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Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ 
    

(pristojnosti in naloge pokrajine z uvodnimi pojasnili) 
(osnutek) 
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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o varstvu okolja /ZVO-1/ 
   
1.1 Pravna podlaga 
 
tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 
     
1 Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 
– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 
68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 
75/16 – UZ70a 

72. člen 1 

     
tč. predpis določba pojasnilo 
    
1.1 Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ 

Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06–
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08–ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09- ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17–GZ in 21/18–ZNOrg 
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1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o varstvu okolja /ZVO-1/ 
    
tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta določba pojasnilo 
    
1  Pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, načrtov in 

splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje 
pristojnosti spodbuja takšen gospodarski in socialni razvoj 
družbe, ki pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva 
enake možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij in 
omogoča dolgoročno ohranjanje okolja. 

4. člen* 3 

2  Pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, načrtov in 
splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje 
pristojnosti upošteva njihove vplive na okolje tako, da prispevajo 
k doseganju ciljev varstva okolja. 

5. člen* 4 

3  V skladu s svojimi pristojnostmi spodbuja dejavnosti varstva 
okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, in 
tiste posege v okolje, ki zmanjšujejo porabo snovi in energije ter 
manj obremenjujejo okolje ali ga omejujejo pod stopnjo 
dopustnih meja. 

12. člen* 7 

4  Spodbuja ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o varstvu 
okolja. 

12. člen* 7 

5  Odobri predlog nalog pokrajine za zagotovitev ukrepov za 
izboljšanje kakovosti degradiranega okolja.  

24. člen* 8 

6  Sprejme program ukrepov za izboljšanje okolja zaradi odprave 
posledic čezmerne obremenitve okolja. 

25. člen* 9 

7  Na povabilo ministra, pristojnega za okolje, imenuje 
predstavnike pokrajine v strokovni svet za spodbujanje okolju 
prijaznih proizvodov. 

34. člen* 11 

8  V postopku sprejemanja predpisov, ki lahko pomembneje 
vplivajo na okolje mora omogočiti javnosti seznanitev z 
osnutkom predpisa in dajanje mnenj in pripomb.  

34.a člen 12 

9  Sprejme pokrajinski program varstva okolja. 36. člen* 13 
10  Sprejme operativni program varstva okolja. 36. člen* 13 
11  Poda soglasje k dovoljenju pristojnega ministrstva za začasno ali 

občasno čezmerno obremenitev okolja.  
94. člen* 18 

12  Sprejme odlok o določitvi monitoringa okolja za lokalno 
gospodarsko javno službo. 

97. člen* 19 

13  Sprejme sklep o neposrednem opravljanju podrobnejšega ali 
posebnega monitoringa stanja okolja. 

97. člen* 19 

14  Sprejme poročilo o stanju okolja. 106. člen 21 
15  Omogoči kreditiranje z ugodnejšo obrestno mero za naložbe, ki 

prispevajo k varstvu okolja. 
111. člen* 23 

16  Sprejme odločitev o skupnih naložbah v projekte zmanjševanja 
obremenjevanja okolja z namenom pospeševanje in spodbujanje 
doseganja ciljev varstva okolja. 

111. člen* 
61. člen 

23 

17  V proračunu zagotovi sredstva za pospeševanje in spodbujanje 
doseganja ciljev varstva okolja. 

111. člen* 23 

18  Sprejme koncesijski akt za podelitev koncesije za upravljanje, 
rabo ali izkoriščanje naravne dobrine. 

165. člen 28 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 
 
1.2.1 Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o varstvu okolja /ZVO-1/ 
    
tč. akti pokrajinskega sveta določba pojasnilo 
    
1  Sklep o nalogah pokrajine za zagotovitev ukrepov za izboljšanje 

kakovosti degradiranega okolja.  
24. člen* 8 

2  Program ukrepov za izboljšanje okolja zaradi odprave posledic 
čezmerne obremenitve okolja. 

25. člen* 9 

3  Sklep o imenovanju predstavnikov pokrajine v strokovni svet za 
spodbujanje okolju prijaznih proizvodov. 

34. člen* 11 

4  Pokrajinski program varstva okolja. 36. člen* 13 
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5  Operativni program varstva okolja. 36. člen* 13 
6  Soglasje k dovoljenju pristojnega ministrstva za začasno ali 

občasno čezmerno obremenitev okolja.  
94. člen* 18 

7  Odlok o določitvi monitoringa okolja za lokalno gospodarsko 
javno službo. 

97. člen* 19 

8  Sklep o neposrednem opravljanju podrobnejšega ali posebnega 
monitoringa stanja okolja. 

97. člen* 19 

9  Poročilo o stanju okolja. 106. člen 21 
10  Sklep o skupnih naložbah v projekte zmanjševanja 

obremenjevanja okolja z namenom pospeševanje in spodbujanje 
doseganja ciljev varstva okolja. 

