
       

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana T: 01 428 40 00
F: 01 428 47 33 
E: gp.mnz@gov.si
www.mnz.gov.si

Številka: 007-222/2015/41
Ljubljana, 12. 10. 2016
EVA 2014-1711-0033

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje –
predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi drugega odstavka 2. 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 … seji dne… sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o nadzoru državne meje (EVA 2014-1711-0033) in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru 
Republike Slovenije.

Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Priloge:
– Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje
– Ocena učinkov na varstvo osebnih podatkov za avtomatizirano preverjanje registrskih tablic na 

mejnih prehodih

Prejmejo:
– Ministrstvo za notranje zadeve
– Ministrstvo za finance
– Ministrstvo za pravosodje
– Ministrstvo za zunanje zadeve
– Ministrstvo za okolje in prostor
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za javno upravo
– Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti



– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

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:

� mag. Lado Bradač, generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge,
� mag. Zdravko Mele, pomočnik generalnega direktorja, Direktorata za policijo in druge 

varnostne naloge,
� Marjan Fank, generalni direktor policije
� mag. Tatjana Bobnar, namestnica generalnega direktorja policije

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

Zunanji strokovnjaka niso sodelovali

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

� mag. Vesna Györkös Žnidar, ministrica za notranje zadeve,
� Boštjan Šefic, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve,
� Andrej Špenga, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve,
� mag. Lado Bradač, generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge,
� mag. Zdravko Mele, pomočnik generalnega direktorja, Direktorata za policijo in druge 

varnostne naloge,
� Marjan Fank, generalni direktor policije,
� mag. Tatjana Bobnar, namestnica generalnega direktorja policije.

5. Kratek povzetek gradiva:

Predlagane spremembe in  dopolnitve Zakona o nadzoru državne meje prinašajo naslednje rešitve:

 Z vstopom Republike Hrvaške v Evropsko unijo se je upravni organ, pristojen za carinske 
zadeve umaknil z mejnih prehodov na kopenski meji med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško. Pristojnosti upravnega organa, pristojnega za carinske zadeve na mejnih prehodih, 
na katerih se carinski nadzor ne opravlja več, so se spremenile v delih, kjer je predhodno 
dajala soglasja k določenim upravnim aktom, ki jih je izdajala policija: odločba o določitvi 
območja mejnega prehoda, začasni mejni prehodi in mejni prehodi za določen krog oseb. S 
predlagano spremembo so mejni prehodi razdeljeni na tiste, kjer se še vedno opravlja tudi 
carinski nadzor, in na tiste, na katerih se ta nadzor ne opravlja več. 

 Za izvajanje izravnalnih ukrepov je bil do zdaj določen standard »utemeljene verjetnosti« 
prestopa notranje meje kot pogoj za izvajanje izravnalnih ukrepov. Po oceni predlagatelja 
zakona je bil postavljen previsoko, saj celo presega standard »verjetnosti«, ki se pri 
kazenskem postopku uporablja npr. pri izvajanju hišne preiskave. Na podlagi večletne 
prakse izvajanja izravnalnih ukrepov predlagana sprememba spreminja pogoje na stopnjo 
»verjetnosti«, da je oseba prestopila notranjo mejo. S tem se zagotavlja večja možnost 
izvajanja izravnalnih ukrepov v smislu nesistematične kontrole prestopa notranjih meja, 
posledično pa dopušča možnost uporabe prekrškovnih in kazenskopravnih dokaznih 
standardov pri konkretnih obravnavah prekrškov in kaznivih dejanj. Istočasno se bo s
predlaganimi spremembami poenotila terminologija, opredeljena v Zakonu o nalogah in 
pooblastilih policije – ZNNPol (npr. »če je glede na okoliščine mogoče pričakovati« namesto 
»sum«). Notranje meje s širitvijo EU, odpravljanjem vizumskih obveznosti državljanov tretjih 
držav in splošno globalizacijo postavljajo pred slovensko policijo velik varnostni izziv. Policija 
mora imeti jasna, učinkovita in v praksi izvedljiva pooblastila, da bo lahko odgovorila nanj. 
Izvajanje izravnalnih ukrepov na podlagi standardov, ki določajo izvajanje policijskih 



pooblastil, v celoti zagotavlja enako pravno varstvo kot do zdaj, istočasno pa še naprej v 
celoti zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. V okviru izvajanja izravnalnih ukrepov je 
mogoče v nekaterih primerih odstraniti carinsko oznako že pred prihodom pooblaščenih 
uradnih oseb organa, pristojnega za carinske zadeve, na kraj izvajanja postopka, s čimer se 
skrajša policijski postopek v takih primerih.

 Uredba (EU) št. 610/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti 
o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), Konvencije o 
izvajanju Schengenskega sporazuma, uredb Sveta (ES) št. 1683/95 in (ES) št. 539/2001 ter 
uredb (ES) št. 767/2008 in (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, je delno 
spremenila obveznosti kapitana ladje glede sporočanja podatkov o potnikih in posadki. 
Posledično je treba spremeniti določbe ZNDM-2, v katerih so predpisane sankcije za kršitve 
navedenih obveznosti. 

