Številka:
Datum:

042-1/2021-6
28. 5. 2021

J A V N A O B J A VA
I.
Na podlagi 34. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20; v nadaljevanju – ZRLI) Državna volilna komisija objavlja
Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
(ZV-1G), Uradni list RS, št. 84/21 in besedilo zakona, o katerem se na referendumu glasuje.
Glasovanje na referendumu bo v nedeljo, 11. julija 2021, na voliščih, ki bodo odprta med 7. in 19. uro.
Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA« ali beseda »PROTI«.

II.
Predčasno glasovanje bo v torek, 6. julija, v sredo, 7. julija in v četrtek, 8. julija 2021, med 7. in 19. uro. Sedeži
volišč za predčasno glasovanje so objavljeni na spletnem mestu Državne volilne komisije
(http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/volisca-za-predcasno-glasovanje).

III.
1.

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu
za institucionalno varstvo in invalidi, lahko do srede, 30. junija 2021, sporočijo svoji okrajni volilni
komisiji, da želijo glasovati po pošti. Pristojna OVK mora obvestilo prejeti najkasneje 30. junija 2021
do 24. ure.
Vlogo (obvestilo) za glasovanje po pošti lahko volivec odda tudi preko portala e-Uprava, ki omogoča:
a) Oddajo vloge z digitalnim potrdilom: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/

2.

b) Oddajo vloge brez digitalnega potrdila: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/
Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje
v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o
invalidnosti po sredi 30. 6. 2021, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo svoji okrajni volilni komisiji

(na sedežu upravne enote, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče) do ponedeljka 5. 7. 2021 in o tem
priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo). Pristojna OVK mora obvestilo prejeti najkasneje
v ponedeljek, 5. julija 2021, do 24. ure.
Vlogo (obvestilo) za glasovanje po pošti lahko volivec odda tudi preko portala e-Uprava, ki omogoča:
a) Oddajo vloge z digitalnim potrdilom: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/
b) Oddajo vloge brez digitalnega potrdila: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/

3.

Volivci, ki na dan glasovanja ne bodo v kraju svojega stalnega prebivališča, se lahko do srede, 7. julija
2021, pri svoji okrajni volilni komisiji (upravna enota, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče)
prijavijo za glasovanje na posebnih voliščih izven okraja stalnega prebivališča (za volišče OMNIA).
Pristojna OVK mora obvestilo prejeti najkasneje 7. julija 2021 do 24. ure.
Vlogo (obvestilo) za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča lahko volivec odda tudi preko portala
e-Uprava, ki omogoča:
a) Oddajo vloge z digitalnim potrdilom: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/
b) Oddajo vloge brez digitalnega potrdila: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/

4.

Volivci lahko najpozneje do srede, 7. julija 2021, pri svoji okrajni volilni komisiji (na sedežu upravne
enote) uredijo vse potrebno, če se zaradi bolezni ne morejo udeležiti glasovanja na volišču (glasovanje
na domu). Pristojna okrajna volilna komisija mora obvestilo prejeti najkasneje 7. julija 2021 do 24. ure.
Vlogo (obvestilo) za glasovanje na domu lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:
a) Oddajo vloge z digitalnim potrdilom: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/
b) Oddajo vloge brez digitalnega potrdila: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/

IV.
Druge informacije glede izvedbe glasovanja na referendumu, kontaktni podatki okrajnih volilnih komisij
in naslovi sedežev volišč za volivce zunaj volilnega okraja, so vam na voljo na spletnem mestu Državne
volilne komisije: www.dvk-rs.si. Te informacije lahko pridobite tudi na brezplačni telefonski številki 080 28
18, vsak delavnik od 8. do 16. ure ter na dan glasovanja, 11. julija 2021, od 7. do 19. ure.
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V.
Besedilo odloka o razpisu glasovanja:

»Na podlagi 12., 22., 30. in 33. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07
– uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) in prvega odstavka 108. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor
na seji 25. maja 2021 sprejel

ODLOK
o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah
Zakona o vodah (OdZV-1G)

I
Na podlagi zahteve najmanj 40.000 volivk in volivcev, ki jo je Državni zbor prejel 19. maja 2021, se razpiše
zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki ga je Državni zbor
sprejel 30. marca 2021.

II
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel
Državni zbor na seji dne 30. marca 2021?«.

III
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma,
se določi ponedeljek, 31. maj 2021.

