obravnavani ukrep - visoke cene zemljišč in nepremičnin.  

 

Omeniti velja tudi ugotovitev Poročila o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polovico 
leta 2015, ki navaja, da zemljiš ča za gradnjo stavb ostajajo edina vrsta nepremi čnin, ki 
kaže po letu 2010 konstanten trend padanja števila prodaj . Število prodaj zemljišč za 
gradnjo stavb je bilo v prvem polletju 2015 v primerjavi z drugim polletjem 2014 manjše za 7 
odstotkov, v primerjavi s prvim polletjem 2014 pa kar za četrtino. Tako se je že povsem 
približalo rekordno nizkemu številu, evidentiranemu v času največje krize nepremičninskega 
trga v prvem polletju 2009. Glavni razlog je seveda majhno povpraševanje po zemljiščih za 
stanovanjske in poslovne novogradnje. Sicer pri tovrstnih nakupih pri odločitvi igra vlogo 

Vse omenjeno sledi cilju zagotovitve »zaloge« komun alno opremljenih stavbnih 
zemljiš č za razli čne dejavnosti v ob činski lasti.  S tem bi občine zagotavljale domačim 
in tujim investitorjem zadostno ponudbo stavbnih zemljišč v občinski lasti, primernih za 
različne dejavnosti. Hkrati bi za ta zemljišča morale sprejeti ustrezne prostorske akte in 
jih opremiti z osnovno komunalno opremo tako, da bi na teh zemljiščih investitorji lahko 

takoj pričeli s pripravami na gradnjo. Zadostna ponudba tovrstnih zemljišč pa tudi že 
zgrajenih objektov bi prispevala k znižanju njihove cene in stroškov komunalnega 

opremljanja. 
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veliko dejavnikov, je pa cena eden pomembnejših. Ravno zato je realizacija tega ukrepa še 
toliko bolj pomembna. 

Področje aktivne zemljiške politike terja vzpostavitev novih oziroma manjkajo čih 
mehanizmov za u činkovito gospodarjenje z (zlasti) stavbnimi zemljiš či. Priprava t.i. 
prostorskih ukrepov zemljiške politike je načrtovana za leto 2016, nekateri ukrepi pa bodo 
uvedeni že z načrtovano spremembo Zakona o prostorskem načrtovanju, kot na primer 
uvedba evidentiranja najvišje razvojne stopnje stavbnih zemljišč ter ureditev parcelacije 
stavbnih zemljišč. 

 

Upoštevati velja tudi sledeče. V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije so opredeljeni tudi 
ukrepi na podro čju stanovanjske politike in graditve . Poročilo o prostorskem razvoju 
ugotavlja, da naloge na tem področju obsegajo več ukrepov, izvajanje ukrepov pa je bilo 
ocenjeno kot slabo. To na primer velja za spodbujanje uveljavljanja različnih ukrepov urbane 
zemljiške politike v lokalnih skupnostih za večjo ponudbo opremljenih zemljišč. Izvajanje je 
ocenjeno kot neuspešno, saj je vpliv Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na 
ponudbo opremljenih zemljišč zanemarljiv in je ta povsem v domeni občine. Komunalni 
prispevek kot finančni ukrep zemljiške politike ne deluje. 

 

Je pa ukrep Visoke cene zemljišč in nepremičnin delno vsebovan tudi v nekaterih drugih 
ukrepih, obravnavanih na podro čju okolja in prostora. Gre namreč za to, da inštrument 
za doseganje ciljev prostorske politike predstavljajo prostorski akti na državni, občinski in 
medobčinski ravni (to med drugim obravnavajo ostali ukrepi). Z državnimi prostorskimi akti 
(državni prostorski načrt, DPN) se načrtujejo objekti državnega pomena in so podlaga za 
izdajo gradbenih dovoljenj. Z občinskimi prostorskimi akti (občinski prostorski načrti, OPN) se 
določajo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, v njih se določi namenska raba 
prostora in določijo pogoji za projektiranje objektov, OPN pa so tudi podlaga za pridobitev 
gradbenega dovoljena. Prihranke pri tem ukrepu je torej mo č gledati tudi z vidika 
ostalih, povezanih ukrepov, kjer so morebitni prihr anki izra čunani. 

 

• Ureditev podro čja pridobivanja zemljiš č in pravic na njih (SE-02) 

Prostorske ureditve državnega pomena se načrtuje z državnimi prostorskimi akti (DPN). 
Določitev prostorskih ureditev državnega pomena vpliva na razmejitev državne in lokalne 
pristojnosti na področju urejanja prostora, s tem pa predvsem na to, s kakšnimi (državnimi ali 
občinskimi) prostorskimi akti bo določena ureditev načrtovana. Sprejeti, vendar še 
neizvedeni DPN-ji predstavljajo velik potencial za javne investicije na različnih, predvsem 
infrastrukturnih področjih. Nizek delež izvedenosti DPN-jev pa kaže tudi na težave z 
zagotavljanjem finančnih sredstev za izvedbo teh investicij, saj ravno pomanjkanje sredstev 
zavira izvedbo načrtovanih in potrebnih investicij (Poročilo o prostorskem razvoju, Ministrstvo za 

okolje in prostor, 2015). 

V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije je med ukrepi na področju stanovanjske politike in 
graditve opredeljen tudi ukrep Oblikovanje programa ukrepov zemljiške politike za 
spodbujanje delovanja trga zemljišč. Izvajanje naloge ni uspešno, saj nabor ukrepov ni 
zadosten; tisti, ki se izvajajo, na primer predkupna pravica, niso dovolj. Izvajanje ukrepov, 
zapisanih v prostorski zakonodaji, namreč omejujeta tudi znanje in sposobnosti občinskih 
uradnikov. 
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Tu – ob predpostavki realizacije ukrepa – lahko pomembno vlogo odigra točka VEM (vse na 
enem mestu), saj bi ob ustrezni koordinaciji in sodelovanju udeleženih strani lahko omogočila 
investitorjem pregled nad potencialnimi lokacijami za investicije, jim nudila podporo pri 
pridobivanju ustreznih dovoljenj, nakupu in umeščanju investicij v prostor, skratka vzpostavila 
aktivnejšo koordinacijo med investitorjem, občino, regijo in pristojnimi ministrstvi pri 
umeščanju investicij v prostor. Hkrati bi to tudi povečalo pomen same točke VEM in razlog za 
premišljeno vzpostavitev le-te.  

 

S »prostorskimi« ukrepi za spodbujanje investicij v Sloveniji se ukvarja tudi projekt »Prostor 
za investicije«. Gre predvsem za javne investicije v javno infrastrukturo ter zasebne 
»greenfield« in »brownfield« investicije. Namen projekta je omogočiti investitorjem pregled 
nad potencialnimi lokacijami za investicije in jim nuditi podporo pri umeščanju teh investicij v 
prostor. Vzpostaviti želi aktivnejšo koordinacijo med investitorjem, občino, regijo in pristojnimi 
ministrstvi pri zagotavljanju lokacij in pri umeščanju v prostor.  

Prvi del predvidenih ukrepov obsega proaktiven (projektni) pristop za čimprejšnji popis in 
lastniško sanacijo potencialnih lokacij za investicije v prostoru, drugi del pa obsega 
sistemske rešitve, predvsem spremembe gradbene in prostorske zakonodaje ter 
vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture (Program projektov eProstor), ki s 
katerima se bo odpravilo določene administrativne ovire na področju pridobitve gradbenega 
dovoljenja in umeščanju investicije v prostor in zagotovilo informacijsko podporo procesu 
umeščanja investicij v prostor. 

 
 

• Dolgotrajnost postopkov umeš čanja v prostor energetske infrastrukture (SE-03) 

Pričakovani u činki so šli v smeri tega, da naj bi bili v podporo ciljem Nacionalnega 
energetskega programa oziroma v zadnjem obdobju aktualnega Energetskega koncepta 
Slovenije pripravljeni ukrepi v okviru prostorske zakonodaje. Postopke umeščanja 
energetske infrastrukture, ki se v prostor umešča z državnimi prostorskimi načrti, skladno z 
določbami Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Ur.l. RS, 
št. 80/10, 106/10-popr. in 57/12; ZUPUDPP) vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Ministrstvo 
tudi pripravlja spremembo tovrstne zakonodaje, izvaja povezavo oziroma spremembe, 
vezane na okoljsko zakonodajo.  

 

S spremembo zakonodaje in posledično spremembo občinskih predpisov bo realizacija 
ukrepa omogočala investitorjem večjo podporo pri pridobivanju zemljišč na način, da bo 

občina zagotavljala identifikacijo zemljišč z velikimi razvojnim potencialom, ki so 
zanimiva za investitorje, pripravljeni bodo ustrezni mehanizmi, ki bodo omogočali občini 

in državi pridobiti sredstva za lastniško sanacijo zemljišč, z velikim razvojnim 
potencialom in ustreznih mehanizmov za povračilo sredstev, ki so bile namenjene 

lastniški sanaciji zemljišč. S spremembo občinskih predpisov bo zagotovljena pravna 
podlaga za pravično odškodnino za odkup zemljišč. 
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Učinki ZUPUDPP. V smislu ugotavljanja preteklih sprememb je treba ugotoviti, kakšni so bili 
v praksi učinki sprejetega ZUPUDPP (Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega 
pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12)). Po mnenju 
sogovornikov so bile rešitve v ZUPUDPP dobro zamišljene, vendar v praksi prihaja do težav 
pri njihovem doslednem izvajanju. 

Glavni razlogi za dolgotrajne postopke umeščanja energetskih objektov so pasivno in 
neusklajeno delovanje predvsem posameznih resorjev, ki v teh procesih sodelujejo (tudi 
neodzivnost pobudnikov, investitorjev teh projektov) oziroma njihovih krovnih dokumentov. 
Krovni državni dokumenti (politike itd.), ki so v pristojnosti posameznih resorjev, so marsikdaj 
med seboj neusklajeni, kar pomeni, da se problemi neusklajenosti prenašajo v fazo 
umeščanja teh projektov v prostor, kar tudi povzroča dolgotrajna usklajevanja in posledično 
dolge postopke priprave prostorskih aktov. Iz tega izhaja, da samo s spremembo zakonodaje 
ni mogoče rešiti problemov neusklajenih nadrejenih politik, kot tudi ne povsem izključiti 
elementov, ki na trajanje postopkov nedvomno vplivajo (na primer nekooperativnost različnih 
resorjev, sodelovanje javnosti). 

Eden bistvenih učinkov ZUPUDPP je jasna opredelitev načina sodelovanja z javnostjo. S tem 
so postavljeni standardi, ki bi si jih zainteresirana javnost želela tudi pri pripravi ostalih 
prostorskih načrtov. K izboljšanemu obveščanju javnosti prispeva posvet v fazi uskladitve 
pobude, seznanitev javnosti v fazi študije variant in v fazi osnutka DPN. Ministrstvo za okolje 
in prostor objavlja informacije o DPN na svoji spletni strani, vendar to še ne predstavlja 
dvosmernega komuniciranja z javnostjo.  

Pri objektih državnega pomena je neustrezen tudi nabor teh objektov glede na njihov pomen. 
V kategoriji teh objektov so tudi objekti, ki niso državnega pomena. Prav tako ni usklajen in 
izenačen nabor ureditev državnega pomena in objektov državnega pomena, kar bi bilo treba 
poenotiti.  

 

Predvideni ukrepi v prihodnje. Glede na Izhodišča normativnih sprememb na področju 
urejanja prostora (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2013) bodo predvidoma 
spremembe procesa umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena in dovoljevanje 
njihove gradnje naslednje. Dosedanja prva faza postopka DPN (študija oziroma primerjava 
variant), ki se zaključi s sklepom Vlade RS o najustreznejši varianti, bo predvidoma ostala v 
dosedanji obliki, pri čemer se postopek CPVO (kadar ga je treba izvesti) v celoti 
implementira v postopek DPN. Dosedanja druga faza (t.i. predlog DPN, kjer gre za 
podrobnejše načrtovanje najustreznejše variante) pa se bo združila s procesom izdaje 
gradbenega/lokacijskega dovoljenja, vseh področnih soglasij/dovoljenj, okoljevarstvenega 
soglasja, lahko tudi vključno z razlastitvenim postopkom, v enovit postopek, ki se zaključi z 
eno odločbo. Organ, ki bi vodil tak postopek (MzI ali po drugem principu, na primer kolegijsko 
odločanje predstavnikov več organov ipd.), bi predstavljal tudi enotno kontaktno točko 
skladno uredbo PCI (Uredba 347/2013/EU  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 
2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo). V obeh fazah bo treba pazljivo 
določiti vključevanje javnosti (Aarhuška konvencija). 

 

Kot vzor za novo ureditev tega področja bi lahko služil model nemškega dovoljevanja 
objektov državnega pomena  – t.i. Postopek »Planfeststellungsverfahren«. V tem postopku 
so integrirani vsi postopki izdajanja soglasij oziroma podajanja mnenj nosilcev urejanja 
prostora. V bistvu bi šlo za združitev sedanjega drugega dela DPN s postopkom izdaje 
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gradbenega dovoljenja, ki se sedaj v velikem delu podvajata in za izločitev velikega dela 
sedanjega postopka izdaje gradbenega dovoljenja v okvir gradbenega nadzora.  

Bistvena dodana vrednost takšnega postopka v primerjavi s sedanjo ureditvijo bi bila 
integracija postopka razlastitve in odločitve o drugih omejitvah lastninske pravice tako, da bi 
se te odločitve lahko sprejele že v okviru tega postopka. Pritožba na odločitev glede 
razlastitev in omejitev pravic bi se tako izpodbijala v pritožbi zoper gradbeno dovoljenje, v 
delu, ki se nanaša na odškodnino, pa se bi spor naprej reševal na sodišču.  

 

Omenjena uredba PCI bo bistveno vplivala na področje umeščanja in gradnje objektov 
energetske infrastrukture. Uredba PCI priporoča, da se rešitve, ki jih uredba uveljavlja za 
objekte transevropske energetske infrastrukture, uveljavijo tudi za vse ostale objekte, ki bodo 
razglašeni za objekte državnega pomena. Uredba zavezuje k poenostavitvi sistema 
dovoljevanja na tem področju, vključno s prostorskim načrtovanjem, izdaji vseh dovoljenj in 
soglasij s tem v zvezi in vseh drugih dejanj, ki pripeljejo do končnega dovoljenja za gradnjo 
tovrstnih objektov. Uredba države članice zavezuje k spoštovanju predpisanih rokov za 
izdajo dovoljenj in k uvajanju principa »vse na enem mestu«. Uredba od vsake države 
članice zahteva, da ustanovi nacionalni pristojni organ, ki bo v postopku umeščanja deloval 
po principu »vse na enem mestu«. Investitor naj bi pri pristojnem organu v predpostopku 
pridobil vse usmeritve za pripravo zahteve za pridobitev dovoljenja za gradnjo infrastrukture. 
Predpostopek po uredbi lahko traja največ dve leti, sam postopek dovoljevanja pa največ leto 
in pol. V predpostopku dovoljevanja naj bi bila vključena tudi izdelava okoljskih poročil in 
seznanitev javnosti s strani investitorja. Obe fazi skupaj naj ne bi trajali več kot tri leta in pol, 
v nasprotnem primeru mora država članica o zamudah obveščati komisijo in ji o stanju 
zadeve poročati. Uredba s predpisanimi roki torej države zavezuje, da izdajo celovito 
odločitev o gradnji v roku treh let in pol. Skladno z obstoječimi postopki (sprejemanje najprej 
DPN, nato izdaja gradbenega dovoljenja in vzporedno še vseh drugih predpisanih dovoljenj, 
postopki razlastitve itd.) ni mogoče zagotoviti odločitve v zahtevanem roku. 

Po informacijah, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za infrastrukturo, je že v novembru 
2015 predvidena obravnava prenovljene prostorske, g radbene in okoljske zakonodaje  
na Vladi RS.  