111. člen* 
61. člen 

23 

11  Proračun pokrajine. 111. člen* 23 
12  Odlok o podelitvi koncesije za upravljanje, rabo ali izkoriščanje 

naravne dobrine. 
165. člen 28 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 
 
1.3 Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o varstvu okolja /ZVO-1/ 
    
tč. pristojnosti in naloge predsednika pokrajine določba pojasnilo 
    
1  Sodeluje pri določitvi programa ukrepov za izboljšanje kakovosti 

degradiranega okolja in naloge pokrajine. 
24. člen* 8 

2  Objavi javno naznanilo za vpogled in javno predstavitev 
programa ukrepov za izboljšanje okolja zaradi odprave posledic 
čezmerne obremenitve okolja. 

26. člen* 10 

3  Pripravi predlog programa ukrepov za izboljšanje okolja zaradi 
odprave posledic čezmerne obremenitve okolja z opredelitvijo 
mnenj in pripomb javnosti. 

26. člen* 10 

4  V postopku sprejemanja predpisa, ki lahko pomembneje vpliva 
na okolje z javnim naznanilom v svetovnem spletu obvestiti 
javnost o kraju, kjer je osnutek predpisa dostopen, načinu in času 
dajanja mnenj in pripomb. 

34.a člen 12 

5  Pripravi predlog pokrajinskega programa varstva okolja. 36. člen* 13 
6  Pripravi predlog operativnega programa varstva okolja. 36. člen* 13 
7  Obvesti ministrstvo o nameravani pripravi plana, programa, 

načrta, prostorskega ali drugega akta.  
40. člen* 14 

8  Na krajevno običajen način in v svetovnem spletu objavi javno 
naznanilo z navedbo kraja in časa javne razgrnitve plana in javne 
obravnave ter o načinu dajanja mnenj in pripomb. 

43. člen 16 

9  Posreduje obvestilo o sprejemu plana, programa, načrta, 
prostorskega ali drugega akta pristojnim ministrstvom.  

47. člen 17 
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10  Javno objavi poročilo o stanju okolja na območju pokrajine. 106. člen 21 
11  Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo za 

upravljanje, rabo ali izkoriščanje naravne dobrine. 
166. člen 29 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 
 
1.3.1 Akti predsednika pokrajine po Zakonu o varstvu okolja /ZVO-1/ 
    
tč. akti predsednika pokrajine določba pojasnilo 
    
1  Javno naznanilo za vpogled in javno predstavitev programa 

ukrepov za izboljšanje okolja zaradi odprave posledic čezmerne 
obremenitve okolja. 

26. člen* 10 

2  Koncesijska pogodba za upravljanje, rabo ali izkoriščanje 
naravne dobrine. 

166. člen 29 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 
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1.4 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o varstvu okolja /ZVO-1/ 
    
tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave določba pojasnilo 
    
1  Priprava in zagotovitev izvedbe programa ukrepov za izboljšanje 

okolja ali njegovih delov zaradi odprave posledic čezmerne 
obremenitve okolja. 

25. člen 9 

2  Zagotovitev okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila. 41. člen 15 
3  Ministrstvu, pristojnemu za okolje, posreduje plan, okoljsko 

poročilo in njegovo revizijo. 
42. člen 15 

4  Sporoča podatke za potrebe informacijskega sistema varstva 
okolja. 

105. člen 20 

5  Vsem zainteresiranim osebam omogoči dostop do okoljskih 
podatkov, če to določa ZVO-1 in predpisi, ki urejajo dostop 
javnosti do informacij javnega značaja. 

110. člen 22 

6  Izvaja inšpekcijski nadzor nad določbami ZVO-1 in na njegovi 
podlagi sprejetimi predpisi. 

156. člen* 25 

7  Izda odločbo o koncesiji za upravljanje, rabo ali izkoriščanje 
naravne dobrine. 

166. člen 29 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 
 
1.4.1 Akti pokrajinske uprave po Zakonu o varstvu okolja /ZVO-1/ 
    
tč. akti pokrajinske uprave določba pojasnilo 
    
1  Odločba o koncesiji za upravljanje, rabo ali izkoriščanje naravne 

dobrine. 
166. člen 29 

 
2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
Izvajanje določil Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru 
prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 
pristojnostmi. 
 
Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
znaša … EUR.  
 
3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in 

dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
1 Ustava RS v 72. členu (zdravo življenjsko okolje) določa, da ima vsakdo v skladu z zakonom 

pravico do zdravega življenjskega okolja. Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen 
zakon določa pogoje in način za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.  
 

2 Opredelitev življenjskega okolja zasledimo v Zakonu o varstvu okolja /ZVO-1/, ki ureja varstvo 
okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa 
temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o 
okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z 
varstvom okolja povezana vprašanja. (1. člen ZVO-1)  
 

3.1 Temeljna načela  
 
3.1.1 Načelo trajnostnega razvoja  
 
3 Samoupravna lokalna skupnost mora pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, načrtov 

in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujati takšen 
gospodarski in socialni razvoj družbe, ki pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva 
enake možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih in omogoča dolgoročno ohranjanje okolja. Zaradi 
spodbujanja trajnostnega razvoja morajo biti zahteve varstva okolja vključene v pripravo in 
izvajanje politik ter dejavnosti na vseh področjih gospodarskega in socialnega razvoja (4. člen ZVO-
1). 
 



