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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o 
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18,
10/19 in 64/19) v zadevi izdaje sklepa o odpravi očitnih napak v registru naravnih vrednot po 
sedmem odstavku 39. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-
UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 –OdlUS, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 
na podlagi strokovnega predloga Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna 5, 
1000 Ljubljana št. 3564-0001/2021 z dne 8. 1. 2021, po uradni dolžnosti, naslednji

S k l e p

1. V registru naravnih vrednot se na seznamu »Seznam naravnih vrednot in njihova razvrstitev 
na vrednote državnega in lokalnega pomena« odpravijo očitne napake, in sicer se zaradi 
spremembe državnega prostorskega koordinatnega sistema vsem naravnim vrednotam 
spremenijo koordinate, centroidom pa se koordinate določijo s poenotenim samodejnim 
izračunom.

2. Spremembe podatkov naravnih vrednot so navedene v Prilogi 1: Seznam naravnih vrednot 
- delov narave, ki imajo lastnosti jame v skladu z zakonom, ki določa varstvo podzemnih 
jam in Prilogi 2: Seznam naravnih vrednot, ki niso jame. Prilogi sta sestavni del tega sklepa.

3. Agencija Republike Slovenije za okolje na svoji spletni strani objavi sklep in Prilogo 1: 
Čistopis Registra naravnih vrednot, ki je sestavni del tega sklepa.

4. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor 
opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 11. 1. 2021 na 
podlagi strokovnega predloga Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna 5, 1000 
Ljubljana (v nadaljevanju: ZRSVN) po uradni dolžnosti pričela s postopkom za izdajo sklepa o 
odpravi očitnih napak v registru naravnih vrednot po sedmem odstavku 39. člena Zakona o 
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – OdlUS, 8/10 
– ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20, v nadaljevanju: ZON).

ZON v prvem odstavku 39. člena določa, da je Register naravnih vrednot (v nadaljnjem 
besedilu: register) zbirka podatkov o naravnih vrednotah. Register vodi naslovni organ v skladu 
s četrtim odstavkom 39. člena ZON v povezavi z 8. točko drugega odstavka 111. člena ZON. 
Nadalje ZON v šestem odstavku 39. člena določa, da je v registru dopustna odprava očitnih 
napak, in sicer v primerih, kadar se odpravi tipkarska ali slovnična napaka, se v imenu naravne 
vrednote ali v kratki oznaki naravne vrednote nadomesti napačna navedba vrste, tipa ali števila 



naravnih pojavov s pravilno, nadomesti napačna navedba smeri neba s pravilno, nadomesti 
napačni vrstni red zvrsti ali uporaba oklepaja v navedbah zvrsti s pravilnimi, ter se nadomestijo 
napačne koordinate lege naravne vrednote z natančnimi in pravilnimi, določenimi z novimi 
tehničnimi pripomočki, ali pri koordinatah centroidov z upoštevanjem poenotenega 
samodejnega izračuna. Sedmi odstavek 39. člena ZON določa, da odpravo očitnih napak 
izvede ministrstvo s sklepom o odpravi očitnih napak v registru na podlagi strokovnega predloga 
organizacije, pristojne za ohranjanje narave. V skladu z določilom osmega odstavka 
navedenega člena ministrstvo na svoji spletni strani objavi sklep in naredi arhivsko kopijo 
registra naravnih vrednot, s katero se zagotovi sledljivost odprave očitnih napak iz šestega 
odstavka 39. člena ZON.

Naslovni organ je dne 12. 1. 2021 prejel strokovni predlog ZRSVN št. 3564-0001/2021 z dne 
8. 1. 2021, pripravljen na podlagi sedmega odstavka 39. člena ZON. ZRSVN z 20. 1. 2021 
prehaja na nov koordinatni sistem, ki ga je prevzela Republika Slovenija.

Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 3. 2007 o vzpostavitvi 
infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L št. 108, z dne 
25. 4. 2007), (v nadaljnjem besedilu: INSPIRE) je v slovenski pravni red prenesena z Zakonom 
o infrastrukturi za prostorske informacije (Uradni list RS, št. 8/10 in 84/15). Ena od tem INSPIRE 
je tudi državni referenčni koordinatni sistem. Z direktivo je določena uporaba evropskega 
koordinatnega sistema. Pravna podlaga za novi koordinatni sistem v Republiki Sloveniji 
je Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14 in 61/17-
ZAID). Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu je določil državni geodetski 
referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje. 
Zakon je opredelil tudi transformacijo podatkov vseh uradnih evidenc, tudi podatke v registru 
naravnih vrednot, ki bodo transformirani v novi koordinatni sistem. Zaradi spremembe
državnega prostorskega koordinatnega sistema bodo vse koordinate zapisane na nov način, pri 
čemer se bodo vsem naravnim vrednotam koordinate nekoliko spremenile. ZRSVN istočasno 
uvaja tudi enoten samodejen izračun centroidov za območja naravnih vrednot, tudi zaradi teh 
tehničnih popravkov se bodo naravnim vrednotam koordinate nekoliko spremenile.

Po pregledu dokumentacije je naslovni organ ugotovil, da gre v primerih naravnih vrednot, 
določenih v strokovnem predlogu Zavoda, za odpravo očitnih napak v registru, zaradi česar je 
odločil, kakor je navedeno v 1. točki izreka sklepa.

Glede na določilo osmega odstavka 39. člena ZON, ki določa, da ministrstvo na svoji spletni 
strani objavi sklep o odpravi očitnih napak v registru naravnih vrednot je naslovni organ odločil, 
kakor je navedeno v 2. točki sklepa.

V skladu z določbami 5. odstavka 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem 
upravnem p o s t o p k u  (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-
1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških 
postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, 
kot izhaja iz 3. točke izreka sklepa.

Upravna taksa se po 22. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB, 
14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO) ne plača.



Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in 
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba 
se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova 
cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso 
se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno 
potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: 
Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 
25518-7111002-00435421.

Pripravila:

mag. Urška Mavri
sekretarka

Priloga:

 Priloga 1: Seznam naravnih vrednot - delov narave, ki imajo lastnosti jame v skladu z 
zakonom, ki določa varstvo podzemnih jam

 Priloga 2: Seznam naravnih vrednot, ki niso jame

Vročiti:

 Oglasna deska Agencije Republike Slovenije za okolje
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