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Po seznamu

Številka: 35025-1/2019-2550-2
Datum: december 2021
Zadeva: Pripravljavec regionalnega prostorskega plana - priporočilo občinam
V Sloveniji smo z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2)
uvedli regionalno prostorsko planiranje, s katerim želimo na podlagi enotne uporabe
razpoložljivih podatkov o prostoru na območju razvojne regije spodbuditi načrtovanje
trajnostnega in racionalnega razvoja.
ZUreP-2 določa, da postopek priprave regionalnega prostorskega plana (v nadaljevanju RPP)
vodi pripravljavec, ki je pravna oseba v večinski javni lasti, kot to določajo predpisi o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Zagotovljati mora interdisciplinarno skupino
strokovnjakov za vsebine, ki jih pokriva RPP. ZUreP-2 določa tudi, da pripravljavca RPP izbere
ministrstvo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
Na ministrstvu pripravljamo novelo prostorske zakonodaje (v nadaljevanju ZUreP-3), ki na
področju regionalnega prostorskega planiranja prinaša spremembo pri izboru pripravljavca
RPP. Po predlaganem ZUreP-3 pripravljavca RPP za celotno območje vsake razvojne regije
izberejo občine v regiji. Pripravljavec RPP je lahko le pravna oseba v večinski javni lasti, kot to
določajo predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Rok za pripravo in sprejem
RPP pa je prestavljen na 1. 1. 2027.
Na ministrstvu v okviru pilotnega projekta za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje
med drugim testiramo tudi, ali obstoječe regionalne razvojne agencije zmorejo izvajati vse
aktivnosti in naloge pripravljavca RPP. Tako vlogo namreč že imajo pri pripravi regionalnih
razvojnih programov.
Glede na navedene predlagane spremembe prostorske zakonodaje na področju
regionalnega prostorskega planiranja in druge posredovane informacije predlagamo, da
se občine na območju posamezne razvojne regije začnete čim prej dogovarjati in
usklajevati glede izbora pripravljavca RPP.
Ocenjujemo namreč, da bi postopek priprave RPP morali začeti v čim prej v letu 2023, kar
pomeni, da je skrajni rok za izbor pripravljavca RPP konec leta 2022.
S spoštovanjem,
Georgi Bangiev
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