IX/4/2 
 

 6 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
Prvi odstavek 4. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(1) Država, pokrajina in občina morajo pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, 
načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujati 
takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije 
upošteva enake možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij in omogoča dolgoročno 
ohranjanje okolja.' 

 
3.1.2 Načelo celovitosti  
 
4 Država in občina morata pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, načrtov in splošnih 

pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti upoštevati njihove vplive na okolje 
tako, da prispevajo k doseganju ciljev varstva okolja. Pri sprejemanju navedenih aktov, ki se 
nanašajo na varstvo okolja, se kot merilo upoštevajo človekovo zdravje, počutje in kakovost 
njegovega življenja ter preživetje, varstvo pred okoljskimi nesrečami in zdravje ter počutje drugih 
živih organizmov (5. člen ZVO-1). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
Prvi odstavek 5. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(1) Država, pokrajina in občina morajo pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, 
načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti upoštevati 
njihove vplive na okolje tako, da prispevajo k doseganju ciljev varstva okolja.' 

 
3.1.3 Načelo sodelovanja  
 
5 Občina pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, načrtov in splošnih pravnih aktov, ki se 

nanašajo na varstvo okolja, omogoča sodelovanje povzročiteljev obremenitve, izvajalk ali izvajalcev 
javnih služb varstva okolja in drugih oseb, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja, in javnosti. 
Občine so med seboj solidarne in sodelujejo pri izvajanju nalog varstva okolja iz svoje pristojnosti, 
da se zagotovijo okoljsko bolj sprejemljivi, primernejši in ekonomsko učinkovitejši ukrepi varstva 
okolja (6. člen ZVO-1). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
6. člen Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'6.člen 
(načelo sodelovanja) 

(1) Država, pokrajina in občina pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, načrtov in 
splošnih pravnih aktov, ki se nanašajo na varstvo okolja, omogočajo sodelovanje povzročiteljev 
obremenitve, izvajalk ali izvajalcev (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) javnih služb varstva okolja in 
drugih oseb, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja, in javnosti. 
(2) Država zagotavlja sodelovanje in solidarnost pri reševanju globalnih in meddržavnih vprašanj 
varstva okolja, zlasti s sklepanjem meddržavnih pogodb, sodelovanjem z drugimi državami v zvezi s 
plani, programi in posegi v okolje s čezmejnim vplivom, z obveščanjem drugih držav o okoljskih 
nesrečah in mednarodno izmenjavo okoljskih podatkov. 
(3) Občine in pokrajine so med seboj solidarne in sodelujejo pri izvajanju nalog varstva okolja iz 
svoje pristojnosti, da se zagotovijo okoljsko bolj sprejemljivi, primernejši in ekonomsko učinkovitejši 
ukrepi varstva okolja.' 

 
3.1.4 Načelo subsidiarnega ukrepanja  
 
6 Za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja skrbi država in ob tem krije stroške odprave teh 

posledic. Ne glede na navedeno pa občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja 
zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče 
povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti. Če se v navedenem primeru 
povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati vračilo navedenih stroškov. 
Stroški subsidiarnega ukrepanja občine ne pokrivajo stroškov odškodninskih zahtevkov 
oškodovancev zaradi posledic čezmerne obremenitve okolja. (11. člen ZVO-1)  
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3.1.5 Načelo spodbujanja  
 
7 Država in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujata dejavnosti varstva okolja, ki 

preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, in tiste posege v okolje, ki zmanjšujejo porabo 
snovi in energije ter manj obremenjujejo okolje ali ga omejujejo pod stopnjo dopustnih meja. Pri 
določanju spodbud so okolju primernejše naprave, tehnologija, oprema, izdelki in storitve ter 
dejavnosti deležni večjih ugodnosti od okolju manj primernih. Država in občina spodbujata 
ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o varstvu okolja (12. člen ZVO-1). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
12. člen Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(1) Država, pokrajina in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujajo dejavnosti varstva 
okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, in tiste posege v okolje, ki 
zmanjšujejo porabo snovi in energije ter manj obremenjujejo okolje ali ga omejujejo pod stopnjo 
dopustnih meja. 
(2) Pri določanju spodbud so okolju primernejše naprave, tehnologija, oprema, izdelki in storitve ter 
dejavnosti deležni večjih ugodnosti od okolju manj primernih. 
(3) Država, pokrajina in občina spodbujajo ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o varstvu 
okolja.' 

