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Številka:    004-11/2021-2 
Ljubljana,  27. 1. 2021 
 
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Gp.gs@gov.si 
 
ZADEVA:  Sklep o ugotovitvi javne koristi za obremenitev  nepremičnine s trajno služnostjo in 

omejitev pravice uporabe za določen čas zaradi prestavitve plinovoda M-4, ki je 
posledica gradnje državne ceste od avtoceste A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem 
mestu do priključka Maline – predlog za obravnavo   

1. Predlog sklepov vlade: 
 
Na podlagi drugega odstavka 194. člena  Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je 
Vlada Republike Slovenije na ….. seji dne …………. sprejela naslednji 
 
 

SKLEP: 
 
 
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je za prestavitev plinovoda M4, ki je posledica gradnje 
državne ceste od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, izkazana 
javna korist za naslednje obremenitve in omejitve lastninske pravice na nepremičnini, ki jih je nujno 
potrebno izvesti za doseganje te javne koristi: 
 

1. Obremenitev dela nepremičnine s trajno služnostjo; 
parc. št. katastrska občina ID 

nepremičnine 
površina parcele 

(v m2) 
obseg obremenitve 

(v m2) 
dejanska raba 

(šifra) 

905/29 1455-Bršljin 6810542 1564 277 10- kmetijsko 
zemljišče 

 
2. Omejitev dela nepremičnine s pravico uporabe za določen čas; 

parc. št. katastrska 
občina 

ID 
nepremičnine 

površina 
parcele 
(v m2) 

obseg 
omejitve 
(v m2) 

trajanje 
omejitve 

(dni) 

dejanska raba 
(šifra) 

905/29 1455-
Bršljin 

6810542 1564 329 120 10-kmetijsko 
zemljišče 

 
 

                                                                                                   dr. Božo Predalič 
                                                                                                   GENERALNI SEKRETAR 

 
Prejmejo: 

- Ministrstvo za infrastrukturo  
- Ministrstvo za finance  
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje  
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. 
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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: 

- Jernej Vrtovec, minister 
- Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet 
- mag. Andreja Knez, vodja Sektorja za ceste in cestni promet  

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

DA/NE 

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije 

DA/NE 

c) administrativne posledice DA/NE 
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij 
DA/NE 

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE 
e) socialno področje DA/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 

DA/NE 

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: 
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

 Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov  

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov 

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva 

    

II. Finančne posledice za državni proračun 

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: 

Ime proračunskega 
uporabnika  

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta 

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t) 
Znesek za t + 1 

     
     
SKUPAJ   

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: 

Ime proračunskega 
uporabnika  

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta 

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke  

Znesek za 
tekoče leto 

(t) 
Znesek za t + 1  

     
     
SKUPAJ   

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: 

Novi prihodki 
Znesek za tekoče leto 

(t) 
Znesek za t + 1 

   
   
   
SKUPAJ   
 
OBRAZLOŽITEV: 
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje): 
− prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, 
− odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov, 
− obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov. 
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II. Finančne posledice za državni proračun 
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: 

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: 
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo: 
− proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, 
− projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in  
− proračunske postavke. 

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. 

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: 
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a. 

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna: 

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna. 

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: 

Višina odškodnine zaradi obremenitve dela nepremičnine s trajno služnostjo in omejitvijo s pravico 
uporabe za določen čas, za katero je predlagana ugotovitev javne koristi, je ocenjena na 3.160,35 
EUR. Nosilec finančnih posledic je proračun Republike Slovenije iz naslova proračunske postavke  
36 9952 Sredstva nadomestil. 

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: 

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: 
- pristojnosti občin, 
- delovanje občin, 
- financiranje občin. 

DA/NE 

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:  
–   Mestni občini Novo mesto; javno naznanilo o javni razgrnitvi z naročilom, da se predlog 
sklepa javno razgrne na krajevno običajen način (dopis št. 004-11/2021/5-026101217 z dne 27. 
1. 2021)  
− Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE 
− Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE 
− Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE 
 
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: 
− v celoti, 
− večinoma, 
− delno, 
− niso bili upoštevani. 

 
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. 
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9. Predstavitev sodelovanja javnosti: 
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE 
 
Datum objave: 27. 1. 2021 
V razpravo so bili vključeni:  
− nevladne organizacije,  
− predstavniki zainteresirane javnosti, 
− predstavniki strokovne javnosti,  
− občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje. 
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte): 
 
Upoštevani so bili: 
− v celoti, 
− večinoma, 
− delno, 
− niso bili upoštevani. 
 
