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Ljubljana, 19.11.2018

EVA 2018-2550-0072

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

ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje –
predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena v zvezi z drugim odstavkom 59. 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) je Vlada Republike Slovenije na… seji dne.…. 
sprejela

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem 
parku Radensko polje, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stojan Tramte

GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
- Ministrstvo za okolje in prostor 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:

- Jure Leben, minister
- mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje
- dr. Marija Markeš, vodja Sektorja za ohranjanje narave
- mag. Suzana Zupanc Hrastar, podsekretarka, Sektor 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:

/

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice DA

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA

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

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2511-11-0005/ 
Izvajanje 
upravljavskih 
nalog

153242/ Zavarovana 
območja narave 50.000 EUR 60.000 EUR

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:
Za izvajanje javne službe ohranjanja narave je v Proračunu za 2019 zagotovljenih 50.000 EUR.

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,
 financiranje občin.

NE
NE
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

Jure Leben
minister



PREDLOG
(EVA 2018-2550-0072)

Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena v zvezi z drugim odstavkom 59. 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 in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje

1. člen

V Uredbi o Krajinskem parku Radensko polje (Uradni list RS, št. 104/11) se 3. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»3. člen
(ustanovitelja in izvajanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti)

(1) Ustanovitelja krajinskega parka (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelja) sta Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in Občinski svet Občine Grosuplje (v nadaljnjem 
besedilu: Občina Grosuplje).

(2) Ustanovitelja izvajata ustanoviteljske pravice in obveznosti tako, da:
1. soglašata, da se upravljanje krajinskega parka poveri javnemu zavodu Zavod za 
turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki ga je 
ustanovila Občina Grosuplje z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem 
in promocijo »Turizem Grosuplje« (Uradni list RS, št. 86/16);
2. skupaj financirata delovanje krajinskega parka tako, da zagotavlja vlada 67 
odstotkov, Občina Grosuplje pa 33 odstotkov finančnih sredstev, določenih na podlagi 
finančno ovrednotenega letnega programa dela zavoda, v delu, ki se nanaša na 
krajinski park; 
3. se dogovorita, da je v svetu zavoda eden izmed treh predstavnikov ustanovitelja 
predstavnik ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo);
4. Občina Grosuplje sodeluje pri izvajanju nadzora v krajinskem parku z občinsko 
redarsko službo.

(3) Ne glede na 2. točko prejšnjega odstavka lahko vsak ustanovitelj spremeni svoj delež 
financiranja letnega programa dela zavoda, v delu, ki se nanaša na krajinski park, pri čemer se 
sprememba višine sredstev v finančnem načrtu posebej navede po višini in namenu.

(4) Ustanovitelja podrobneje uredita medsebojna razmerja iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena s pogodbo.«.

2. člen

Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Znak in ime krajinskega parka ter njegove prevode in izpeljanke lahko uporablja 
upravljavec krajinskega parka, ki je zavod (v nadaljnjem besedilu: upravljavec parka).«.



3. člen

V tretjem odstavku 8. člena se črtata vejica in besedilo »pristojnem za ohranjanje narave (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.

4. člen

20., 21. in 22. člen se črtajo. 

5. člen

Za črtanim 22. členom se dodata nova 22.a in 22.b člen, ki se glasita:

»22.a člen
(upravljanje)

(1) Upravljavec parka v okviru javne službe ohranjanja narave opravlja varstvene, strokovne, 
nadzorne in upravljavske naloge v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave. 

(2) Upravljavec parka zagotavlja upravljanje krajinskega parka tako, da:
 se upravljanje krajinskega parka izvaja v posebni organizacijski enoti zavoda (v 

nadaljnjem besedilu: OE krajinski park),
 so v OE krajinski park zaposleni strokovno usposobljeni delavci, ki imajo izobrazbo s 

področja naravoslovnih ved oziroma ved, povezanih s področjem ohranjanja narave,
 ločeno vodi in prikazuje sredstva za upravljanje krajinskega parka,
 zagotavlja izvajanje neposrednega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje 

narave.

22.b člen
(predstavnik ministrstva v svetu zavoda)

Sklepi sveta zavoda, ki se nanašajo na sprejetje sistemizacije OE krajinski park, predloga 
načrta upravljanja, programa dela, finančnega načrta in letnega poročila zavoda, v delu, ki se 
nanaša na krajinski park, so veljavno sprejeti, če z njimi soglaša član sveta zavoda, ki je 
predstavnik ministrstva.«.

6. člen

V prvem odstavku 23. člena se za 6. točko doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva na ekološko pomembnih območjih in posebnih 
varstvenih območjih tudi zunaj krajinskega parka, če so ta območja povezana z območjem 
krajinskega parka;«.

Dosedanje 7. do 16. točka postanejo 8. do 17. točka.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Pri opravljanju nalog iz 1., 3., 7., 8., 11. in 12. točke prvega odstavka tega člena sodeluje 
tudi organizacija, pristojna za ohranjanje narave.«.

7. člen

Tretji odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:



»(3) Upravljavec parka pošlje letni program dela in finančni načrt zavoda v delu, ki se nanaša 
na krajinski park, po sprejetju na svetu zavoda v soglasje ministrstvu.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

8. člen
(prehodna določba)

(1) Upravljavec parka iz 1. točke drugega odstavka spremenjenega 3. člena uredbe najpozneje 
v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe zagotovi upravljanje krajinskega parka v skladu z 
novim 22.a členom uredbe.

(2) Upravljavec parka iz 1. točke drugega odstavka spremenjenega 3. člena uredbe najpozneje 
v dveh letih od uveljavitve te uredbe predloži ministrstvu in Občini Grosuplje predlog načrta 
upravljanja.

9. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-277/2018
Ljubljana, dne 5. oktobra 2018
EVA 2018-2550-0072

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik



OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD 

1. Pravna podlaga 
Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje (v 
nadaljnjem besedilu obrazložitve: predlog uredbe) se sprejema na podlagi prvega, četrtega in 
petega odstavka 49. člena v zvezi z drugim odstavkom 59. 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; v nadaljnjem besedilu obrazložitve: ZON), ki določa, da se naravne 
vrednote zavarujejo z aktom o zavarovanju naravne vrednote.

2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon
Zakon ni določil roka za izdajo predpisa.

3. Splošna obrazložitev

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja
/

5. Izjava o skladnosti predpisa s pravimi akti Evropske unije in korelacijska tabela, če 
gre za prenos direktive
Predlog uredbe ni predmet prenosa pravnih aktov Evropske unije.

II. VSEBINA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu predlogu uredbe:
Po novem se upravljanje krajinskega parka, ki je določeno v 3. členu, poveri s strani Občine 
Grosuplje že ustanovljenemu javnemu zavodu Zavod za turizem in promocijo »Turizem 
Grosuplje«. Črta se  določilo, da se za upravljanje krajinskega parka podeli koncesija za 
upravljanje. Ker s krajinskim parkom upravlja javni zavod, organ zavoda ni več odbor, temveč 
svet zavoda, v katerem je tudi predstavnik države.
Iz člena se črta določba o potrebnosti določitve začasnih upravljavskih smernic, saj se je v 
praksi izkazalo, da je bolje čim prej začeti z izdelavo načrta upravljanja, katerega rok je določen 
v prehodnih določbah.
Ker je v tem členu določeno tudi razmerje glede financiranja obeh ustanoviteljev, je dodan 
odstavek, da v kolikor katera od ustanoviteljic želi povečati svoj delež financiranja, to lahko stori, 
ne glede na to, da k temu zaveže tudi drugo ustanoviteljico.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti in se nanaša tudi na tretji odstavek tega člena.
Nekaj sprememb je nomotehnične narave, kot npr., da se beseda »država« zamenja z »vlada«, 
da se besedilo »ustanovitelja krajinskega parka« v nadaljnjem besedilu okrajša z besedo 
»ustanovitelja«, da se besedilo »Občinski svet Občine Grosuplje« v nadaljnjem besedilu okrajša
z »Občina Grosuplje« in da se za »ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave« doda 
okrajšava »(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.

K 2. členu predloga uredbe:
Spremembe v 4. členu so nomotehnične narave, za besedami »upravljavec krajinskega parka«
se doda besede »,ki je zavod«, da s tem pojasnimo vse nadaljnje navezave besedila »zavod« 
oziroma »upravljavec parka«.

K 3. členu predloga uredbe:
Spremembe v 8. členu so nomotehnične narave, črta se besedilo », pristojnem za ohranjanje 
narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« saj je okrajšava že določena v 3. členu.

K 4. členu predloga uredbe:



Črtajo se členi od 20. do 22. in se nov način upravljanja uredi v naslednjih dveh členih, 22.a in
22.b.

K 5. členu predloga uredbe:
22.a člen za upravljanje krajinskega parka po novem predvideva javni zavod in ne podelitev 
koncesije. Javni zavod je tako upravljavec parka, ki v okviru javne službe ohranjanja narave 
opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge v skladu s 133. členom ZON. V 
okviru javnega zavoda se za upravljanje parka ustanovi posebna organizacijska enota kjer so 
zaposleni strokovno usposobljeni delavci. Organizacijska enota ločeno vodi in prikazuje 
sredstva za upravljanje krajinskega parka in zagotavlja izvajanje neposrednega nadzora.

22.b člen določa naloge »predstavnika ministrstva v svetu zavoda«. Predstavnik ministrstva ima 
v svetu zavoda odločujočo vlogo v primerih, ki se nanašajo na sprejem sistemizacije 
organizacijske enote krajinski park, predloga načrta upravljanja, programa dela, finančnega 
načrta in letnega poročila, v delu, ki se nanaša na  krajinski park. Ostala določila o svetu zavoda 
so že določene v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem 
Grosuplje«.

K 6. členu predloga uredbe:
V 23. členu se med naloge upravljavca parka doda naloga pod št. 7 in sicer: »7. Sodeluje pri 
izvajanju in izvaja ukrepe varstva na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih 
območjih tudi izven krajinskega parka, če so ta območja povezana z območjem krajinskega 
parka;«. Točke za dodano 7. točko se ustrezno preštevilčijo. Prav tako se popravijo točke v 
petem odstavku, kjer se črta okrajšava za organizacijo, pristojno za ohranjanje narave »(v 
nadaljnjem besedilu:strokovna organizacija)«. 

K 7. členu predloga uredbe:
Tretji odstavek 28. člena se spremeni tako, da program dela in finančni načrt po potrditvi na 
svetu zavoda s soglasjem potrdi Ministrstvo za okolje in prostor. Da programov dela več ne 
potrjuje vlada je prinesla že sprememba Zakona o ohranjanju narave, zato je treba pristojnost 
uskladiti tudi v uredbi. 

K8. členu predloga uredbe:
Doda se novo prehodno določbo. Upravljavec parka pa mora v šestih mesecih po uveljavitvi te 
uredbe vzpostaviti upravljanje krajinskega parka ter najpozneje v dveh letih od uveljavitve te 
uredbe predložiti ministrstvu in Občini Grosuplje predlog načrta upravljanja.

K 9. členu predloga uredbe: 
Določi se veljavnost te uredbe, ki je petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
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