 
 

Vzpostavljena je nova struktura strateških dokumentov: osnovni razvojni dokument je po 
novem Energetski koncept Slovenije (EKS) , ki nadomešča dosedanji Nacionalni 
energetski program, z njim pa bodo določeni tudi cilji konkurenčne, trajnostno naravnane in 
zanesljive oskrbe z energijo za prihodnjih 20 let in okvirno še za naslednjih 40 let. Po skoraj 
štirih letih, od kar je bil jeseni 2011 v javni obravnavi osnutek novega Nacionalnega 
energetskega programa (izdelana je bila tudi celovita presoja vplivov na okolje, a se je 
postopek ustavil), se v 2015 ponovno odpira širša razprava o usmeritvah nacionalne 

V marcu 2014 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen dolgo pričakovan 
Energetski zakon (EZ-1), ki je začel veljati 22. 3. 2014 in je postavil nove temelje za 

nacionalno strateško načrtovanje v energetiki. Zakon uvaja veliko novosti in 
sprememb tudi na podro čju energetske u činkovitosti in rabe obnovljivih virov 

energije.  
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energetske politike. Trenutno veljavna Resolucija o Nacionalnem energetskem programu 
sega v leto 2004 in je zato v vseh vidikih zastarela. Slovenija ima eno najstarejših 
energetskih strategij v EU, do sedaj pa še ni vidnega napredka pri pripravi EKS 
(http://www.hse.si/si/hse/pogled-v-prihodnost/288).  

V fazi priprave je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo predlog usmeritev za pripravo EKS, 
ki so ga javno objavili in povabili javnost, da poda pripombe. Trenutno preučujejo te 
pripombe. Do konkretnih določil za umeščanje v prostor se EKS ne bo opredeljeval, 
vsekakor pa se zavedajo, da je vprašanje umeščanja v prostor pomembno pri načrtovanju 
energetske infrastrukture. Zato tudi prepoznavamo, da je treba v okviru usklajenosti politik 
uskladiti tudi ta vidik, posebej pa: "Za maksimalno izkoriščenost potenciala OVE bo treba 
zagotoviti tudi jasna pravila o prevladi javne koristi ter določiti ravnotežje med energetsko-
podnebnimi, okoljskimi, ekonomskimi in drugimi politikami."  

 

Podro čje izboljšav v zvezi s prostorskimi akti  

 

• Sprejem državnega prostorskega reda (SE-01) 

Državni prostorski red je uzakonila novela Zakona o prostorskem načrtovanju iz leta 2012 
(ZPNačrt-B). Zaradi pristopa k večjim sistemskim spremembam tega področja je delo na 
pripravi DPR zastalo, pojavlja pa se zlasti vprašanje o pravni naravi DPR, kot je zamišljen z 
ZPNačrt-B v odnosu do njegove obvezne/fakultativne uporabe po občinah. S spremembami 
prostorske in gradbene zakonodaje kot so zastavljene sedaj, se bo nekaj vsebin, ki so bile 
mišljene za DPR, uredilo kar na zakonski ravni (na primer osnovna terminologija prostorskih 
aktov), DPR pa bo ostal kot dolgoročnejši projekt poenotenja parcialnih vsebin občinskih 
prostorskih akt na državni ravni skozi državno zbirko normativov in standardov. Osnutek 
prenovljenega Zakona o prostorskem načrtovanju tako že vsebuje poglavje temeljnih pravil 
urejanja prostora, ki je bilo izvorno sicer mišljeno za državni prostorski red. 

 

Glede na to, da DPR predstavlja zbir pravil za urejanje prostora na različnih hierarhičnih 
ravneh, bo pripomogel k zmanjšanju obsega občinskih prostorskih načrtov, saj mora zdaj 
vsaka občina v postopku priprave svojih občinskih prostorskih načrtov v tekstualnih delih 
odlokov vzpostaviti celoten vsebinski nabor, od definicij pojmov do klasičnih regulacijskih 
elementov. Med drugim bo DPR obsegal pravila za načrtovanje poselitve, kamor sodi tudi 
določitev pravil glede ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora in pravil glede določanja 
urbanističnih oziroma regulacijskih elementov in standardov. Ta bodo vključevala tudi merila 
in pogoje za arhitekturno oblikovanje objektov, kot so velikosti in višine objektov, stopnje 
zazidanosti, barve fasad, število nadstropij, količnik prostornosti, delež prostih površin, 
regulacijske črte in podobno. V okviru teh pravil se bodo v DPR določili tudi kriteriji za: 

• določanje prepoznavnosti naselij z upoštevanjem tipologije objektov in poselitve glede 
na nacionalni, regionalni in lokalni pomen, 

• identifikacijo pojava razpršene poselitve ob upoštevanju stavbne tipologije, 

• dopustne gradnje in posege zunaj naselij in 

• prostorski razvoj v območjih prepoznavnosti. 

 

S pravili DPR naj bi dosegli ve čjo homogenost pri pripravi prostorskih aktov ob čin , saj 
bo njihova uveljavitev preprečevala neutemeljene razlike pri uporabi različnih urbanističnih 
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parametrov, kot je to razvidno iz sedanje prakse. Doslej so bile v okviru priprave DPR 
opravljene naslednje aktivnosti: 

• izdelan osnutek »pojmovnika« (terminološkega slovarja) na podlagi zbranih pojmov iz 
predlogov občinskih prostorskih načrtov, 

• izdelana struktura vsebine DPR po posameznih vsebinskih sklopih (kazalo) ter 
zbrane usmeritve za pripravo pravil urejanja prostora po posameznih sklopih, 

• izdelana naloga »Določitev vrst dopustnih objektov in dopustnih dejavnosti po 
posameznih kategorijah podrobnejše namenske rabe prostora«, ki bo neposredna 
podlaga za pripravo pravil v zvezi z naborom dopustnih dejavnosti (objektov) v okviru 
posameznih kategorij podrobnejše namenske rabe prostora in 

• imenovana projektna skupina za izvedbo nalog, povezanih s pripravo DPR. 

 

Glede na to, da DPR nima pravne narave prostorskega akta, je treba v nadaljevanju dela na 
njegovi pripravi preveriti naravo DPR, kot je predvidena v ZPNačrt-B. Preučiti je treba 
možnost, da bi lahko posamezna pravila oziroma zahteve prostorskega načrtovanja, ki jih je 
mogoče enotno določiti s strani države in bi lahko subsidiarno veljala kot neposredna 
podlaga za izdajo dovoljenj, kadar konkretni prostorski akti ne bi določali drugačnih pravil, 
izdali v obliki državnega predpisa ali neposredno vključili v zakon. Zlasti gre za pravila in 
pogoje glede: 

• odmikov med stavbami in odmikov od parcelnih mej, 

• minimalnih zahtev o dopustnosti gradnje glede na vrsto namenske rabe prostora, 

• zahtev o komunalnem opremljanju zemljišč, 

• zagotavljanja otroških igrišč v naseljih, 

• dopustnih pomožnih objektov v in zunaj naselij ter 

• oblikovanja enostavnih in nezahtevnih objektov. 

Predvidene aktivnosti na področju priprave DPR so: 

• priprava »Uredbe o vsebini ter načinu vzpostavitve in vodenja zbirke državnega 
prostorskega reda« na podlagi sedmega odstavka 37.a člena ZPNačrt-B, 

• priprava vsebin, ki se v sklopu DPR pripravijo znotraj Ministrstva za okolje in prostor 
ter s pomočjo zunanjih sodelavcev in inštitucij, 

• priprava posameznih podrobnejših pravil DPR in objava v zbirki državnega 
prostorskega reda, 

• vzpostavitev in vodenje zbirke pravil DPR na ministrstvu pristojnem za prostor, 
oziroma na portalu prostorskega informacijskega sistema ter 

• objava seznama izdanih pravil v Uradnem listu RS. 

 

DPR bo torej predstavljal izvedbena pravila, ki so trenutno prepuščena stroki, želja pa je, da 
bi bilo to čim bolj poenoteno, saj bo to vplivalo tudi na zmanjšanje obsežnosti občinskih 
prostorskih aktov.  

Po mnenju občin bi DPR ublažil oziroma odpravil težave dveh vrst. Tiste občine, ki so 
sprejele nove OPN, se soočajo s kritikami preobsežnih in nepreglednih odlokov, neenotnih 
opredelitev pojmov, neenotnih meril različnih prostorskih načrtovalcev, podrejanju zahtevam 
nosilcev urejanja prostora. DPR bi vsekakor zmanjšal čas priprave in obseg OPN in z 
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enotnimi pravili ublažil neenotnost. Poleg tega bi objavljena zbirka DPR občine, ki še niso 
pripravile novega OPN, spodbudila k njegovi pripravi. Zastareli občinski prostorski planski in 
izvedbeni akti so že vrsto let krivci za nekontrolirano in neavtohtono stanovanjsko pozidavo, 
za gradnjo na poplavnih, plazljivih in plazovitih območjih, za prekomerno pozidavo kmetijskih 
zemljišč…, oziroma za vse negativne posledice v prostoru. 

Občine nadalje ugotavljajo, da imamo veljaven prostorski red RS (Uradni list RS, št. 122/04 z 
dne 12.11.2004), ki pa se v praksi ne upošteva. 

 

Cilj občin je učinkovita izdelava kakovostnih prostorskih aktov na podlagi kakovostnih 
uradnih evidenc in na kakovostnih strokovnih podlagah, vendar le-teh ni. Zakonodaja je 
občine prisilila v izdelavo novih prostorskih aktov, čeprav še niso bile in še niso izdelane 
strokovne podlage ključnih nosilcev urejanja prostora ter še ni bil in še ni vzpostavljen 
kataster gospodarske javne infrastrukture (na primer električno distribucijsko omrežje). Pred 
leti so občine morale financirati evidentiranje habitatnih tipov za potrebe okoljskih poročil, ker 
so bila območja Natura 2000 sprejeta brez ustreznih strokovnih podlag. Predpisane in 
nepredpisane zahteve o vsebini, obliki in postopkih izdelave novih prostorskih aktov ter 
okoljskih poročil se pogosto spreminjajo. Občine imajo zaradi pogostih sprememb neenotne 
pristope k vsebini in obliki OPN-jev. Večino omenjene problematike občin bi v veliki meri 
rešile objavljene zbirke DPR.  

 
 

• Enotni programi opremljanja stavbnih zemljiš č za obmo čje občine v celoti (SE-02) 

Podukrep 31.3 Enotni programi opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine v celoti ni 
realiziran. V preverjanju na Ministrstvu za okolje in prostor je bil podan odgovor, da podukrep 
31.3. ni bil in tudi ne bo realiziran, v enotnem dokumentu ima status NS, kar pomeni, da gre 
za nesprejemljiv ukrep, ki ga resor nikakor ne bodo realiziral in je o tem podal določene 
obrazložitve. Po pojasnilu Ministrstva za okolje in prostor gre za varianto sprememb 
ZPNačrt-B iz leta 2012, za katero pa je bilo že pred časom odločeno, da ni primerna.  

 

Ne glede na stališče ministrstva je bil o izvedeno pridobivanje informacij po učinkih pri 
različnih občinah. Pri interpretaciji odgovorov občin je treba razumeti, da občine, ki programa 
opremljanja še vedno nimajo, lahko zaračunavajo komunalne prispevke skladno s 
Pravilnikom o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov 
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme. Posledično občine 
niso razumele, kaj naj bi ukrep kot je bil zastavljen prinesel, saj lahko sedaj tudi brez 
sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč zaračunavajo komunalni prispevek. 
Konkretna pojasnila po posameznih občinah so naslednja: 

• Občina je sprejela program opremljanja v predpisanem roku po sprejemu OPN za 
obstoječo komunalno opremo. 

• Občina ima sprejet Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS št. 86/13 in 46/2015) za 

Realizacija podukrepa bo dolgoročno pripomogla k razbremenitvi in poenotenju občinskih 
prostorskih aktov, kar bo vsekakor prispevalo k preglednejšemu in varnejšemu 
investicijskemu okolju. 
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celotno območje občine, ki pa se po potrebi dopolnjuje, lahko zaradi spremembe 
Občinskega prostorskega načrta, gradnje nove infrastrukture ... Občini pred 
spremembo zakonodaje v letu 2007 ni bilo treba pripraviti programa opremljanja, 
ampak so sprejeli samo Odlok, ki je moral biti skladen z sprejetim Zakonom, kar pa 
pomeni, da niso imeli stroškov priprave programa opremljanja, ki niso zanemarljivi. 
Prav tako jim ni bilo treba sprejemati spremembe programa opremljanja ob vsaki 
spremembi (OPN, gradnja infrastrukture).   

• Interes občine je, da komunalni prispevek pobere, zato ni zainteresirana za naknadno 
sprejemanje odloka. Odlok lahko kadarkoli spremenijo, kar se tudi v praksi dogaja. V 
zvezi s tematiko bi morali občinam omogočiti več pri oprostitvah (danes se dogaja, da 
ne morejo oprostiti prispevka na primer za šolsko telovadnico, če hkrati ne oprostijo 
tudi privatnega investitorja športne dvorane). 

• Občina ima sprejet program komunalnega opremljanja za območje celotne občine. Za 
območja posameznih OPPN, ki jih sproti načrtujejo na podlagi izkazanega zanimanja 
investitorjev ali razvojnih interesov občine, pa programe opremljanja sprejmejo hkrati 
z OPPN. 

• Občina je sprejela program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka 
za območje celotne občine. Program opremljanja je izdelan za območje celotne 
občine in določa pogoje ter merila za odmero komunalnega prispevka na območjih z 
že zgrajeno komunalno opremo ter pogoje in merila za višino plačila stroškov v okviru 
komunalnega prispevka. 

• Občina ima sprejeta dva programa opremljanja, od tega je eden za območje enega 
od OPPN-jev, drugi pa za preostalo območje občine. 

Iz prejetih odgovorov je mogoče zaključiti, da občine ne vidijo pozitivnih učinkov v možnosti 
naknadnega sprejemanje programa opremljanja stavbnih zemljišč, če je program opremljanja 
že treba pripraviti. Kaže, da je program opremljanja stavbnih zemljišč znatno breme za 
občine in bi veljalo razmisliti o njegovi poenostavitvi, vendar pa konkretnih predlogov občine 
niso podale. 

 

• Tesnejša povezava oz. integracija postopkov prostor skega na črtovanja s postopki 
celovite presoje vplivov izvedbe prostorskih aktov na okolje (postopki CPVO) (SE-
03) 

Pričakovani u činki tesnejše povezave oziroma integracije postopkov prostorskega 
načrtovanja s postopki celovite presoje vplivov izvedbe prostorskih aktov na okolje so 
skrajšanje postopkov prostorskega načrtovanja ter ublažitev oziroma odprava težav, ki so se 
pojavljale v preteklosti. V dosedanji praksi izvajanja postopkov prostorskega načrtovanja in 
postopkov s področja varovanja okolja se je pojavljalo ogromno težav in nejasnosti 
procesnega značaja, kjer posameznim akterjem celoten proces ni vedno popolnoma jasen in 
nedvoumen. Različne prakse izvajanja postopka lahko privedejo tudi do takih nepravilnosti, 
da postanejo posamezni sprejeti akti že po uradni veljavnosti tudi neveljavni, kar lahko 
povzroči posredno izredno veliko gospodarsko in javno škodo. Razlog za težave je nejasna 
vloga pomena izvedbe procesa celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Če je v fazi 
postopka priprave in sprejemanja prostorskega akta obvezno izvesti tudi ta postopek, je 
možen časovni zamik tudi za 120 dni. 
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Postopki prostorskega načrtovanja so glede na usklajevalno naravo le-tega vedno vključevali 
tudi obravnavo okoljskih vidikov načrtovanih posegov v prostor. Ta je z implementacijo 
evropskih predpisov postala vsebinsko, postopkovno in organizacijsko ločen sklop, ki pa je 
ključnega pomena pri pripravi prostorskih aktov in pri dovoljevanju gradenj. Ta ločenost 
povzroča nepotrebna oziroma podvojena postopkovna dejanja, zlasti pa vsebinsko ločeno 
obravnavo povezanih vprašanj. Spričo dejstva,  da  se  večina  postopkov  celovite  presoje 
vplivov na okolje izvaja ravno za prostorske akte, bi bilo treba te postopke integrirati in s tem 
tudi racionalizirati. Nekatere organizacije se tako pojavljajo v dvojni vlogi –  enkrat kot nosilci 
urejanja prostora po prostorski zakonodaji in drugič kot udeleženci postopka po zakonodaji s  
področja  varstva okolja. 

Na  problematiko ločenosti postopkov prostorskega načrtovanja in varstva okolja ter 
posledično nepreglednost in necelovitost presoje vplivov na okolje v njih opozarja tudi 
Evropska Komisija, ki v povezavi s tem vprašanjem vodi tudi predsodne postopke. 