 Policija je v preteklosti večkrat na podlagi vloge Ministrstva za obrambo ustanovila začasni 
mejni prehod na vojaškem letališču Cerklje ob Krki. Za ustanovitev takega mejnega prehoda 
je morala pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za promet, ki pa se je v preteklosti izreklo 
za nepristojno za izdajo takih soglasij za vojaška letališča. S predlogom zakona soglasje ne 
bo več potrebno.

 Določata se upravičenost do nadomestila lastniku ali osebam, ki uporabljajo zemljišče na 
podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne 
pogodbe, in postopek uveljavljanja nadomestila, če je za opravljanje nalog nadzora državne 
meje potrebna uporaba zemljišč, ki onemogoča redno rabo zemljišča.

 Določata se omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist in postopek, če je za 
opravljanje nalog nadzora državne meje potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč, 
ki onemogoča redno rabo zemljišča in traja dlje kot 24 mesecev.

 Določa se sankcija za ravnanja, ki so v nasprotju z novim četrtim odstavkom 8. člena 
(poseganje v tehnična in druga sredstva ali onemogočanje njihove namestitve).

 Določa se pridobitev ocene vplivov na okolje ob namestitvi, uporabi, vzdrževanju ali 
shranjevanju tehničnih in drugih sredstev ter da se predvidi omilitvene ukrep, ki so nujni za 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja narave. Na ta način se upoštevajo tudi 
zahteve iz 6. člena Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (Direktiva 92/43/EGS).

 Vzpostavlja se evidenca nadomestil in služnosti v javno korist.

6. Presoja posledic za:
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  s redn ja 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.)

Predlagane dopolnitve Zakona o nadzoru državne meje bodo imele finančne posledice za državni 
proračun, vendar jih ni mogoče v celoti natančno oceniti. Finančne posledice za državni proračun so 
trenutno ocenjene na 2,58 milijona evrov. Predlog zakona nima posledic za druga javna finančna 
sredstva.

Predvidene so naslednje aktivnosti:

V letu 2016:
Vzpostavitev evidence nadomestil in služnosti v javno korist ter informatizacija postopka vodenja 
evidence – upravni modul – in povezave z dokumentnim sistemom SPIS1.45 – predviden strošek do 
20.000 evrov brez DDV.
Ministrstvo za notranje zadeve ima v proračunskem letu 2016 zagotovljena finančna sredstva za 
navedeno aktivnost.

V letu 2017 in 2018:
Za vodenje postopkov bodo upravne enote potrebovale štiri dodatne zaposlitve (svetovalec). 
Dodatne zaposlitve štirih uslužbencev upravnih enot so zajete v Enotnem kadrovskem načrtu za 
upravne enote v okviru Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2016 in 
2017, sprejetem s sklepom Vlade Republike Slovenije številka 10002-24/2015/39 z dne 10. 3. 2016. 
Zaradi navedenih zaposlitev na upravnih enotah ni treba spreminjati veljavnega enotnega 
kadrovskega načrta za upravne enote oziroma ta ostane nespremenjen.

Za upravne enote, ki bodo dela in naloge po tem zakonu opravljale z obstoječim kadrom (13 
upravnih enot), so za leti 2017 in 2018 predvidena sredstva za nadure v znesku 20.000 evrov letno.
Pravice porabe so že načrtovane v sprejetem proračunu za leto 2017, iz novembra 2015 in tudi že v 
predlogu sprememb proračuna za leto 2017 ter predlogu proračuna za leto 2018.

Z dopolnitvijo zakona se določajo upravičenci do finančnega nadomestila za obdobje dveh let, če je
za opravljanje nalog nadzora državne meje potrebna uporaba zemljišč, ki onemogoča redno rabo 
zemljišča. Ocenjeno je, da bodo nastali stroški v višini 280.000 evrov za izplačilo nadomestil v 
proračunskem letu 2017 (nadomestilo za obdobje november in december 2015 ter leto 2016) in 
stroški nadomestil v višini 240.000 evrov v proračunskem letu 2018 (nadomestilo za obdobje leta 
2017).

V proračunskem letu 2017 bodo nastali skupni stroški v višini 300.000 evrov.
V proračunskem letu 2018 bodo nastali skupni stroški v višini 260.000 evrov.

V letu 2019 in naprej:
Predlog zakona določa tudi odškodnino lastniku zemljišča zaradi omejitve lastninske pravice s 
služnostjo v javno korist, če je za opravljanje nalog nadzora državne meje potrebna uporaba 
zemljišč, ki onemogoča redno rabo zemljišča in traja dlje kot 24 mesecev. Predvideni postopki bi se 
začeli konec leta 2017 oziroma začetku leta 2018. Ocenjeno je, da bodo nastali skupni stroški v višini 
2 milijona evrov iz naslova odškodnin. Javno korist za ustanovitev služnosti bo ugotovila Vlada RS s 
sklepom za določeno obdobje obremenitve zemljišča s služnostjo (za 10 let), odškodnina pa se bo 
izplačevala na letni ravni za preteklo leto. To pomeni, da se bodo prve odškodnine izplačevale v 
proračunskem letu 2019 (za obdobje obremenitve s služnostjo v letu 2018). Na letni ravni je strošek 
odškodnin ocenjen na okoli 200.000 evrov.

