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Številka: 00400-4/2018/32

Datum: 31. 1. 2019

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA:   Poročilo o dosedanjih aktivnostih, povezanih z implementacijo arbitražne razsodbe o meji 
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško – NOVO GRADIVO

1.    Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13-ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike 

Slovenije na   svoji seji   pod točko … sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o dosedanjih aktivnostih, povezanih z 

implementacijo arbitražne razsodbe o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Stojan Tramte

GENERALNI SEKRETAR                                                                    

Sklep prejmejo: 

Kabinet predsednika vlade

Generalni sekretariat vlade

Člani Medresorske delovne skupine za implementacijo arbitražne razsodbe

Priloga:

Predlog sklepa-

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:

Stojan Tramte, generalni sekretar vlade

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:

Gradivo predstavlja poročilo o dosedanjih aktivnostih v zvezi z implementacijo arbitražne razsodbe.

6.    Presoja posledic za:
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a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih DA/NE

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

c) administrativne posledice DA/NE

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

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE

e) socialno področje DA/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

DA/NE

7.a     Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunuI.

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 2

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov DP

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov OP

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov DP

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov OP

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna 

sredstva

Finančne posledice za državni proračunII.

II.a      Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Ime proračunskega 

uporabnika

Šifra in naziv 

ukrepa, projekta

Šifra in naziv 

PP

Znesek za 

tekoče leto (t)

Znesek za

t + 1

SKUPAJ

II.b      Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 

uporabnika

Šifra in naziv 

ukrepa, projekta

Šifra in naziv 

PP

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
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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

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

Skupnost občin Slovenije SOS DA/NE

Združenje občin Slovenije ZOS DA/NE

Združenje mestnih občin Slovenije ZMOS DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

v celoti,

večinoma,

delno,

niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani:

9.     Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE

(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

(Če je odgovor DA, navedete:

Datum objave:

V razpravo so bili vključeni:

nevladne organizacije,

predstavniki zainteresirane javnosti,

predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev:

Upoštevani so bili:

v celoti,

večinoma,

delno,

niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano …

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 

predpisa.

10.   Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
DA/NE

11.   Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Stojan Tramte
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generalni sekretar



PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13-ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike 

Slovenije na … svoji seji dne … pod točko … sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o dosedanjih aktivnostih, povezanih z 

implementacijo arbitražne razsodbe o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Stojan Tramte

GENERALNI SEKRETAR                                                                                                  

Sklep prejmejo: 

Kabinet predsednika vlade

Generalni sekretariat vlade

Člani Medresorske delovne skupine za implementacijo arbitražne razsodbe
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Poročilo o dosedanjih aktivnostih, povezanih z implementacijo arbitražne 

razsodbe o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

Imenovanje koordinacijske skupine, njene naloge in delovanje

Z namenom stalnega delovanja na področju implementacije arbitražne razsodbe je bila dne 6. 7. 2017 

imenovana Medresorska koordinacijska skupina za implementacijo končne razsodbe arbitražnega 

sodišča o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Del članstva medresorske 

koordinacijske skupine je bil zaradi nastopa nove vlade in posledično nekaterih kadrovskih sprememb 

spremenjen s sklepoma Vlade RS dne 4. 10. 2018 in 18. 10. 2018.  

Koordinacijska skupina deluje na dveh nivojih. 

Naloge medresorske koordinacijske skupine so:

oblikovanje predlogov, usmeritev in konkretnih nalog za usklajeno delovanje državnih organov 

na področju implementacije končne razsodbe arbitražnega sodišča,

priprava konkretnega akcijskega načrta za implementacijo s konkretnimi zadolžitvami in roki,

usklajevanje in usmerjanje celovitega ter sprotnega informiranja prebivalcev na območju, 

katerega neposredno zadeva končna razsodba arbitražnega sodišča, in zagotavljanje 

usklajenega reševanja posameznih odprtih vprašanj,

priprava rednih poročil o izvajanju implementacije končne razsodbe arbitražnega sodišča.

V okviru koordinacijske skupine deluje tudi medresorska delovna skupina, katere naloge so: 

priprava konkretnih ukrepov na področju dela posameznih resorjev,

priprava konkretnih zakonskih aktov potrebnih za implementacijo končne razsodbe 

arbitražnega sodišča in usklajeno izvajanje,

izvajanje drugih nalog potrebnih za izvedbo končne razsodbe arbitražnega sodišča, ki jih 

sprejme Vlada Republike Slovenije ali Medresorska koordinacijska  skupina.

Delovna skupina je v skladu s 3. odstavkom 7. člena Arbitražnega sporazuma med Republiko

Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki določa: » Pogodbenici v šestih mesecih po sprejetju razsodbe 

ukreneta vse potrebno za njeno izvajanje, vključno s spremembo nacionalne zakonodaje, če je to 

potrebno«,  pristopila k pripravi pravnih podlag za implementacijo arbitražne razsodbe.

V zvezi z implementacijo arbitražne razsodbe je vlada potrdila in v sprejem državnemu zboru 

posredovala naslednje predloge zakonov:
Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na 
podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške 
(ZUVRAS)
Predlog zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (ZEDMRH)
Predlog zakona o spremembah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1D)
Predlog zakona o spremembah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2B)
Predlog zakona o spremembah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
Predlog zakona o dopolnitvah  zakona o ohranjanju narave in
Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in 
epikontinentalnem pasu RS

Pri sprejemanju zakonodaje, obiskih prebivalcev in pri reševanju konkretnih situacij so bili aktivno 

vključeni župani in županje občin ter načelniki in načelnice upravnih enot. Tako predstavniki občin kot 

tudi upravnih enot so bili ključna vez med prebivalci in Vlado RS.

