
 
_Predinvesticijska zasnova – PIZ_: 
– PIZ se prične pripravljati, ko se prične pripravljati 
nabor (vseh) možnih (izvedljivih) variant;  
– PIZ se zaključi z zaključkom vrednotenja in 
primerjave variant; 
– Potrditev PIZ se šteje tudi kot potrditev optimalne 
variante; 
 

 
_Investicijska zasnova – IZ_: 
– IZ se izdela, ČE so bile na podlagi podrobnejših 
strokovnih podlag ter javne razgrnitve osnutka DPN 
ugotovljene take spremembe, da je treba pred izdelavo 
investicijskega programa ponovno preveriti 
upravičenost v predlogu DPN načrtovane variante; 
– Če se IZ izdela, se izdela na podlagi podrobnejših 
strokovnih podlag, za izbrano (optimalno) varianto, ki 
poleg opisa sprememb in razlogov zanje vsebuje tudi 
predstavitev rezultatov podrobnejših analiz vključno z 
rezultati analize stroškov in koristi;  
– Po opravljeni javni razgrnitvi se na podlagi stališč do 
pripomb (in posledično dopolnjenih strokovnih podlag) 
IZ dogradi in zaključi v fazi predloga DPN; 
– IZ je obvezna priloga predloga DPN; 
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ŠV se prične pripravljati že v fazi POBUDE, 
saj se že v njej prikaže predlog izvedljivih 
variant; 
 

 

SKLEP o pripravi DPN 

 

                       ŠTUDIJA VARIANT        
                                   (ŠV) 

prostorska konferenca 

okoljsko poročilo 
(OP) 

JAVNA RAZGRNITEV 
OSNUTKA DPN, PVO in osn. OVS 

predlog najustreznejše 
variante (PNV) 

 
 
 
 
 
_Dokument identifikacije_  
_investicijskega projekta – DIIP_: 
– Pred podajo pobude za pripravo DPN mora biti izdelan 
DIIP, ki se, predhodno usklajen z MOP, priloži pobudi. 

strokovne podlage 
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investitor: PIZ 
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nov projekt v NRP  
stanje »v pripravi« 

 

NRP: 24. člen UEM 

  IP in ŠI 

dopolnitev/spremembe projekta v NRP  
stanje: »projekt v pripravi« 

(ev. nova izhodiščna vrednost) 
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uskladitev  
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POTRDITVI 
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enega projekta 
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INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA: 25.a–25.e člen UEM STROKOVNE PODLAGE: 17.–41. člen ZUPUDPP 

investitor: IZ  
investitor: 
SKLEP O 
POTRDITVI ministrstvo  

(resor investitorja): 
SKLEP O POTRDITVI 

projektna dokumentacija Investitor: SKLEP O 
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stanje: »projekt v pripravi« 
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