
 

 

  
   

 

 

POBUDA  
 

Objava v PIS 

 

 Podatki za presojo in odločitev o CPVO 

 Osnutek načrta sodelovanja javnosti 

 Osnutek časovnega načrta 

 MNENJA NUP 

 PREDLOGI in PRIPOMBE javnosti 

 

ANALIZA PODATKOV 
 

KOMISIJA ZA  
PROST. RAZVOJ 

 
 

SKLEP 

 

usklajene  
vsebine 

neusklajene  
vsebine 

 
 

ŠTUDIJA VARIANT  
(+ OP) 

 

 vrednotenje variant 

 opredelitev NUP 

 lahko posveti, delavnice za javnost 
POSTOPEK 

PREVLADE J.K. 
 

ne 

 
 

 

JAVNA RAZGRNITEV in 
OBRAVNAVA ŠV s predlogom 
NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE 

da 

 MNENJA NUP k predlogu in OP oz. 
sprejemljivosti, 

 PREDLOGI in PRIPOMBE javnosti 

 MNENJE - čezmejni vplivi 

STALIŠČA do pripomb in predlogov 

 

USKLAJEVANJE 

 

 
PREDLOG DPN  

(+ dop. OP) 

 

MNENJA NUP 

 

Odločba CPVO o sprejemljivosti plana 

 

SPREJEM DPN  
(Vlada) 

Državni prostorski načrt (DPN) – ZUREP-3 

KOMISIJA ZA  
PROST. RAZVOJ 

Dop. predloga 

Državni prostorski načrt (DPN) – ZUREP-2 

 

Uredba DPN 
 

 

SPREJEM na VLADI 
(Vlada) 

   

 
 
 

POBUDA  
(resorni minister) 

 
Objava v PIS 

 

 
Izvede ANALIZA podatkov NUP-ov, Občin in predlogov  
javnosti. 
Projektna skupina: 

 Izda mnenje o predlogu potencialno izvedljivih variant, 

 potrdi seznam in obseg strokovnih podlag, 

 potrdi načrt sodelovanja javnosti ter upoštevanje predlogov 
javnosti, 

 potrdi časovni načrt. 

SKLEP O PRIPRAVI 
(Vlada) 

 

 
 

 

IZDELAVA DOKUMENTACIJE 

- Študija variant in predlog 

najustreznejše variante 

- Okoljsko poročilo 

- predlog uredbe DPN 

 

 

 
 

 

 

Investitor zagotovi izdelavo dokumentacije: 
-študijo variant in predlog najustreznejše variante, predlog 
uredbe DPN, okoljsko poročilo   
-PS poda MNENJE o ustreznosti dokumentacije na podlagi 

stališč mnenjedajalcev 

Člani projektne skupine (PS): 

 zagotovijo vse podatke iz njihove pristojnosti, 

 predlagajo obseg in natančnost podatkov potrebnih za 
Okoljsko poročilo (OP),  

 PS lahko organizira posvet, delavnice,…z javnostjo. 
Lokalni NUP podajo vse podatke  
Javnosti se omogoči podajanje pripomb na objavljeno pobudo 

 

Minister imenuje 
 PROJEKTNO SKUPINO 

OBJAVA GRADIVA v PIS; Študija variant in PNV + CPVO  
 mnenja PS + predlog uredbe o DPU  

Eventuelna dopolnitev DOKUMENTACIJE ter dopolnitev  mnenja 
projektne skupine 

SKLEP o potrditvi Dokumentacije 
(Prostorski svet) 

PREDLOGI in PRIPOMBE JAVNOSTI 

Izdaja Mnenja o sprejemljivosti vplivov predloga DPN 

Projektna skupina potrdi STALIŠČA do pripomb in predlogov 
javnosti ter po potrebi, sooči ter usklajuje interese 

Priprava SKLEPA za potrditev dokumentacije na Prostorskem 
svetu ter Objava dokumentacije v PIS-u.  

 

Priprava predloga sklepa o pričetku sprejema DPN 

Investitor zagotovi dopolnitev dokumentacije in pojasni kako so 
bile upoštevane pripombe javnosti ter pripravi predlog stališč 

POSTOPEK 
PREVLADE J.K. 

 