IZVRŠEVANJE  ZAKONA O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ ZARADI UREDITVE 
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DOLOČENIH VPRAŠANJ ZARADI KONČNE RAZSODBE ARBITRAŽNEGA SODIŠČA 
(ZUVRAS)

Vsa implementirana zakonodaja je postala del rednih nalog in pristojnosti pristojnih organov in glede 

njihovega izvrševanja ni bilo posebnosti. Posebne pozornosti je bil deležen ZUVRAS, ki se je 

neposredno dotikal najpomembnejšega vidika implementacije arbitražne razsodbe – prebivalcev, na 

katere je imela neposreden vpliv. Spodaj je podano skupno poročilo, pripravljeno na podlagi 

prispevkov posameznih resorjev. 

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

Ministrstvo za zunanje zadeve je bilo neposredno vključeno v izvajanje 17. člena Zakona o ureditvi 

določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma 

med Vlado RS in Vlado RH (ZUVRAS), ki se nanaša na finančno pomoč pri izbiri prebivališča. 

Sicer pa predstavniki ministrstva tematiko v stikih doma in v tujini smiselno nagovarjajo. Pripravljajo 

gradiva za pogovore visokih predstavnikov države s tujimi sogovorniki. Strokovno pomoč nudijo tudi 

drugim resorjem in različnim državnim organom

Ministrstvo je preko Stalne misije Republike Slovenije pri Združenih narodih z verbalno noto številka 

016/18 z dne 14.2.2018 generalnega sekretarja Združenih narodov kot depozitarja Konvencije 

združenih narodov o pravu morja iz leta 1982 (UNCLOS) obvestilo, da je bila meja med Republiko 

Slovenijo in Republiko Hrvaško na kopnem in morju določena s končno razsodbo z dne 29. junija 

2017. Slovenija je v verbalni noti posredovala podatke o določitvi meje v Piranskem zalivu, razmejitvi 

teritorialnega morja in območju stika, kot tudi o režimu za uporabo morskega območja stika. Verbalna 

nota je bila s strani sekretariata distribuirana državam pogodbenicam UNCLOS.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

Zavod za zdravstveno zavarovanje je nosilec obveznega zavarovanja (zakon predvideva ohranitev 

vseh pravic, ki izhajajo iz zdravstvenega zavarovanja, tudi za posameznike, ki jih je zajela arbitraža).

Po poizvedovanju ZZZS na svojih območnih enotah niso zaznali težav v zvezi s postopki, ki bi bili 

povezani z uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Ministrstvo za finance je sodelovalo predvsem pri izvajanju naslednjih členov ZUVRAS: 

- 16. člen (nadomestilo zaradi zmanjšanega obsega vračila trošarine) - državljanom Republike 

Slovenije, ki imajo v uporabi kmetijsko ali gozdno zemljišče, ki je na podlagi razsodbe del ozemlja 

Republike Hrvaške (zato za ta zemljišča v prihodnje ne bodo več mogli uveljavljati vračila trošarine) in 

so v letu 2017 uveljavljali vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo na podlagi 94. 

člena Zakona o trošarinah (Uradni list št. 47/16) se omogoča pravica do izplačila enkratnega 

nadomestila zaradi zmanjšanega obsega vračila trošarine;

V zvezi z izvajanjem 16. člena ZUVRAS je bilo do 30. novembra 2018 iz naslova nadomestila zaradi 

zmanjšanega obsega vračila trošarine prejetih 29 vlog, ki so bile vse rešene. Vse vloge, razen ene, so 

bile rešene pozitivno.

 - 23. člen (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) – za stavbna zemljišča na ozemlju, ki 

na podlagi razsodbe ni več del ozemlja Republike Slovenije, se nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča ne odmerja; 

24. člen (sorazmerna odmera dajatev) - za zemljišča, ki na podlagi razsodbe niso več del -

ozemlja Republike Slovenije, se letne dajatve, ki izhajajo iz nepremičnine, odmerijo sorazmerno času, 

ko je zemljišče še bilo del ozemlja Republike Slovenije; če je bila izdana odločba, ki s tem izhodiščem 

ni skladna, se izda nova;
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- 25. člen (dohodnina) – ohranitev statusa rezidentstva za potrebe odmere dohodnine za osebe, 

ki so bile na dan 28. junija 2017 v skladu z Zakonom o dohodnini rezidenti na ozemlju, ki na podlagi

razsodne bi več del ozemlja Republike Slovenije, dokler zavezanec ne dokaže, da je davčni rezident 

Republike Hrvaške;

- 27. člen (izvzem iz obdavčitve in izvršbe ter iz dohodka za uveljavljanje pravice iz javnih 

sredstev) – od dohodkov iz 4., 6., 11., 14., 15., 16., 17., 20. in 21. člena zakona se ne plača 

dohodnine.

V zvezi z izvajanjem 27. člena ZUVRAS je bilo s strani Finančne uprave Republike Slovenije dne 27. 

3. 2018 izdano pojasnilo izplačevalcev glede obveznosti poročanja davčnemu organu, in sicer, da 

izplačevalci dohodkov, ki so na podlagi 27. člena ZUVRAS oproščeni dohodnine, nimajo obveznosti 

predložitve obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) davčnemu organu, poleg tega pa tudi niso 

zavezani k avtomatičnemu dajanju podatkov davčnemu organu na podlagi 337. člena Zakona o 

davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – 

ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H). V zvezi 

z izvajanjem 27. člena ZUVRAS je bil dne 21. 6. 2018 v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od 

dohodka iz dejavnosti, na podlagi katerega je mogoče pri davčnem obračunu akontacije dohodnine od 

dohodka iz dejavnosti transparentno prikazati tudi dohodke, prejete na podlagi ZUVRAS.

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

Ministrstvo za pravosodje spremlja izvajanje nastavitev in dopolnitev zemljiške knjige, ki se je v  letu 

2018 zaradi arbitražne razsodbe začela na teh območjih. Z nastavitvijo zemljiške knjige bodo pristojna 

okrajna sodišča v zemljiški knjigi vodila nepremičnine in pravice in druga pravna dejstva o teh 

nepremičninah, ki so na slovenskem ozemlju. 

