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Zadeva: 

Predlog Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za 
zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave 
državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka na 
avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug –
predlog za obravnavo

  1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter 
prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega 
pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) je Vlada Republike 
Slovenije na … seji dne …. sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih 
za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega 
prostorskega načrta za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri 
Šentrupertu do priključka Velenje jug, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prejmejo:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

(gp.mop@gov.si);
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo (gp.mzi@gov.si);
– DARS d. d., Dunajska cesta 7, Ljubljana.

V vednost:
– Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si);
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (gp.svz@gov.si);
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (gp.ukom@gov.si).

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– Irena MAJCEN, ministrica,
– Lidija STEBERNAK, državna sekretarka,
– Barbara RADOVAN, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja
– Ana VIDMAR, vodja Sektorja za prostorsko načrtovanje,



– Angelca Kunšič, višja svetovalka I.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora RS:

5. Kratek povzetek gradiva:
Obrazložitev je v jedru gradiva 2.

6. Presoja posledic:
a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih 

treh letih NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije NE
c) administrativne posledice NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij NE
d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike NE
e) na socialno področje NE
f) na dokumente razvojnega načrtovanja:

– na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
– na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije 

programskega proračuna,
– na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij.

NE

7.a Predstavitve ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR:
Sprejem Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto 
od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug nima 
nobenih finančnih posledic.
Sprejem Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto 
od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug je izveden 
po uradni dolžnosti, saj začasni ukrepi, skladno s 84. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt ,108/09 – ZGO-1C in 80/10 –
ZUPUDPP) lahko trajajo največ štiri leta.

8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja NE
Razlogi za neobjavo:
Predlog uredbe predhodno ni bil objavljen na spletni strani predlagatelja, saj se s sprejemom 
take uredbe skladno z določbami Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 –
popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt ,108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) predvideva 
razveljavitev začasnih ukrepov, sprejetih z uredbo, ki se s to uredbo razveljavlja.
Ker predlog uredbe predhodno ni bil objavljen na spletni strani predlagatelja, tudi niso bile 
podane oz. prejete pripombe ali predlogi civilne družbe.

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni 
dejavnosti: DA



10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
Sprejem Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto 
od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug ni bil uvrščen 
v program dela Vlade RS, ker Ministrstvo za okolje in prostor na dejstvo, kdaj prenehajo 
nevarnosti, zaradi katerih je najprej Vladi RS predlagalo v sprejem Uredbo o začasnih ukrepih za 
zavarovanje urejanja prostora, nima vpliva.

Irena MAJCEN
M I N I S T R I C A

Priloge:
� JEDRO GRADIVA 1: Predlog Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 

ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave 
državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj–
Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug;

� JEDRO GRADIVA 2: Obrazložitev;



JEDRO GRADIVA 1:
PREDLOG
EVA: 2015-2550-0178

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter 
prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega 
pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O

o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na 
podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od 

priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug

1. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje 
urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za 
državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje 
jug (Uradni list RS, št. 2/11).

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, 
EVA: 2015-2550-0178



JEDRO GRADIVA 2:

O B R A Z L O Ž I T E V

K PREDLOGU UREDBE O PRENEHANJU VELJAVNOSTI UREDBE O ZAČASNIH UKREPIH 
ZA ZAVAROVANJE UREJANJA PROSTORA NA PODLAGI SKLEPA O ZAČETKU
PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO OD 

PRIKLJUČKA NA AVTOCESTI A1 ŠENTILJ–KOPER PRI ŠENTRUPERTU DO PRIKLJUČKA 
VELENJE JUG

1. Obrazložitev predlaganih sklepov

Vlada RS je dne 6. 1. 2011 izdala Uredbo o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora 
na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od 
priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug (Uradni list RS, 
št. 2/11; v nadaljnjem besedilu: Uredba o začasnih ukrepih).

V skladu s 84. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 
58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) lahko začasni ukrepi 
trajajo največ štiri leta. Uredba o začasnih ukrepih je začela veljati dne 11. 1. 2011, štiri-letno 
trajanje pa je poteklo dne 10. 1. 2015, pri čemer prostorski akt, zaradi katerega so bili začasni 
ukrepi uvedeni, še ni sprejet.

Zato Vlada Republike Slovenije sprejema Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega 
prostorskega načrta za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri 
Šentrupertu do priključka Velenje jug.

Na podlagi sprejete Uredbe o začasnih ukrepih ni bil izveden vpis zaznambe začasnih ukrepov v 
zemljiško knjigo, zato izbris zaznambe sprejetih začasnih ukrepov v zemljiški knjigi ni potreben.
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