 
3.2 Ukrepi varstva okolja 
 
3.2.1 Zagotavljanje standardov kakovosti okolja  
 
3.2.1.1 Degradirano okolje  
 
8 V skladu z ZVO-1 lahko vlada del okolja ali posamezno območje s predpisom določi kot 

degradirano okolje, če je na podlagi meril iz ZVO-1 razvrščeno v razred ali stopnjo največje 
obremenjenosti ali kadar obstaja tveganje, da bo raven onesnaževanja presegla eno ali več alarmnih 
vrednosti, določenih na podlagi prvega odstavka 23. člena ZVO-1, in v sodelovanju z občino, na 
območju katere je degradirano območje, določi program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali 
njegovih delov na tem območju. V primeru, da degradirano okolje obsega območje več občin, lahko 
pri določitvi programa sodelujejo tudi njihove zveze ali združenja. Sodelovanje občine pri določitvi 
navedenega programa obsega zlasti: 1. izmenjavo podatkov, ki se nanašajo na degradirano območje, 
2. dajanje pobud za določitev ustreznih ukrepov in 3. opredelitev nalog občine, vključno z deležem 
sredstev za njihovo izvedbo. Za sodelovanje občine je pristojna županja ali župan, ki po predhodni 
odobritvi občinskega sveta predlaga določitev nalog občine, vključenih v navedeni program (24. 
člen ZVO-1). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
Prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 24. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremenijo tako, 
da se glasijo: 
'(1) Vlada lahko del okolja ali posamezno območje s predpisom določi kot degradirano okolje, če je 
na podlagi meril iz drugega odstavka prejšnjega člena razvrščeno v razred ali stopnjo največje 
obremenjenosti ali kadar obstaja tveganje, da bo raven onesnaževal presegla eno ali več alarmnih 
vrednosti, predpisanih na podlagi prvega odstavka prejšnjega člena, in v sodelovanju s pokrajino in 
občino, na območju katere je degradirano območje, določi program ukrepov za izboljšanje 
kakovosti okolja ali njegovih delov na tem območju. V primeru, da degradirano okolje obsega 
območje več pokrajin ali občin, lahko pri določitvi programa sodelujejo tudi njihove zveze ali 
združenja. 
(2) Program ukrepov iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti: 
• opredelitev območja degradiranega okolja, 
• navedbo delov okolja, ki so čezmerno obremenjeni, in razred ali stopnjo obremenjenosti, 
• predvideno kakovost okolja ali njegovega dela po izvedenih ukrepih, 
• ukrepe za izboljšanje kakovosti degradiranega okolja, ob upoštevanju celotne in skupne 

obremenitve okolja, 
• naloge države, pokrajine in občine, 
• obveznosti povzročiteljev obremenitve, 
• obveznosti izvajalcev javnih služb varstva okolja ali oseb, ki izvajajo dejavnosti varstva okolja, 
• roke za izvedbo posameznih ukrepov in 
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• načrt monitoringa učinkov izvedenih ukrepov. 
(3) Sodelovanje pokrajine oziroma občine pri določitvi programa iz prejšnjega odstavka obsega 
zlasti: 
• izmenjavo podatkov, ki se nanašajo na degradirano območje, 
• dajanje pobud za določitev ustreznih ukrepov in 
• opredelitev nalog občine, vključno z deležem sredstev za njihovo izvedbo. 
(4) Za sodelovanje občine je pristojna županja ali župan, ki po predhodni odobritvi občinskega 
sveta predlaga določitev nalog občine, vključenih v program iz drugega odstavka tega člena.' 
 
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
'(5) Za sodelovanje pokrajine je pristojen predsednik pokrajine, ki po predhodni odobritvi 
pokrajinskega sveta predlaga določitev nalog pokrajine, vključenih v program iz drugega odstavka 
tega člena.' 
 
Dosedanji peti do deseti odstavek postanejo šesti do enajsti odstavek. 

 
3.2.1.2 Subsidiarno ukrepanje pokrajine  
 
9 Kadar je za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja subsidiarno odgovorna občina, pripravi 

program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela. Pri odločitvi občina  upošteva 
tehnično izvedljivost potrebnih ukrepov ob razumno visokih stroških ter njihovo upravičenost glede 
na predvideno izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela. Navedeni program vsebuje zlasti 
naslednje: • opredelitev čezmerne obremenitve okolja ali njegovega dela, • opis posledic čezmerne 
obremenitve okolja, ki jih je treba odpraviti, • ukrepe za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega 
dela, • opis izbranih tehnoloških in drugih rešitev ter predvidenih ukrepov, • oceno predvidenih 
dolgoročnih učinkov izbranih ukrepov z vidika vplivov na okolje, • pristojne organe in izvajalce 
državnih gospodarskih javnih služb, • predvideno kakovost okolja ali njegovega dela po izvedenih 
ukrepih, • okvirne roke za izvedbo ukrepov, • oceno potrebnih finančnih sredstev, • načrt 
monitoringa učinkov izvedenih ukrepov in • poljudni povzetek programa, ki je razumljiv javnosti. 
(25. člen ZVO-1)  
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
Naslov 25. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(subsidiarno ukrepanje države, pokrajine in občine). 
 
Peti odstavek 25. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(5) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi, kadar je za odpravo posledic 
čezmerne obremenitve okolja subsidiarno odgovorna pokrajina ali občina.' 