Najobsežnejša nastavitev zemljiške knjige povezane z implementacijo arbitražne razsodbe poteka na 

Okrajnem sodišču v Črnomlju, in sicer se v okviru tega sodišča  nastavlja zemljiška knjiga za celotno 

katastrsko občino Sekuliči; nastavitev obsega vpis in ugotavljanje lastnikov za 643 zemljiških parcel. 

Nastavitev zemljiške knjige poteka kontinuirano. Vrhovno sodišče RS je na predlog predsednice 

Okrožnega sodišča v Novem mestu in ob podpori ministra za pravosodje odobrilo predsednici 

Okrajnega sodišča v Črnomlju dodatno kadrovsko pomoč za 3 leta z namenom, da se postopek 

nastavitve zemljiške knjige k.o. Sekuliči opravi v najkrajšem možnem času.

Prav tako se je že začela nastavitev zemljiške knjige v okviru Okrajnega sodišča v Lendavi (Mirišče), 

na tem območju je bilo potrebno prehodno nastaviti zemljiški kataster, saj Republika Slovenije za to 

območje ni vodila ne zemljiške knjige in ne zemljiškega katastra. Zemljiški kataster je bil v zadnjih 6 

mesecih nastavljen, posledično je Okrajno sodišče v Lendavi tudi na tem območju že začelo po uradni 

dolžnosti postopek nastavitve zemljiške knjige. Okrajno sodišče v Lendavi v postopku nastavitve 

zemljiške knjige nastavlja 140 parcel v katastrski občini Hotiza.

Prav tako pa tudi v okviru Okrajnega sodišča v Sežani vodijo nastavitve zemljiške knjige, ki so 

posredno povezane z implementacijo arbitražne razsodbe in določitvijo meje, vendar gre zgolj za 

posamezne parcele, za katere so ugotovili, da so vpisane v zemljiški kataster in tako začeli s 

postopkom nastavitve zemljiške knjige po uradni dolžnosti.

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z MZZ pripravilo spremembo Pomorskega zakonika 

vezano na zunanjo morsko mejo. Hkrati je MZI sodeloval pri oblikovanju 22. člena ZUVRAS, ki ureja 

vprašanja, povezana s financiranjem oziroma sofinanciranjem dostopnih cest do stanovanjskih 

objektov prebivalcev ob državni meji z Republiko Hrvaško. Za  sofinanciranje sta zaprosili Občina 

Metlika in Ilirska Bistrica, postopki so v teku.
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Na področju cestne in železniške infrastrukture ministrstvo ni prilagajalo pravnih aktov.

Vezano na določeno mejno črto, ki jo je vlada s Sklepom o evidentiranju državne meje z Republiko 

Hrvaško v evidenci državne meje sprejela konec leta 2017 in jo s tem prevzela v svoj pravni red, tudi 

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ni pripravljala aktov oziroma urejala baz podatkov (baza 

cestnih podatkov BCP), ker potreb po urejanju aktov in stanja evidenc ni. Stanje evidenc o podrobnem 

poteku državnih cest bodo uskladili, ko bo na državni meji izvedena demarkacija (geodetska določitev 

meje na terenu - mejni kamni) oziroma ko bo urejena dokončna odmera parcel v delu, kjer potekajo 

državne ceste. 

Geodetski institut Slovenije (GIS) je izdelal Slovensko pomorsko karto TRŽAŠKI ZALIV 03, tretja 

izdaja maj 2018, kjer je vrisana  meja v skladu z arbitražno razsodbo. 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ni vsebin s področja uveljavljanja mejne črte z 

Republiko Hrvaško zaradi arbitražne razsodbe. Tako tudi ni bilo postopkov v zvezi s tem. 

V okviru Direktorata za regionalni razvoj pa se v skladu s 30. členom Zakona o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16; v nadaljevanju besedila: zakon) vodi 

postopek, kjer se bo vlagatelju dodelila finančna spodbuda, kot nujni ukrep regionalne politike v 

posebnih nepredvidljivih okoliščinah do skupne višine 200.000,00 EUR, kot državna pomoč po pravilu 

»de minimis«. Po podpisu odločbe je potrebno potrditi NRP v državnem proračunu in zagotoviti 

sredstva za izvedbo projekta v letu 2019.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport že v času implementacije razsodbe ni zaznalo nobenih 

težav ali problemov na območju, ki je bilo predmet arbitražne razsodbe. Skladno s tem tudi pri 

uveljavljanju mejne črte z Republiko Hrvaško ne zaznava in v prihodnje tudi ne pričakuje težav. Na 

področju izobraževanja, kjer bi lahko potencialno prihajalo do izzivov (lokacije šol in šolskih okolišev) 

je bilo sodelovanje z Republiko Hrvaško vse od 90-ih let 20. stoletja urejeno na podlagi protokola o 

sodelovanju. Prvi tovrstni sporazum je bil podpisan za šolsko leto 1992/93. Protokol o sodelovanju 

med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na področju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 104/2010 z 

dne 23. 12. 2010) je bil že osmi po vrsti in je veljal do vstopa Hrvaške v EU, saj je pravica do 

izobraževanja, vezana na državljanstvo EU in se lahko državljani ene in druge države članice šolajo 

pod enakimi pogoji na obeh straneh. Omenjeni protokoli so bili namreč oblikovani in sprejeti ravno z 

namenom reševanja vprašanja učencev in dijakov iz obmejnih zaselkov, saj so jim omogočali šolanje 

v vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki je bil lokacijsko najbližji njihovemu prebivališču neodvisno od 

tega v kateri republiki so fizično prebivali.		

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Ministrstvo za kulturo v času implementacije razsodbe ni zaznalo nobenih težav ali problemov na 

področju, ki je bilo predmet arbitražne razsodbe. 

SLUŽBA VLADE ZA RAZVOJ IN KOHEZIJO

Služba Vlade RS za razvoj in kohezijo v času implementacije razsodbe ni zaznala nobenih težav ali 

problemov na področju, ki je bilo predmet arbitražne razsodbe. 
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MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Ministrstvo za obrambo v ZUVRAS ni imelo posebnih določil iz svojih pristojnosti in hkrati tudi ni 

zaznalo nobenih težav ali problemov na področju, ki je bilo predmet arbitražne razsodbe. 

