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GENERALNI  SEKRETARIAT  VLADE  REPUBLIKE  SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem 
načrtu za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi tretjega odstavka 92. člena v zvezi četrtim odstavkom 266. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … pod točko … 
sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem 
lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto, ki se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Priloga:
 Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni 

priključek Celje vzhod in povezovalno cesto

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

(gp.mop@gov.si);
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet (gp.mzi@gov.si);
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo (gp.drsi@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 z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– Jure LEBEN, minister,



– Aleš PRIJON, državni sekretar,
– 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:

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih NE
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije NE
c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij NE
d) okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

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

programskega proračuna
– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40.000 EUR:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40.000 EUR:
Sprejem uredbe nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja NE
Predlog uredbe predhodno ni bil objavljen na spletni strani predlagatelja in tako tudi niso bile 
podane oz. prejete pripombe ali predlogi civilne družbe. Predlagatelj skladno s tretjo alineo
prvega odstavka 92. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) odpravlja 
ugotovljene neskladnosti med grafično opredelitvijo zemljiških parcel in njihovo opredelitvijo v 
tekstualnem delu uredbe.



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

DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
Sprejem Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni 
priključek Celje vzhod in povezovalno cesto ni bil uvrščen v program dela Vlade RS, ker 
Ministrstvo za okolje in prostor samo ne more predvideti, kdaj bo (če bo) prišlo do spremembe ali 
dopolnitve posamezne uredbe.

Jure LEBEN
M I N I S T ER

Priloge:
� JEDRO GRADIVA 1: Predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem

lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto;
� JEDRO GRADIVA 2: Obrazložitev;



JEDRO GRADIVA 1:
PREDLOG
EVA: 2018-2550-0108

Na podlagi tretjega odstavka 92. člena v zvezi s četrtim odstavkom 266. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni 

priključek Celje vzhod in povezovalno cesto

1. člen
V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno 
cesto (Uradni list RS, št. 92/03) se v 4. členu v točki a) pri k. o. Trnovlje za številko »1876« 
beseda »in« nadomesti z vejico, za številko »1878« pa doda besedilo »in 1422/31«.

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, 
EVA: 2018-2550-0108

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l. r.

Predsednik



JEDRO GRADIVA 2:

O B R A Z L O Ž I T E V

K UREDBI O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI UREDBE O DRŽAVNEM LOKACIJSKEM
NAČRTU ZA AVTOCESTNI PRIKLJUČEK CELJE VZHOD IN POVEZOVALNO CESTO

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, je zaradi neskladnosti tekstualnega 
in grafičnega dela Državnega lokacijskega načrta za avtocestni priključek Celje vzhod in 
povezovalno cesto (v nadaljnjem besedilu: DLN), z dopisom št. 3712-3/2011/329-02111217 z 
dne 23. 10. 2018 podalo Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja (v nadaljnjem besedilu: MOP DzPGS) pobudo za dopolnitev Uredbe o državnem 
lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto skladno z 92. 
členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2).

Dopolnitev uredbe o DLN se nanaša na manjkajočo zemljiško parcelo, ki jo obsega veljavni 
načrt v grafičnem delu, v tekstualnem delu pa ni opredeljena. V prvem odstavku 4. člena uredbe 
o DLN, se na koncu prvega odstavka točke a v k. o. Trnovlje (1073), doda zemljišče s parcelno 
številko 1422/31.

V skladu s tretjim odstavkom 92. člena ZUreP-2 se uredba o DLN (Uradni list RS, št. 
92/03) uskladi po kratkem postopku, s katerim pripravljavec in pobudnik pošljeta predlog 
uskladitve omenjenega DLN v sprejem Vladi RS, ta pa jo sprejme z uredbo. ZUreP-2 
predvideva, da je zaradi ugotovljenih neskladnosti med grafično opredelitvijo zemljiških 
parcel, ki jih obsega veljavni načrt in njihovo opredelitvijo v njegovem tekstualnem delu, 
treba zagotoviti njuno medsebojno usklajenost.

Objava grafičnega dela državnega lokacijskega načrta ni potrebna, saj se le-ta ne spreminja.


	837B8F800A3FEF2EC125835B002AE907_0.in.docx

		2018-12-06T13:52:42+0100
	Jure Leben