 

 
 

Za izboljšavo preglednosti postopkov prostorskega načrtovanja in tesnejšo integracijo 
s postopki povezanimi z varstvom okolja so bile predlagane naslednje aktivnosti: 

• Analiza obstoječih postopkov prostorskega načrtovanja in postopkov 
povezanih z varstvom okolja z namenom ugotoviti nejasno definirane 
postopke, ki se morajo odraziti tudi v spremembi področne zakonodaje. 

• Izdelava jasnih in enostavnih priporočil oziroma navodil, ki vsebujejo 
standardne protokole in postopke prostorskega načrtovanja in postopkov 
povezanih z varstvom okolja. 

• Proučitev možnosti združitve postopkov prostorskega načrtovanja in 
postopkov povezanih z varstvom okolja v enovit proces, ki bo logično 
vključeval vse zahteve enega in drugega postopka, tudi kar se tiče zahtev 
evropskih direktiv na teh področjih.   

• Natančna določitev standardov izmenjave podatkov med institucijami in akterji, 
ki sodelujejo v postopkih prostorskega načrtovanja in postopkih povezanimi z 
varstvom okolja. Kot standard je tu mišljena vsebina in tehnična oblika 
izmenjave podatkov, kakor tudi vzpostavitev oziroma dopolnitev že 
obstoječega sistema za izmenjavo digitalnih dokumentov, ki ga je že 
vzpostavilo Ministrstvo za okolje in prostor. 

• Integracija postopkov prostorskega načrtovanja in postopkov povezanih z 
varstvom okolja s sistemom za evidentiranje pravnih režimov, kar bi izjemno 
olajšalo delo vseh institucij in akterjev v teh postopkih, in s tem tudi skrajšalo 
celotni postopek. 
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Po informacijah Ministrstva za infrastrukturo je že v novembru 2015 predvidena obravnava 
prenovljene prostorske, gradbene in okoljske zakonodaje na Vladi RS. Glede na to, da na 
Ministrstvu za okolje in prostor ni bilo mogoče pridobiti informacij o vsebini prenovljene 
prostorske, gradbene in okoljske zakonodaje, lahko samo predvidevamo, da bo prenovljena 
zakonodaja vključevala tudi rešitve tesnejše povezave oziroma integracije postopkov 
prostorskega načrtovanja s postopki celovite presoje vplivov izvedbe prostorskih aktov na 
okolje. Predvidene rešitve na področju tesnejše povezave oziroma integracije postopkov 
prostorskega načrtovanja s postopki celovite presoje vplivov na okolje so opisane v 
nadaljevanju.  

 

Za integracijo postopkov oziroma optimiziranje post opka CPVO  je treba revidirati 
veljavne predpise s tega področja v oziru na zahteve prava EU in jih na podlagi ugotovitev 
spremeniti, po drugi strani pa je izboljšanje na tem področju povezano tudi s spremembami 
na področju sistema in vsebin prostorskih aktov. OPN ima kot edini obvezen občinski 
prostorski akt namreč zelo obsežno vsebino, saj obsega tako strateški kot izvedbeni del in 
določa vse od temeljnih razvojnih usmeritev, preko osnovne in podrobnejše namenske rabe 
zemljišč do konkretnih prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo objektov. Ob takšni vsebini 
je izvedba postopka CPVO le stežka drugačna od obstoječe. Vzpostaviti je treba sistem več 
prostorskih aktov, katerih vsebina je v hierarhičnem razmerju, kar bi omogočilo drugačen 
postopek CPVO oziroma možnost različnih izvedb tega postopka. Postopek celovite presoje 
vplivov na okolje bi bilo treba izvajati na ravni in vsebinah, za katere je tudi zamišljen, torej 
kot strateška presoja izvedbe tega plana oziroma vsebin, ki jih plan obravnava, in ne kot 
konkretna presoja posameznih posegov v prostor, saj so temu namenjeni drugi postopki. 

V primeru prostorskega akta, ki bi določal osnovno in podrobno namensko rabo prostora, bi 
bil ta postopek lahko drugačen od postopka za temu aktu podrejen izvedbeni prostorski akt, 
ki se pripravlja za povsem konkreten projekt. Glede na dejstvo, da gre pri določanju 
namenske rabe za najbolj ključno odločitev v prostoru, ki izhaja iz strateških ciljev, obenem 
pa že znatno prejudicira izvedbene rešitve, bi priprava takšnega akta pravzaprav vedno 
morala vključevati postopek CPVO, obenem bi takšen postopek lahko obsegal kolegijsko 
obravnavo in tudi možnost odločanja v primeru kolizije med različnimi področji oziroma 
deležniki. 

Pri izvedbi okoljskih postopkov oziroma izdelavi okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje 
je treba večjo pozornost nameniti tudi njihovim izdelovalcem in pripravljavcem. Obstoječi 
sistem naročanja oziroma financiranja teh dokumentov namreč ni najbolj ustrezen z vidika 
zagotavljanja njihove kakovosti in strokovne neodvisnosti njihovih izdelovalcev. 

Aktivnosti na temo same integracije okoljskih presoj s postopki prostorskega načrtovanja in 
gradbenega dovoljevanja v praksi še ne potekajo. Razbremenitve so predvidene 
predvsem v sferi elektronskega poslovanja  na področju priprave sprejemanja, 
uveljavljanja in uporabe državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov in prostorskih 
ukrepov (odprava podvajanja nekaterih faz, odprava papirnega oziroma analognega 
poslovanja, poenostavitev prenosa, iskanja in pregledovanja podatkov, urejenost podatkov 
po vsebinsko logičnih tematskih sklopih), vendar do vzpostavitve ePlana večje spremembe 
od tistih, ki jih je prinesel ZPNačrt-A v letu 2009 (objavljanje gradiv na internem strežniku 
MOP za potrebe nosilcev urejanja prostora), niso predvidene oz. možne. 
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• Zgodnejša vklju čitev sodelovanja zainteresirane javnosti pri spreje manju 
prostorskih na črtov (SE-04) 

Kot navaja že gradivo za seminar Aktivno državljanstvo in urejanje prostora iz junija 2011, 
kljub temu, da je stanje civilnega dialoga, participacije v postopkih sprejemanja odločitev, 
kakor tudi neposredne demokracije v lokalnih skupnostih, slabo, je delovanje v smeri 
odprtega sodelovanja javnosti v procesih določanja edino smiselno in perspektivno 
delovanje. Za dosego tega je potrebna tako pripravljenost in odprtost s strani odločevalcev, 
kakor tudi strokovna in argumentirana participacija javnosti. Odločevalci večinoma še ne 
prepoznavajo civilne družbe kot relevantnega akterja in sogovornika, zato pogosto le 
formalno izpolnjujejo minimalno zakonsko določene pogoje glede vključevanja javnosti. 
Državni zbor je v letu 2009 sicer sprejel Resolucijo o normativni dejavnosti, ki kaže na 
dosedanjo slabo prakso pripravljanja, v končni fazi zato tudi slabih predpisov in odreja na 
večje vključevanje javnosti v pripravo teh z določanjem vsaj minimalnih načel vključevanja. 
Resolucija sicer ni zakonsko obvezujoč akt, vendar pa Poslovnik Vlade RS določa, da 
morajo vladni pripravljalci predlogov predpisov za vlado zadostiti določenim zahtevam glede 
sodelovanja javnosti v postopku priprave (obvezno povabilo strokovni in drugi javnosti s 
priloženim osnutkom predpisa, rok za odziv 30 do 60 dni, sledi obvezna seznanitev javnosti o 
bistvenih predlogih, ki niso bili upoštevani v 15 dneh od sprejema predpisa ali posredovanja 
predpisov v nadaljnji postopek).  

 

Ministrstvo za javno upravo je postavilo spletno orodje (podstran spletnega portala e-
demokracija), kjer lahko spremljamo pripravljanje predpisov, kakor tudi v času javne razprave 
podajamo pripombe in predloge. Dobre standarde vključevanja javnosti na področju okolja 
določa Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do 
pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija), vendar pa se ne porablja 
neposredno, temveč je njena zahteva, da mora biti povzeta v nacionalno zakonodajo 
(udeležba javnosti pri odločanju o dovoljenju za predlagane dejavnosti je obvezna pri 
objektih, ki so našteti v prilogi konvencije, med njimi določeni objekti energetike, določene 
čistilne naprave). Tako predvsem Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave Zakon 
o prostorskem načrtovanju in Zakon o ohranjanju narave določajo možnosti sodelovanja 
javnosti v določenih postopkih. 

 

Žal samo predpisi ne bodo izboljšali sodelovanja med odločevalci in zainteresirano javnostjo. 
Spreminjati je treba predvsem zavest v smislu potrebnosti participacije za legitimne, 
sprejemljive in dolgotrajno vzdržne odločitve. Na eni strani je treba odpraviti strah 
odločevalcev pred javnostjo, odpraviti zmotno prepričanje investitorjev, da so le brez 
sodelovanja javnosti najhitreje sprejete njim potrebne odločitve na drugi ter na strani civilne 
družbe oziroma javnosti povečati znanje o obstoječih možnostih sodelovanja in njihovem 
pravnem varstvu. Zgodnje seznanjanje in vključevanje javnosti v fazah, ko so razne opcije še 
odprte, sicer res podaljša začetni del postopka določanja, vendar pa, ob upoštevanju 
prevladujočega javnega interesa, so na taki podlagi sprejete odločitve bolj trdne. V 
nasprotnem primeru pa »potiho« sprejete odločitve vzbudijo v javnosti odpor, občutek 
izključenosti pa motivira tudi morda ne ravno racionalna ravnanja, zaradi pravnih ali fizičnih 
ukrepov prizadetih, pa se tako sprejete odločitve ne morejo realizirati. Na neki točki lahko 
pride do blokade, ki jo je treba razreševati v stanju konflikta, kar vse zelo podaljša samo 
realizacijo prvotne namere. 
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Pri analizi učinkov podukrepa je bilo glede na ugotovljene pomanjkljivosti obravnavano 
predvsem vključevanje javnosti pri sprejemanju občinskih prostorskih načrtov. Na podlagi 
odzivov občin je mogoče zaključiti, da večina občin upošteva priporočila ministrstva in se tudi 
strinja s potrebo po zgodnjem vključevanju zainteresirani javnosti. Posamezna stališča pa 
nakazujejo, da za zgodnje vključevanje javnosti niso potrebne organizirane aktivnosti, saj se 
del zainteresirane javnosti vključi samoiniciativno. Večina občin bi si celo želela več 
sodelovanja javnosti, saj se strinjajo, da je primerno zadeve reševati in razčistiti že na 
začetku. Seveda to na začetku predstavlja časovni zamik poteka postopkov (podaljševanje), 
finančno breme (potrebno sodelovanje z zunanjimi izvajalci, ki vodijo projekte in soočanja, 
rezervacija prostorov, objave v medijih, gradiva za predstavitve) in kadrovske težave 
(premalo zaposlenih na občini, ki bi lahko izvajali komunikacijo z javnostjo, pripravljali in 
aktivno sodelovali na delavnicah, ki so večinoma v popoldanskem času). 

Znaten delež občin ugotavlja, da se zainteresirana javnost kljub javnim objavam premalo 
vključuje v postopke, saj je sodelovanje na javnih razgrnitvah in udeležba na javnih 
obravnavah zelo majhna. Ena izmed občin navaja primera iz zadnjega obdobja: 

• DPN za »državni« plinovod: na javni obravnavi ni bilo niti enega občana in 

• sprejemanje sprememb in dopolnitev OPN (v teku): na javni obravnavi prav tako ni 
bilo nikogar, v knjigo pripomb pa je bila v enem mesecu s strani zainteresirane 
javnosti vpisana ena pripomba. 

 
 

Iz tega lahko zaključimo, da se občine v celoti zavedajo pomena zgodnjega vključevanja 
zainteresirane javnosti in da zakonska ureditev ne bo bistveno prispevala k izboljšanju. Kjer 
se vključevanje javnosti ne izvaja v ustrezni meri, je to najverjetneje posledica kadrovske in 
finančne podhranjenosti nekaterih občin.  

V smislu ugotavljanja učinkov zgodnejšega vključevanja zainteresirane javnosti se občine 
strinjajo s kvalitativnimi učinki: 

• Končne rešitve so boljše, saj imajo različne organizacije in posamezniki različna 
znanja in izkušnje, ki prinesejo različne poglede na zadevo in pomagajo oblikovati 
ustreznejše rešitve. 

• Javnost lahko opozori na vidike, ki bi bili spregledani in tako pomaga preprečiti 
škodljive posledice v sprejetih aktih. 

• Akte, pri katerih je javnost sodelovala, je veliko lažje spraviti v življenje. 

• Konflikte je možno odpraviti že v zgodnji fazi, saj zgodaj v procesu soočijo različna 
stališča, upoštevajo različni vidiki, ki se uskladijo. 

• Če javnost sodeluje pri oblikovanju odločitev, se počuti soodgovorno, odločitve bolje 
razume in jih lažje sprejme, tudi če so negativne. 

Sklepamo lahko, da večina občin vključuje zainteresirano javnost v vseh fazah priprave 
prostorskega akta v smislu izmenjave mnenj, pridobivanja in posredovanja informacij ter 
pripomb, predlogov in stališč. Že pred izvedbo javne razgrnitve javnosti predstavljajo 
strokovne podlage, informacije o posameznih fazah postopka priprave prostorskega akta 
pa so javnosti predstavljene preko sredstev obveščanja. 
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Na vprašanje, ali so z zgodnejšim vključevanjem zainteresirane javnosti skrajšale postopek 
sprejemanja prostorskega akta občine niso znale podati odgovora, saj je nemogoče 
hipotetično primerjati, kaj bi se zgodilo, če javnost ne bi bila vključena zgodaj.  

Vsak proces sprejemanja prostorskega akta ima veliko specifičnih okoliščin, tako da je med 
dvema procesoma nemogoče v praksi primerjati učinek zgodnejšega vključevanja javnosti. 
Relativno enostavno je ugotoviti višje stroške zaradi dela zunanjih izvajalcev, najema 
prostorov in objave v medijih. Veliko težje pa je ugotoviti prihranke zaradi manjšega 
nasprotovanja pri sprejemanju prostorskih aktov, še posebej pa stroškovno izraženih učinkov 
pri uveljavljanju aktov, učinkov zaradi kakovostnejših rešitev v aktih in splošnega občutka 
kakovosti življenja občanov.     

 

• Uvedba možnosti spreminjanja podrobnejše namenske r abe z OPPN (SE-05) 

Ukrep je bil realiziran z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 57/12) in omogoča spremembo podrobnejše 
namenske rabe z OPPN. 

Na Ministrstvu za okolje ne vodijo evidence, koliko občin uporablja ta inštrument, hkrati tudi 
nobena od anketiranih občin spremembe podrobnejše namenske rabe še ni urejala z OPPN, 
zato morebitnih prihrankov ni bilo mogoče izračunati. Nekaj občin, ki je to urejalo pred 
spremembo zakonodaje, je to uredilo v sklopu sprememb prostorskih sestavin Dolgoročnega 
plana občine in sicer na podlagi določil Zakona o urejanju prostora oziroma prek sprememb 
in dopolnitev PP oziroma OPN. 

Glede potencialnih prihrankov, tako finančnih kot časovnih, občine niso izrazile mnenj, 
zaenkrat ne vidijo bistvene razlike. Časovni okvir je po njihovem mnenju odvisen predvsem 
od vrste posegov, ki zahtevajo spremembo namenske rabe, spremembe po novem načinu 
pa so le izjemni primeri, ko se namenska raba spreminja iz bolj v manj intenzivne rabe. 
Čeprav so to območja, ki zajemajo manjše območje namenske rabe, ne celotne občine, so 
tudi za to potrebne strokovne podlage, strinjanje občine, upoštevanje zakonodaje in v prvi 
meri pobudnika takega spreminjanja. Kar se tiče finančnega dela, pa smo le pri eni občini 
dobili informacijo, da je strošek tovrstne spremembe podrobnejše namenske rabe nekako 
petina zneska priprave OPN-ja. 