 
3.2.1.3 Sodelovanje javnosti  
 
10 Občina mora v postopku priprave navedenega programa ukrepov omogočiti javnosti vpogled v 

osnutek programa in zagotoviti njegovo javno predstavitev. Občina z javnim naznanilom v 
svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje občine, določi kraj in 
čas za vpogled in javno predstavitev ter določi način dajanja mnenj in pripomb javnosti. Občina 
zagotovi vpogled in možnost dajanja mnenj in pripomb javnosti na osnutek programa v trajanju 
najmanj 30 dni. V predlogu programa ukrepov, ki ga župan predloži občinskemu svetu v sprejem, 
mora biti navedena tudi opredelitev do mnenj in pripomb javnosti (26. člen ZVO-1). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
Peti odstavek 26. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(5) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi v primeru, kadar program priprave 
sprejme pristojni organ pokrajine ali občine, javno naznanilo pa mora biti objavljeno na svetovnem 
spletu in poleg tega tudi v enem od časopisov, ki pokrivajo območje pokrajine ali občine.' 
 
V petem odstavku 30. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se pred besedo »občine« doda 
besedna zveza »pokrajine in«.  
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3.2.2 Strokovni svet za spodbujanje okolju prijaznih proizvodov  
 
11 Za obravnavo strokovnih vprašanj, ki se nanašajo na celovito politiko do proizvodov glede varstva 

okolja, za podeljevanje znaka za okolje in za vključevanje organizacij v sistem EMAS1 minister, 
pristojen za okolje, ustanovi strokovni svet za spodbujanje okolju prijaznih proizvodov skladno z 
zakonom. V navedeni svet, ki ga sestavljajo predstavniki ministrstva, minister povabi tudi 
predstavnike občin. Naloge navedenega sveta so zlasti: 1. dajanje mnenj v zvezi s celovito politiko 
do proizvodov glede varstva okolja, 2. dajanje mnenj glede razvoja in izvajanja sistema podeljevanja 
znaka za okolje in izvajanja sistema EMAS, 3. dajanje mnenj v zvezi s pobudami za začasno ali 
trajno izključitev organizacije iz sistema EMAS in 4. druge naloge, določene z aktom o ustanovitvi. 
(34. člen). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
Drugi odstavek 34. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(2) Strokovni svet iz prejšnjega odstavka sestavljajo predstavnice ali predstavniki (v nadaljnjem 
besedilu: predstavnik) ministrstva, minister pa vanj povabi tudi predstavnike pokrajin, občin, 
gospodarstva, nevladnih organizacij iz prvega odstavka 153. člena tega zakona in varstva 
potrošnikov, tako, da je zagotovljena uravnotežena udeležba vseh zainteresiranih strani.' 

 
3.2.3 Sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov 
 
12 Pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti mora v postopku sprejemanja predpisov, ki lahko 

pomembneje vplivajo na okolje, omogočiti javnosti seznanitev z osnutkom predpisa in dajanje 
mnenj in pripomb. Za predpis, ki lahko pomembneje vpliva na okolje se šteje predpis, izdan na 
področju varstva okolja, ohranjanja narave, in upravljanja, rabe ali varstva delov okolja, vključno z 
ravnanjem z gensko spremenjenimi organizmi, pa tudi drugi predpis, za katerega je njegov 
pripravljavec v postopku sprejemanja ugotovil, da vpliva na okolje. Kot določa ZVO-1 mora 
pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti z javnim naznanilom v svetovnem spletu obvestiti 
javnost o kraju, kjer je osnutek predpisa dostopen, načinu in času dajanja mnenj in pripomb. Javnost 
ima pravico vpogleda in možnost dajanja mnenj in pripomb na osnutek predpisa v trajanju najmanj 
30 dni, pri čemer se ta rok lahko skrajša na 14 dni, če gre za manj pomembne spremembe navedenih 
predpisov. Mnenja in pripombe mora občinski svet preučiti in jih v primeru sprejemljivosti na 
primeren način upošteva pri pripravi predpisa, v svetovnem spletu pa objavi obrazloženo stališče, v 
katerem se opredeli do mnenja in pripomb javnosti, ter navede razloge za upoštevanje oziroma 
njihovo neupoštevanje pri pripravi predpisa (34.a člen ZVO-1) 

 
3.3 Programi in načrti na področju varstva okolja 
 
3.3.1 Program varstva okolja pokrajine  
 
13 Mestna občina, lahko pa tudi občina ali širša samoupravna lokalna skupnost sprejme program 

varstva okolja in operativne programe, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom in 
operativnimi programi varstva okolja. (38. člen ZVO-1) Občinski program varstva okolja vsebuje 
zlasti: 1. povzetek poročila o okolju, ki ga najmanj vsako četrto leto pripravi in tudi objavi mestna 
občina, lahko pa tudi druga občina ali širša samoupravna skupnost (106. člen ZVO-1), 2. cilje v 
določenem obdobju in ukrepe za njihovo uresničevanje, 3. potrebnih sredstev za izvedbo programa 
ter njihovih virov. (35. člen ZVO-1) Za izvedbo navedenega občinskega programa varstva okolja se 
praviloma za obdobje štirih let razčlenijo cilji, usmeritve in naloge v celoti ali na posameznem 
področju ali za posamezno vprašanje varstva okolja (36. člen ZVO-1). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
36. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'36. člen 
(program varstva okolja pokrajine in občine) 

(1) Pokrajina sprejme program varstva okolja in operativne programe za svoje območje, ki ne smejo 
biti v nasprotju z nacionalnim programom varstva okolja in operativnimi programi varstva okolja iz 
36. člena tega zakona.  
(2) Program varstva okolja in operativne programe za svoje območje sprejme mestna občina, lahko 
pa tudi občina, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim in pokrajinskim programom varstva 
okolja in operativnimi programi varstva okolja države in pokrajine.  
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(3) Programi iz prejšnjih odstavkov se sprejemajo ob smiselni uporabi določb 35., 36. in 37. člena 
tega zakona. 