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: 
 
Poročilo je bilo dano …………….. 
 
Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.) 
 
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: 

DA/NE 

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE 
 

 
  Jernej VRTOVEC 

   MINISTER 
 
 

 
Priloge: 

- obrazložitev 

- priloga 1: Izris parcele iz zemljiškega katastra 

- priloga 2: Izris parcele iz katastra GJI 

- priloga 3: Situacija prestavitve trase plinovoda M4 s prikazom območja obremenitve nepremičnine s 

trajno služnostjo in območja omejitve pravice uporabe za določen čas 

- priloga 4: Dokazilo o skladnosti predvidene gradnje s prostorskimi izvedbenimi akti Mestne občine 

Novo mesto (OPN, OLN) 
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OBRAZLOŽITEV 
 

 

Z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem 

mestu do priključka Maline (Uradni list RS, št. 102/02 in 70/17, v nadaljnjem besedilu: Uredba o DPN) je 

zaradi gradnje državne ceste predvidena prestavitev trase obstoječega prenosnega plinovoda M4 od MRP 

Krško do MRP Novo mesto. V fazi izvedbenega projektiranja se je zaradi natančnejše obdelave rešitve 

izkazalo, da prestavitev plinovoda znotraj območja državnega prostorskega načrta tehnično ni izvedljiva. Ker 

je prestavitev plinovoda posledica gradnje ceste in predstavlja spremljajočo prostorsko ureditev, ki je 

neposredno povezana z gradnjo nove državne ceste, lahko zanjo v skladu z drugim odstavkom 194. člena 

Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) Vlada RS sprejme 

sklep, s katerim ugotovi, da je gradnja tega objekta nujno potrebna in v javno korist. 
 

Predmet Uredbe o DPN so prostorske ureditve, povezane z gradnjo odseka južnega dela 3. razvojne osi, ki 

obsega državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, skupaj s 

spremljajočimi ureditvami. Načrtovana državna cesta je prostorska ureditev državnega pomena, namenjena 

zagotavljanju boljše medsebojne povezanosti središč v širšem prostoru 3. razvojne osi, zagotavljanju njihove 

konkurenčnosti ter možnosti krepitve institucionalnih in gospodarskih povezav, povečanju prometne varnosti 

in izboljšanju kakovosti bivanja na širšem območju. Državna cesta bo prispevala k pospešenemu razvoju 

Bele krajine in celotne JV Slovenije.  

 

Za investicijo je bil v letu 2019 potrjen Investicijski program. Investicija je vključena tudi v Interventni zakon 

za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19. Likvidnost 

projekta je zagotovljena na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK       

d. o. o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje 

izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS, d. d. iz naslova 

kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne 

osi (Uradni list RS, št. 81/19). Projekt je tudi sofinanciran s kohezijskimi sredstvi v višini 39,7 mio EUR preko 

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, pri čemer gre za 

prednostno naložbo. Po terminskem planu naj bi se gradnja pričela v letu 2021 in zaključila leta 2023. 
 

Iz navedenega izhaja, da gre pri gradnji državne ceste na zadevnem odseku nedvomno za gradnjo objekta 

gospodarske javne infrastrukture, ki je v javnem interesu in je prepoznan kot nujno potreben. Prav tako so 

bile v postopku priprave Uredbe o DPN preučene vse izvedljive variante, pri čemer je bila najbolj primerna 

trasa državne ceste načrtovana in potrjena v podrobnostih, ki so omogočile njeno nadaljnjo projektiranje in 

dovoljevanje. Zaradi poteka državne ceste je posledično treba prestaviti obstoječi prenosni plinovod M4, ki je 

prav tako prostorska ureditev državnega pomena. 30. člen Uredbe o DPN določa, da se na prečkanjih 

obstoječih plinovodov porušeni vodi nadomestijo z novimi. Novi plinovod se na mestih križanja spelje po istih 

ali novih trasah, ki se prilagodijo načrtovanim ureditvam. Na prečkanjih načrtovanih cest in drugih ureditev z 

načrtovanim plinovodom se novogradnje plinovoda prilagodijo ureditvam, načrtovanim z državnim 

prostorskim načrtom.  