V proračunskem letu 2019 in vse do leta 2028 bodo nastali skupni stroški v višini 2.000.000 evrov iz 
naslova odškodnin.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu



Tekoče leto 
(t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

260.000 200.000

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

/ / / /

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

Ministrstvo za 
notranje zadeve

(1711)

1711-08-0001
Zamenjava in 

dopolnitev 
informacijske opreme

7429
Investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje 

državnih 
organov

20.000

Ministrstvo za 
notranje zadeve

(1711)

1711-17-0001
Urejanje notranjih 

zadev

3431
Materialni 

stroški
/ 280.000

Ministrstvo za 
javno upravo

(3130)

3130-16-0001
Nudenje upravnih 

storitev strankam na 
UE 16/17

SPU62 
Plače 20.000

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

Tekoče 
proračunske 

rezerve - prazno

SKUPAJ



II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):

 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja 



izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju 
prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna.

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: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju 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

Osnutek predloga dopolnitev Zakona o nadzoru državne meje, in sicer del, ki se nanaša na področje 
dela policije, je bil objavljen na spletni strani policije (http://www.policija.si/) 28. maja 2015. Rok za 
pripombe je bil 20. junija 2016, vendar pristojna služba ni prejela nobenih pripomb. 

Osnutek predloga dopolnitev Zakona o nadzoru državne meje je bil, v delu, ki se nanaša na posege 
v lastninsko pravico zaradi začasnih tehničnih ovir, 16. februarja 2016 objavljen na Državnem 
portalu Republike Slovenije na spletni strani e-demokracije, kjer je imela zainteresirana javnost 
možnost podaje pripomb na osnutek zakona.

Na objavo sta se odzvali Ribiška zveza Slovenije in Lovska zveza Slovenije, ki sta predlagali 
oprostitev plačila koncesijskih dajatev oz. da bi bili upravičenci do nadomestila tudi koncesionarji. 

Tekom predhodnega usklajevanja predlog ni bil upoštevan. Ribiška zveza Slovenije in Lovska zveza 
Slovenije sta bili o razlogih za neupoštevanje seznanjeni 13. maja 2016.

V nadaljnjem medresorskem usklajevanju je bil upoštevan predlog Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, da se koncesionarjem, ki so zaradi postavljenih tehničnih ovir omejeni pri 
izvajanju koncesijskih obveznosti, v predlogu zakona določi pravna podlaga in postopek s katerim 



bodo koncesionarji opravičeni do oprostitve plačila dela (do 50%) koncesijske dajatve. 

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je 20. julija 2016 predlagal črtanje petega 
odstavka 8. člena predloga zakona, s katerim se izključuje zakonodaja s področja urejanja okolja in 
ohranjanja narave in predlagal, da se opravi presoja vplivov na okolje, saj tehnične ovire ogrožajo 
divjad in zaščitene živali.

Pojasnjeno je bilo, da takšna ureditev že izhaja iz veljavne zakonodaje oziroma 8. člena Zakona o 
nadzoru državne meje, dodatna izrecna izključitev pa je potrebna v izogib različnim razlagam 
veljavne zakonodaje. Prav tako 10. člen Zakona o ohranjanju narave določa, da se določbe zakona 
glede dolžnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ne uporabljajo pri 
ukrepih za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje, reševanja 
ljudi in premoženja ter izvajanju nujnih ukrepov obrambe države, policija pa v sodelovanju z Lovsko 
zvezo Slovenije izvaja preventivne ukrepe za zavarovanje divjadi in drugih prostoživečih živali.

V nadaljnjem usklajevanju z Ministrstvom za okolje in prostor je bil sprejeto določilo, ki nalaga 
policiji, da v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravi načrt in pridobi oceno vplivov na 
okolje ob postavitvi, namestitvi, uporabi, vzdrževanju ali shranjevanju tehničnih in drugih sredstev iz 
prvega odstavka 8. člena ZNDM-2, pri čemer se smiselno upošteva določila Pravilnika o presoji 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. V oceni se 
predvidi tudi že posamezne omilitvene ukrep, ki so nujni za ohranjanja biotske raznovrstnosti in 
ohranjanja narave.

Amnesty International Slovenije je 26. septembra 2016 podala pripombe na spremembe 8. člena in 
sicer glede opredelitve področja uporabe zakona in uporabe tehničnih sredstev, spremembe 29., 35. 
in 35.a člena, ki se nanašajo na uporabljene pravne standarde in 40. člen glede roka hrambe ter 
predlagal črtanje 12. točke 46. člena, ki določa sankcijo. Pripombe niso bile upoštevane, v obširnem 
odgovoru pa so bili pojasnjeni razlogi za predlagano ureditev.

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

                                                                                           Mag. Vesna Györkös Žnidar
                                                                                                       MINISTRICA

  

Prilogi:
– predlog sklepa vlade
– predlog zakona



Na podlagi drugega odstavka 2. 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 … seji dne… sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
nadzoru državne meje (EVA 2014-1711-0033) in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike 
Slovenije.

Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Prilogi:
– Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje
– Ocena učinkov na varstvo osebnih podatkov za avtomatizirano preverjanje registrskih tablic na mejnih 

prehodih

Prejmejo:
– Ministrstvo za notranje zadeve
– Ministrstvo za finance
– Ministrstvo za pravosodje
– Ministrstvo za zunanje zadeve
– Ministrstvo za okolje in prostor
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za javno upravo
– Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo



PREDLOG
 (EVA 2014-1711-0033)

ZAKON 

o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Zakon o nadzoru državne meje velja od leta 2007 (Uradni list RS, št. 60/07, v nadaljnjem besedilu: 
ZNDM-2). Določbe so bile oblikovane zaradi dokončne uskladitve pravnega reda Republike Slovenije s 
pravnim redom Evropske unije na področju nadzora meje. Določil je organe, pristojne za izvajanje 
Zakonika o schengenskih mejah, in uzakonil rešitve za izvajanje nadzora prihodnjih notranjih meja 
oziroma način izvajanja mejne kontrole na notranjih mejah Evropske unije v t. i. prehodnem obdobju, od 
trenutka pridružitve Republike Slovenije Evropski uniji do popolne pridružitve schengenskemu prostoru.

Spremembe in dopolnitve ZNDM-2 v letu 2009 (Uradni list RS, št. 77/09) so na novo določile zakonsko 
podlago za izvajanje izravnalnih ukrepov v Republiki Sloveniji. Standardi pogojev za izvajanje izravnalnih 
ukrepov so bili izenačeni s standardi na področju kazenskopravne zakonodaje, čeprav gre za izključno 
policijska pooblastila. S predlogom se standardi za izvajanje izravnalnih ukrepov izenačujejo s standardi, 
uveljavljenimi v novi policijski zakonodaji oziroma v zakonu, ki določa naloge in pooblastila policije. 

Pravic zadržanih oseb dosedanja zakonodaja ni jasno določala. Zaradi navedenega so bile zadržane 
osebe seznanjene s pravicami v enakem obsegu, kot so jih deležne pridržane osebe na podlagi Zakona o 
nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13 in 23/15-popr., v nadaljnjem besedilu: ZNPPol), 
čeprav gre pri zadržanjih v okviru ZNDM-2 za druge namene omejitve gibanja. S spremembo je 
nedvoumno določeno, da tudi zadržani osebi pripadajo vse pravice po ZNPPol.

Za omogočanje učinkovitega nadzora državne meje se jasneje določajo tehnična sredstva. Z določitvijo 
nabora tehničnih sredstev za fotografiranje, video in avdio snemanja, sredstev za identifikacijo oseb in 
predmetov policija postavlja jasno in specifično določeno zakonsko podlago za uporabo takih sredstev pri 
opravljanju nadzora državne meje.

V letu 2013 je bila sprejeta Uredba (EU) št. 610/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 
2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o 
pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), Konvencije o izvajanju 
Schengenskega sporazuma, uredb Sveta (ES) št. 1683/95 in (ES) št. 539/2001 ter uredb (ES) št. 
767/2008 in (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta. V njej so na novo določene obveznosti 
kapitana plovila glede podatkov o potnikih. Omenjena uredba se v Republiki Sloveniji uporablja 
neposredno, v ZNDM-2 pa so določene kazenske sankcije za kršitve obveznosti. 23.3.2016 je bila v
Uradnem listu EU (UL L 77, 23. 3. 2016) objavljena Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o 
schengenskih mejah) - (kodificirano besedilo).

Aktualna migracijska kriza zahteva učinkovito odzivanje policije na vse varnostne grožnje. Po vzpostavitvi 
ograje na madžarski meji se je migracijski tok preusmeril čez Republiko Slovenijo. Spoprijemali smo se z 
dnevnim pretokom migrantov do 10.000 oseb, občasno tudi bistveno več, ki so državno (schengensko) 
mejo prestopali izven mejnih prehodov, nenačrtovano in v velikih skupinah. 

Varnostne ocene kažejo, da še vedno več milijonov ljudi želi vstopiti v Evropsko unijo. Grčija in Turčija 
nista vzpostavili ustrezne kontrole pri nezakonitem prehajanju mej, zato so druge države članice 
Evropske unije (Hrvaška, Slovenija, Avstrija) primorane vzpostaviti učinkovite ukrepe za obvladovanje 
nadzorovanega prehajanja schengenske meje. 