 
3.3.2 Celovita presoja vplivov  
 
14 Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive je treba v postopku 

priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb, katerega izvedba 
lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s 
katero se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja 
narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, ter pridobiti potrdilo ministrstva o 
sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. Celovita presoja vplivov na okolje se izvede za plan, ki 
ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ države ali občine za področje urejanja prostora, 
upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, 
prometa, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, 
telekomunikacij in turizma, če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje, skladno z ZVO-1 (51. členom), ali če je zanj zahtevana presoja 
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. Ne glede na navedeno se celovita presoja vplivov 
na okolje izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje 
vplivala na okolje. Celovita presoja vplivov na okolje se izvede za plan, izdelan na podlagi plana, za 
katerega je bila že izvedena celovita presoja vplivov na okolje, če za planirane posege niso določeni 
novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema novih območij 
glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen. Celovita presoja vplivov na okolje se ne izvede za 
plan, kije izključno namenjen obrambi države, zaščiti in reševanju ter za proračun ali finančne načrte 
države ali občine (40. člen ZVO-1). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
V drugem in tretjem odstavku 40. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se za besedo »države« 
doda beseda »pokrajine«. 

 
15 Pripravljalec plana, za katerega se izvede celovita presoja vplivov na okolje, mora pred izvedbo 

celovite presoje vplivov na okolje zagotoviti okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in 
ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje in možne alternative ob upoštevanju ciljev in geografskih 
značilnosti območja, na katerega se plan nanaša (41. člen ZVO-1). Kot določa ZVO-1, mora 
pripravljalec posredovati plan, okoljsko poročilo in njegovo revizijo ministrstvu. (42. člen ZVO-1)  

 
3.3.2.1 Sodelovanje javnosti  
 
16 Pripravljavec plana mora po ugotovitvi ustreznosti navedenega okoljskega poročila v postopku 

sprejemanja plana javnosti omogočiti seznanitev s planom in z okoljskim poročilom v okviru javne 
razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, ter zagotoviti njihovo javno obravnavo. V okviru javne 
razgrnitve ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe na plan in okoljsko poročilo. Javno 
naznanilo z navedbo kraja in časa javne razgrnitve plana in javne obravnave ter o načinu dajanja 
mnenj in pripomb pripravljavec plana objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu (43. 
člen ZVO-1). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
V petem odstavku 46. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se za besedo »občine« doda besedna 
zveza »pokrajine ali«. 
 

3.3.2.2 Obvestilo o sprejetem planu  
 
17 Pripravljavec plana (župan) mora o njegovem sprejemu obvestiti pristojna ministrstva. Navedeno 

obvestilo vsebuje zlasti: 1. opis vključenosti okoljevarstvenih zahtev v plan, 2. upoštevanje mnenj in 
pripomb iz postopka celovite presoje vplivov izvedbe plana na okolje, 3. razloge za sprejete 
odločitve glede na možne alternative in 4. opis načina spremljanja vplivov na okolje pri izvajanju 
plana. (47. člen ZVO-1)  
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3.4 Okoljevarstveno dovoljenje 
 
3.4.1 Dovoljenje za izjeme  
 
18 V skladu z ZVO-1 lahko ministrstvo izda povzročitelju obremenitve dovoljenje za začasno ali 

občasno čezmerno obremenitev okolja, o čemer mora pridobiti soglasje prizadete občine. Z objavo v 
svetovnem spletu in v enem od časopisov, ki pokrivajo območje prizadete občine, pa se obvesti tudi 
javnost. Ne glede na navedeno izda za javne prireditve po predpisih o javnih prireditvah dovoljenje 
za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom pristojni organ občine, razen če 
prireditve potekajo v napravah, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za emisije hrupa skladno z 
ZVO-1 (82. člen ZVO-1). Navedenega dovoljenja pa ni mogoče izdati, če bi začasna ali občasna 
čezmerna obremenitev okolja lahko povzročila kritično obremenitev okolja. (94. člen ZVO-1)  
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
V četrtem odstavku 72. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se za besedo »inšpekciji« doda 
beseda », pokrajini«. 
 
V šestnajstem odstavku 77. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se za besedo »inšpekciji« doda 
beseda », pokrajini«. 
 
V sedmem odstavku 78. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se za besedo »inšpekciji« doda 
beseda », pokrajini«. 
 
V četrtem odstavku 80. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se za besedo »inšpekciji« doda 
beseda », pokrajini«. 
 
V sedmem odstavku 84. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se za besedo »inšpekciji« doda 
beseda », pokrajini«. 
 