 

Glede na razpoložljive podatke v fazi državnega prostorskega načrtovanja je bila v okviru strokovnih podlag 

za prestavitev plinovoda podana rešitev, kjer je bila prestavitev plinovoda v meji državnega prostorskega 

načrta. Pri izvedbenem projektiranju prestavitve plinovoda se je izkazalo, da tehnična rešitev v meji 

prostorskega akta ni izvedljiva, njena izvedljivost pa nujno zahteva manjši poseg na del nepremičnine 

parc.št. 905/29  k.o. 1455 Bršljin, ki je izven območja Uredbe DPN. Navedena nepremičnina/parcela je bila 

pred parcelacijo del parcele št. 905/3, ki je bila sicer vključena v Uredbo o DPN, vendar le v delu, ki sedaj 

predstavlja parc. št. 905/29 k.o. 1455 Bršljin.  
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ZUreP-2 v 194. členu določa, da je javna korist za nepremičnine za gradnjo in prevzem objektov in omrežij 

gospodarske javne infrastrukture ter grajenega javnega dobra izkazana, če so te predvidene v DPN, OPN, 

OPPN, če so ti akti pripravljeni tako natančno, da je te nepremičnine mogoče grafično prikazati v zemljiškem 

katastru. Če pa prostorski akt ni pripravljen z natančnostjo, da je te nepremičnine mogoče grafično prikazati 

v zemljiškem katastru, vseeno pa predvideva gradnjo teh objektov, se šteje, da je javna korist izkazana, če 

vlada za konkretno nepremičnino sprejeme sklep, s katerim ugotovi, da je gradnja objekta nujno potrebna in 

v javno korist. Tako ugotovljena javna korist nadomesti prostorski akt in šteje kot izpolnjen pogoj javne koristi 

za obremenitev oziroma omejitev pravice uporabe nepremičnine. 

 

Nepremičnina parc.št. 905/29  k.o. 1455 Bršljin, se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu 

Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 s spremembami, v nadaljnjem besedilu:OPN) in z 

Odlokom o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Novo mesto (Skupščinski 

Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90, Uradni list RS, št. 9/11-OPPN in 102/12-DPN, v nadaljnjem besedilu: OLN). 

OPN v četrtem odstavku 72. člena določa, da je v EUP (enotah urejanja prostora) na vseh površinah PNR 

(podrobnejše namenske rabe) dopustna gradnja objektov GJI. Hkrati pa v 73. členu določa, da je gradnja 

GJI, vključno s priključki nanjo, dopustna na vseh PNR, če ni v nasprotju z režimi varstva ali varstvenimi 

usmeritvami za ohranjanje varovanih območij okolja in narave. V OLN ni posebej določenih pogojev glede 

prestavitve in zaščite plinovoda, zato so v 46. členu OLN določeni le pogoji in zahteve upravljavca 

magistralnega plinovoda, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji. Iz določb prostorskih izvedbenih aktov 

Mestne občine Novo mesto (OPN, OLN) izhaja, da je gradnja GJI oziroma plinovoda na nepremičnini, za 

katero se ugotavlja javna korist, predvidena oziroma dopustna.   

 

Višina odškodnine zaradi obremenitve dela nepremičnine s trajno služnostjo in omejitvijo s pravico uporabe 

za določen čas, za katero je predlagana ugotovitev javne koristi, je ocenjena na 3.160,35 EUR. Nosilec 

finančnih posledic je proračun Republike Slovenije iz naslova proračunske postavke 36 9952 Sredstva 

nadomestil. 
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PRILOGA 1 

 
IZRIS PARCELE IZ ZEMLJIŠKEGA KATASTRA 
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PRILOGA 2 

 
IZRIS PARCELE IZ ZBIRNEGA KATASTRA  GJI 
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PRILOGA 3 

 
SITUACIJA PRESTAVITVE TRASE PLINOVODA M-4 S PRIKAZOM OBMOČJA OBREMENITVE 
NEPREMIČNINE S TRAJNO SLUŽNOSTJO IN OBMOČJA OMEJITVE PRAVICE UPORABE  ZA 
DOLOČEN ČAS 
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PRILOGA 4 
 
DOKAZILO O SKLADNOSTI PREDVIDENE GRADNJE  S PROSTORSKI AKTI MESTNE OBČINE NOVO 
MESTO (OPN, OLN) 
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