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»Kdaj bomo občani dočakali vzorno predstavitev prostorskega načrta občine Krško?« 

 
ODGOVOR, 
Krško, 27. november 2007 
 
Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03; ZUreP-1) 

v občini Krško potekajo aktivnosti za pripravo prostorskega načrta. Vodja oddelka za okolje in 

prostor Simona Lubšina pojasnjuje, da je Občina Krško trenutno v fazi izdelave strokovnih podlag 

za stanovanjsko in kmetijsko politiko ter turizem. Te podlage bodo služile tudi za opredelitve v 

občinskem prostorskem načrtu. Sam postopek občinskega prostorskega načrta pa se bo formalno 

pričel v začetku leta 2008 saj so bili šele pred kratkim na Vladi RS sprejeti vsi podzakonski akti k 

Zakonu o prostorskem planiranju.  

Občina je kot pristojni pripravljavec občinskega prostorskega načrta odgovorna tako za zakonitost, 

kot tudi za strokovnost postopka priprave in sprejemanja navedenih aktov. Glede na to, da zakon v 

ospredje postavlja politiko vzdržnega prostorskega razvoja, mora pripravljavec prostorskega akta 

pri prostorskem načrtovanju upoštevati temeljne cilje urejanja prostora, usklajevati razvojne 

potrebe z varstvenimi zahtevami na zakonsko predpisan način ter zagotoviti pripravo prostorskih 

aktov na podlagi ustreznih strokovnih podlag. Hkrati pa mora doseči tako sodelovanje države in 

lokalne skupnosti, kot tudi lokalnih skupnosti med seboj ter zagotoviti uveljavljanje javne koristi in 

ustrezno vključevanje javnosti. 

Ker je občinski prostorski načrt konkreten prostorski akt, ki ureja razvoj občine v prostorskem 

smislu, smo ga želeli čimbolj približati tudi ljudem in njihovim potrebam. Na sedežih krajevnih 

skupnosti v občini Krško  so bile tako na voljo knjige pobud in predlogov, kamor so lahko občani 

vpisali svoje pobude in predloge, ki se nanašajo na pripravo prostorskega načrta občine in 

prostorskega reda občine. Pobude in predloge za spremembo namenske rabe zemljišč je občina 

zbirala do 15. julija 2007, v postopku pa bo upoštevala tudi vse tiste, ki so prispele po tem roku ter 

tiste, ki še prihajajo. 

Pobude občanov in gospodarskih subjektov pomenijo usmeritev pri analizi spreminjanja namenske 

rabe prostora, ki jo določa nov zakon o prostorskem načrtovanju. V času priprave Prostorskega 

načrta imajo priložnost tudi vsi tisti, ki kljub pridobljenim dovoljenjem še nimajo vrisanega 

stavbnega zemljišča, da uskladijo razhajanje med realnim stanjem in stanjem v prostorskem aktu. 

K pobudi je potrebno priložiti ustrezna dovoljenja z opredelitvijo gradbene parcele, na osnovi 

katere se bo uskladila namenska raba zemljišč. Pobude se bodo preučile v fazi trenutne analize 

priprave strokovnih podlag za poselitev, te pa bodo predstavljene na posameznih Krajevnih 

skupnostih, kjer se bodo na delovnih sestankih lastniki zemljišč lahko seznanili z na novo 

definiranimi strokovnimi opredelitvami. Občina Krško bo, kot je to storila doslej, o nadaljnjih 

postopkih in aktivnostih obveščala v sredstvih javnega obveščanja in na svojih spletnih straneh 

www.krsko.si.  


