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Šifra predmeta: PN 
Letnik študija: 2. 
Predavanj (ure): 30 
Seminarske vaje (ure): 20 
ECTS: 5 
 
Namen predmeta: 
Cilj predmeta je študente seznaniti s temeljno terminologijo v prostorskem načrtovanju, zakonodajo in različnimi 
ravnmi načrtovanja (občina, regija, država), s pomenom prostorskega načrtovanja za prostor, s pomenom 
odvisne povezanosti prostorskega načrtovanja in varstva okolja za zagotavljanje trajnostnega razvoja, s 
prepletanjem postopkov načrtovanja urejanja prostora in varovanja okolja v vseh fazah prostorskega načrtovanja 
(v fazah sprejemanja prostorskih načrtov in v fazah pridobivanja dovoljenj za posege v prostor), s pomenom ter 
formalnimi in neformalnimi načini vključevanja javnosti v postopke prostorskega načrtovanja. Namen predmeta je 
tudi s pomočjo aktualnih dogajanj doma in v svetu prikazati probleme prostorskega  načrtovanja in varstva okolja 
ter s tem študente spodbuditi k spremljanju dogodkov, opazovanju prostora in okolja okoli sebe ter  razumevanju 
videnega (gledati, videti/zaznati, prepoznati), posledično pa jih skozi podana znanja usposobiti za aktivno 
sodelovanje v prostorskih  in okoljevarstvenih  postopkih tako v vlogi strokovnjakov / diplomantov VŠVO kot tudi v 
vlogi občanov v vsakdanjem življenju. 
  
Vsebina predmeta: 
- Kaj je prostorsko načrtovanje, osnovni pojmi s področja prostorskega načrtovanja, kdo vse je prostorski 

načrtovalec, zakaj prostorsko načrtovati. 
- Povezava prostor / okolje – družba / človek – gospodarstvo / ekonomija. 
- Kaj je prostor in kaj je okolje. 
- Povezave (in nasprotja) med varstvom okolja in prostorskim načrtovanjem (okolje : prostor, posegi v prostor in 

njihovi vplivi na okolje, trajnostni razvoj…). 
- Kvalitete in slabosti slovenskega prostora (krajina, naselja, pomen mest in pomen podeželja, primarne 

dejavnosti, druge dejavnosti, prostorski in okoljski problemi v prostoru…). 
- Prostorsko načrtovanje  - teorija (zgodovina, pomen, pojmi celovito prostorsko načrtovanje, integralno 

prostorsko načrtovanje, varovalno planiranje, urbanizem, projektiranje…). 
- Zakonski okvir prostorskega načrtovanja – trenutna slovenska praksa (zgodovina prostorske zakonodaje v 

Sloveniji, trenutna prostorska zakonodaja, veljavni prostorski dokumenti...). 
- Prostorsko načrtovanje kot timsko delo. 
- Od prostorskega plana do uporabnega dovoljenja (postopkih sprejemanja prostorskih aktov, povezava med 

prostorskim načrtovanjem, pridobivanjem dovoljenj v upravnih postopkih, odnos med dovoljenji za posege v 
prostor in dovoljeni za poseganje v okolje…) 

 
Metode poučevanja: 
Predavanja, seminarske vaje, seminarska naloga z zagovorom. 
 
Obveznosti študentov: 
Opravljene seminarske vaje, izdelana in oddana seminarska naloga, uspešen zagovor seminarske naloge v obliki 
simulirane javne razprave, pisni ali ustni izpit. 
 
Literatura: 
- Aktualna prostorska in okoljska zakonodaja / izbor za vsako študijsko leto. 
- Ustava Republike Slovenije.  
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije. 2004.  Objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 76/ 2004. 
- Simoneti, M., Zavodnik Lamovšek, A. 2010. Prostor za vsakdanjo rabo. MOP, Ljubljana. 
- Forman, T.T.R., Gordon, M.; Landscape Ecology / izbrana poglavja. 
- Dodaten izbor literature za vsako študijsko leto. 
 