 

Edina občina, kjer je bil zaznan primer spremembe podrobnejše namenske rabe z OPPN, je 
Mestna ob čina Novo Mesto . MONM ureja spremembe podrobnejše namenske rabe tudi z 
OPPN, vendar menijo, da ukrep omogoča zelo omejene spremembe podrobnejše namenske 
rabe, le iz bolj zahtevnih stavbnih zemljišč v manj zahtevna. Ena od drugih občin, ki je 
komentirala to dejstvo, pravi, da se veliko potreb nanaša na spremembe kmetijskih površin v 
stavbna zemljišča, kar pa z obravnavanim postopkom ni rešljivo.  

Postopek spremembe sicer nekatere občine vidijo kot bolj enostaven, saj ni treba pridobivati 
prvih in drugih mnenj ter posredovati gradiv ministrstvu, hkrati je treba zbrati tudi manj mnenj 
nosilcev urejanja prostora. Vse je odvisno od posameznega primera spremembe (na MONM 
imajo trenutno na primer odprtih čez 70 veljavnih OPN-jev, podali pa so oceno stroškov za 
enega zadnjih primerov, ki znaša 2.000 EUR). Konkretnih prihrankov zaradi uporabe novega 
načina spreminjanja podrobnejše namenske rabe zaradi zelo širokega nabora dejavnikov, ki 
vplivajo na to, ni bilo mogoče ugotoviti ali oceniti. 
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Ugotavljamo tudi, da ni nujno, da občine izkoristijo zakonsko možnost spreminjanja 
podrobnejše namenske rabe z OPPN, temveč tudi to rabo spreminjajo z OPN, kar kaže 
primer Občine Cerkno. Občinski prostorski načrt občine Cerkno je stopil v veljavo aprila 
2013 (Ur. l. RS št. 28/2013). Po enoletni uporabi akta se je izkazala potreba po njegovih 
spremembah in dopolnitvah, pri čemer gre tako za redakcijske popravke kot vsebinske 
dopolnitve. V spremembe in dopolnitve niso vključene spremembe osnovne namenske rabe. 
Spremembe in dopolnitve obsegajo: 

• tekstualni del izvedbenega dela (redakcijski popravki, dopolnitve in spremembe 
nekaterih izvedbenih določil, uskladitev z novo uredbo o vrstah objektov glede na 
zahtevnost gradnje) 

• grafični del izvedbenega dela (sprememba vrste podrobnejše namenske rabe na eni 
enoti urejanja prostora, razdelitev ene enote urejanja v dve enoti) 

Strateški del OPN Cerkno (tako tekstualni kot grafični del) se ne spreminjata. Vsebina 
sprememb in dopolnitev grafičnega dela zajema spremembo podrobnejše namenske rabe . 
Grafični del izvedbenega dela OPN Cerkno se spreminja zgolj na eni enoti urejanja 
prostora. Gre za spremembo podrobnejše namenske rabe iz območja okoljske 
infrastrukture (O) v posebno območje – površine za turizem (BT). Gre za enoto CE 75, ki seji 
podrobna namenska raba spreminja z namenom gradnje lovskega doma. Spremembe in 
dopolnitve OPN se izvajajo skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju po rednem 
postopku. 

 

Podro čje poenostavit ve postopkov na podro čju Zakona o ohranjanju narave  

Izdaja naravovarstvenega soglasja s pogoji; Omejitev časovne veljavnosti naravovarstvenih 
soglasij; Izdaja okoljevarstvenega soglasja in naravovarstvenega soglasja za isti poseg v 
naravo. 

Realizacijo pokriva Zakona o ohranjanju narave (ZON-C) (Uradni list RS, št. 46/14), ki je 
začel veljati 8. 7. 2014. Realizacija tega ukrepa je šla v smeri zgoraj omenjenih postavk: 
izdaje naravovarstvenega soglasja s pogoji, omejitve časovne veljavnosti naravovarstvenih 
soglasij in izdaje okoljevarstvenega soglasja in naravovarstvenega soglasja za isti poseg v 
naravo. 

 

Izdaja naravovarstvenega soglasja s pogoji  

Za leto 2015 velja ocena, da je bilo izdanih približno 6 % naravovarstvenih soglasij s pogoji, 
kar pomeni določeno zmanjšanje števila postopkov. Prvi odstavek 105. a člena ZON določa, 
da če se vloga za izdajo naravovarstvenih pogojev za gradnjo objekta nanaša na poseg v 
naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se le-ta ta izvede v postopku 
izdaje naravovarstvenega soglasja. Gre torej za združitev postopkov, številka 6 % 
izdanih naravovarstvenih soglasij s pogoji pa pomen i 6 % od vseh izdanih 
naravovarstvenih soglasij.  

Omejitev časovne veljavnosti naravovarstvenih soglasij 

Prišlo je do nekaj primerov, ko je moral investitor zaradi te določbe postopek pridobitve 
naravovarstvenega soglasja izvesti ponovno. Peti odstavek 105. člena ZON določa, da 
naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo 
naravovarstveno soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. 
Prav tako naravovarstveno soglasje preneha veljati, če zahteva za izdajo gradbenega 
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dovoljenja (v primerih, ko je gradbeno dovoljenje potrebno) ni vložena v dveh letih od 
pravnomočnosti naravovarstvenega soglasja. Vsebinsko učinkovitost te novosti v ZON-u bo 
lažje oceniti čez določen čas, saj je preteklo še premalo časa od sprejetja. 

Izdaja okoljevarstvenega soglasja in naravovarstven ega soglasja za isti poseg v 
naravo. 

ZON-C glede tega ni prinesel novosti. V sedmem odstavku 105. člena ZON je določeno, da 
če je za gradnjo objekta (na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja 
narave poseben status) predpisan postopek presoje vplivov na okolje skladno s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja, se namesto naravovarstvenega soglasja izda okoljevarstveno 
soglasje. V letu 2014 je bilo izdanih 16 okoljevarstvenih soglasij. V 7 primerih (43,75 %) je 
bilo z izdajo okoljevarstvenega soglasja izdano tud i naravovarstveno soglasje. 

Zmanjšanje števila postopkov v predvideni višini ok rog 10 % bo sledilo spremembi 
Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedb e planov in posegov v naravo na 
varovana obmo čja, ki je v pripravi. Podlaga za zmanjšanje naravovarstvenih soglasij je 
določena v tretjem odstavku 105. člena ZON, ki določa, da naravovarstvenega soglasja ni 
treba pridobiti, če je tako določeno v predpisih s področja ohranjanja narave, in sicer glede 
na vrsto ali obseg objekta v povezavi z delom obravnavanega območja.  

 
 

Podro čje vodarskih evidenc   

Vzpostavitev, redno nadgrajevanje ter dopolnjevanje in javna objava vodarskih evidenc  

Ugotovljeno je bilo, da je obstoječe stanje na področju upravljanja z vodami v Sloveniji že 
dlje časa prepoznano kot nezadovoljivo, predvsem pa, da navkljub številnim aktivnostim, ki 
so bile vodene v preteklosti, izrazitega učinka za ljudi, njihovo premoženje in gospodarstvo ni 
bilo. Glavni razlog za korenite spremembe na področju upravljanja z vodami, kamor sodi tudi 
vzpostavitev portala eVode, je to, da se je v zadnjih 20−25 letih področje upravljanja z 
vodami povsem dezorganiziralo, razkrojilo in razpršilo po številnih institucijah. Pri upravljanju 
z vodami se je tako prepogosto ukvarjalo z vprašanji: 

• kdo je za kaj pristojen  in kdo bi moral kaj storiti,  

• preveč razmišljamo  in se prepo časi odlo čamo ,  

• predvideno ukrepanje ostane samo na papirju  in se ne izvede do konca  

S tem so se čutile številne posledice na drugih področjih, na katera je posledično vplivalo 
neprimerno upravljanje z vodami, pokazale pa so se škodljive posledice, ki jih zaradi 
neizvedenih ali nedokončanih ukrepov čutijo ljudje in gospodarstvo v obliki vedno večjih 
škod. 

Ukrep prinaša naslednje prihranke: 

 V 2015 je bilo izdanih približno 6 % naravovarstvenih soglasij s pogoji (6 % od vseh 
izdanih naravovarstvenih soglasij), kar pomeni določeno zmanjšanje števila 
postopkov oz. združitev postopkov. 

 V 43,75 % (7) primerih je bilo z izdajo okoljevarstvenega soglasja izdano tudi 
naravovarstveno soglasje. 

 Predvideno zmanjšanje števila postopkov v predvideni višini okrog 10 %. 
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Gre za ukrepe, kot so med drugim priprava načrtov za upravljanje z vodami, zmanjševanje 
poplavne ogroženosti za obdobje 2016-2021 in upravljanje z morskim okoljem za obdobje 
2016-2021 ter reorganizacijo na področju voda in projekt eVode. Ministrstvo za okolje bo 
strategijo izdelalo z namenom uvedbe korenitih sprememb na celotnem področju upravljanja 
z vodami, kjer bo Strategija predstavljala konkreten in jasen dolgoročen nastavek le-teh.  

 

Portal eVode. Pravne podlage, ki so osnova za vzpostavitev portala eVode, so Zakon o 
vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 
40/14; ZV-1 – NPB - neuradno prečiščeno besedilo) in z njim povezani podzakonski akti iz 
različnih področij ter evropske direktive: 

• Poplavna direktiva (Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (OJ L 288, 6.11.2007)), 

• Vodna direktiva (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (OJ L 
327, 22.12.2000, …)) in  

• Morska direktiva (Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega 
okolja (OJ L 164, 25.6.2008)). 

Portal eVode je ministrstvo razvilo v sodelovanju z Agencijo RS za okolje in Inštitutom RS za 
vode. Portal eVode je namenjen izboljšanju dostopnosti do podatkov s področja upravljanja z 
vodami, saj je ministrstvo zaznalo, da obstaja na področju voda veliko podatkov, ki so težje 
dostopni širši zainteresirani javnosti in celo organom državne uprave.  

Z vzpostavitvijo spletnega portala eVode in javno objavo evidenc, strokovnih študij in 
podatkov se bo med drugim pripomoglo k učinkovitejšemu upravljanju z vodami in odpravi 
administrativnih ovir na področjih prostorskega načrtovanja, gradnje objektov, načrtovanja 
investicij, ki so odvisne od dostopnosti do vseh teh podatkov in študij, ki so bili do sedaj bolj 
ali manj nedostopni oziroma dostopni samo izbranim (javnim) institucijam ali posameznikom.  

Glavni vsebinski poudarki spletnega portala eVode so: pregledovalnik Atlas voda, prenos 
LIDAR podatkov ter dostop do raznih strokovnih in drugih dokumentov. V letu 2015 so bile 
na novo vzpostavljene (Atlas voda, LIDAR pregledovalnik, integralna karta globin pri 100-
letnih poplavah) in nadgrajene številne vodarske evidence (integralna karta poplavne 
nevarnosti in integralna karta razredov poplavne nevarnosti) ter vzpostavljena nova 
informacijska platforma, kjer so bile na enem mestu združene vse vodarske evidence. V 
naslednjih letih se v okviru projekta eVode predvideva tudi vzpostavitev in javna objava 
vodnega katastra, evidence vodnih in priobalnih zemljišč, hidrografske mreže itd. Spletni 
portal eVode se bo vsebinsko stalno nadgrajeval. 

Z vidika odprave administrativnih bremen bo glavni namen dosežen, in sicer bodo postopki s 
področja urejanja prostora in graditve objektov zaradi tega krajši in cenejši, saj bodo 

Z namenom izboljšanja stanja na področju upravljanja z vodami je Ministrstvo za okolje in 
prostor marca letos objavilo seznam aktivnosti oziroma ukrepov za dosego bolj 
učinkovitega upravljanja z vodami. Ukrepi, ki se bodo prioritetno izvajali na področju 
upravljanja z vodami, bodo zapisani v Strategiji upravljanja z vodami . 
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podatkovne zbirke s področja upravljanja z vodami zbrane na enem mestu, javno objavljene 
in dostopne najširšemu krogu uporabnikov.  

Cilji in prioritete vzpostavitve portala eVode  so oblikovani kot splošne ugotovitve na 
izboljšanje upravlja z vodami, prostorskega načrtovanja in gradnje objektov. Glavni cilji, ki so 
doseženi: 

• javna objava podatkov bo povečala transparentnost pri naročanju, saj ne bo prihajalo 
do podvajanja, 

• izboljšala se bo informiranost na področju upravljanja z vodami,  

• velika količina prosto dostopnih podatkov bo generirala zelena delovna mesta, 

• spletni portal eVode bo tvoril informacijsko podporo za učinkovitejše upravljanje z 
vodami.  

 

Prihranki, ki so povezani z vzpostavitvijo portala eVode, so delno prikazani v drugih ukrepih, 
kjer so izračunani prihranki pri uvedbi e-poslovanja pri pridobivanju različnih soglasij, 
dovoljenj ter razbremenitve postopkov na področju prostorske zakonodaje. Prihranki so 
posredno prikazani v ukrepih: 

• 29 Poenostavitve in administrativne razbremenitve postopkov na področju prostorske 
zakonodaje, 

• 33 Poenostavitve na področju vodnih pravic in dovoljenj in  

• 35 Odprava administrativnih ovir pri podeljevanju vodnih pravic in pridobivanju vodnih 
soglasij v letu 2014. 

 

Podro čje vzpostavitve prostorskega informacijskega sistem a 

Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema (eGraditev) / Nadgraditi obstoječ (video) 
strežnik v smislu izdelave aktivne spletne strani, ki omogoča varen prenos podatkov v sistem 
in dostop do podatkov iz sistema. Na ta način bi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
objavljalo podatke o DPN v pripravi, do katerega bi dostopali vsi pristojni nosilci urejanja 
prostora  

Pričakovani učinki niso bili pomembnejši, saj naj bi šlo pri sami vzpostavitvi (video)strežnika 
predvsem za tehnični vidik izboljševanja opreme in sredstev Ministrstva za okolje in prostor, 
zato tukaj ni moč govoriti o administrativni razbremenitvi. Oprema se sicer stalno nadgrajuje. 
Končni učinek je tako precej ožji, kot je kazalo prvotno (ob pripravi vmesnega poročila). 

 

Strežnik (gre za strežnik, ki se je – po informacijah Ministrstva za okolje in prostor - prvotno 
uporabljal za videokonference Vlade RS) je vzpostavljen na Ministrstvu za javno upravo, 
glavni učinek pa predstavlja zagotovilo, da lahko do podatkov, hitreje, enostavneje, 
zanesljiveje pristopajo vsi pristojni nosilci urejanja prostora. Elektronsko poslovanje bo 
namreč s povezovanjem gradnikov prostorskega informacijskega sistema, z uporabo 
horizontalnih funkcij informacijsko komunikacijskega sistema državne uprave ter s povezavo 
s prostorsko-podatkovno infrastrukturo predstavljalo učinkovito informacijsko podporo 
deležnikom v procesih na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Kot tako 
bo prispevalo k odpravljanju administrativnih ovir. 
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Ministrstvo na strežniku objavlja podatke o DPN v pripravi. Prej so bila ta gradiva 
posredovana na druge načine, večinoma pa še vseeno elektronsko, a niso bila zbrana na 
enem mestu).  

 
Sistem ePlan bo nudil podporo pri pripravi prostorskih aktov. Omogočal bo:   

• dostop do podatkov iz skupnega prikaza stanja prostora, 

• dostop do podatkov iz sistema spremljanja stanja prostora, 

• dostop do predpisov, navodil in priporočil, 

• dostop do primerov dobrih praks, 

• dostop do strokovnih podlag, 

• dostop do orodij za sodelovanje, 

• spremljanje projektov, definicije pristopov. 

Podrobneje so aktivnosti in realizirani ukrepi z vzpostavitvijo ePlana prikazani v ukrepu 41.1. 

 

Podro čje poenostavitev in administrativnih razbremenitev postopkov na podro čju 
prostorske zakonodaje  

Poenostavitev postopkov pri pridobivanju prostorskih in okoljskih dovoljenj v eno samo 
dovoljenje pri posegih v prostor. 