Zaradi zaščite prebivalcev, premoženja in varnosti migrantov oziroma vzdrževanja javnega reda in 
varnosti je treba vzpostaviti učinkovit nadzor nad nenadzorovanim prehajanjem državne (schengenske) 
meje. ZNDM-2 v 8. členu določa, da policija sme postaviti, namestiti in uporabljati tehnična ali druga 
sredstva za opravljanje nadzora državne meje ali preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje. 
Za uspešno izvedbo teh nalog in nalog, predpisanih s pravnim redom Evropske unije, policisti lahko 
uporabljajo zemljišča in vodne površine ne glede na lastništvo, pri čemer morajo lastniki policiji omogočiti 
prost dostop in gibanje za nemoteno opravljanje nalog nadzora državne meje. Skladno s tem so bili 
sprejeti določeni ukrepi, med njimi tudi postavitev začasnih tehničnih ovir. Ta ukrep je nujen (neizogiben) 
in primeren za dosego navedenih ciljev, saj učinkovito izvajanje nalog iz 8. člena ZNDM-2, zaradi 
specifičnosti - konfiguracije terena in prometnih povezav, ni mogoče z drugimi milejšimi ukrepi (npr. 
fizično varovanje s policisti in vojaki). Prav tako ni prekomeren, saj se tehnične ovire postavljajo glede na 
oceno tveganj za migracijske tokove, in sicer na določenih identificiranih izpostavljenih odsekih meje, na 
katerih je na podlagi ocene mogoče  pričakovati povečan pritisk migracijskega vala, pri čemer se skuša 
čim manj posegati v pravico lastnikov in posestnikov zemljišč oziroma vplivati na lokalno okolje. Gre za 
nujni in začasni ukrep, ki je potreben tako za zaščito državljanov in njihovega premoženja kot tudi za 
zaščito migrantov, zaradi preprečevanja razpršenega prehajanja meje oziroma usmerjanja prehoda na 
vstopne točke, na katerih so vzpostavljeni pogoji za sprejem in obravnavo. Ukrep ne prejudicira odločitve 
arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško ter nima namena zaostritve spora ali ogrožanja 
dela arbitražnega sodišča. S sprejetimi ukrepi je mogoče omiliti negativne učinke migracijskega pritiska 
na življenje prebivalcev v obmejnem pasu ter zagotoviti ustrezno raven varnosti ljudi in njihovega 
premoženja, pa tudi  varnostne razmere, ki bodo omogočale nemoteno življenje in delo ljudi. Začasne 
tehnične ovire so postavljene v dolžini okoli 160 km, na približno  20.000 parcelah, ki so v lasti okoli 2.000 
lastnikov (podatki o solastnikih niso všteti). 

Postavitev tehničnih ovir je skrajni ukrep, ki je potreben zaradi višje sile.

Določbe 8. člena ZNDM-2 so v določeni meri podnormirane, saj se s postavitvijo tehničnih ovir posega v 
ustavno pravico do lastnine, vendar ni predvideno, da bi se subjektom zagotovilo ustrezno nadomestilo ali 
da bi se jim omejila lastninska pravica s služnostjo v javno korist. Predlog zakona določa nadomestilo, do 
katerega so upravičeni lastnik ali osebe, ki uporabljajo zemljišče na podlagi druge stvarne pravice, 
vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, če je za opravljanje nalog 
nadzora državne meje ob državni meji potrebna uporaba zemljišč, ki onemogoča redno rabo zemljišč,  
kakor tudi omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist, če prej navedeni ukrep traja dlje kot 24 
mesecev. Določena je tudi sankcija za ravnanja, ki bi preprečevala učinkovito izvajanje nadzora državne 
meje. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

2.1 Cilji predloga zakona

Cilj predloga zakona je zagotoviti boljše delovanje policije pri nadzoru državne meje.  

Dodatni cilj je tudi dopolnitev zakona v delu, ki se nanaša na določitev nadomestila ali omejitev lastninske 
pravice s služnostjo v javno korist, ki je posledica izvajanja ukrepov pri opravljanju nalog varovanja 
državne meje in določitev sankcije za ravnanja, ki bi preprečevala učinkovito izvajanje nadzora državne 
meje.

2.2 Načela predloga zakona
Predlog zakona ne odstopa od načel, ki so bila upoštevana že ob pripravi veljavnega zakona, še posebej 
pa so upoštevana načela ustavnosti, zakonitosti in sorazmernosti.

2.3 Poglavitne rešitve

Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o nadzoru državne meje prinašajo naslednje rešitve:



 Z vstopom Republike Hrvaške v Evropsko unijo se je upravni organ, pristojen za carinske zadeve 
umaknil z mejnih prehodov na kopenski meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. 
Pristojnosti upravnega organa, pristojnega za carinske zadeve na mejnih prehodih, na katerih se 
carinski nadzor ne opravlja več, so se spremenile v delih, kjer je predhodno dajala soglasja k 
določenim upravnim aktom, ki jih je izdajala policija: odločba o določitvi območja mejnega 
prehoda, začasni mejni prehodi in mejni prehodi za določen krog oseb. S predlagano spremembo 
so mejni prehodi razdeljeni na tiste, na katerih se še vedno opravlja tudi carinski nadzor, in na 
tiste, na katerih se ta nadzor ne opravlja več. 

 Za izvajanje izravnalnih ukrepov je bil do zdaj določen standard »utemeljene verjetnosti« 
prestopa notranje meje kot pogoj za izvajanje izravnalnih ukrepov. Po oceni predlagatelja zakona 
je bil postavljen previsoko, saj celo presega standard »verjetnosti«, ki se pri kazenskem postopku 
uporablja npr. pri izvajanju hišne preiskave. Na podlagi večletne prakse izvajanja izravnalnih 
ukrepov predlagana sprememba spreminja pogoje na stopnjo »verjetnosti«, da je oseba 
prestopila notranjo mejo. S tem se zagotavlja večja možnost izvajanja izravnalnih ukrepov v 
smislu nesistematične kontrole prestopa notranjih meja, posledično pa dopušča možnost uporabe 
prekrškovnih in kazenskopravnih dokaznih standardov pri konkretnih obravnavah prekrškov in 
kaznivih dejanj. Istočasno se bo s predlaganimi spremembami poenotila terminologija, 
opredeljena v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije – ZNNPol (npr. »če je glede na okoliščine 
mogoče pričakovati« namesto »sum«). Notranje meje s širitvijo EU, odpravljanjem vizumskih 
obveznosti državljanov tretjih držav in splošno globalizacijo postavljajo pred slovensko policijo 
velik varnostni izziv. Policija mora imeti jasna, učinkovita in v praksi izvedljiva pooblastila, da bo 
lahko odgovorila nanj. Izvajanje izravnalnih ukrepov na podlagi standardov, ki določajo izvajanje 
policijskih pooblastil, v celoti zagotavlja enako pravno varstvo kot do zdaj, istočasno pa še naprej 
v celoti zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. V okviru izvajanja izravnalnih ukrepov je 
mogoče v nekaterih primerih odstraniti carinsko oznako že pred prihodom pooblaščenih uradnih 
oseb organa, pristojnega za carinske zadeve, na kraj izvajanja postopka, s čimer se skrajša 
policijski postopek v takih primerih. 