Pri pripravi strokovnih podlag s področja kartografije deluje medresorska delovna skupina, ki skrbi tudi 

za ustrezen zajem podatkov, skladno z mejno črto, določeno z arbitražno razsodbo.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v okviru ZUVRAS pristojno za 12 členov (6. do 15. 
člen, 21. in 29. člen). MKGP je za te člene pripravil opise z navodili in vlogami, kjer je bilo to smiselno, 
za objavo na E-portalu. 

Kmetijska zemljišča (6. člen)

SKZG je na območju Upravne enote Lendava  prejel 32 vlog v skupni površini 100,3537 ha. V 
13 primerih stranke želijo samo zakup, v 13 primerih so označile tako nakup kot zakup, v 4 
primerih podatka ni in v 2 primerih stranke želijo samo nakup (1,6370 ha). Dve stranki sta 
podali pisno izjavo, da nadomestnih zemljišč ne želita. Na območju Upravne enote Piran je en 
upravičenec zahtevek napovedal.

Evidenco nakupov oz. zakupov po drugem odstavku tega člena vodijo upravne enote, pravica 
o nakupu ali zakupu preneha s koncem leta 2022.

SKZG mora zagotoviti upravičencem zemljišča - stroški so bili ocenjeni ob sprejemu zakona 
na 200.000 eur. Potencialnega tveganja zaradi odpovedi zakupnih pogodb in stroškov 
povezanih s tem (tožbe) ni mogoče oceniti.

MKGP je pripravil in posredoval pojasnilo o načinu ravnanj na podlagi 6. člena ZUVRAS.

Zakupne pogodbe SKZG, stavbna pravica (7. in 8. člen:)
Rok za podpis pogodb za zakup je potekel 30. 12. 2018, prodaja zemljišč s stavbno pravico ni 
časovno omejena.

Načrtovanje preselitve kmetije (9. člen)
MKGP je do sedaj prejel in obravnaval eno vlogo Občine Metlika za preselitev kmetije, ki je 
bila pozitivno rešena. MKGP je občini odobril vračilo sredstev za stroške priprave 
prostorskega načrta v višini 13.908 eur. 

Rok za podajo pobud poteče 30. 12. 2019.

Ukrepi kmetijske politike, uveljavljanje izjemnih okoliščin in nadomestil zaradi izjemnih 

okoliščin (10. in 11. člen)
MKGP je seznanil vse upravne enote s seznamom o površinah, na katerih so nosilci 
kmetijskih gospodarstev na zbirni vlogi 2017 uveljavljali ukrepe kmetijske politike v RS, ki na 
podlagi razsodbe arbitražnega sodišča niso  del ozemlja Republike Slovenije.

AKTRP je poslala upravičencem predizpolnjene vloge, pregledala prejete vloge, izdala 
odločbe in izplačala 237.897,34 eur.

Izdanih je bilo 81 odločb o priznanju izjemne okoliščine v zvezi z izvzetjem plačilnih pravic v 
nacionalno rezervo in 81 odločb o priznanju izjemne okoliščine za kmetijsko okoljska 
podnebna plačila ter za plačila za ekološko kmetovanje.

Škode po naravnih nesrečah (12. člen)
Uprava za zaščito in reševanje je škodo po suši v letu 2017 ocenila na 23 enotah (GERK), 
katerim pomoč bi bila izplačana v skladu z določbami 12. člena ZUVRAS. Po prejemu 
podatkov in preveritvi vlog glede zahtevkov je bilo ugotovljeno, da oba vlagatelja, ki 
gospodarita s temi GERKi do pomoči, zaradi neizpolnjevanja drugih pogojev, nista 
upravičena. Izplačil v skladu z 12. členom ZUVRAS posledično ni bilo.

Izplačilo ukrepov kmetijske politike za leto 2017 (13. člen)
Za namen izplačil ukrepov kmetijske politike za leto 2017 se je pri izdaji odločb upoštevalo 
površine, ki so bile prijavljene v zbirni vlogi za leto 2017 (stanje pred arbitražno razsodbo). 
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Nadomestilo za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu (14. člen)
Do 27. 11. 2018 je MKGP prejel dve vlogi. Ena vloga je bila zavrnjena, ker ni bilo mogoče 
dokazati, da je škodo povzročilo tuje plovilo. Druga vloga je bila odobrena in sicer v višini 816 
eur. Odobrena vloga je v postopku izplačila na MKGP in bo izplačana najkasneje do konca 
letošnjega leta.

Nadomestilo zaradi oviranega gospodarskega ribolova (15. člen)
Postopek prejema in odobritve/zavrnitve vlog je v letu 2018 potekalo v dveh fazah (za prvo in 
drugo polletno obdobje). V prvem sklopu je MKGP prejel 65 vlog, med katerimi jih 9 ni 
izpolnjevalo zakonskih pogojev (in so bile zavrnjene). 56 vlog je izpolnjevalo zakonsko 
določene pogoje in so bile tako upravičene do nadomestila zaradi izpada dohodka v prvem 
šestmesečnem obdobju. Skupna vrednost nadomestil iz prvega sklopa je znašala 87.750,02 
eur. Izplačila so bila izvedena do 18. 9. 2018. 

V drugem sklopu je MKGP prejel 65 vlog, med katerimi tri niso izpolnjevale zakonskih pogojev 
in so bile zavrnjene. Odobrenih je bilo 62 vlog. Skupna vrednost nadomestil iz tega sklopa 
znaša 95.500,01 eur.
V letu 2019 bo MKGP v skladu z zakonskimi določbami moral izvesti postopke za izplačila še 
za dve šestmesečni obdobji.

Pravna pomoč ribičem (21. člen)
Vlada je na predlog MKGP sprejela uredbo, na podlagi katere so se vzpostavili postopki za 
zagotavljanje pravne pomoči ribičem, zoper katere Republika Hrvaška vodi postopke zaradi 
izvajanja ribolova na zanjo »spornem« območju.