Implementacija, kvalitativni in kvantitativni u činki  

Glede na pomanjkljive informacije o možni vzpostavitvi točke VEM (»vse na enem mestu« - 
»one-stop shop«) za aktivnosti s področja okolja in prostora smo pogledali primere tujih 
praks na tem področju. Predstavljeni so primeri Nizozemske, Avstralije in Estonije. Za 
Nizozemsko in Avstralijo je na voljo tudi podatek o oceni prihrankov, za Estonijo tega 
podatka ni bilo mogoče najti. Sicer ni navedena metodologija oziroma način izračuna 
podanih prihrankov, je pa razvidno, da je s konceptom VEM možno ustvariti administrativne 
(in določene druge) prihranke. 

 

NIZOZEMSKA  

Nizozemska politika okolja in načrtovanja je zelo zapletena. Obstaja približno 40 zakonov, 
150 splošnih upravnih navodil in na stotine nacionalnih predpisov na številnih področjih, ki 
vplivajo na fizično okolje, kot so prostorsko načrtovanje, okolje, promet, upravljanje voda, 
energija, ohranjanje narave, kulturne dediščine in gradnje. Sam obseg in raznolikost 
predpisov povzročata težave državnim organom, podjetjem in splošni javnosti. Poleg tega so 
pravila nejasna, nepredvidljiva in počasna, kar viša stroške, zadržuje želen razvoj in otežuje 
doseganje socialnih ciljev. Da bi rešili te probleme, se je vlada lotila temeljite reforme 
sistema, ki naj bi bila zaključena v letu 2018. Prvi mejnik je bil dosežen s predložitvijo Zakona 
o okolju in načrtovanju (Environment and Planning Act) predstavniškemu domu leta 2014. 
Zdaj so v pripravi podrobnejše določbe v obliki uredb (kot so splošne upravne odredbe) in 

Po vzpostavi sistema ePlan bodo vse aktivnosti priprave, sprejemanja, uveljavljanja in 
uporabe državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov in prostorskih ukrepov 
omogočene na enem mestu. Omogo čeno bo povezovanje vseh klju čnih deležnikov . 
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instrumentov politik (kot je Nacionalna vizija okolja in načrtovanja (National Environment and 
Planning Vision)). 

Novi sistem ima dva glavna cilja, ki sta včasih v nasprotju. Prvi je ustvariti celosten pristop do 
reševanja vprašanj glede okolja in načrtovanja, spodbuditi nov razvoj, povečati širino 
odločanja, pospešiti postopke, omogočiti inovacije in odstraniti ovire. Drugi cilj je ohraniti 
sedanjo raven varstva, zagotoviti dobro kakovost okolja, izboljšati skladnost odločanja in 
spoštovati pravice državljanov in podjetij (Vir: Fundamental Reform of Environmental and Planning 
Legislation, http://en.rli.nl/work-in-progress/fundamental-reform-of-environmental-and-planning-
legislation). 

 

Novi zakon je del programa »Enostavneje in bolje« (Simpler and Better programme) in bo 
nadomestil okoli 15 predhodnih zakonov ter s tem prinesel manj regulacije in manjše breme 
priprave študij. Hkrati bodo odločitve glede projektov in aktivnosti lahko sprejete hitreje in 
bolje, novi zakon pa bo tudi bolje usklajen z Evropsko zakonodajo in bo dal več možnosti 
zasebnim pobudam. Nekatere od prednosti, ki jih bo prinesel novi zakon, bodo poleg 
koncepta VEM (»vse na enem mestu« oziroma »one-stop shop«) tudi naslednje (Vir: 
Revision of Environment & Planning Laws, https://www.government.nl/topics/spatial-planning-and-
infrastructure/contents/revision-of-environment-planning-laws; Spatial planning and infrastructure 
news, https://www.government.nl/topics/spatial-planning-and-infrastructure/news): 

• Okoljski načrt: zdaj imajo nekatere občine prek 10 načrtov rabe zemljišč, ki jih bo 
nadomestil enoten okoljski načrt za celotno področje. To pomeni manj regulacije in večjo 
povezanost in hkrati manjša administrativna bremena. 

• Podjetjem ne bo več treba pripravljati toliko študij: za pridobitev dovoljenja za okoljski 
projekt morajo podjetja pripraviti več študij, na primer raziskavo zemljišča. Z novim 
zakonom bodo raziskovalni podatki veljavni dlje in bodo omogočali ponovno uporabo 
podatkov. Hkrati bodo nekatere zahteve glede študij ukinjene, kar pomeni tudi nižje 
stroške. 

• Postopek pridobitve dovoljenj bo hitrejši in enostavnejši. Na primer pri dovoljenju za 
razširitev šole na strani, ki je večinoma stanovanjska in je treba tam posekati drevesa ter 
urediti dodatne dovoze, so zdaj potrebna tri okoljska dovoljenja, postopki pa trajajo pol 
leta. Po novem bo potrebno le eno dovoljenje, postopek pa bo trajal le 8 tednov. To bo 
zmanjšalo število potrebnih dovoljenj, povečalo učinkovitost procesa odločanja ter 
priročnost in zmanjšalo stroške. 

 

Nizozemska je 2010 sprejela zakon »WABO« (General Environmental Law (Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht - Wabo)), ki predstavlja podlago za uvedbo enotnega dovoljenja 
za gradnjo, spremembo ali uporabo hiše ali stavbe (vse na enem mestu za enotno 
dovoljenje). Zakon javnosti in podjetjem omogoča uporabo enega preglednega postopka za 
vložitev vloge pri enem pristojnem organu za aktivnosti, ki vplivajo na fizično okolje. Zakon 
naj bi nadomestil približno 25 prejšnjih ločenih dovoljenj na področju, ki pokriva gradnjo, 
prostorsko načrtovanje, stavbe in okolje, z enim samim dovoljenjem. Zakon ureja tudi nadzor 
ministra nad delovanjem in izvrševanjem sistema enotnega dovoljenja (Vir: An All-in-one 
Permit for Physical Aspects, http://rwsenvironment.eu/subjects/all-one-permit/; Ministry of 
Infrastructure and the Environment: All-in-one Permit for Physical Aspects). 
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Tako je predvideno eno dovoljenje in en sklop zahtev, ki mu sledi en postopek in izvršitev s 
strani enega organa. Vloge je mogoče oddati elektronsko preko portala in sicer 24 ur/dan (na 
voljo le v nizozemščini), obravnavane pa so elektronsko, kolikor je le mogoče. Pred vložitvijo 
vloge lahko prosilec na portalu preveri, ali je za načrtovano delo ali aktivnost potrebno 
dovoljenje. Standardizirani obrazec vloge se generira avtomatično glede na vnešene 
odgovore. Dodati je možno tudi priloge (elektronsko) kot na primer gradbeni načrt in skice. 
Vloga se avtomatično pošlje ustreznemu organu, ki potem poda informacije glede 
nadaljnjega postopka, odločanja in stroškov. Napori gredo v smeri, da se čim večji del 
postopka pridobitve dovoljenja izvede elektronsko, v prihodnosti naj bi se to razširilo tudi na 
druga dovoljenja (poleg okoljskih). 

Zakon daje prosilcem precejšnjo svobodo v postopku pridobitve dovoljenja. Sami se lahko 
odločijo, ali bodo naenkrat zahtevali dovoljenje za vse predvidene aktivnosti ali pa bodo 
najprej zaprosili za dovoljenje za eno ali nekaj aktivnosti in kasneje za ostale. Primer je 
zahtevek za dovoljenje za posek dreves, ki mu sledi zahtevek za dovoljenje za rušenje 
nekaterih objektov in potem še zahtevek za dovoljenje za pripravo območij za gradbena dela. 
Zaporedni posestniki lahko potem na primer zahtevajo gradbeno dovoljenje (izvirno 
»planning permit«) za gradnjo ene ali več hiš, poslovne stavbe, šole ipd.  

Poleg integriranega postopka pridobitve enotnega dovoljenja zakon regulira tudi koordinacijo. 
Vključeni organi morajo namreč sodelovati, da sprejmejo usklajeno odločitev, ki jo nato izda 
en pristojen organ. Tako se prosilcu ni več treba ukvarjati z različnimi organi za pridobitev 
različnih dovoljenj. V večini primerov imajo župan in svetniki pooblastilo za odobritev ali 
zavrnitev enotnega zahtevka, v nekaj primerih pa je pooblaščen ustrezni minister. 

Glede na določbe zakona sta možna dva postopka dodelitve dovoljenja: standardni in 
razširjeni. Standardni postopek se nanaša na najbolj splošne in enostavne postopke. 
Razširjeni postopek pa velja za projekte s kompleksnim okoljskim ali požarnovarstvenim 
vidikom. Odločanje po standardnem postopku traja osem tednov, to je lahko podaljšano 
enkrat in sicer za največ šest tednov. Glede na to, da je za čas odločanja postavljen rok, se 
ob zamudi roka dovoljenje izda avtomatično. Enotno dovoljenje je tako izdano skladno z 
vlogo. Razširjen postopek zahteva odločitev pristojnega organa v šestih mesecih od oddaje 
vloge. Ta rok je možno podaljšati enkrat in sicer za največ šest tednov, če gre za zelo 
kompleksen predmet odločanja. Če je to obdobje preseženo, pa se dovoljenje ne izda 
avtomatično. Enotno dovoljenje po tem postopku začne veljati po poteku roka za pritožbe 
(Vir: An All-in-one Permit for Physical Aspects, http://rwsenvironment.eu/subjects/all-one-permit/). 

 

Presoja u činkov predpisov (RIA) za ta zakon je pokazala, da b o vpeljava enotnega 
okoljskega dovoljenja zmanjšala administrativne str oške zasebnega sektorja za 
približno 33,2 mio EUR letno, pri gospodinjstvih pa  za 3 mio EUR letno, kar pomeni 
približno 6 oziroma 3 % celotnih sedanjih stroškov.  Ti stroški ne vklju čujejo 
pri čakovanih prihrankov zaradi poenostavljenih postopko v ugovorov in 
administrativnih stroškov vklju čenih tretjih oseb (Vir: Ministry of Housing, Spatial Planning 

and the Environment: Environmental Licencing (General Provisions) Bill: Summary). 

 

AVSTRALIJA  

Avstralska vlada vzpostavlja »one-stop shop« (VEM oziroma »vse na enem mestu«) za 
okoljska dovoljenja. Trenutni zakonodajni proces v Avstraliji povzroča nepotrebna podvajanja 
in zamude v postopkih, kar povzroča administrativne stroške in stroške zamud. Novi koncept 
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VEM je tarča različnih kritik, da naj ne bi bil to, kar predstavlja avstralska vlada, pa vendarle 
naj bi poenostavil in zmanjšal podvajanja v procesu okoljskega ocenjevanja in pridobivanja 
soglasij. To se bo odražalo v hitrejših odločbah o projektih in nižjih stroških za podjetja, 
ohranjeni bodo tudi visoki okoljski standardi. Cilji koncepta VEM so naslednji: 

• večja poslovna učinkovitost: ukvarjanje z enim regulatorjem namesto dvema bo vodilo k 
povečanju naložb in prihrankov za podjetja z znižanjem administrativnih stroškov in 
projektnih zamud;  

• ohraniti okoljske standarde: država in območja bodo morali izpolnjevati stroge okoljske 
standarde avstralske vlade, ki temeljijo na zahtevah Zakona EPBC (Environment 
Protection and Biodiversity Conservation Act);  

• krepitev okoljskih rezultatov: prek izmenjave okoljskih informacij in strateških pristopov do 
varstva okolja; 

• močno zagotovilo: prepričanje, da bodo rezultati koncepta VEM doseženi; 

• trajna reforma: preverjanja zagotavljajo stabilen regulatorni system in prilagodljive 
mehanizme za reševanje vprašanj. 

 

Delovanje koncepta : dvostranski sporazumi za dovoljenja omogočajo državi ali področju 
izvesti postopek presoje vplivov na okolje in odobritve, ki zadovoljijo tako državo in področje 
kot zahteve avstralske vlade. Če je projekt zajet v konceptu VEM, avstralska vlada ne bo več 
imela vloge pri ocenjevanju in odobritvi projekta. To bo pomembno zmanjšalo podvajanja. Za 
uspešno delovanje koncepta VEM je bil razvit okvir zagotovil (okoljski standardi, kazalniki 
uspešnosti, zagotovilo rezultatov), ki bo zagotavljal ravnovesje med zakonodajno 
obremenitvijo in koristjo za okolje skladno s konceptom VEM. 

Koncept VEM bo podjetjem prinesel pomembne prihranke. Investitorjem bo z enostavnejšim, 
preglednim in bolj predvidljivim nacionalnim regulatornim sistemom zagotovil več gotovosti. 
Prihranki koncepta bodo nastali predvsem na dveh področjih: 

• administrativni prihranki, ki bodo nastali, ker bodo imela podjetja enotno kontaktno točko, 
en process vrednotenja in odobritve in enega regulatorja;  

• prihranki zaradi zmanjšanih zamud v postopkih odobritev, ki jih je mogoče finančno 
ovrednotiti preko analize učinkov na sedanjo vrednost prihodnjih stroškov in prihodkov 
projekta. Jih je pa težko oceniti, saj nanje vpliva več dejavnikov, ki so lahko specifični za 
posamezen projekt.  

Koncept VEM naj bi podjetjem prinesel ekonomsko kor ist v višini ve č kot 426 mio $ 
letno. Prihranki pri administrativnih stroških za p odjetja v okviru VEM so ocenjeni na 9 
mio $ (na primer zaradi odprave podvojenih vlog), p rihranki pri stroških zamud (na 
primer zaradi čakanja na odobritev projekta s strani avstralske vl ade po teritorialni 
odobritvi projekta) pa na 417 mio $ (Vir: Australian Government, Department for Environment: 
Regulatory cost savings under the one-stop shop for environmental approvals (september 2014)) 

 

ESTONIJA  

Novi gradbeni zakonik Estonije je začel veljati 1. julija 2015. Zakonik na enem mestu 
združuje zakonodajo s področja gradnje, ki je bila prej razpršena po različnih zakonih, kar je 
pomenilo veliko administrativno breme in dolgotrajne postopke. Hkrati zakonodaja ni bila 
ustrezno povezana z zakonom o upravnem postopku, obstajali so različni nivoji pravne 
varnosti, gradbeni postopki pa niso bili prilagodljivi. Priprava zakonika je bil dolgotrajen 
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proces: delo se je začelo leta 2008, zakonik je bil sprejet februarja letos. 
Gradbeni zakonik je sestavljen iz splošnega in posebnega dela, čeprav poglavja z naslovom 
"posebni del" v samem zakoniku ni. Splošni del predstavlja osnovne smernice in zahteve za 
stavbe. To je ena glavnih prednosti zakonika, saj je bila večina teh določb prej razporejenih v 
različnih zakonih ali pa sploh niso obstajale. Posebni del se ukvarja s posebnimi zgradbami 
in njihovimi različnimi zahtevami in določa, kdo izvaja nadzor nad gradbeno zakonodajo. 

Postopki za izdajo dovoljenj bi morali z začetkom veljavnosti zakonika postati učinkovitejši. 
Skladno z novim zakonikom je treba bodisi priglasiti gradnjo bodisi zaprositi za gradbeno 
dovoljenje, odvisno od velikosti objekta. Poleg tega nekatere manjše zgradbe sploh ne bodo 
rabile priglasitve, kar poenostavlja gradnjo za fizične osebe. Postopek za priglasitev 
gradbenih del je brez plačila takse, kar zmanjšuje obremenitev upravnih organov. Časovni 
okvir za postopke izdaje gradbenih dovoljenj se skrajša, saj bodo ti postopki zdaj potekali 
preko registra stavb, upravni organ pa ima 10 dni časa za odločitev o izdaji dovoljenja, kar bo 
pospešilo proces. Tretje osebe (na primer sosedje), ki jih je prizadela izdaja dovoljenja, lahko 
v tem času vložijo ugovore. Tako je zelo pomembno te osebe obvestiti pravočasno, saj imajo 
omejen čas, da izrazijo svoje mnenje. 

Novi zakonik določa situacije, ki zahtevajo pripravo projektnih pogojev. Po prejšnji ureditvi so 
bili projektni pogoji vedno obvezni, če ni bilo podrobnega prostorskega načrta. Skladno z 
novim zakonikom so projektni pogoji potrebni le pri gradnji nove ali širitvi obstoječe stavbe, ki 
zahteva gradbeno dovoljenje ali, če ne obstaja zahteva po pripravi podrobnega prostorskega 
načrta. Tako novi zakonik pomembno zmanjšuje število situacij, v katerih je treba pridobiti 
projektne pogoje. 

