
Informacija v zvezi z implementacijo arbitražne razsodbe  
 
 
Vlada se je že ob razglasitvi razsodbe arbitražnega sodišča zavezala, da bo posebno skrb pri njeni 
izvršitvi namenila zlasti prebivalcem v obmejnem pasu, ki jih razsodba neposredno zadeva. Tak je bil 
tudi osrednji cilj Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča 
(ZUVRAS), v katerem je vlada opredelila posebna proračunska sredstva za zagotavljanje pravic 
slovenskih državljanov na tem območju.  
 
 
 
Finančna pomoč za nakup nove nepremičnine (stanje na 31. 1. 2020):  
 
Ministrstvo je do 31. 12. 2018 (zadnji rok za oddajo vloge) prejelo skupaj 38 vlog za finančno pomoč pri 
izbiri prebivališča, ki se nanašajo na 98 oseb v višini 2.793.500,00 EUR, in sicer iz območja Upravne 
enote Ljutomer 7, Metlika 7, Piran 24. Vlogo je vložilo 18 lastnikov nepremičnin in 20 uporabnikov.  
 
Vložene vloge glede na število gospodinjstva – družinskih članov:  
- ena oseba 45.300 EUR: 12 vlog,  
- dve osebi 67.950 EUR: 8 vlog,  
- tri osebe 83.050 EUR: 7 vlog,  
- štiri osebe 98.150 EUR: 8 vlog,  
- pet oseb 113.250 EUR: 1 vloga,  
- šest oseb 128.350 EUR: 2 vlogi.  
 
Skupaj je bilo izdanih 38 odločb od tega:  
- 8 vlog je bilo v celoti zavrnjenih (razlog je status nepremičnine 1 UE Ljutomer in 2 UE Metlika ali pa 
neizpolnjevanje pogojev glede bivališča 5 UE Piran),  
- 2 vlogi sta bili umaknjeni (UE Piran),  
- 21 vlogam je bilo v celoti ugodeno (2 UE Metlika, 4 UE Ljutomer in 15 UE Piran),  
- 7 vlogam je bilo ugodeno le delno (zavrnjeno v delu, ki se nanaša na osebo, ki je državljan RH, ali 
umik vloge glede števila oseb v gospodinjstvu, 2 UE Ljutomer, 3 UE Metlika in 2 UE Piran).  
 
Za ta namen so bila v letu 2018 in 2019 v veljavnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 
2.176.100,00 EUR.  
 
Od izdanih odločb je pravnomočnih 34. Skupni znesek izplačil znaša 2.114.000,00 EUR.  
 
Zoper izdane odločbe so bili sproženi 4 upravni spori. Znesek na podlagi odločb, zoper katere so bili 
sproženi upravni spori, znaša 181.200,00 EUR. Upravni spori še niso rešeni sodba odvisna od 
Upravnega sodišča. 



Pravice s področja kmetijstva in ribištva (stanje na 31. 1. 2020):  
 
11. člen ZUVRAS določa, da imajo kmetije (ki ustrezajo pogojem določenim v zakonu) pravico do 
enkratnega nadomestila zaradi izjemnih okoliščin, in sicer v višini do petkratnika sredstev, do katerih so 
upravičene za posamezne ukrepe kmetijske politike na površino na podlagi zbirne vloge za leto 2017, 
sorazmerno glede na površino (po posameznih ukrepih), ki na podlagi razsodbe ni več del ozemlja 
Republike Slovenije. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je poslala 
upravičencem predizpolnjene vloge. Po pregledu prejetih vlog je bila izplačana finančna pomoč 81 
nosilcem kmetijskih gospodarstev v skupnem znesku 237.897,34 EUR.  
 
9. člen ZUVRAS se nanaša na možnost preselitve kmetije, če kmetija po uveljavitvi arbitražne razsodbe 
ni več na ozemlju Republike Slovenije. Zakon določa, da v teh primerih stroške priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, zaradi 
načrtovanja preselitve kmetije krije Republika Slovenija. Ministrstvo je do sedaj prejelo eno vlogo, in 
sicer so bili Občini Metlika povrnjeni stroški priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta zaradi 
načrtovanja preselitve kmetije v višini 13.908 EUR.  
 
14. člen ZUVRAS določa, da če imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov pri ribolovu v morju, ki je pod 
suverenostjo Republike Slovenije, utrpi materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma ribiškem plovilu, 
ki jo je povzročilo tuje plovilo, je upravičen do nadomestila v višini nastale škode, povzročene v štirih 
letih od začetka uporabe tega zakona. Do sedaj je bilo na podlagi 14. člena ZUVRAS izplačano 816,00 
EUR.  
 
15. člen ZUVRAS določa, da je imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov upravičen do nadomestila 
zaradi izpada dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova v morju, ki je pod suverenostjo RS v 
obdobju štirih let od začetka uporabe tega zakona, če izpolnjuje predpisane pogoje.  
 