 Uredba (EU) št. 610/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki 
urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), Konvencije o izvajanju 
Schengenskega sporazuma, uredb Sveta (ES) št. 1683/95 in (ES) št. 539/2001 ter uredb (ES) št. 
767/2008 in (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, je delno spremenila obveznosti 
kapitana ladje glede sporočanja podatkov o potnikih in posadki. Posledično je treba spremeniti 
določbe ZNDM-2, v katerih so predpisane sankcije za kršitve navedenih obveznosti. 

 Policija je v preteklosti večkrat na podlagi vloge Ministrstva za obrambo ustanovila začasni mejni 
prehod na vojaškem letališču Cerklje ob Krki. Za ustanovitev takega mejnega prehoda je morala 
pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za promet, ki pa se je v preteklosti izreklo za nepristojno 
za izdajo takih soglasij za vojaška letališča. S predlogom zakona soglasje ne bo več potrebno.

 Določata se upravičenost do nadomestila lastniku ali osebam, ki uporabljajo zemljišče na podlagi 
druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, in 
postopek uveljavljanja nadomestila, če je za opravljanje nalog nadzora državne meje potrebna 
uporaba zemljišč, ki onemogoča redno rabo zemljišča.;

 Določata se omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist in postopek, če je za 
opravljanje nalog nadzora državne meje potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč, ki 
onemogoča redno rabo zemljišča in traja dlje kot 24 mesecev;

 Določa se sankcija za ravnanja, ki so v nasprotju z novim četrtim odstavkom 8. člena (poseganje 
v tehnična in druga sredstva ali onemogočanje njihove namestitve).

 Določa se pridobitev ocene vplivov na okolje ob namestitvi, uporabi, vzdrževanju ali shranjevanju 
tehničnih in drugih sredstev ter da se predvidi omilitvene ukrep, ki so nujni za ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in ohranjanja narave. Na ta način se upoštevajo tudi zahteve iz 6. člena Direktive o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva 92/43/EGS).



 Vzpostavlja se evidenca nadomestil in služnosti v javno korist.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Predlagane dopolnitve Zakona o nadzoru državne meje bodo imele finančne posledice za državni 
proračun, vendar jih ni mogoče v celoti natančno oceniti. Finančne posledice za državni proračun so 
trenutno ocenjene na 2,58 milijona evrov. Predlog zakona nima posledic za druga javna finančna 
sredstva.

Predvidene so naslednje aktivnosti:

V letu 2016:
Vzpostavitev evidence nadomestil in služnosti v javno korist ter informatizacija postopka vodenja 
evidence – upravni modul – in povezave z dokumentnim sistemom SPIS1.45 – predviden strošek do 
20.000 evrov brez DDV.
Ministrstvo za notranje zadeve ima v proračunskem letu 2016 zagotovljena finančna sredstva za 
navedeno aktivnost.

V letu 2017 in 2018:
Za vodenje postopkov bodo upravne enote potrebovale štiri dodatne zaposlitve (svetovalec). Dodatne 
zaposlitve štirih uslužbencev upravnih enot so zajete v Enotnem kadrovskem načrtu za upravne enote v 
okviru Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2016 in 2017, sprejetem s 
sklepom Vlade Republike Slovenije številka 10002-24/2015/39 z dne 10. 3. 2016. Zaradi navedenih 
zaposlitev na upravnih enotah ni treba spreminjati veljavnega enotnega kadrovskega načrta za upravne 
enote oziroma ta ostane nespremenjen.

Za upravne enote, ki bodo dela in naloge po tem zakonu opravljale z obstoječim kadrom (13 upravnih 
enot), so za leti 2017 in 2018 predvidena sredstva za nadure v znesku 20.000 evrov letno. Pravice 
porabe so že načrtovane v sprejetem proračunu za leto 2017, iz novembra 2015 in tudi že v predlogu 
sprememb proračuna za leto 2017 ter predlogu proračuna za leto 2018.

Z dopolnitvijo zakona se določajo upravičenci do finančnega nadomestila za obdobje dveh let, če je za 
opravljanje nalog nadzora državne meje potrebna uporaba zemljišč, ki onemogoča redno rabo zemljišča. 
Ocenjeno je, da bodo nastali stroški v višini 280.000 evrov za izplačilo nadomestil v proračunskem letu 
2017 (nadomestilo za obdobje november in december 2015 ter leto 2016) in stroški nadomestil v višini 
240.000 evrov v proračunskem letu 2018 (nadomestilo za obdobje leta 2017).

