
 

Pridobivanje licence P po pridobljeni licenci A 
 
V 1.: 
 
Ali je ob pridobljeni licenci A sploh še potrebno pridobivati tudi licenco P? Vedno več je 
namreč javnih razpisov, v katerih je zahtevana licenca P za odgovorne nosilce nalog za 
področje prostora (kot npr. naročilo Izdelave študije upravičenosti nove železniške 
povezave med Divačo in Ljubljano ter Ljubljano in Zidanim Mostom), ker je v Zakonu o 
graditvi objektov (ZGO-1) jasno zapisano, kaj je možno opravljati z licenco P in ker je v 
MOP-ovem odgovoru na vprašanje: "Ali je za izdelavo strategije prostorskega razvoja 
občine (SPRO) potrebna licenca z označbo »P«, kot to določajo določbe 130. člena Zakona 
o graditvi objektov, čeprav ima posameznik že pridobljeno licenco A oziroma KA?", med 
drugim navedeno: "Tisti, ki ima licenco »A« ali »KA«, namreč lahko izdeluje tudi strateške 
prostorske akte, medtem ko tisti, ki ima samo licenco »P«, ne more izdelovati izvedbenih 
prostorskih aktov." Navedeno namreč pomeni, da imetniki licence A in KA, kljub zakonskim 
možnostim in referenčnim izdelkom, nimate možnosti sodelovati na objavljenih javnih 
razpisih. 
 
O 1.: 
 
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) v prehodnih in končnih odločbah (110. člen) 
določa uskladitve izrazov in sicer se za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja in za 
potrebe izvajanja drugih predpisov z dnem uveljavitve ZPNačrt šteje: 

strategija prostorskega razvoja občine po ZUreP-1 za občinski strateški prostorski 
načrt, prostorski red občine po ZUreP-1 za občinski prostorski načrt, 
občinski lokacijski načrt po ZUreP-1 za občinski podrobni prostorski načrt, 
državni lokacijski načrt po ZUreP-1 pomeni državni prostorski načrt. 

Za potrebe pridobitve licenc po 130. členu ZGO-1 pa se z dnem uveljavitve ZPNačrt šteje: 
regionalna zasnova prostorskega razvoja po ZUreP-1 za občinski prostorski načrt, 
urbanistična zasnova po ZUreP-1 za urbanistični načrt, krajinska zasnova po ZUreP-1 za 
občinski prostorski načrt po določbah tega zakona. ZGO-1 v 130. členu govori o vrstah 
licenc in pravicah, ki izvirajo iz njih. Navaja, da licenca z označbo "A" omogoča poleg 
samostojnega izdelovanja načrtov arhitekture tudi samostojno izdelavo urbanističnega 
načrta, občinskih prostorskih načrtov (OPN) in občinskih podrobnih prostorskih načrtov 
(OPPN), regionalnih prostorskih načrtov (RPN) ter državnih prostorskih načrtov (DPN). V 
nadaljevanju določa še, da licenca z označbo "P" omogoča samostojno izdelavo 
posameznih sestavin državnega strateškega prostorskega načrta (DSPN) in občinskega 
strateškega prostorskega načrta (OSPN – prej SPRO) oziroma strateškega dela občinskega 
prostorskega načrta (OPN) ter posameznih sestavin občinskega prostorskega načrta 
(OPN). ZPNačrt v 5. odstavku 14. člene določa, da sta občinska prostorska akta OPN ter 
OPPN. Občina lahko sprejme strateški del OPN-ja kot OSPN (prej SPRO), ki je v tem 
primeru samostojen občinski prostorski akt. Pridobivanje licence P ob že pridobljeni licenci 
A ni nujno potrebno oziroma je odvisno od želje in potreb posameznika. Po mnenju 
zbornice zahteva po sodelovanju posameznika s pridobljeno licenco P na razpisu, kot ga 
navajate, sama po sebi ni sporna. Res pa je, da so tovrstne zahteve odvisne tudi od 
vsebine posameznega razpisa. V kolikor bi npr. na razpisu za pripravo OPN-ja zahtevali 



izključno posameznike z licenco P, bi bila ta zahteva glede na določbe člena ZGO-1 pravno 
sporna oziroma nedopustna. 
 
ODGOVOR MZIP 
 
V skladu s 130. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97 /03, 41 /04, 
45/04, 4 7/04, 46/04, 62/04, 92/05, 111/05, 93/05, 126/07, 108/09, 20/11 - ZG0-1) je 
določeno, da odgovorni projektanti arhitekture, ki imajo pridobljeno licenco A, poleg 
načrtov in projektiranja lahko samostojno izdelujejo še urbanistične načrte, občinske 
prostorske načrte in občinske podrobne prostorske načrte, regionalne prostorske načrte 
ter državne prostorske načrte, tako v izvedbenem delu kakor tudi strateškem. Enako velja 
tudi za odgovorne projektante krajinske arhitekture z licenco KA, razen za izdelavo 
urbanističnih načrtov, ki so podlaga za pripravo strateškega in izvedbenega dela OPN in se 
izdela za območja mest in naselij mestnega značaja ter drugih razvojnih središč. 
Posamezniki z licenco P praviloma nimajo izobrazbe arhitekturne ali krajinsko arhitekturne 
stroke, njihovo delovno področje pa je omejeno zgolj na izdelovanje posameznih sestavin 
občinskih strateških prostorskih načrtov oziroma strateških delov OPN ter državnega 
strateškega prostorskega načrta, torej na izdelovanje tistih posameznih sestavin 
prostorskih aktov, ki nimajo izvedbenih vsebin. 
Ne glede na to, če gre za pripravo zgolj strateškega dela prostorskega načrta, je za 
njegovo pripravo odgovoren posameznik z licenco A ali KA, ker ima posameznik z licenco P 
možnost sodelovati zgolj pri posameznih sestavinah. 
V vašem dopisu ste navedli, da se dogaja, da posamezne občine razpišejo izdelavo 
prostorskih aktov v katerih je za odgovornega nosilca zahtevana licenca P. Razpisi za 
izdelavo aktov, ki jih omenjate] so v nasprotju z zakonom. 