MKGP zagotavlja sredstva za plačilo odvetniških storitev vezano na pravno pomoč ribičem. 
Glede na razpoložljive podatke je vloženih že preko 220 ugovorov zoper hrvaške policijske in 
inšpekcijske kazni, medtem ko nove kazni še vedno prihajajo. Za opravljanje pravne pomoči 
ribičem je bilo v lanskem proračunu izplačano 48.014,76 evrov, nadaljnja ocena teh stroškov 
ni mogoča. 

MKGP je na podlagi arbitražne razsodbe pristopil k spremembi predpisov iz svojega resorja:
z Zakonom o spremembah Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 69/17) je prenehala -
veljati Uredba o določitvi območja ribolovnega morja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
2/06) in se je prenehal uporabljati Odlok o morskem ribištvu (Uradne objave občin Ilirska 
Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 42/87 in 1/94, Primorske novice);
z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18) je bil -
določen postopek uveljavljanja izjemnih okoliščin za površine, na katerih po arbitražni 
razsodbi slovenski državljani ne morejo več uveljavljati ukrepov kmetijske politike; 
na področju gozdarstva: uskladitev gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot:-
izdelana oziroma posodobljena je bila digitalna karta gozdnogospodarskih območij.

Navedba vsebinskih področij in tujih inštitucij, kjer naj bi se posodobitev še izvedla:

- Sprememba odloka o gozdnogospodarskih območij v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 31/03 in 44/03 – popr.), kjer se spremeni priloga: Karta gozdnogospodarskih območij. 

- Sprememba površin in kart vseh obstoječih načrtov gozdnogospodarskih enot, ki se jim je 
površina spremenila z arbitražno razsodbo (sprememba vseh pravilnikov gozdnogospodarskih 
načrtov, katerih meja je tudi meja z Republiko Hrvaško), brez spremembe vsebine oz. ukrepov.

- Nacionalni načrt s področja gospodarjenja z gozdovi Slovenije, po uredbi EU 2018/841 
(LULUCF) in na podlagi stanja slovenskih gozdov (lesna zaloga, površina, prirastek,…), določi 
referenčno vrednost za obračunavanje emisij oziroma ponorov toplogrednih plinov. 

- Mednarodno poročanje za Forest resources assessment (FRA) v okviru FAO. Poročilo bo 
vključevalo podatke o površini gozdov z upoštevanjem arbitražne razsodbe in bo FAO poslano do 
konca meseca februarja 2019.

MKGP je v javnem spletnem pregledovalniku zemljišč registra kmetijskih gospodarstev (in v z njim 
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povezanimi evidencami in aplikacijami) vnesel državno mejo, ki je bila uradno objavljena po arbitraži. 

V vseh prostorskih evidencah, ki so bile uporabljene za ukrepe kmetijske politike za leto 2018, je že 

upoštevana meja določena z arbitražno razsodbo. V aplikacijah MKGP se je državna meja pričela 

uporabljati v začetku januarja 2018. V Sistemu za spremljanje ribiških plovil (računalniški program 

VMS, ki ga vodi MKGP) je MKGP vrisal novo mejo na morju.

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je od uveljavitve 
sodbe arbitražnega sodišča dalje opravljal nadzor na celotnem ozemlju Republike Slovenije. V tem 
obdobju je obravnaval 639 primerov kršitev, to je izvajanje ribolova hrvaških ribičev v slovenskem 
morju. O vseh primerih je bila obveščena Republika Hrvaška in tudi Komisija Evropske unije. 

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) je 

na podlagi tretjega do petega odstavka 30. člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike (Uradni 

list RS, št. 11/18) v zvezi z izvajanjem petega odstavka 10. in 11. člena ZUVRAS upravičencem 

izplačala nadomestila, ki so bila dodeljena kot pomoč de minimis po Uredbi 1408/2013/EU (»Enkratna 

pomoč de minimis za nadomestilo zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z odločitvijo arbitražnega sodišča o 

meji med Slovenijo in Hrvaško«, št. priglasitve: K-M003-2399253-2018).

Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, dodeljenih na podlagi Uredbe 1408/2013/EU, ki 

se odobri in izplača upravičencu, ne sme presegati 15.000 evrov v kateremkoli obdobju treh 

proračunskih let. Nadomestilo se ustrezno zniža, če se na podlagi podatkov iz poizvedbe o že 

dodeljenih pomočeh de minimis ugotovi, da bi z odobritvijo nadomestila bile presežene zgornje meje iz 

uredb EU o pomoči de minimis. 

Agencija je naredila grafične preseke kmetijskih površin, na osnovi katerih je ugotovila, kolikšen del 

površin, ki so prej bile na slovenski strani in so jih kmetje uveljavljali v zbirni vlogi za leto 2017, je po 

arbitraži na hrvaški strani in jih zato kmetje ne morejo več uveljavljati. Agencija je nato na osnovi 

razpoložljivih podatkov (zbirna vloga za leto 2017 in izdane odločbe o pravici do sredstev za ukrepe 

kmetijske politike za leto 2017) 83 nosilcem kmetijskih gospodarstev (dne 30. 3. 2018) poslala 

predizpolnjen obrazec za sporočanje izjemnih okoliščin za ukrepe kmetijske politike (10. člen 

ZUVRAS) in vlogo za nadomestilo zaradi izjemnih okoliščin (11. člen ZUVRAS). Ustrezno izpolnjene 

obrazce in vloge je na Agencijo vrnilo 81 prejemnikov, ki jim je Agencija nato lahko priznala izjemno 

okoliščino. 

Statistični podatki:

Število plačilnih pravic, ki so izvzete za vračilo v nacionalno rezervo v skladu s točko (b) prvega -

odstavka 31. člena Uredbe 1307/2013/EU, je 134,77.

Znesek za izplačilo, ki so ga upravičenci prejeli, je petkratnik vrednosti izplačil za leto 2017 za -

tisti delež zemljišč, ki so sedaj na Hrvaškem (136,12 ha zemljišč).