Estonija je uvedla tudi Register gradbenih del, kjer se elektronsko vlagajo priglasitve del ali 
vloge za izdajo dovoljenj, poteka korespondenca in izdajajo dovoljenja (vse elektronsko). 

(Vir: Estonia’s new Building Code enters into force in July, https://www.bnt.eu/en/legal-news/1967-
estonia-s-new-building-code-enters-into-force-in-july, 30. 6. 2015; Sandra Mikli: Reform of Planning 
and Building Law in Estonia, 2015).  

 

Po pregledu dobrih praks lahko izpostavimo priporo čilo , da bi bil za namen preglednosti 
postopkov zelo koristen prikaz izbranih postopkov  na način, kot je to prikazano za primer 
gradnje na Nizozemskem. Povzeti so potrebni postopki, odgovorne osebe, trajanje aktivnosti 
in predvideni stroški (Vir: World Bank Group: Doing Business, Dealing with Construction Permits in 
Netherlands, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/netherlands/dealing-with-
construction-permits/). 

 

Eden od komentarjev, ki smo ga prejeli tekom intervjujev, se je nanašal na nesmiselnost 
ukinitve nekdanjih Zavodov za urbanistično načrtovanje (javni zavodi, ki so delovali v okviru 
občine, zdaj le še LUZ in LOCUS), ki so vodili lokacijski postopek. To je pomenilo, da so bile 
na enem mestu zbrane vse informacije o prostoru, kjer se nekaj gradi in je tudi vsakdo lahko 
kadarkoli prišel do teh podatkov. Danes občine pravzaprav do izdaje gradbenega dovoljenja 
nimajo točnih informacij, kje se bo nekaj gradilo in ali je gradnja upravičena (število 
prebivalcev, potrebna infrastruktura). Hkrati po ukinitvi Zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor (ZUN), ni več preverjanja skladnosti gradbenega projekta s skladnostjo 
občinskih prostorskih načrtov.  
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Bi pa lahko v okviru to čke VEM izvajali postopke, ki so obravnavani znotraj  sledečih 
pod/ukrepov (upoštevani so postopki oziroma obveznosti, ki niso obravnavani kot ukinjeni): 

• 29.1 Poenostavitve in administrativne razbremenitve postopkov na področju 
prostorske zakonodaje / Predolgi in netransparentni postopki, predvsem pri 
pridobivanju gradbenih dovoljenj ter spremembah prostorskih aktov + podukrep 29.6 
Poenostaviti vsebino vodilne mape v zvezi z projektno dokumentacijo pri pridobitvi 
gradbenega dovoljenja; 

• 29.7 Poenostavitve in administrativne razbremenitve postopkov na področju 
prostorske zakonodaje / Administrativno razbremeniti vpis novogradnje v kataster 
stavb; 

• 30.2 Ureditev področja pridobivanja zemljišč in pravic na njih / Ureditev področja 
pridobivanja zemljišč in pravic na njih; 

• 31.1 Izboljšave v zvezi z prostorskimi akti / Dolgotrajnost postopkov umeščanja v 
prostor energetske infrastrukture; 

• 32 Podaljšanje roka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja. 

Gre predvsem za postopke, vezane na pridobitev pravic, dovoljenj, soglasij in vpis objektov v 
uradne evidence. Niso pa bili tu upoštevani postopki, za katere je bilo predvideno, da se 
izvajajo preko e-Plana, e-Graditve, eVode, IS odpadki ali drugih IS, ki so bili izpostavljeni oz. 
obravnavanih v posameznih ukrepih (npr. 33, 35, 37, 39, 41.1, 41.3). 

 
Zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki bodo usklajene z 
zahtevami Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI). Ob zaključku Programa 
projektov eProstor bodo imeli uporabniki na enem mestu zbrane, enostavno dostopne in 
razumljive ter povezane in standardizirane najpomembnejše informacije o stanju prostora in 
vzpostavljeno enotno informacijsko infrastrukturo za prostorske informacije. Optimizirani 
bodo procesi na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z 
nepremičninami. Na podlagi vzpostavljenih zbirk prostorskih podatkov in optimiziranih 
procesih bo vzpostavljeno elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega 
dovoljenja (eGraditev), priprave prostorskih aktov (ePlan) in evidentiranja nepremičnin 

Z izvedbo nalog bodo vzpostavljeni pogoji za odpravo strukturnih pomanjkljivosti in 
administrativnih ovir na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, kar bo 
povečalo učinkovitost delovanja javne uprave. Program projektov eProstor bo ugodno vplival 
na vzpostavitev prijaznega okolja za tuje in domače naložbe, saj bo zagotovljena večja 
preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju z 
nepremičninami. Omogočen bo hitrejši investicijski ciklus, kar bo spodbudilo gospodarsko 
rast v državi in prispevalo k dolgoročnemu gospodarskemu razvoju in povečanju blaginje 
prebivalcev.  

Vsekakor je potreben razmislek pri vzpostavljanju in koncipiranju točke VEM v smeri, da bo 
sistem eProstor prikazoval temelj podatkov o prostorskem načrtovanju, gradnji objektov in 

V novi finančni perspektivi je planirana izgradnja informacijskega sistema eProstor. S tem 
bo vzpostavljena skupna infrastruktura za prostorske informacije, vzpostavljen prostorski 
informacijski sistem in prenovljen sistem nepremičninskih evidenc. 
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evidentiranju nepremičnin, kjer bi bilo treba le še zagotoviti podatke za ukrepe, ki se 
nanašajo na okoljska dovoljenja oziroma soglasja.  

Glede na kompleksnost ukrepa, ki jo je nakazal tudi odgovor Ministrstva za okolje in prostor, 
da gredo rešitve v smeri integracije okoljevarstvenih soglasij v gradbena dovoljenja in v smer 
integracije gradbenih dovoljenj v okoljska dovoljenja, je priporočljiva meritev učinkov po 
uveljavitvi nove zakonodaje.  

 

 

Tabela 10: Administrativni stroški in administrativ na bremena  

IO Administrativni strošek Administrativno breme 

SKUPAJ 
SPREMENJENE 
OBVEZNOSTI -    1.437.045,62 EUR  -             1.129.327,98 EUR  

SKUPAJ NOVE 
OBVEZNOSTI           85.778,53 EUR                      8.577,85 EUR  

SKUPAJ 
UKINJENE 
OBVEZNOSTI -   19.813.905,89 EUR  -           13.094.951,29 EUR  

SKUPAJ -   21.165.172,98 EUR  -           14.215.701,42 EUR  

 

Dodatno prihranke prinaša še opisno obravnavan ukrep Poenostavitev postopkov na 
področju Zakona o vodah in Zakona o ohranjanju narave in sicer naslednje, ki pa jih ni 
mogoče številčno dodati k zgoraj predstavljenim prihrankom: 

• Zmanjšanje števila postopkov oziroma združitev postopkov zaradi izdaje približno 6 % 
naravovarstvenih soglasij s pogoji (6 % od vseh izdanih naravovarstvenih soglasij). 

• V 43,75 % (7) primerih je bilo z izdajo okoljevarstvenega soglasja izdano tudi 
naravovarstveno soglasje. 

• Predvideno zmanjšanje števila postopkov v predvideni višini okrog 10 %. 

Pojasnila k prihrankom so podana pri obravnavi samega ukrepa. 
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3 ZAKLJU ČEK 
 

Ugotovitve z drugega javnega posvetovanja v sklopu prenove Strategije prostorskega 
razvoja Slovenije (potekalo v oktobru 2015), kjer so bile obravnavane prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti za prostorski razvoj v Sloveniji, kažejo, da je ena od slabosti na 
področju prepoznavnosti in identite sloves Slovenije kot države z veliko administrativnimi 
ovirami in malo tujimi investicijami. Izjemno pomemben element, ki ga med drugim kažejo 
omenjene slabosti, je medresorska neusklajenost ter neusklajenost javnih politik in 
pomanjkanje skupne razvojne vizije na področju upravljanja s prostorom. Tu bo potrebnega 
bistveno več napora vseh deležnikov kot zgolj posamične spremembe v zakonodaji, ki sicer 
prinašajo določene administrativne prihranke, potencial pa je vendarle bistveno večji. 

Spodbudna je informacija, da je celotna okoljsko-prostorska zakonodaja v fazi prenove, le-ta 
pa bo morala biti korenita, da bo prekinila dosedanjo tradicijo prostorskega načrtovanja in 
pogosto posamično spreminjanje zakonodaje, ki je neusklajeno in na marsikaterem področju 
povzroča precejšnje administrativne ovire in stroške. 

S tem poročilom poskušamo prikazati vsaj del možnosti za zmanjšanje administrativnih ovir 
in možnih poti za povečanje tujih investicij. 

 

 
 

Ukrepi s področja okolja in prostora, ki jih je bilo mogoče izmeriti, prispevajo k zmanjšanju 
administrativnih bremen oziroma stroškov; za opisno obravnavane ukrepe pa kljub vsem 
izvedenim intervjujem in raziskavam ni na voljo dovolj poglobljenih informacij za izračun 
potencialnih prihrankov. 

Pri interpretaciji rezultatov merjenja je treba upoštevati, da je bilo skladno z dogovorom z 
naročnikom pri določenih ukrepih merjeno želeno ciljno stanje in ne stanje, ki bi bilo dejansko 
realizirano v zakonodaji ali na drug dogovorjen način.  

 

 
 

Največji del prihrankov (9.160.176,60  EUR oziroma 64,4 % celotnih prihrankov) izhaja 
iz podukrepa 29.3  Poenostavitve in administrativne razbremenitve postopkov na področju 
prostorske zakonodaje / Ureditev področja pridobivanja projektnih pogojev in soglasij v 
področni zakonodaji (+ Ukrep 27.1  Črtanje določb v zvezi s pridobivanjem projektnih pogojev 
in soglasij / Črtanje določb v zvezi s pridobivanjem projektnih pogojev; Ukrep 27.2  Črtanje 

Največji del prihrankov prinaša ukrep 29.3 Poenostavitve in administrativne 
razbremenitve postopkov na podro čju prostorske zakonodaje / Ureditev podro čja 
pridobivanja projektnih pogojev in soglasij v podro čni zakonodaji. 

Meritve so pokazale, da u činki spremembe zakonodaje na podro čju okolja in 
prostora predstavljajo 14.215.701,42 EUR  prihranka . 
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določb v zvezi s pridobivanjem projektnih pogojev in soglasij / Črtanje določb v zvezi s 
pridobivanjem projektnih soglasij) 

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 57/12), je bila odpravljena obveznost pridobitve projektnih pogojev pred začetkom 
projektiranja in s tem izdelava Idejne zasnove. Projektne pogoje lahko investitor oziroma 
odgovorni projektant pridobiva po svojem preudarku. Investitorju ne bo več treba plačevati 
idejne zasnove pred izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). 

Prihranki izhajajo predvsem iz ukinjenih obveznosti  pridobivanja projektnih pogojev , 
delno pa tudi iz znižanja materialnih stroškov, ki se razlikujejo pri obveznostih prej-potem, saj 
za stanje prej ni bilo mogoče razčleniti določenih materialnih stroškov in jih posledično bolje 
prilagoditi stanju potem. 

Program dela Vlade RS za leto 2015 predvideva potrditev sprememb in dopolnitev 
prostorske in gradbene zakonodaje na Vladi RS v novembru 2015, sprejem v Državnem 
zboru RS pa v začetku leta 2016. V okviru te spremembe bo še enkrat preverjena 
smiselnosti in potrebnost pridobivanja vseh sedaj določenih soglasij. Ostaja težava, da 
obveznost pridobitve soglasij določa sektorska zakonodaja, kar pomeni, da je treba poseči v 
niz zakonov drugih resorjev. 

Osrednji problem je razpršenost teh vsebin po področni zakonodaji, pa tudi sicer si je skoraj 
nemogoče zamisliti sistem, v katerem ni soglasij. Napori morajo iti predvsem v smeri, da ne 
prihaja do podvajanj med mnenji k prostorskim aktom in soglasji k gradbenim projektom, in 
pa v smer, da soglasodajalci izdajajo svoja soglasja v roku in da pri tem ne prekoračujejo 
pooblastil, kar se dogaja. Nadzor nad tem imajo (in ga morajo izvrševati) resorna ministrstva, 
vsako na svojem področju. 

 

Drugi po velikosti prihrankov najve čji ukrep je podukrep 31.4  Izboljšave v zvezi z 
prostorskimi akti / Odprava obveščanja občine o nameravani zakoličbi - odprava obveznosti 
investitorja o posredovanju informacije o nameravani zakoličbi objekta pristojni občinski 
upravi. Ukrep je bil realiziran z novelo Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 58/12) in 
prinaša prihranke v višini 3.729.472,51 EUR oziroma 26,2 %  celotnih prihrankov. 

 

 

 
 

Sledi skupina petih ukrepov, ki skupaj prinašajo sk oraj 1,2 milijona EUR prihrankov, 
točneje 1.191.162,31 EUR oziroma 8,4 % vseh prihrankov . Gre za naslednje ukrepe: 

• Ukrep 32  Podaljšanje roka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja: Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 57/12) je 
omogočil spremembo veljavnosti OVD brez preverjanja pogojev za izdajo  in sicer 
s 5 na 10 let. Z odločbo so tako od začetka veljavnosti do danes spremenili veljavnost 
okvirno 350 OVD, kar v izračunu predstavlja pomemben prihranek, predvsem na 
strani ministrstva, ki ureja podaljšanja teh dovoljenj. 

Skupina naslednjih petih ukrepov skupaj prinaša dob rih 8 % prihrankov.  

Ukrepa z najvišjimi prihranki skupaj predstavljata kar 90,7 % celotnih prihrankov.  
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• Ukrep 35  Odprava administrativnih ovir pri podeljevanju vodnih pravic in pridobivanju 
vodnih soglasij v letu 2014: Glede na to, da se spremembe pri vodnih pravicah že 
obravnavajo pri ukrepu 33, je bilo tu obravnavano samo vodno soglasje (in posebne 
rabe vode). V praksi se je izkazalo, da imajo posamezne posebne rabe vode tako 
majhen vpliv na pretok, gladino ali stanje voda, da zanje ni smotrno, da se vodi 
upravni postopek in izdaja vodna dovoljenja, pač pa se jih le evidentira v vodni 
knjigi . Na ta način država še vedno ohrani nadzor nad rabo vode. Prihranki nastajajo 
predvsem zaradi manjšega obsega potrebnih prilog v dokumentaciji za vlogo in 
zaradi prej višje ocenjenih materialnih stroškov kot pri obveznostih potem. 

• Ukrep 38  Sprememba Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in flouriranih 
toplogrednih plinov pri opredelitvi minimalnih pogojev za usposobljenost oseb – 
izvajalcev storitev polnjenja avtomobilskih klim. Uredba o uporabi ozonu škodljivih 
snovi in fluoriranih toplogrednih plinov vzpostavlja način usposabljanja ter 
pooblaščanja serviserjev za izvajanje preverjanja uhajanja, zajemanja, recikliranja, 
predelave in uničevanja ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, ki je 
skladna tudi z zahtevami neposredno veljavne evropske zakonodaje. Kandidat za 
serviserja se lahko vključi v program usposabljanja, ki je sestavljen iz teoretičnega in 
praktičnega dela. Po zaključenem programu usposabljanja kandidat pristopi k izpitu. 
Po uspešno opravljenem izpitu kandidat pridobi spričevalo o usposobljenosti za 
ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini. Veljavnost 
spričeval za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini za 
eno od dejavnosti in opreme iz 31. člena te uredbe je 5 let. Prvo opravljanje izpitov za 
serviserje avtoklim je bilo v marcu 2011, obnavljanje je tako predvideno v februarju-
marcu 2016 (Podatki: ARSO). Ministrstvo za okolje in prostor intenzivno dela na novi 
uredbi, predvidoma bo šla v javno obravnavo v drugi polovici novembra 2015 (to bi 
pomenilo sprejem na vladi v dveh mesecih). V delovni verziji je dolo čena veljavnost 
spri čeval za nedolo čen čas (to predstavlja tudi glavni del prihrankov pri tem ukrepu, 
se pravi stroške ukinjenega obnavljanja spričeval). Hkrati potekajo aktivnosti za 
zagotovitev potrebnih pogojev, da bodo serviserji imeli na voljo, potem ko bodo imeli 
spričevalo za nedoločen čas, potrebna znanja o najnovejših predpisih, tehnoloških 
dosežkih, inovacijah ter da bodo nasploh dobro informirani. Pridobitev potrebnih 
znanj bo omogočena prek spleta. 