IV
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 11. julija 2021.
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V
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-02/21-3/29
Ljubljana, dne 25. maja 2021
EPA 1905-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik”

VI.
Po Odloku o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
(ZV-1G), Uradni list RS, št. 84/21) se vprašanje, ki se daje na referendum, glasi:
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV – 1G), ki ga je sprejel
Državni zbor na seji dne 30. marca. 2021?«.

VII.
Besedilo zakona o katerem se na referendumu glasuje:

»ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH (ZV-1G)

1. člen
V Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14,
56/15 in 65/20) se v 14. členu črtata šesti in sedmi odstavek.

2. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:

»37. člen
(posegi na vodno in priobalno zemljišče)

(1) Na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno posegati v prostor,
razen za:
1.
gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne infrastrukture in komunalnih priključkov
		
na javno infrastrukturo ter z gradnjo objektov javne infrastrukture neposredno povezane

4

		
ureditve, ki se načrtujejo na podlagi predpisov s področja umeščanja prostorskih ureditev
		
državnega pomena v prostor, če izpolnjujejo pogoje iz petega odstavka tega člena,
2.
gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,
3.
gradnjo objektov, ki se skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, razvrščajo
		med enostavne objekte,
4.
gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov,
5.
ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih
		voda,
6.
ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
7.
gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje posebne rabe vode nujno
		
zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode),
		
zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
8.
gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in
9.
gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja
		
ter izvajanju nalog policije.
(2) Za posege iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti vodno soglasje, ki se izda, če:
1.
ne gre za poseg v nasprotju s pogoji in omejitvami za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
		
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
2.
se s tem ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti,
3.
se s tem ne poslabšuje stanje voda,
4.
je omogočeno izvajanje javnih služb,
5.
ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in
6.
to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.
(3) Za posege iz prvega odstavka tega člena morajo biti v vodnem soglasju določeni tudi ukrepi, potrebni za
izravnavo vplivov nameravanega posega na doseganje ciljev upravljanja voda.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je poseganje v prostor na priobalnem zemljišču v tlorisni
širini od 15 metrov od meje vodnega zemljišča do zunanje meje priobalnega zemljišča na vodah 1. reda
zunaj območij naselja dovoljeno za gradnjo pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na podlagi vodnega
soglasja, razen če je s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona, določeno drugače.
(5) Posegi, ki so z gradnjo objektov javne infrastrukture neposredno povezane ureditve, ki se načrtujejo
na podlagi predpisov s področja umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, iz 1. točke
prvega odstavka tega člena, se lahko izvedejo, če jih zaradi varstvenih režimov po zakonu ali zaradi
nesprejemljivosti gradnje po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, ni mogoče umestiti drugam, ne da bi to
povzročilo nesorazmerno visoke stroške. Posegi, ki so z gradnjo objektov javne infrastrukture neposredno
povezane ureditve, ki se načrtujejo na podlagi predpisov s področja umeščanja prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor, iz 1. točke prvega odstavka tega člena, se izvedejo na podlagi utemeljitve
izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega stavka v postopku celovite presoje vplivov na okolje, presoje vplivov na
okolje, v postopku podaje mnenja k prostorskemu aktu ali v postopku izdaje vodnega soglasja.«.
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3. člen
V 162. členu se v tretjem odstavku na koncu 6. točke doda besedilo »vključno s stroški dela, materialnimi
stroški, stroški investicij in ostalimi stroški, ki so potrebni za izvajanje teh nalog,«.
Na koncu 10. točke se črta beseda »ter«.
Na koncu 11. točke se pika nadomesti z vejico, dodata novo besedilo »ter« in nova 12. točka, ki se glasi:
»12. izvajanja javnih gospodarskih služb iz prejšnjega člena, zgolj v primerih, ko sredstev za financiranje
teh nalog ni mogoče v celoti zagotoviti iz drugih finančnih virov.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(končanje postopkov)
(1) Postopki za izdajo vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih
predpisih.
(2) Predlogi za določitev drugačne zunanje meje, podani pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
(3) Ne glede na spremenjeni 14. člen zakona ostane zunanja meja priobalnih zemljišč, določena z uredbami,
izdanimi na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A,
41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20), nespremenjena.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Datum:
EPA 1634-VIII

		
		
		

		

Državni zbor
Igor Zorčič
predsednik”

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
Ljubljana, Slovenska cesta 54
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