V proračunskem letu 2017 bodo nastali skupni stroški v višini 300.000 evrov.
V proračunskem letu 2018 bodo nastali skupni stroški v višini 260.000 evrov.

V letu 2019 in naprej:
Predlog zakona določa tudi odškodnino lastniku zemljišča zaradi omejitve lastninske pravice s služnostjo 
v javno korist, če je za opravljanje nalog nadzora državne meje potrebna uporaba zemljišč, ki onemogoča 
redno rabo zemljišča in traja dlje kot 24 mesecev. Predvideni postopki bi se začeli konec leta 2017 
oziroma začetku leta 2018. Ocenjeno je, da bodo nastali skupni stroški v višini 2 milijona evrov iz naslova 
odškodnin. Javno korist za ustanovitev služnosti bo ugotovila Vlada RS s sklepom za določeno obdobje 
obremenitve zemljišča s služnostjo (za 10 let), odškodnina pa se bo izplačevala na letni ravni za preteklo 
leto. To pomeni, da se bodo prve odškodnine izplačevale v proračunskem letu 2019 (za obdobje 
obremenitve s služnostjo v letu 2018). Na letni ravni je strošek odškodnin ocenjen na okoli 200.000 evrov.

V proračunskem letu 2019 in vse do leta 2028 bodo nastali skupni stroški v višini 2.000.000 evrov iz 
naslova odškodnin.



4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V 
OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET

Za izvajanje predloga zakona so potrebna dodatna sredstva že načrtovana s spremembo proračuna 2017
in predlogom proračuna 2018.

Predlog zakona predvideva porabo proračunskih sredstev za obdobje, za katero proračun še ni bil 
sprejet. Pravice porabe za obdobje, za katero proračun še ni sprejet bodo načrtovana ob vsakokratni 
pripravi proračunov v okviru vladnih limitov.

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

Predlog zakona je delno predmet usklajevanja s pravom Evropske unije, in sicer z Uredbo (EU) 2016/399 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb 
prek meja (Zakonik o schengenskih mejah - kodificirano besedilo) (UL L 77, 23. 3. 2016).

Republika Avstrija

Izvajanje mejne kontrole
Fremdenpolizeigesetz (FPG – Uradni list Avstrije št. 100/2005) v 33. do 40. členu določa pooblastila 
policije pri opravljanju kontrol tujcev znotraj ozemlja Republike Avstrije. Za te namene imajo policisti 
naslednja pooblastila:

– zahtevati informacije,
– preverjati istovetnost,
– nadzirati zakonitost vstopa in prebivanja,
– vstopati na nepremičnine, v prostore, poslovne prostore in vozila,
– pregledati osebe,
– zavarovati dokaze,
– pridržati osebe za nujno potreben čas. 

Navedena pooblastila policije so v večini primerljiva z določbami Zakona o nadzoru državne meje v 
Republiki Sloveniji v delu, ki določa izvajanje izravnalnih ukrepov. 

Za izvajanje mejne kontrole so pristojni varnostni organi (policija) znotraj mejnega območja. Mejna 
kontrola se opravi na mejnem območju, če je to mogoče. Varnostni organi so pooblaščeni, da pri osebah 
opravijo mejno kontrolo, če obstaja razlog, da se te osebe morajo podrediti mejni kontroli ali da so 
prestopile ali nameravajo prestopiti mejo izven mejnega prehoda. To pooblastilo velja za prehajanje 
državne meje na mejnih prehodih znotraj območja mejne kontrole in na mestu, kjer se zaloti oseba, ki se 
je dolžna podvreči mejni kontroli. Pooblastilo velja torej tudi na tistem mestu, kjer se zaloti oseba, ki želi 
prečkati mejo ali jo je prečkala izven območja mejnega prehoda. Varnostne službe so pooblaščene, da z 
namenom opravljanja mejne kontrole preverjajo identiteto oseb. Poleg navedenega so pooblaščene za
pregled zunanjosti in notranjosti vozil teh oseb in stvari, ki jih nosijo s seboj. Vse osebe so dolžne 
sodelovati pri ugotavljanju identitete in se podrejati temu ukrepu, prav tako pa morajo zagotoviti oziroma 
omogočiti pregled vozila in stvari, ki jih nosi s seboj. Organi javne varnostne službe so pooblaščeni 
ukazovati in v primeru neupoštevanja, ukaze izvršiti z uporabo prisilnih sredstev.

Glede nadzora zakonitosti vstopa in prebivanja tujcev lahko policisti ugotavljajo okoliščine, če »nekatera 
dejstva upravičujejo domnevo«, da je tujec nezakonito vstopil na ozemlje države ali na njem nezakonito 
prebiva. Glede ugotavljanja istovetnosti, vstopa v nepremičnine, prostore, poslovne prostore in vozila 
lahko policisti izvajajo pooblastilo kadar »na podlagi določenih dejstev menijo«, da je tak ukrep potreben 
za ugotovitev istovetnosti in posledično prijetje tujcev, ki nezakonito bivajo ali delajo na ozemlju države. 

