Zagotovite si izvod knjige

ZBIRKA PREDPISOV
O PROSTORSKEM NA»RTOVANJU
IN OPREMLJANJU
STAVBNIH ZEMLJI©»
z uvodnimi pojasnili
Zbirka obsega cca 350 strani, format 15 x 21 cm, trda vezava
z naslednjo vsebino:
• besedilo Zakona o prostorskem naËrtovanju — ZPNaËrt
s pojasnili po posameznih poglavjih
• besedilo 4 sklopov podzakonskih predpisov

Avtorji:
_Luka IVANI»

_Alenka KUMER

_Mag. Franc LENAR»I» _Franc ZAKRAJ©EK

_Luka IVANI»

_Mojmir PRELOG

Zakon o prostorskem naËrtovanju, ki je bil sprejet spomladi 2007, na novo ureja podroËje prostorskega
naËrtovanja in podroËje opremljanja stavbnih zemljiπË, ki sta bili pred njegovo uveljavitvijo kot
del urejanja prostora urejeni z Zakonom o urejanju prostora, sprejetim koncem leta 2002.
Zakon doloËa nov sistem prostorskih aktov, tako da doloËa nove vrste prostorskih aktov na vseh nivojih,
njihovo novo vsebino in medsebojna razmerja ter uvaja vrsto novosti glede postopkov njihove priprave
in sprejemanja. Novosti na tem podroËju so bile sprejete s ciljem Ëim hitrejπe priprave nove generacije
prostorskih aktov, ki bi doloËali jasne in nedvoumne pogoje glede moænosti in pogojev gradnje na
posameznih obmoËjih in bi zagotavljali veËjo urejenost prostora.
Veliko sprememb zakon prinaπa tudi na podroËju opremljanja stavbnih zemljiπË s komunalno opremo
in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter na podroËju komunalnega prispevka, kot plaËila dela
stroπkov gradnje komunalne opreme obËini, ki gradnjo komunalne opreme zagotavlja.
Novost predstavlja tudi vzpostavitev in delovanje prostorskega informacijskega sistema, ki je posebej
prilagojen potrebam prostorskega naËrtovanja, kar bo bistveno pripomoglo k laæji in hitrejπi pripravi
prostorskih aktov, ki predstavljajo pravno podlago za izdajanje gradbenih dovoljenj.

Na podlagi Zakona o prostorskem naËrtovanju je za izvrπevanje
posameznih zakonskih doloËb izdana vrsta podzakonskih predpisov. Tako
so z vladno uredbo podrobneje predpisane vrste prostorskih ureditev, ki jih
naËrtuje dræava, s pravilniki ministra je doloËena podrobnejπa vsebina, oblika
in naËin priprave posameznih vrst prostorskih aktov, natanËno so doloËeni
posamezni inπtituti in reπitve na podroËju opremljanja stavbnih zemljiπË in
komunalnega prispevka, podrobno je predpisan naËin vzpostavitve in vodenje
prostorskega informacijskega sistema ter na njegovi podlagi naËin priprave
prikaza stanja prostora, ki je izhodiπËe za pripravo prostorskih aktov.

Ker je podroËje, ki ga ureja Zakon o prostorskem naËrtovanju in za njegovo izvrπevanje
izdani podzakonski predpisi, precej obseæno in zahtevno in ker je pomembno, da se
tisti, ki se kakorkoli ukvarjajo s podroËjem prostorskega naËrtovanja in opremljanja stavbnih
zemljiπË z njim podrobneje in pravoËasno seznanijo, smo se odloËili, da zakon z vsemi
podzakonskimi predpisi izdamo skupaj z obseænimi pojasnili posameznih ureditev.
V pojasnilih, katerih avtorji so ugledni strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi zakona in podzakonskih
predpisov, je poseben poudarek namenjen tistim inπtitutom in reπitvam, ki so v novih predpisih drugaËe
urejeni, kot so bili doslej.

Predstavljeni bodo:
_Zakon o prostorskem naËrtovanju
_Predpis vlade glede pristojnosti dræave za naËrtovanje prostorskih ureditev
_Pravilniki o vsebini, obliki in naËinu priprave posameznih vrst
prostorskih aktov
_Podzakonski predpisi s podroËja opremljanja stavbnih zemljiπË in
komunalnega prispevka
_Podzakonski predpisi s podroËja prostorskega informacijskega sistema

Zagotovite si svoj izvod knjige!
Izpolnjeno naroËilnico poπljite na naπ naslov
d.o.o., MikloπiËeva cesta 18, p.p. 4350, 1001 Ljubljana ali
po faksu πt. 01 300 00 65.
VeË informacij: po telefonu 01 300 00 60, preko e-poπte nebra@nebra.si

ali na spletu www.nebra.si
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