Nadomestila zaradi izjemnih okoliščin (11. člen ZUVRAS) so bila 81 nosilcem kmetijskih -

gospodarstev izplačana 9. 11. 2018 v skupnem znesku 237.897,34 evrov (po preveritvi že 

izplačanih de minimis zneskov).

Glede de minimis zneskov je Agencija ugotovila naslednje:-
dvema upravičencema je bila dodeljena de minimis pomoč po tej shemi v višini do zgornje o

meje, 15.000 evrov;
štirje upravičenci so v obdobju treh proračunskih let že prejeli podporo de minimis v o

kmetijstvu, in sicer:

pri enem upravičencu skupni znesek, vključno z izplačilom de minimis po shemi 

»Enkratna pomoč de minimis za nadomestilo zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z 

odločitvijo arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško« (št. priglasitve: K-

M003-2399253-2018), ni presegal omejitve 15.000 evrov kadarkoli v obdobju treh 

proračunskih let;

pri treh upravičencih bi bila z dodelitvijo predvidene de minimis pomoči presežena 

omejitev 15.000 evrov kadarkoli v obdobju treh proračunskih let, zato je bil (skladno z 

določili Uredbe z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o 

uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis

v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9)) odobren le ustrezno 
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nižji znesek pomoči, da ne bi prišlo do dodelitve nedovoljene pomoči. 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: SKZG) je na območju 
Upravne enote Lendava prejel 32 vlog za zemljišča v skupni površini 100,3537 ha. V 13 primerih 
stranke želijo samo zakup, v 13 primerih so označile tako nakup kot zakup, v 4 primerih podatka ni in 
v 2 primerih stranke želijo samo nakup (1,6370 ha). Dve stranki sta podali pisno izjavo, da 
nadomestnih zemljišč ne želita. SKZG je 16. 1. 2018 na Državno odvetništvo Republike Slovenije 
posredoval dokumentacijo (podatke o sklenjenih zakupnih pogodbah) glede zemljišč v k. o. Sečovlje 
(levi breg Dragonje) za potrebe zaščite interesov Republike Slovenije. SKZG sodeluje preko 
Državnega odvetništva Republike Slovenije kot en od upravljavcev zemljišč v lasti Republike Slovenije 
v postopkih nastavitev zemljiške knjige na območjih, ki so na podlagi arbitražne razsodbe pripadle 
ozemlju Republike Slovenije. Navedene postopke vodijo krajevno pristojna okrajna sodišča. V primeru 
k. o. Sekuliči, je SKZG na Državno odvetništvo posredoval pogodbe o nakupih, na podlagi katerih se 
bo na zemljiščih, ki bodo v Zemljiški knjigi Republike Slovenije vzpostavljena na novo, kot lastnica 
vpisala Republika Slovenija.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Sprejete so bile naslednje sprememb aktov z delovnega področja ministrstva:

Direktorat za okolje:
Zakon o dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-D) (Uradni list RS, št. 31/18),
Uredba o spremembi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni 
list RS, št. 47/18),
Uredba o spremembah Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 
48/18),
Uredba o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 54/18),
Uredba o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 47/18).

Podatki so bili popravljeni v bazah podatkov, ki jih ima Agencija RS za okolje. Sprememba meje 

območij Natura 2000 je bila posredovana Evropski komisiji, kjer pa (še) ni bila sprejeta (to naj bi 

naredili v letu 2019, najkasneje do septembra).

Direktorat za vode in investicije:

Sprejet je bil Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in 

epikontinentalnem pasu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 31/18), ki je razveljavil tudi določbo

četrtega odstavka 13. člena Pomorskega zakonika.

Sprejete so bile naslednje spremembe podzakonskih predpisov (šlo je za črtanje prilog - publikacijskih

kart):
Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi vodnih teles podzemnih voda,
Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda,
Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z 
vodami 1. reda, ki jima pripadajo,
Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za 
življenje sladkovodnih vrst rib.

Prostorski podatki, ki upoštevajo pravilno mejo med Slovenijo in Hrvaško, kot je bilo določeno v 
arbitražnem postopku, so bili skupaj z ustreznimi metapodatkovnimi opisi poročani na "Central Data 
Repository" 31. avgusta 2018. O poročanju smo po elektronski pošti obvestili tudi predstavnike 
Evropske komisije.

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

1) Državni prostorski akti (DPA)

MOP DzPGS je decembra 2017 pripravil spremembe oz. prilagoditve območij štirih veljavnih državnih 
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prostorskih aktov (DPA). Podatki o območjih so bili prilagojeni podatku o meji zaradi arbitražne 

razsodbe, kot jo je zagotovil GURS. Izvzet je bil del območja, ki je segal preko državne meje.

DPA, katerih območje je bilo prilagojeno:

Naziv DPA Objava

Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto 

na odseku Krška vas–Obrežje

Uradni list RS, št. 34/01, 23/02, 110/02 - ZUreP-1, 

33/07- ZPNačrt, 80/10 - ZUPUDPP, 50/12

Uredba o lokacijskem načrtu za 

mednarodni mejni prehod Gruškovje

Uradni list RS, št. 43/03, 33/07 - ZPNačrt, 80/10 - 

ZUPUDPP, 75/10

Uredba o državnem lokacijskem načrtu 

za avtocesto na odseku MMP 

Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško

Uradni list RS, št. 71/06, 33/07 - ZPNačrt, 80/10 - 

ZUPUDPP

Uredba o državnem lokacijskem načrtu 

za mednarodni mejni prehod Zavrč

Uradni list RS, št. 34/07, 80/10 - ZUPUDPP

Prostorski podatki o spremenjenih oz. prilagojenih območjih veljavnih DPA so bili dostopni preko 

spletne strani MOP dne 12. 1. 2018, kjer so na voljo vsem uporabnikom (občine, komercialni 

ponudniki njihovih GIS storitev, izdelovalci prostorskih aktov itd.).