• Ukrep 39  Vzpostavitev informacijskega sistema ravnanja z odpadki. Skladno z 
določili 73. člena Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS, št. 103/2011) je bil s 1. 1. 2013 
vzpostavljen informacijski sistem (v nadaljevanju: IS-Odpadki) za elektronsko 
podporo pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in pri letnem poročanju o 
ravnanju z odpadki. Prihranki pri tem ukrepu so vezani predvsem na elektronsko 
poro čanje podatkov . 

• Podukrep 41.1  Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema (eGraditev) / 
Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema – ePlan. Po informacijah 
Ministrstva za javno upravo naj bi bila znotraj e-Plana med drugim predvidena tudi: 

o vzpostavitev centralnega "arhiva" prostorskih aktov, ki so bili izdani pred 
dnevom pričetka vzdrževanja zbirke podatkov o upravnih aktih, 

o vzpostavitev in vzdrževanje zbirke prostorskih aktov (občinskih in državnih 
prostorskih aktov) za transparenten vpogled v načrtovanje prostora, 

o vzpostavitev zbirke splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, 
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o vzpostavitev celovitega pregleda nad strokovnimi podlagami in pravnimi režimi 
za hitrejše in kvalitetnejše odločanje v procesu priprave prostorskih aktov. 

Glede na informacije Ministrstva za okolje in prostor vse zbirke trenutno še niso 
vzpostavljene, redno vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov pa zaenkrat izvajajo trije 
zaposleni na ministrstvu (pri meritvah so bile tako upoštevane letne delovne ure za tri 
osebe). Vzpostavitev evidenc je predvidena v okviru projekta ePlan. Stroški bodo 
določeni v Investicijskem programu Programa projektov eProstor in takrat bodo vidni 
tudi podrobnejši učinki. Izmerjeni prihranki pa so vezani predvsem na možnost 
elektronske poti  za informacijske obveznosti. 

 

Prihranki preostalih ukrepov (razen dveh, razlaga v nadaljevanju) so nižji in skupaj 
predstavljajo 136.944,73 EUR oziroma 1 % vseh prihr ankov. Gre za naslednje ukrepe:  

• Podukrep 26.2  Racionalizacija postopka priprave občinskih prostorskih načrtov 
(OPN) / Racionalizacija postopka priprave občinskih prostorskih načrtov (OPN) - 
odprava sklepa o ugotovitvi usklajenosti OPN. Ukinja se postopek ugotavljanja 
usklajenosti OPN.  Sklep o usklajenosti je bil ukinjen leta 2012 s sprejetjem Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt –B; Uradni 
list RS, št. 57/12). Občina ob upoštevanju mnenj državnih nosilcev urejanja prostor 
uskladi predlog OPN in ga sprejme brez poprejšnjega ugotavljanja usklajenosti, 
ministrstva pa morajo izvajati naknadni nadzor. Uvaja se presoja individualnih pobud 
za spremembo namembnosti zemljišč. Zaradi racionalizacije nadaljnjih postopkov 
priprave OPN in filtriranja neustreznih pobud že v začetni fazi se obvezno presoja 
individualne pobude po državno predpisanih kriterijih že v fazi oziroma pred fazo 
priprave osnutka OPN. Uvaja se kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN in 
OPPN. Postopek je namenjen odpravljanju zagat, ki se v praksi pojavljajo zaradi 
različnih neusklajenosti akta, bodi notranje nekoherentnosti, bodisi neusklajenosti s 
hierarhično višjimi prostorskimi akti, ali pa zaradi saniranja ugotovljenih nezakonitosti. 

Po navedbah odgovornega ministrstva se je administrativno predpisan postopek – 
kjer zakon določa roke – skrajšal za približno 50 dni (kar pa ne predstavlja 
efektivnega časa za izračun prihrankov). Ministrstvo za okolje ocenjuje, da je 
končna potrditev akta vendarle potrebna , tudi občine želijo potrditev, da je 
postopek zaključen. Spremembe prostorske zakonodaje gredo zato v smeri ponovne 
vzpostavitve nekakšnega končnega sklepnega dejanja, vendar pa na način, ki ne bo 
predstavljal nepotrebnih korakov ali bo časovno potraten, temveč mu bo dodana 
ustrezna vrednost in namen. 

Glede na podani izračun je tu treba omeniti še, da izračun v merilni tabeli vključuje le 
prihranek, ki nastane, ker ni več potrebna izdaja sklepa s strani ministrstva. Prihranek 
ni velik, saj ne predstavlja pomembnega bremena. Potencialni prihranek je lahko  
višji, a ne konkretno izračunljiv, saj ne gre zgolj za prihranek ministrstva ob pošiljanju 
sklepa, temveč za celoten prihranek, ki ga povzroči postopek priprava sklepa (ni pa 
efektivne vrednosti, ki bi jo lahko uporabili v izračunu), kar je približno 5–6 tednov 
(vsebinska priprava 1-2 tedna, medresorska uskladitev minimalno 2 tedna, 
posredovanje na vlado, obravnava na pristojnem odboru in obravnava na vladi še 
približno 2 tedna). 

• Ukrep 28  Poenostavitev postopkov za izdajo dovoljenj oziroma priglasitev pri 
enostavnih oz. manjših objektih in enostanovanjskih hišah - enostanovanjske 
stavbe se lahko uporabljajo brez uporabnega dovolje nja . Z uveljavitvijo Zakona o 
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spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 57/12), je 
bila odpravljena obvezna pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko 
stavbo, kar posledično prinaša prihranke zaradi ukinjene obveznosti. Uvedena je bila 
možnost, da se za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega 
dovoljenja, izda uporabno dovoljenje samo, če investitor to izrecno zahteva. Na 
Ministrstvu za okolje in prostor je v vzpostavljanju zbirka upravnih aktov na področju 
graditve, kjer se bodo zbirali tudi podatki o uporabnih dovoljenjih za območje celotne 
države.   

• Podukrep 29.1  Poenostavitve in administrativne razbremenitve postopkov na 
področju prostorske zakonodaje / Predolgi in netransparentni postopki, predvsem pri 
pridobivanju gradbenih dovoljenj ter spremembah prostorskih aktov (+podukrep 29.6  
Poenostavitve in administrativne razbremenitve postopkov na področju prostorske 
zakonodaje / Poenostaviti vsebino vodilne mape v zvezi z projektno dokumentacijo pri 
pridobitvi gradbenega dovoljenja).  

Ukrep še ni realiziran. V pripravi je sprememba prostorske in gradbene zakonodaje, ki 
se ne loteva le parcialnih problemov (kot na primer obseg vodilne mape), ampak bo 
predvidoma področje prenovljeno bolj celovito. Pri tem je tudi po izkušnjah nam 
primerljivih sistemov graditve najtežje najti pravo razmerje med postopki, ki naj bodo 
redki, hitri in poceni in med varnostjo, zanesljivostjo, lepoto, tehnološko naprednostjo, 
okoljsko sprejemljivostjo, ekonomsko učinkovitostjo, ki so elementi regulacije, vsi v 
javnem interesu. Ne gre dvomiti, da si vsi želimo kratkih in hitrih postopkov, kadar so 
ti res nujni, a obenem pričakujemo, da bodo objekti funkcionalni, varni, prostorsko 
skladni, da bo njihovo vzdrževanje poceni, življenjska doba dolga, njihov okoljski odtis 
pa minimalen. Kot državljani pričakujemo, da bodo izdani dokumenti (in za to potrebni 
čas, stroški in število procedur) to stopnjo civilizacijskih dosežkov potrjevali. 

Trenutno stanje z vodilno mapo je takšno, da je izredno obsežna in zahtevna za 
pregled in razumevanje, kar pa ni osnovni namen vodilne mape. Namen vodilne 
mape je v strnjenem in jedrnatem povzetku projekta,  ki skrajšuje potrebni čas in 
stroške investitorjev.  Ideja je, da se vodilno mapo bistveno poenostavi tako, da se 
zmanjša obsežnost in hkrati skrajša čas v celotnem procesu pridobitve gradbenega 
dovoljenja in stroški postopka. S terena ni bilo mogoče pridobiti podrobnejših idej o 
tem, v katero smer naj bi šle poenostavitve vodilne mape. Za izračun prihrankov je 
upoštevana možen ožji obseg vodilne mape. 

Že v noveli ZGO iz leta 2012 naj bi se obseg elementov vodilne mape zmanjšal. Je 
pa to težko oceniti, ker ni stroškovnika projektnih tarif, odvisno je tudi od velikosti 
projekta. Bolj kot o stroških storitve bi lahko govorili o materialnih stroških, kar je tudi 
predvideno v merilni tabeli, torej, koliko nižji so materialni stroški zaradi potencialno 
manjšega obsega vodilne mape. Predvidoma bo postopek priprave vodilne mape 
poenostavljen tudi z vzpostavitvijo sistema e-graditev (elektronsko vodene vodilne 
mape). 

Pričakovati je, da bo po novi zakonodaji vodilna mapa d rugače koncipirana  in 
bo zato imela tudi drugačno vsebino. Kakšne bodo rešitve, ki bodo z pričakovano in 
razumno stopnjo verjetnosti zagotavljale, da so/bodo objekti izpolnjevali naša 
pričakovanja, je (tudi po besedah odgovornega ministrstva) še preuranjeno 
zagotavljati. Eden od predlogov s terena je, da bi zaradi podvajanja teksta pri 
lokacijskih podatkih lahko ukinili pri lokacijskih podatkih vse, razen opisa usklajenosti 
s prostorskimi akti. Ta opis bi razširili tako, da bi se dodali še podatki, ki so sedaj 
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ločeni (na primer zakoličenje objekta, območje gradbišča ...), sedanjo grafiko bi 
vključili z opisom usklajenosti s prostorskim aktom. Iz vodilne mape bi izključili izkaze, 
ki naj bodo vključeni v elaborate oziroma načrte. Soglasodajalci bi lahko izdali kar 
soglasja na osnovi IDZ in ne projektnih pogojev, kot je sedaj praksa. Določeni 
soglasodajalci zahtevajo še dodatne načrte, na primer načrt elektro priključka, načrt 
kanalizacijskega oziroma vodovodnega priključka ..., kar je pri enostanovanjskih 
stavbah nesmiselno. 

Kot zanimivost lahko navedemo, da so na Hrvaškem v 2014 začeli veljati trije novi 
zakoni na področju gradnje, prostorskega urejanja in gradbene inšpekcije, ki bodo 
zmanjšali administrativne ovire pred začetkom gradnje. Tako med drugim Zakon o 
gradnji uvaja eno dovoljenje, in sicer gradbeno, ki se bo izdalo na podlagi minimalne 
dokumentacije. Po zakonu o prostorski ureditvi bodo lokacijska dovoljenja potrebna le 
še za izkoriščanje območij mineralnih surovin, projekte, ki predvidevajo razlastitev, 
nove vojaške objekte ter za velike posege v prostor, ki bodo potekali v etapah. 

• Podukrep 29.2  Poenostavitve in administrativne razbremenitve postopkov na 
področju prostorske zakonodaje / Odprava obveznosti, da investitor obvešča 
udeležence pri gradnji o dnevu tehničnega pregleda. Glede na to, da ukrep še ni 
realiziran in informacijo Ministrstva za okolje in prostor, da prihrankov še ni mogoče 
ugotavljati, je bilo mogoče oceniti le, kakšen bi bil prihranek, če investitorju ne bi bilo 
treba obveščati udeležencev pri gradnji o dnevu tehničnega pregleda.  

Normativni delovni program Vlade za leto 2015 sicer predvideva potrditev sprememb 
in dopolnitev prostorske in gradbene zakonodaje na Vladi RS v novembru 2015, 
sprejem v Državnem zboru RS pa v začetku leta 2016. V okviru teh sprememb bo 
preučena tudi možnost in posledice črtanja teh določb (91. člen ZGO-1).  

Obveščanje o dnevu tehni čnega pregleda  je po mnenju nekaterih smiselno, saj se 
na ta način zagotavlja sodelovanje vseh udeležencev pri gradnji na tehničnem 
pregledu; smiselno pa bi bilo, če bi bilo možno obveščanje po elektronski pošti (brez 
pošiljanja priporočene pošiljke najpozneje 8 dni pred tehničnim pregledom, z 
upoštevanjem 15-dnevnega roka za vročitev). Na ta način bi bilo administrativno 
breme manjše. Prihranek tega ukrepa je sicer minimalen v primerjavi s stroški celotne 
investicije. Časovni prihranku tu niso zaznani, ker ima upravni organ v zakonu 
predpisan določen čas za razpis tehničnega pregleda oziroma za obvestitev 
izvedencev. V tem času pa investitor z lahkoto obvesti udeležence pri gradnji o dnevu 
tehničnega pregleda. Upoštevati je treba tudi, da z vidika upravnega postopka ni 
priporočljiva ukinitev te obveznosti, saj izvajalci in nadzorniki odgovarjajo za 
strokovnost. Tako so možni edino prihranki pri stroških pošiljanja obvestil s 
priporočeno pošto. 

Povprašali smo tudi upravne enote, ki menijo, da gre pri tem ukrepu za zanemarljive 
ali minimalne prihranke, ki lahko tudi ne odtehtajo zapletov, če obveščanja ne bi bilo. 
Po njihovem mnenju gre prav tako predvsem za manjše finančne, ne toliko časovne 
ali druge prihranke. Nekatere upravne enote ta ukrep razumejo celo tako, da bi bila 
obveznost obveščanja o tehničnem pregledu prenešena na njih, kar bi pomenilo 
zanje administrativno breme zaradi višjih stroškov poslovanja, več procesnih opravil 
in podaljšanja postopka. Načeloma bi se sicer lahko skrajšali postopki pridobitve 
uporabnih dovoljenj za približno osem dni pri vsakem postopku (med razpisom 
tehničnega pregleda in izvedbo le-tega mora miniti najmanj 8 dni), ni pa nujno, saj je 
datum tehničnega pregleda fiksno določen.  
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Podan je bil tudi predlog, da bi bili na tehničnem pregledu lahko prisotni le odgovorni 
nadzorniki, saj morajo gradnjo poznati do potankosti in tako tudi lahko pojasnijo in 
odgovorijo komisiji na eventuelne nejasnosti oziroma pomanjkljivosti. Če pa je 
prisoten le investitor, obstaja možnost, da ne zna odgovoriti in pojasniti vseh rešitev, 
ki so bile izvedene v času gradnje. 

• Podukrep 29.7  Poenostavitve in administrativne razbremenitve postopkov na 
področju prostorske zakonodaje / Administrativno razbremeniti vpis novogradnje v 
kataster stavb. Glede na informacije s strani Ministrstva za okolje in prostor na tem 
področju večjih sprememb ali poenostavitev niso načrtovali. Tisto, kar je zdaj 
predvideno v spremembi zakonodaje, so spremembe pri vpisu podatkov v register 
nepremičnin, obveznosti glede sporočanja podatkov lastništva nepremičnin in 
povezano odgovornost lastnikov in kazenske določbe. Prenovo procesov/postopkov 
načrtujejo v drugi fazi, ko bodo izvajali informacijsko prenovo nepremičninskih 
evidenc, z novimi programskimi rešitvami bodo poskušali implementirati tudi 
spremembe v postopkih. 

Predvidena poenostavitev, na podlagi katere smo računali prihranke pri tem ukrepu, 
je vezana na informacijsko prenovo: izdelovalcu elaborata (vhodni podatek) bo 
olajšano pridobivanje obstoje čih podatkov, kontrola za izvedljivost elaborata v 
evidenci in tudi vložitev elaborata ter vloge v sam  sistem . Zdaj to poteka ročno 
oziroma polavtomatsko. S prenovo pa bo izdelovalec elaborata, ki je podlaga za 
evidentiranje, imel orodje za izvedbo storitve, razbremenilo se bo delo in znižali 
stroški za stranko. Velja pa opozorilo ministrstva, da je treba vse nadaljnje 
poenostavitve postopka presoditi, če ne gredo na škodo lastnikov (če na primer ni 
neke izjave, lahko omejijo pravice lastnikov). Zaenkrat stroškovna in časovna ocena 
na ministrstvu še nista narejeni, bo pa narejena analiza učinkov vložkov v 
informacijsko prenovo, predvidoma v dveh letih. 