V petem odstavku 85. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se za besedo »inšpekciji« doda beseda 
», pokrajini«. 
 
V sedmem odstavku 90. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se za besedo »inšpekciji« doda 
beseda », pokrajini«. 
 
V tretjem odstavku 91. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se za besedo »inšpekciji« doda 
beseda », pokrajini«. 
 
V šestem odstavku 91.b člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se za besedo »inšpekciji« doda 
beseda », pokrajini«. 
 
V šestem odstavku 91.c člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se za besedo »inšpekciji« doda 
beseda », pokrajini«. 
 
V četrtem odstavku 94. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se za besedo »inšpekciji« doda 
beseda », pokrajini«. 
 

3.5 Naloge pokrajine  
 
19 Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 

 
Naslov 97. člen Zakona o varstvu okolja se spremeni tako, da se glasi: 
'(naloge države, pokrajine in občine). 
 
Četrti odstavek 97. člena Zakona o varstvu okolja se spremeni tako, da se glasi: 
'(4) Pokrajina in občina lahko neposredno ali kot lokalno gospodarsko javno službo zagotavlja 
podrobnejši ali posebni monitoring stanja okolja, zbrane podatke pa mora brezplačno posredovati 
ministrstvu.' 
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3.6 Informacijski sistem okolja  
 
20 Za opravljanje nalog države na področju varstva okolja, vključno s seznanjanjem javnosti z 

okoljskimi podatki, ministrstvo, pristojno za okolje, zagotavlja vodenje in vzdrževanje 
informacijskega sistema okolja. Viri podatkov za navedeni informacijski sistem okolja so tudi 
podatki, ki se nanašajo na okolje iz evidenc, vzpostavljenih pri organih občin (105. člen ZVO-1). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
Tretji odstavek 105.člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(3) Viri podatkov iz prejšnjega odstavka so poleg podatkov, pridobljenih na podlagi tega zakona, 
tudi podatki, ki se nanašajo na okolje iz državne statistike, katastrov, javnih knjig, registrov, evidenc 
in drugih baz, vzpostavljenih pri državnih organih in organih pokrajin in občin ter drugih 
organizacijah na podlagi zakona.' 
 

3.6.1 Obveščanje javnosti o okoljskih podatkih  
 
21 Mestna občina, lahko pa tudi občina ali širša samoupravna lokalna skupnost, najmanj vsako četrto 

leto za svoje območje pripravi poročilo o stanju okolja in ga javno objavi. (106. člen ZVO-1) 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
Peti odstavek 106.člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(5) Poročilo o stanju okolja najmanj vsako četrto leto za svoje območje pripravi in javno objavi tudi 
mestna občina, lahko pa tudi občina ali pokrajina ob smiselni uporabi določb 107. člena tega 
zakona.' 

 
3.6.2 Dostop do okoljskih podatkov  
 
22 Državni organi, organi občin, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci 

javnih pooblastil in izvajalci javnih služb morajo vsem zainteresiranim osebam omogočiti dostop do 
okoljskih podatkov, če to določa ZVO-1, in predpisi, ki urejajo dostop javnosti do informacij 
javnega značaja (110. člen ZVO-1). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
V prvem odstavku 110.člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se za besedo »organi« dodata besedi 
»pokrajin in«. V peti točki drugega odstavka se pred besedo »občinskih« dodata besedi 
»pokrajinskih in«. 

 
3.7 Ekonomski in finančni instrumenti varstva okolja  
 
23 Občina lahko pospešuje in spodbuja doseganje ciljev varstva okolja z ekonomskimi ter finančnimi 

instrumenti, in sicer: 1. z okoljskimi dajatvami, 2. s posojili z ugodno obrestno mero, z vlaganjem 
kapitala v gospodarske družbe, garancijami ali drugimi oblikami poroštev, s subvencijami ali 
drugimi oblikami dajanja nepovratnih sredstev iz sredstev sklada iz 143. člena ZVO-1  in z drugimi 
finančnimi instrumenti, ki prispevajo k varstvu okolja in 3. s sredstvi proračuna. (111. člen ZVO-1)  

 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
Za drugim odstavkom 111.člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se doda nov tretji odstavek, da se 
glasi: 
'(3) Pokrajina pospešuje in spodbuja doseganje ciljev varstva okolja z inštrumenti iz 1. in 7. točke 
prvega odstavka tega člena.« 
 
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta številka », 3«. 