2) Pomorski prostorski načrt

RS je dolžna v skladu z Direktivo 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 

vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 135) 

pripraviti pomorski prostorski načrt. Pri pripravi tega načrta so oz. bodo upoštevani podatki o meji 

zaradi arbitražne razsodbe, kot jo je zagotovil GURS.

V zvezi z mejo na morju se podatek o meji, kot jo je zaradi arbitražne razsodbe zagotovil GURS,

pojavlja pri oblikovanju kartografskih prikazov na 2 projektih:
Maritime Spatial Planning Platforma, ki objavlja t.i. country profiles, ki vsebujejo tudi prikaz ‒
območja, za katerega je država članica pristojna;
ESPON Interplace: podobno kakor zgoraj.‒

Agencija za okolje
Aktivnosti, ki so bile izvedene po izdelavi nove grafične evidence meje, se lahko strne v nekaj točkah:

Implementacija nove evidence državne meje znotraj GIS sistemov ARSO

Takoj, ko je bila grafična evidenca državne meje pripravljena na podlagi arbitražne razsodbe (konec 
leta 2017) je bila prevzeta v GIS sistem ARSO. Novo evidenco so uvozili v centralno GIS bazo ARSO 
in od takrat se dosledno uporablja:

· V spletnih GIS pregledovalnikih (Atlas okolja,…),

· Pri izdelavi statičnih kart za potrebe poročil, publikacij, prikazov na spletu,…,

· Ker običajni ponudniki spletnih kartografskih podlag ne upoštevajo dosledno nove državne 
meje (Google, Open street map,…), so izdelali lastno pregledno karto (z upoštevanjem 
Slovenske evidence državne meje),

· Za izdelavo novih uradnih in strokovnih prostorskih evidenc.

Prilagoditev uradnih evidenc v upravljanju ARSO novi evidenci državne meje

Prilagojeno: EPO, Natura 2000, življenjski prostor medveda delno Zavarovana območja.

Ni še prilagojeno: potresna nevarnost, naravne vrednote, klima karte, območja zrak (PM10, težke 
kovine,…)

Pri prilagajanju uradnih evidenc je treba opozoriti, da so vezane na določene pravne akte, zakone, 
pravilnike odloke, in je za njihovo prilagoditev potrebna usklajena aktivnost več dejavnikov. Poleg tega 
so nekatere vezane na prostorske enote, ki niso v pristojnosti agencije (meje občin, statistične regije).

Prilagojena so poročevalska območja novi evidenci državne meje za cone onesnaženosti zraka 
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(poročanje na EEA, direktiva za zrak), zavarovana območja se bodo po novem poročala prilagojeni
novi državni meji.

Področje hidroalarma in meteoalarma

V okviru programa EMMA, ki ga izvaja Evropska mreža državnih meteoroloških služb – EUMETNET 
EIG, katere članica sta tako Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) kot hrvaški Državni 
hidrometeorološki zavod (DHMZ), se za posamezne države na skupnem opozorilnem portalu 
www.meteoalarm.eu prikazujejo opozorila pred različnimi vremenskimi nevarnostmi. 

Arbitražno določena meja med Slovenijo in Hrvaško je bila s strani ARSO posredovana odgovornemu 
partnerju za izvajanje programa EMMA, avstrijskemu Osrednjemu zavodu za meteorologijo in 
geodinamiko (ZAMG). 

EUMETNET je gospodarsko interesno združenje, ustanovljeno po belgijskem pravu in ni neposredno 
vezano na Evropsko komisijo oziroma Evropsko unijo, saj vključuje tudi članice izven nje. Vse članice 
so obravnavane enakopravno, zato ZAMG pri izrisu meje enakovredno upošteva tako stališča ARSO 
kot stališča DHMZ. 

Direkcija za vode
Seznam slojev, ki so bili prilagojeni na novo državno mejo: 
- sloji Vodnega katastra,
- sloji NUV II in
- sloji NUMO 

Prostorski podatki prilagojeni na novo 
državno mejo

Ime sloja Opis sloja

VODNI KATASTER

DRSV_BIOREGIJE_OBM območja bioregij

DRSV_HGO_I hidrografska območja I. reda

DRSV_HGO_II hidrografska območja II. reda

DRSV_HGO_III hidrografska območja III. reda

DRSV_HGO_IV hidrografska območja IV. reda

DRSV_HIDROEKOREGIJE_OBM območja hidroekoregij

DRSV_VO_ADM_OBM vodna območja

DRSV_VO_OBM vodna območja

DRSV_VTM_PP_OBM prispevne površine vodnih teles morja

DRSV_VTM_VT_OBM vodna telesa morja

DRSV_VTPODZV_VT_OBM vodna telesa podzemnih voda

DRSV_VTVOD_PP_OBM prispevne površine vodnih teles

POROČANJE NUV2

GroundWaterBody vodna telesa podzemnih voda

RiverBasinDistrict vodna območja

SubUnit pod-enote

POROČANJE NUMO

SI_MSFD4Geo_Polygons_MRU poročevalske enote in morske vode

Geodetska uprava

Sprejet je bil Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 69/17). Na 
njegovi podlagi so bili nato izdani naslednji akti:

Uredba o poteku meje naselij ob državni meji z Republiko Hrvaško v skladu z razsodbo 
arbitražnega sodišča (Uradni list RS, št. 7/18);
Pravilnik o načinu evidentiranja državne meje z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 73/17);
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Sklep o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje (Uradni list 
RS, št. 80/17).

V zvezi z implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča je Geodetska uprava v evidenco 
zemljiškega katastra vpisala parcele, ki so prešle v državno območje Republike Slovenije.  Parcele je 
evidentirala v postopku nastavitve zemljiškega katastra za posamezna območja, ki so priključena k 
naslednjim katastrskim občinam:  2622 Topolovec, 2508 Snežnik, 1295 Loče, 1308 Velika dolina, 161 
Hotiza, 170 Pince.

O izvedeni nastavitvi zemljiškega katastra je Geodetska uprava obvestila sodišča, ki vodijo zemljiško 
knjigo. Po izvedeni nastavitvi zemljiške knjige, se bodo v zemljiški kataster pri novo nastalih parcelah, 
vpisali še lastniki parcel.

