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ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za 
vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka –
predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 98. člena v zvezi z drugo alinejo 293.  člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 199/21) je Vlada Republike Slovenije na …seji dne…pod 
točko….sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o 
državnem lokacijskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do 
Zgornjega Dupleka, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                           Barbara Kolenko Helbl
                                                                                     GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:
1. Občina Duplek (obcina.duplek@duplek.si), Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji 

Duplek;
2. Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si): Direktorat za prostor, graditev in 

stanovanja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si): Direktorat za vode in investicije;
4. Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija RS za vode: (gp.drsv@gov.si).

V vednost: 
1. Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si);
2. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (gp.svz@gov.si);
3. 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:
– Uroš BREŽAN, minister,
– mag. Matej SKOČIR, državni sekretar,
– Georgi BANGIEV, generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja,
– Ana VIDMAR, vodja Sektorja za prostorsko načrtovanje,
– mag. Renata GORJUP,  višja svetovalka.



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

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

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, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost 

podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki 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 nad 40.000 EUR:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Sprejem Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe nima nobenih 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 o spremembah in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za 
vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka predhodno ni bil objavljen 
na spletni strani predlagatelja in tako tudi niso bile podane oz. prejete pripombe ali predlogi 
civilne družbe. Sprememba uredbe bo v praksi pomenila prenehanje veljavnosti dela državnega 
prostorskega načrta za dve zemljišči, saj je ta del načrta obravnavan v občinskem prostorskem 
izvedbenem aktu, na podlagi podanega soglasja vlade Občini Duplek v januarju leta 2019.

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
Izdaja Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za 
vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka ni bila uvrščena v 
program dela Vlade RS, ker Ministrstvo za okolje in prostor kot pripravljavec sámo ne more 
predvideti, kdaj in če bo prišlo do sprememb ali dopolnitev posamezne uredbe.



                                                    UROŠ BREŽAN
                                                         MINISTER

Priloge:
� Jedro gradiva 1: Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o državnem 

lokacijskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega 
Dupleka;

� Jedro gradiva 2: Obrazložitev.



JEDRO GRADIVA 1:

EVA: 2022-2550-0062

Na podlagi petega odstavka 98. člena v zvezi z drugo alinejo 293. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 199/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za 
vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka

1. člen

V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do 
Zgornjega Dupleka (Uradni list RS, št. 72/04) se v 1. členu za drugim odstavkom doda nov, tretji 
odstavek, ki se glasi: 

»(3) Grafični del sprememb državnega prostorskega načrta je v prostorskem informacijskem 
sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 3187.«.

2. člen

V 5. členu v drugem odstavku se pri navedbi k. o. Sp. Duplek črta besedilo »753, 756,«.

V tretjem odstavku se črta točka a), dosedanja točka b) pa postane točka a).

3. člen

V 13. členu se na koncu prve alineje podpičje nadomesti s piko, druga alineja pa se črta.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen

Ne glede na novi tretji odstavek 1. člena uredbe se do začetka uporabe storitev za elektronsko 
poslovanje na področju prostorskega načrtovanja v skladu z zakonom, ki ureja prostor, grafični 
del sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta objavi na osrednjem spletnem 
mestu državne uprave.

5. člen

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

Št. ...
Ljubljana, … 2022
EVA 2022-2550-0062



Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob 

predsednik



JEDRO GRADIVA 2:

O B R A Z L O Ž I T E V

K  UREDBI O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI UREDBE O
DRŽAVNEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA VODNOGOSPODARSKO UREDITEV DRAVE OD 

VURBERKA DO ZGORNJEGA DUPLEKA

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS) je leta 2004 izdala Uredbo o 
državnem lokacijskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega 
Dupleka (Uradni list RS, št. 72/04; v nadaljnjem besedilu: Uredba o DPN). Slednji je bila 
podaljšana veljavnost z vsemi naslednjimi spremembami prostorske zakonodaje. Zakon o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) v 293. členu 
določa, da med drugim še naprej veljajo tudi prostorski izvedbeni akti, ki se v skladu s četrtim 
odstavkom 266. člena ZUreP-2 štejejo za DPN (državni prostorski načrt). Mednje sodi tudi 
predmetni DPN za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka.

Vlada RS je Občini Duplek (v nadaljnjem besedilu: občina) s sklepom št. 35000-16/2018/7 z 
dne 10. 1. 2019 izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v 
območju Uredbe o DPN, na lokaciji na robu naselja Spodnji Duplek, kjer je bila z Uredbo o DPN 
načrtovana prestavitev oziroma novogradnja prečrpališča. Občina je načrtovane lokalne 
prostorske ureditve v 2018 pred podajo pobude vladi za načrtovanje prostorskih ureditev 
lokalnega pomena v območju DPN uskladila z investitorjem DPN, Direkcijo RS za vode, in 
upravljavcem prečrpališča, javnim podjetjem Mariborski vodovod.

Občina je na podlagi soglasja vlade v nadaljevanju sprejela Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Duplek (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/20; v nadaljnjem besedilu: Odlok 
o OPN) ter na območju novozgrajenega prečrpališča določila in uskladila namensko rabo 
prostora v skladu z okoliško, stanovanjsko rabo.

Kratek postopek sprememb in dopolnitev se izvede zaradi sprememb DPN, ki učinkujejo kot 
prenehanje veljavnosti uredbe (DPN) na predmetnih dveh parcelah, kjer je bilo na podlagi 
Uredbe o DPN zgrajeno novo prečrpališče. V pobudi za izdajo soglasja vlade za načrtovanje na 
območju DPN je občina navedla, da bi rada v naselju Spodnji Duplek na delu območja Uredbe o 
DPN, kjer je bila načrtovana izgradnja novega prečrpališča in spremljajočih vodooskrbnih 
cevovodov, uredila oziroma uskladila namensko rabo prostora. Novo prečrpališče je bilo že 
zgrajeno in predano v upravljanje, druge ureditve pa z DPN tu niso bile načrtovane. Skupna 
površina območja DPN, na katerih je občina načrtovala, obsega 0,24 ha.

V skladu s petim odstavkom 98. člena ZUreP-3 se Uredba o DPN spreminja po kratkem 
postopku tako, da ministrstvo, pristojno za prostor, pošlje predlog sprememb Uredbe o DPN v 
obravnavo Vladi RS. Vlada RS sprejme uredbo in jo objavi v prostorskem informacijskem 
sistemu hkrati s čistopisom tekstualnega dela in čistorisom grafičnega dela DPN, ki se 
spreminja.
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