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EVA 2017-2550-0107

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

ZADEVA: Uredba o spremembah Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline – predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 49. člena v zvezi z drugim odstavkom 163. člena Zakona o 
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 –
ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) izdaja Vlada Republike Slovenije 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske 
soline, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

mag. Lilijana Kozlovič

GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Ministrstvo za zunanje zadeve in
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

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:

- Irena Majcen, ministrica
- Lidija Stebernak, državna sekretarka
- mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje
- dr. Marija Markeš, vodja Sektorja za ohranjanje narave

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:

S predlogom uredbe se spreminja meja Krajinskega parka Sečoveljske soline tako, da poteka 
zahodna meja krajinskega parka po državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, kot 
je določena v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, 
št. 11/10). Površina krajinskega parka se posledično zmanjša za 48,32 ha oziroma 6,7 %.

Izdaja predmetne uredbe spada med opravljanje tekočih poslov vlade v skladu s 115. členom Ustave 
Republike Slovenije, saj gre za izdajo podzakonskega predpisa, katerega izdaja je predvidena in 
določena v zakonu.

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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

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
/
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
/

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
/

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

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev: /

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

NE
NE



 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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
/

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje.
/

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA

Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.

Če je odgovor DA, navedite datum objave: 

V razpravo so bili vključeni: 

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Irena Majcen
Ministrica



PREDLOG
(EVA 2017-2550-0107)

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 49. člena v zvezi z drugim odstavkom 163. člena 
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 –
ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) izdaja Vlada Republike Slovenije 

U R E D B O
o spremembah Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline

1. člen

V Uredbi o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01 in 46/14 – ZON-C) se 
2. člen spremeni tako, da se glasi: 

»2. člen

(1) Meja parka je določena na državni topografski karti v merilu 1 : 5000. 

(2) Park je razdeljen na tri varstvena območja, in sicer na prvo, drugo in tretje varstveno 
območje, katerih meje so določene na karti iz prejšnjega odstavka. 

(3) Karta iz prvega odstavka  tega člena se hrani kot podatek o zavarovanih območjih  v registru 
naravnih vrednot pri ministrstvu, pristojnem za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo).  

(4) Meja parka iz prvega odstavka tega člena in meje varstvenih območij iz drugega odstavka 
tega člena so informativno prikazane na publikacijski karti v merilu  1 : 20 000, ki je kot priloga  
sestavni del te uredbe.«.  

2. člen

Priloga se nadomesti z novo prilogo,  ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen

Karta iz tretjega odstavka spremenjenega  2. člena uredbe se začne hraniti kot podatek o 
zavarovanih območjih v registru naravnih vrednot  v 15 dneh od uveljavitve te uredbe. 

4. člen

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



Št. 007-484/2017
Ljubljana, dne 29. junija 2018
EVA 2017-2550-0107

Vlada Republike Slovenije
  dr. Miroslav Cerar
    predsednik



PRILOGA:
»Priloga: Publikacijska karta območja parka in meje varstvenih območij

«.



OBRAZLOŽITEV

V povezavi z določitvijo meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v končni razsodbi
arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma o meji med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/10), se v Uredbi o 
Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01 in 46/14 – ZON-C) zahodna meja 
krajinskega parka spremeni tako, da  poteka po z arbitražno razsodbo določeni državni meji  
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Površina krajinskega parka se posledično 
zmanjša za 48,32 ha oziroma 6,7 %.

Zaradi elektronskega načina določanja meje in hranjenja kart, ki se je ob tehničnem napredku 
spremenil in uveljavil v času od  sprejema uredbe v letu 2003 do danes, se predlaga 
nadomestitev celotnega  drugega člena z novim besedilom.  
Karta, ki je priloga te uredbe,  se v registru naravnih vrednot nadomesti s karto iz Uredbe o 
Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01 in 46/14 – ZON-C).  

S predloženo uredbo določena meja parka opredeljuje posledično površino upravljanja parka na 
podlagi  Uredbe o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Sečoveljske soline za obdobje 2011-
2021 (Uradni list RS, št. 53/11). 
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