V primeru parcel, ki po odločitvi arbitražne komisije le v delu preidejo iz državnega ozemlja Republike 
Slovenije (prvi odstavek 4. Člena ZEDMRH), parcelacija teh parcel ni bila izvedena, ker s strani 
lastnikov parcel  ni bilo podanih zahtev za izvedbo parcelacije.

Kartografski prikaz meje z Republiko Hrvaško, ki ga je sprejela Vlada RS 21. 12. 2017, je upoštevan 
v naslednjih zbirkah (bazah podatkov):

- zbirka topografskih podatkov DTM (merilo 1:5000)
- državna topografska karta 1:50 000
- državne pregledne karte (1:250 000, 1: 500 000, 1: 750 000, 1. 000 000)
- baza geodetskih točk in
- spletni servisi, ki se nanašajo na te zbirke.
- Ortofoto ne vsebuje zarisa državne meje, prikazujejo pa območje še približno 250m prek meje 

(ponekod sega na hrvaško stran po celih listih TTN5).

Po evidentiranju v uradnih evidencah je Geodetska uprava podatke posredovala tudi v mednarodne 
organizacije in združenja, katerih članica je (združenje evropskih geodetskih uprav EurpGeographics
in OZN). Podatki so bili posredovani v naslednje mednarodne zbirke prostorskih podatkov:

- EuroGeographics panevropski izdelki : EuroRegional Map in EuroGlobal Map, EuroBoundary
Map EuroGeographics panevropske storitve: European Location Framework (ELF) in 
European Location Services (ELS),

- mednarodna zbirka administrativnih meja, ki jo vodi OZN (Second level administrative 
boundaries), ki podatke za Evropo  prevzema od EuroGeographicsa,

- Evropska komisija: podatki, ki jih izmenjujemo v skladu z dogovorom o posredovanju podatkov 
za potrebe ukrepanja ob naravnih nesrečah.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Ministrstvo za notranje zadeve ni imelo posebnih določil zakona iz svojih pristojnosti.

Policija pri svojem delu na področju varovanja državne meje uporablja geografske karte, ki jih 

oblikujejo drugi državni organi, natančneje Geodetski inštitut Republike Slovenije.  

Po poteku 6 mesečnega obdobja razglasitve sodbe arbitražnega sodišča je policija prevzela

zemljevide Slovenije in jih dala v uporabo vsem enotam policije. Zemljevidi so dnevno v uporabi

predvsem na morju, kjer policija od 30. 12. 2017 dalje skoraj vsakodnevno zaznava kršitve

nedovoljenega prestopa meje, ki jih storijo hrvaški ribiči ter obravnava mejne incidente, ki jih storijo 

pripadniki hrvaških varnostnih organov.

Policija je po objavi sodbe arbitražnega sodišča pozvala Agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex), 

da uporablja aktualne zemljevide državne meje na morju v sistemu EUROSUR, ki se izvaja na podlagi 

UREDBE (EU) št. 1052/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. oktobra 2013 o 

vzpostavitvi Evropskega sistema varovanja meja (EUROSUR).

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
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Ministrstvo za javno upravo je na podlagi ZUVRAS izvajalo predvsem potrebne aktivnosti za 

realizacijo 17. člena tega zakona. Ministrstvo je do 27.11.2018 prejelo skupaj 37 vlog za finančno 

pomoč pri izbiri prebivališča, ki se nanašajo na 96 oseb v višini 2.725.550,00 EUR in sicer iz območja 

Upravne enote Ljutomer 7, Metlika 6, Piran 24. Vlogo je vložilo 17 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: 7 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 34 odločb od tega:

6 vlog je bilo v celoti zavrnjenih (razlog je status nepremičnine - 1 vloga na UE Ljutomer in 1

vloga na UE Metlika ali pa neizpolnjevanje pogojev glede bivališča - 4 vloge na UE Piran),
2 vlogi sta bili umaknjeni (UE Piran),

19 vlogam je bilo v celoti ugodeno (2 UE Metlika, 3 UE Ljutomer in 14 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).

Od izdanih odločb je pravnomočnih 30, izplačila so bila izvršena na podlagi 26 odločb. Skupni znesek 

izplačil znaša 1.940.350,00 EUR. 

Na odločitev čakajo še 3 vloge, pri katerih se preverja, ali izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za 

dodelitev finančne pomoči pri izbiri prebivališča. Zoper izdane odločbe so bili sproženi 4 upravni spori. 

Poleg navedenih aktivnosti za izvajanje 17. člena  ZUVRAS je ministrstvo izvajalo potrebne aktivnosti 

tudi na drugih področjih in sicer:
na področju sistemskega urejanja organizacije in delovanja lokalne samouprave je ministrstvo -
v dogovoru z Službo za zakonodajo, ki je vodila celoten postopek prilagajanja slovenske 
zakonodaje arbitraži, pripravilo predlog sprememb Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij (ZUODNO). Zakon je bil spremenjen aprila 2018. 
glede na to, da arbitražna odločba ne vpliva na sistem oziroma področja naselij, Uredbe o -
teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/94, 8/96 in 
39/03) ni bilo potrebno spreminjati, so pa upravne enote na območjih, na katerih so se 
uveljavljale pravice na podlagi 17. člena ZUVRAS intenzivno pomagale strankam pri 
uveljavljanju pravic in vlaganju vlog po tem členu zakona.
na ministrstvu je bil tudi pripravljen neobvezen obrazec, kot pomoč strankam za uveljavljanje -
pravice do vračila plačila upravne takse za uveljavljanje pravic po tem zakonu v skladu  s 4. 
členom tega zakona. Obrazec je bil tudi preveden v madžarski in italijanski jezik.

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Arbitražna razsodba o meji z republiko Hrvaško na delovnih področjih MDDSZ nima vpliva na akte in 
baze podatkov, prav tako ne na tuje institucije, katerim bi bilo treba sporočiti popravke meje.
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