 
3.7.1 Okoljske dajatve  
 
24 Povzročitelj onesnaževanja je dolžan plačati okoljske dajatve, s katerimi se obdavčuje 

onesnaževanje okolja. Okoljske dajatve so prihodek proračuna države ali občine v skladu z zakonom 
(112. člen ZVO-1). Vlada podrobneje določi način zbiranja, merila in pogoje za vračilo, oprostitev 
ali zmanjšanje plačevanja okoljske dajatve ali odstopitev okoljskih dajatev, in kaj se šteje za 
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upravičene stroške. Kadar se za upravičene stroške šteje gradnja infrastrukture lokalnega pomena po 
določbah 149. člena ZVO-1, je občina, ki ima veljaven načrt razvojnih programov po predpisih o 
javnih financah usklajen z operativnim programom iz 36. člena ZVO-1 in zagotavlja izvajanje 
obvezne gospodarske javne službe iz 149. člena ZVO-1, upravičena do odstopa na njenem območju 
vplačane okoljske dajatve. Kolikor se del vplačanih okoljskih dajatev vrne zavezancem, je občina 
upravičena do odstopa v višini razlike med na njenem območju vplačanimi in vrnjenimi okoljskimi 
dajatvami (113. člen ZVO-1). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
V prvem odstavku 112.člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se črta zadnji stavek. Doda se nov 
drugi odstavek, ki se glasi: 
'(2) Okoljske dajatve so prihodek državnega, pokrajinskega oziroma občinskega proračuna in sicer: 
• okoljske dajatve zaradi odlaganja nevarnih odpadkov so prihodek državnega proračuna; 
• okoljske dajatve zaradi obremenjevanja zraka zaradi emisije toplogrednih plinov so prihodek 

proračuna pokrajine, na območju katere ima zavezanec sedež oziroma stalno prebivališče; 
• okoljske dajatve zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami, obremenjevanja okolja 

zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov so 
prihodek proračuna občine, na območju katere ima zavezanec sedež oziroma stalno 
prebivališče.' 

 
Dosedanji drugi do deseti odstavek postanejo tretji do enajsti odstavek. 

 
3.8 Nadzor inšpekcije 
 
25 V skladu z določili 156. člena ZVO-1 nadzor nad izvajanjem določb ZVO-1 in na njegovi podlagi 

izdanih predpisov opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja. 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
Prvi odstavek 156.člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov opravlja 
pokrajinska inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.' 

 
3.9 Koncesija na naravnih dobrinah  
 
26 V skladu z določili 163. člena ZVO-1 so naravne dobrine v javni lasti ali v upravljanju države 

oziroma občine ali pod posebnim varstvom skladno z zakonom.  
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
Prvi odstavek 163. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(1) Naravne dobrine so v lasti ali v upravljanju države, pokrajine in občine ali pod posebnim 
varstvom skladno z zakonom.' 
 

27 Država ali občina lahko proti plačilu podeli koncesijo za upravljanje, rabo ali izkoriščanje naravne 
dobrine, ki je v njeni lasti ali ima na njej zakonito pravico upravljanja ali gospodarjenja, pravni ali 
fizični osebi, če je ta usposobljena za njeno izvajanje (164. člen ZVO-1). 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
Prvi odstavek 164. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(1) Država, pokrajina ali občina lahko proti plačilu podeli koncesijo za upravljanje, rabo ali 
izkoriščanje naravne dobrine, ki je v njeni lasti ali ima na njej zakonito pravico upravljanja ali 
gospodarjenja, pravni ali fizični osebi (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), če je ta usposobljena 
za njeno izvajanje.' 

 
28 Podlaga za podelitev koncesije na naravni dobrini je koncesijski akt, ki je predpis vlade ali občine. 

Navedeni koncesijski akt vsebuje zlasti: 1. opredelitev naravne dobrine, za katero se daje koncesija, 
2. predmet koncesije in opredelitev obsega in morebitne izključnosti koncesije, 3. opredelitev 
okoljevarstvenih pogojev, pogojev varstvenega režima ter načina upravljanja, rabe ali izkoriščanja 
naravne dobrine, 4. navedbo dejavnosti, ki jo lahko opravlja koncesionar v zvezi s pravico, ki je 
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predmet koncesije, 5. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 6. morebitna javna pooblastila 
koncesionarja, 7. začetek in čas trajanja koncesije, 8. območje, na katero se nanaša koncesija, 9. 
plačilo za koncesijo ter deleža države in občine, 10. pooblastilo za nadzor nad izvajanjem koncesije, 
11. razloge in način prenehanja koncesije, 12. dolžnosti koncesionarja glede sanacije, vzpostavitve 
novega in nadomestitve prejšnjega stanja okolja in 13. pooblastila in pogoji za sklenitev in začetek 
veljavnosti koncesijske pogodbe. (165. člen ZVO-1)  
 
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 
Drugi odstavek 165. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ se spremeni tako, da se glasi: 
'(2) Koncesijski akt je predpis vlade, pokrajine ali občine.' 

 
29 Za pridobivanje in izbor koncesionarjev, za javni razpis, za vprašanja v zvezi s koncesijsko 

pogodbo, za varstvo koncesionarjev in reševanje sporov, za prenehanje koncesijskega razmerja, za 
prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo in odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih 
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja koncesije za gospodarske javne službe, če z ZVO-1 
ni drugače določeno. (166. člen ZVO-1) 

 
 
Ključne besede 
 
Lokalna samouprava, pokrajina, pokrajinski svet, predsednik pokrajine, pokrajinska uprava, pristojnosti, 
varstvo okolja.  
 
 
Uporabljene kratice 
 
ZVO-1 - Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09- ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – 
ZNOrg). 

 
Viri 
 
Ustava in zakoni 
 
Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09- ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg). 

 