• Podukrep 33.1  Poenostavitve na področju vodnih pravic in dovoljenja / Sprememba 
načina podelitve vodne pravice v obliki vodnega dovoljenja + podukrep 33.2  
Sprememba načina podelitve vodne pravice v obliki koncesije + podukrep 33.3  
Poenostavitev pridobitvene vodne pravice in odprava dvojnega plačila za isto pravico 
– vodno pravico in vodno povračilo.  

Že Enotni dokument navaja, da v zvezi s plačilom ne gre za dvojno plačilo za isto 
pravico: plačilo za vodno pravico je plačilo za pridobitev te pravice, vodno povračilo 
pa je plačilo za rabo vode. Racionalizirati pa je treba način izvajanja Zakona o vodah 
glede načina plačevanja. Po mnenju Ministrstva za okolje in prostor je bila realizacija 
načina izvajanja Zakona o vodah glede načina plačevanja v manjšem obsegu že 
izvedena v ZV- 1B, ko se je v 12. členu ZV-1B del koncesij spremenil v vodna 
dovoljenja  in so se postopki za nova dovoljenja zato bistveno skrajšali. Potrebna bi 
bila racionalizacija v načinu izvajanja plačil za obe pravici (poenostavitev načina 
plačila z enkratnim plačilom).  

Prihranek pri tem ukrepu je izračunan na podlagi določbe zakon ZV-1B, da se za 
določene rabo vode namesto koncesije pridobi vodno dovoljenje. Je pa tu še 
potencialni prihranek , ki ga ni mogoče izračunati in sicer časovni s tega vidika, da 
pri koncesiji postopek sproži vlada oziroma ministrstvo, pri vodnem dovoljenju pa 
vlogo odda zainteresirana stranka. 
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• Ukrep 40  Urediti področje izvajanj meritev dimnih emisij. Dimnikar naj pri svojem 
rednem letnem pregledu v primeru neustreznosti delovanja kurilne naprave 
uporabniku vroči dodatni obrazec, ki ga po opravljenem servisu in pozitivnih meritvah 
izpolni serviser in ga - on ali uporabnik - pošlje dimnikarskemu podjetju. Serviser s 
svojim podpisom in priloženim merilnim listom garantira, da naprava deluje skladno s 
predpisi. S tem je postopek rednega letnega pregleda končan. Ukrep še ni realiziran, 
merjen je bil kot predlagana ukinjena obveznost. 

Veljalo naj bi, da v primerih, ko je serviser opravil servis in izvedel drugo meritev, ni 
potrebna še tretja kontrolna meritev dimnikarja , kar prinaša prihranek, ker ni 
stroškov dodatne meritve. Skladno s sprejetimi spremembami Zakona o varstvu 
okolja (ZVO-1F, Uradni list RS, št. 92/2013) Ministrstvo nima več podlage za sprejem 
sprememb Pravilnika o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri 
opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, 
dimnih vodov in zračnikov, zato bo omenjena rešitev, če bo zanjo izkazana pravna 
možnost, podana v novih predpisih, ki bodo urejali izvajanje dimnikarskih storitev. 
Končna prenešena pooblastila na izvajalce dimnikarskih storitev bodo tako znana s 
sprejetjem Zakona o izvajanju dimnikarskih storitev, ki je trenutno pripravljen za 
proceduro po rednem postopku.  

• Podukrep 41.3  Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema (eGraditev) / 
Odprava pošiljanja elaboratov v papirnati obliki.  

Odprava pošiljanja elaboratov (tistih, ki so potrebni v postopku pridobivanja 
gradbenega dovoljenja) v papirnati obliki naj bi bila realizirana z vzpostavitvijo 
prostorskega informacijskega sistema. Trenutno je realizacija tega ukrepa v fazi 
priprave Programa projektov eProstor. V okviru Programa projektov eProstor bodo 
zagotovljena sredstva za izvedbo naloge. Zmanjšanje administrativnih stroškov in 
bremen tako še ni bilo predvideno ali ocenjeno, zdaj je bilo mogoče predvideti le 
zmanjšanje stroškov zaradi odprave tiskanih verzij elaboratov . 
So pa potencialni prihranki ukrepa lahko višji, saj gre tu le za elaborate, ki so ena od 
prilog za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če bi upoštevali še druge sestavine vloge 
za gradbeno dovoljenje (kar pa ni vsebina ukrepa), bi bili prihranki lahko višji, čeprav 
težje izračunljivi, saj so zelo odvisni od vrste projekta. 

 

Eden od podukrepov - podukrep 26.1 Racionalizacija postopka priprave občinskih 
prostorskih načrtov (OPN) / Vladni akcijski načrt za ureditev področja pridobivanja smernic in 
mnenj k prostorskim aktom v področni zakonodaji in pripravo nujnih strokovnih podlag 
posameznih resorjev za prostorske akte ne prinaša prihrankov. 

Podukrep je bil realiziran z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 57/12). Prej je veljalo, da občina pripravi osnutek 
občinskega prostorskega na črta  na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz 
državnega strateškega prostorskega načrta, občinskega strateškega prostorskega načrta, če 
je bil sprejet kot samostojen akt, razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga 
obravnava prostorski akt, lastnih razvojnih potreb in izraženih razvojnih potreb nosilcev 
urejanja prostora ter drugih oseb. 

Spremenjen Zakon o prostorskem načrtovanju pa navaja, da občina pripravi osnutek 
občinskega prostorskega načrta na podlagi prikaza stanja prostora, splošnih smernic 
državnih nosilcev urejanja prostora , usmeritev iz državnega strateškega prostorskega 
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načrta, občinskega strateškega prostorskega načrta, če je bil sprejet kot samostojen akt, 
razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga obravnava prostorski akt, lastnih 
razvojnih potreb in izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih 
razvojnih potreb drugih oseb. Uvajajo se torej vnaprejšnje splošne smernice državnih 
nosilcev urejanja prostora za pripravo OPN. Državni nosilci urejanja prostora vnaprej in 
pripravljajo in objavljajo splošne smernice, za katere občina ne zaproša v postopku priprave 
akta. Klasične smernice postanejo fakultativne, nosilci pa se v konkretnem postopku do 
nastajajočega akta opredeljujejo v dveh mnenjih. Po »novem sistemu« OPN sprejemajo tiste 
občine, ki do uveljavitve ZPNačrt-B (28.7.2012) na MoP-DzPGS še niso posredovale 
osnutka OPN. 

Tekom raziskave smo ugotovili, da vnaprejšnja objava smernic v kon čnem učinku ne 
prinaša neposrednih administrativnih razbremenitev oziroma prihrankov , ne časovnih, 
ne finančnih. Dejstvo je, da imajo vse občine neko obliko veljavnih aktov, ki so bili pripravljeni 
po različnih zakonih. Vse občine, od katerih smo dobili odgovore, so OPN pripravljale po 
»starem načinu«, s pridobivanjem smernic državnih nosilcev urejanja prostora. Stroški 
priprave OPN-ja so zelo visoki, hkrati pa je težko opredeliti efektivni čas, porabljen za 
pripravo OPN-ja, saj so to marsikje delali zunanji izvajalci, razlog za večino porabljenega 
časa pa so predvsem čakalni roki, ponovljeni sestanki, izgubljena gradiva na ministrstvih in 
posledično ponovno pošiljanje in čakanje. 

Na določene smernice nosilcev urejanja prostora so nekatere občine čakale tudi več kot leto 
dni, po drugi strani pa pri nekaterih občinah faza pridobivanja smernic niti ni bila tako 
problematična, saj so nosilci urejanja prostora upoštevali 30-dnevni zakonski rok za podajo 
smernic. Postopek se pogosto upočasni v nadaljnjih fazah priprave OPN (usklajevanja, 
pridobivanje mnenj).  

 

Mnenja oziroma ocene občin glede možnih časovnih prihrankov (o finančnih prihrankih tu ni 
moč govoriti) so deljeni, od nikakršnega časovnega prihranka do nekaj mesecev. Je pa po 
mnenju nekaterih občin to bolj smiselno z vidika operativnosti, ker so v naprej znane omejitve 
oziroma pripravljavec vnaprej dobi neke podatke, na podlagi katerih lahko pripravi osnutek 
OPN, pa tudi javnost, ki vztraja v svojih pobudah, lahko že na začetku soočijo z omejitvami iz 
teh smernic. Tako se ne podaljšuje njihova negotovost o verjetnosti spremembe nekega 
zemljišča. Nekatere občine pa razmišljajo tudi tako, da se pogosto poleg splošnih smernic, ki 
so res splošne, odločajo za pridobivanje posebnih smernic, kar pa posledično časovno in 
finančno pomeni enako kot prej. Težava v splošnosti smernic je v tem, da povzemajo le 
veljavno zakonodajo, ki jo je bilo tako ali tako treba upoštevati pri pripravi osnutka že prej (po 
starem načinu), hkrati pa se je odgovornost prenesla na izdelovalca oziroma pripravljavca, ki 
ima zato neprimerno več dela s študiranjem splošnih smernic, namesto da bi operiral le s 
smernicami, ki se tičejo konkretne lokalne skupnosti. Poleg tega si določila splošnih smernic 
lahko vsak razlaga po svoje in lahko pride do konfliktov. 

Občine torej v večini ne vidijo omembe vrednega prihranka v primeru vnaprej objavljenih 
smernic. Je pa to odvisno od vrste posegov, ki so vključeni v osnutek OPN. Ugotovili smo 
tudi, da postopek priprave OPN po »novem« načinu ni nič krajši tudi zato, ker je »namesto« 
smernic zdaj treba pridobivati prva mnenja nosilcev urejanja prostora. Šele s prvimi mnenji 
(oziroma prej s smernicami) se dobi odziv NUP na konkretne rešitve, ki so predlagane v 
posameznem OPN-ju. 
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Eno od mnenj s terena kaže tudi na to, da bi moral pripravljavec prostorske zakonodaje 
razmisliti o skupnem organu za izdajanje smernic in mnenj, s čimer bi pospešili postopke 
izdaje smernic (1. mnenj) in mnenj (2. mnenja), seveda ob upoštevanju rokov, zapisanih v 
zakonodaji. Tako bi vse dobili ne enem mestu, ne pa, da se pri postopku priprave OPN in 
okoljskega poročila srečujejo z veliko množico nosilcev urejanja prostora. Vsak od njih ima 
svoje pogoje in zahteve, ki so pogosto tudi v nasprotju z drugim nosilcem urejanja prostora. 
Na koncu je naloga občine, da zadevo uskladi. Z enotnim organom za izdajanje smernic in 
mnenj za OPN-je in OPPN-je do tega ne bi prihajalo, saj bi morale biti smernice med 
različnimi sektorji usklajene že pred izdajo, kar bi znatno olajšalo delo pri pripravi prostorskih 
aktov in skrajšalo postopke. Kako poteka postopek (pa po mnenju občine ne bi smel), kaže 
primer Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo, ki so ga pri pripravi sprememb 
lokacijskega načrta zaprosili za smernice in jih je izdal v zakonsko predpisanem roku ter jih v 
njih obvestil, da pri zaprosilu za mnenje dopisu priložijo mnenje Elesa, Elektra Maribor in 
Plinovodov. To pomeni, da se je rok za izdajo mnenja podaljšal za dvakrat, saj so morali 
najprej pridobiti vsa mnenja, nato pa še čakati na mnenje Direktorata. To ni edini primer 
takega načina izdajanja smernic in mnenj, saj se podobnega načina poslužujejo tudi nekateri 
drugi nosilci urejanja prostora in s tem podaljšujejo roke izven vseh zakonskih časovnih 
okvirov, kar podaljšuje postopke. Dokler to ne bo rešeno, sistem priprave prostorskih aktov 
ne bo funkcioniral. Hkrati bi morali biti roki za izdajo smernic in mnenj strogo spoštovani, pa 
ne na način, da smernice in mnenje datirajo na zadnji dan izdaje, dokument pa občina 
prejme mesec dni kasneje. 

 

Eden od ukrepov in sicer ukrep 36  Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdo gorivo 
(v povezavi z uredbo o malih kurilnih napravah) pa glede na izračun predstavlja 
administrativno breme , vendar to zahteva dodatno razlago.  

Bistvo tega ukrepa je, da aktualna zakonodaja od 9. 1. 2015 omogoča olajšavo za lesno-
predelovalno industrijo, in sicer v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih 
naprav (Ur.l.RS 24/13 in 2/15). Olajšava velja za male in srednje kurilne naprave in omogoča 
ponovno uporabo ostankov, ki nastanejo kot »odpadek«  v proizvodnji lesno-predelovalne 
industrije. Skladno z Uredbo o predelavi nenevarnih odpadkov v trdo gorivo (v povezavi z 
Uredbo o malih kurilnih napravah) je treba za namen določitve vsebnosti nevarnih snovi v 
odpadkih iz biomase izvesti kemijsko analizo parametrov iz priloge 2, Uredbe o predelavi 
nenevarnih odpadkov v trdo gorivo. Tako ni potrebna pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja, kar bistveno skrajša postopek, vendar pa nastane strošek zunanjega izvajalca 
kemične analize oziroma meritev, kar posledično vrednostno kaže na administrativno breme. 
Je pa tu bistvenega pomena skrajšan postopek. 

 

Pri opisno obravnavanih ukrepih je bilo dolo čene prihranke mogo če izračunati le pri 
poenostavitvi postopkov na podro čju Zakona o ohranjanju narave in sicer za izdajo 
naravovarstvenega soglasja s pogoji, omejitev časovne veljavnosti naravovarstvenih soglasij 
ter izdajo okoljevarstvenega soglasja in naravovarstvenega soglasja za isti poseg v naravo. 

 

Na seznamu ukrepov je tudi podukrep 29.9 Poenostavitve in administrativne 
razbremenitve postopkov na podro čju prostorske zakonodaje / Racionalizacija 
postopkov pridobivanja soglasij, gradbenih in drugi h dovoljenj s spremembo 
podro čne zakonodaje , ki pokriva tudi podukrep 29.8 Urgentna odprava birokratskih ovir in 
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občutno skrajšanje postopkov izdajanja soglasij pri investicijah, za katera je bilo z 
naročnikom usklajeno, da se ne obravnavata samostojno, temveč se obravnava smiselno 
vključi pri obravnavi drugih ukrepov, ki vsebinsko pokrivajo postavke, ki bi sodile v ta 
podukrepa.  

Ta dva podukrepa sta tako vsebinsko vsebovana v naslednjih ukrepih, za katere so 
izračunane možne administrativne razbremenitve (če jih je bilo mogoče izračunati):  

• 29.1 Poenostavitve in administrativne razbremenitve postopkov na področju 
prostorske zakonodaje / Predolgi in netransparentni postopki, predvsem pri 
pridobivanju gradbenih dovoljenj ter spremembah prostorskih aktov + podukrep 29.6 
Poenostaviti vsebino vodilne mape v zvezi z projektno dokumentacijo pri pridobitvi 
gradbenega dovoljenja 

• 30.2 Ureditev področja pridobivanja zemljišč in pravic na njih / Ureditev področja 
pridobivanja zemljišč in pravic na njih 

• 32 Podaljšanje roka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja 

• 33 Poenostavitve na področju vodnih pravic in dovoljenja 

• 35 Odprava administrativnih ovir pri podeljevanju vodnih pravic in pridobivanju 
vodnih soglasij v letu 2014 

 

Visoki korekcijski faktorji , kjer uporabniki sporočajo, da predpisanih obveznosti ne bi 
opravljali, če jim tega ne bi nalagali predpisi, so predvsem pri pridobivanju raznih (podaljšanj) 
dovoljenj, soglasij, oddajanju poročil, vlog, pridobivanju obsežnih in dragih prilog ter 
obnavljanju spričeval. 

 

Spremembe pri izvedbi informacijskih obveznosti kaž ejo, da je ve čina (potencialnih) 
izboljšav in poenostavitev nastala predvsem zaradi : 

• izboljšave predpisov, 

• poenostavitve/skrajšanja procesov, 

• razvoja učinkovitih informacijsko-komunikacijskih rešitev in storitev, 

• približanja storitev uporabnikom. 

 

 

 

 