Nadomestila na podlagi 15. člena http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3264http://, 
www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2614 ZUVRAS se izplačujejo po posameznih 
šestmesečnih obdobjih od uveljavitve ZUVRAS naprej (uveljavitev: konec leta 2017). Do sedaj je bilo 
izplačano skupaj 273.630,16 EUR.  
 
Vlada je sprejela Uredbo o načinu izvedbe in financiranja pravne pomoči ribičem, na podlagi katere se 
slovenskim ribičem krijejo stroški pravne pomoči, varščin, glob in denarnih kazni v postopkih pred 
prekrškovnimi, sodnimi in drugimi organi Republike Hrvaške zaradi opravljanja njihove dejavnosti v 
skladu z arbitražno razsodbo.  
 
Zadnje stanje postopkov proti slovenskim ribičem: 712 postopkov hrvaške policije, ki skupaj znašajo 
489.782 EUR (globa + stroški postopka) in 240 postopkov hrvaške ribiške inšpekcije, ki skupaj znašajo 
400.552 EUR (globa + stroški postopka).  
 
Sem niso vštete pravnomočne oprostilne in odbojne sodbe: glede na informacije s strani odvetnika 
slovenskih ribičev je bilo do sedaj izdanih 5 oprostilnih sod, ki se skupaj nanašajo na 3 slovenske ribiče, 
oziroma na 7 prekrškov zaradi ribolova ter 8 prekrškov prehoda meje (ena sodba lahko zajame več 
prekrškov).  



Kršitve na področju ribolova (stanje na 31. 1. 2020):  
 
 
Do 25. januarja 2020 je bilo ugotovljenih 1894 kršitev (tu gre za polog in dvig mreže, torej je dogodkov 
dvakrat več). O vseh teh zahtevah je bila obveščena tudi EU Komisija oz. DG Mare. Izdanih je bilo 166 
plačilnih nalogov in 119 odločb o prekršku. Ker zoper vse odločitve prekrškovnega organa odvetnik 
hrvaških ribičev vloži zahtevo za sodno varstvo, je bilo do zdaj na sodišče poslanih 243 zadev. Od tega 
je sodišče odločilo v 100 zahtevah in v vseh potrdilo odločitev prekrškovnega organa. V 3 zahtevah 
zahteva za sodno varstvo (ZSV) ni bila vložena ter v 1 prepozno. Vse zadeve, obravnavane na sodišču, 
kakor tudi zadeve, v katerih ni bila vložena ZSV ter prepozno vložena ZSV, so postale pravnomočne, 
torej je teh 104. Skupno je ribiška inšpekcija izrekla za 244.020 EUR glob. V izterjavo na pristojno 
sodišče je bilo poslanih že 27 zadev. 
 
 
 
Dogodki na morju (stanje na 31. 1. 2020):  
 
V obdobju od 29.12. 2017 do 30. 11. 2019, je policija obravnavala 579 kršitev, za katere so bili ali bodo 
izdani plačilni nalogi zoper hrvaške ribiče. Na sodišče je bilo do sedaj odstopljenih 72 zadev, v 23 
zadevah je nastopila izvršljivost, kar pomeni, da so v teku postopki za odstop zadev na Okrajno sodišče 
v Celju.  
 
V letu 2019 je policija do 1. 12. obravnavala 1.191 vplutij hrvaških varnostnih organov, v enakem 
obdobju leta 2018 pa 939. 
 
V tem letu do 30. 1. 2020 beležimo 154 dogodkov. V tem obdobju je v slovensko morje vplulo 230 
hrvaških plovil od tega plovil hrvaške policije 91.  
 
 
 
Rekonstrukcije cest (stanje na 31. 1. 2020):  
 
Leta 2018 je bil v Načrt razvojnih projektov uvrščen projekt »2431-18-0153 REKO Rekonstrukcija cest 
ob meji s Hrvaško po arbitraži«, v sklopu katerega se bodo izvajala dela na obstoječih državnih cestah 
oziroma bodo zgrajene nove povezave na območjih, kjer do naselij ni ustrezno urejene državne 
prometne infrastrukture. Izhodiščna vrednost projekta je 4.456.083 EUR.  
Oktobra 2018 je bil sklenjen sporazum o sofinanciranju ureditve občinskih cest ob državni meji z 
Republiko Hrvaško na območju Občine Razkrižje. Potem, ko bo Občina Razkrižje skladno s 
sporazumom pripravila projektne naloge, bo Direkcija RS za infrastrukturo nadaljevala s postopki. 
Projektne naloge je Občina Razkrižje že posredovala na DRSI in so trenutno v pregledu.  
Med Občino Metlika in Direkcijo RS za infrastrukturo je bil januarja 2019 sklenjen sporazum o 

sofinanciranju ureditve treh občinskih cest na Brezovici in občinske ceste proti Kamenici. V oktobru 2019 

je bila zaključena obnova občinske ceste JP 755222 Vidošiči – Kamenica, ki v celoti poteka po 

slovenskem ozemlju. Preostale tri ceste na območju Brezovice se trenutno ne bodo izvajale, ker 

prečkajo zemljišče Republike Hrvaške. 


