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OKVIREN TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN IZDELAVE RPP  
 

Ta mora biti usklajen glede na potrebe in obseg RPP v posamezni regiji. Projektna naloga za izdelavo 

RPP mora biti z njim usklajena. Vsi koraki niso predvideni, zato predlagamo dodatno posvetovanje z 

nosilci urejanja prostora in občinami. Spodaj predlagamo aktivnosti s terminskim načrtom do konca 

leta 2026.  

1. Priprava strokovnih podlag               

 

Pridobitev podatkov in že izdelanih strokovnih gradiv občin in 

ministrstev (veljavni prostorski akti, področne strategije, že izdelane 

strokovne podlage, podatki o prostorskih aktih in strokovnih podlaga v 

pripravi idr.)   

1.1.2023  31.3.2023   

Pridobitev podatkov občin, ministrstev, gospodarstva idr. partnerjev o 

razvojnih potrebah v regiji   
1.01.2023   31.3.2023   

Opredelitev prostorskih ureditev regionalnega pomena v Jugovzhodni  

Sloveniji   
1.4.2023  30.04.2023   

Opredelitev potrebnih strokovnih podlag za izdelavo RPP   1.05.2023   31.05.2023   

Izdelava analize stanja, teženj in razvojnih možnosti v prostoru   1.06.2023   31.12.2023  
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Izdelava potrebnih strokovnih podlag za izdelavo RPP (zlasti urbanistične 

in krajinske zasnove kot obvezne strokovne podlage, poleg tega pa še 

npr.: demografska študija, študija razvoja gospodarskih dejavnosti 

(vključno s študijo razvoja kmetijstva in študijo razvoja turizma), študija 

potreb po stanovanjih, študija razvoja družbenih dejavnosti, študija 

razvoja prometne in druge gospodarske javne infrastrukture) in 

opredelitev njihovih nosilcev/naročnikov (občine, nosilci urejanja 

prostora, ministrstva, podjetja, interesna združenja …)   

1.06.2023   31.12.2023  

 

 2. Izdelava Izhodišč za pripravo RPP               

Priprava regionalnega prostorskega plana se začne, ko se država in vse 

občine v razvojni regiji po posvetovanjih z javnostjo dogovorijo in 

uskladijo o njegovi okvirni vsebini, postopku priprave in načinu 

sodelovanja z udeleženci pri urejanju prostora (izhodišča za pripravo) in 

s sosednjimi razvojnimi regijami. Izhodišča za pripravo se javno objavijo 

v prostorskem informacijskem sistemu. Ministrstvo, pristojno za okolje, 

odloči o morebitni izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.   

1.1.2024  31.12.2024  
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 3. Izdelava RPP                   

Osnutek RPP (Osnutek regionalnega prostorskega plana se pripravi na 

podlagi strokovnih podlag, ki jih zagotovijo tudi nosilci urejanja prostora 

za svoje področje pristojnosti tako, da omogočajo predstavitev razvojnih 

in varstvenih interesov za razvojno regijo in sosednja območja. Ob 

pripravi osnutka se pripravi tudi okoljsko poročilo)   

1.1.2025  30.6.2025  

 Osnutek okoljskega poročila       1.1.2025  30.6.2025  

Javna razgrnitev RPP (osnutek regionalnega prostorskega plana se javno 

objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen 

način v posameznih občinah ter javno razgrne za najmanj 60 dni. V tem 

roku ima javnost možnost podaje predlogov in pripomb, do katerih se 

pripravljavec opredeli in jih ustrezno obravnava. Na osnutek podajo 

svoja mnenja tudi nosilci urejanja prostora, v katerih ugotavljajo 

skladnost osnutka s predpisi in razvojnimi dokumenti iz svoje pristojnosti 

ter strokovnimi podlagami, ki so jih zagotovili v postopku)   

30.6.2025  30.9.2025  
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Predlog RPP (na podlagi pridobljenih predlogov in pripomb javnosti ter 

mnenj nosilcev urejanja prostora iz prejšnjega odstavka se pripravi 

predlog regionalnega prostorskega plana. Ministrstvo, pristojno za 

okolje, v postopku CPVO odloči, ali so vplivi plana na okolje sprejemljivi   

1.10.2025  31.3.2026  

Sprejem RPP (regionalni prostorski plan sprejme razvojni svet regije, kot 

je določeno s predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, po 

predhodni potrditvi vlade in sveta regije)   

1.4.2026  30.6.2026  

Objava v PIS (regionalni prostorski plan se po sprejetju javno objavi v 

prostorskem informacijskem sistemu)   
30.9.2026      

  

    