Tehnične ovire



Avstrija svoje zakonodaje zaradi postavitve začasnih tehničnih ovir na državni meji ni spreminjala. 
Postavitev začasnih tehničnih ovir je odvisna od soglasja lastnikov zemljišč. Če je soglasje dano, država 
s temi lastniki sklene pogodbe in lastniki na podlagi ocene izvedenca dobijo odškodnino. Če soglasja 
lastnika zemljišča ni, se tehnične ovire ne postavijo, nadzor državne meje pa se zagotovi drugače.

Nemčija

Izvajanje mejne kontrole
Polizeiaufgabengesetz (PAG, objavljen 14. septembra 1990 (GVBl S. 397) določa pogoje ugotavljanja 
istovetnosti oseb, ki se uporablja tudi za tujce. Tako lahko pristojni organi med drugim ugotavljajo 
istovetnost zaradi ugotavljanja zakonitosti bivanja (13. člen omenjenega zakona). Ugotavljanje 
istovetnosti oseb, ki prestopajo notranjo mejo, je omejena na 30-kilometrski pas od državne meje v 
notranjost ozemlja in na čezmejne komunikacije. Policisti lahko ugotavljajo istovetnost oseb zaradi
preprečevanja in ugotavljanja nedovoljenega prestopa državne meje, nezakonitega bivanja ali odkrivanja 
čezmejne kriminalitete. 

Glede ugotavljanja istovetnosti policisti izvajajo pooblastilo v vseh primerih, ko je oseba v 30-
kilometrskem pasu ob državni meji, tak ukrep pa je potreben za ugotovitev istovetnosti in posledično za
nadaljnje postopke s tujci, ki nezakonito vstopijo ali bivajo na ozemlju države. 

Bolgarija

Tehnične ovire
Bolgarija zaradi postavljanja začasnih tehničnih ovir na državni meji s Turčijo zakonodaje ni spreminjala. 
Vlada je s sklepom uredila postopke javnih naročil in gradnje teh ovir, ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve, pa skrbi za tehnični vidik gradnje tehničnih ovir (obseg, območje postavitve, skladnost z 
zakonodajo na zaščitenih območjih itd). Za izvajanje del in vzdrževanje začasnih tehničnih ovir so 
pristojne lokalne skupnosti.  

Grčija

Tehnične ovire
Grčija za postavitev tehničnih ovir na državni meji s Turčijo ni sprejela posebne zakonodaje. Ograja je 
postavljena na zahodnem delu reke Evros, ki je bil do leta 2010 vojaško območje.

Madžarska

Izvajanje mejne kontrole
Policija ima pooblastilo, da sama ali v sodelovanju z drugimi organi opravlja poostrene nadzore zunaj 
mejnega območja za odkrivanje nedovoljenih migrantov. Take kontrole ne smejo biti enake mejni kontroli. 
Določena sta identifikacijski postopek za ugotavljanje zakonitosti zadrževanja v državi in tudi 
upravičenost policistov, da pregledajo osebo, oblačila in vozilo v primerih suma storitve kaznivega dejanja 
ali prekrška.

Tehnične ovire
Madžarska je postavitev tehničnih ovir na državni meji uredila s spremembo zakonodaje. Določeno je, da 
se ozemlje ob državni meji v oddaljenosti 10 metrov od meje lahko uporablja za namen državne varnosti 
in nadzora meje (na tem območju je dovoljena gradnja stavb oziroma to, da jih upravljajo državni organi). 
Lastniki morajo dati zemljišča na razpolago in v upravljanje državi. Posest na tem območju lahko država 
izvaja nedoločen čas in za namene, ki jih določa zakon. Lastnik zemljišča je upravičen do odškodnine; za 
uporabo zemljišča, ki ga uporablja država pa mora biti sklenjen pisni dogovor. Ko ga država preneha 
uporabljati, je treba posest vrniti v prvotno stanje. 

Španija 

Tehnične ovire



Španija nima posebne pravne ureditve za postavljanje začasnih tehničnih ovir oziroma ograj na državni 
meji. Odločitev o najustreznejšem načinu varovanja določenega dela državne meje sprejme ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve, ki tudi izvede ustrezne ukrepe. 

Švedska
Izvajanje mejne kontrole

Švedski Zakon o tujcih (Foreigners Act (2005: 716, dopolnjen 2009: 1013) v 9. členu 9. poglavja (Kontrola 
in prisilni ukrepi: Nadzor oseb v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah) določa pooblastila pristojnih 
švedskih organov pri kontroli tujcev. Pristojni organi tako lahko opravljajo kontrolo tujcev na območju 
celotne države, kar vključuje preverjanje pogojev za prestop notranjih meja in kontrolo zakonitosti bivanja 
v notranjosti. Pogoji za izvajanje pooblastila se nanašajo na »domnevo, da oseba nima pravice 
zakonitega bivanja na Švedskem« ali če obstajajo posebni razlogi za nadzor. Policisti so pooblaščeni za 
opravljanje kontrole tujca zaradi:

– ugotavljanja identitete osebe, 
– preverjanja dokumentov, 
– ugotavljanja zakonitosti bivanja in
– kontrole prtljage in prevoznega sredstva, s katerim potujejo. 

V opisanih primerih gre za standard izvajanja policijskih pooblastil, ki pooblaščenim osebam omogoča 
izvajanje nujnih ukrepov v zvezi z ugotavljanjem zakonitosti vstopa in bivanja tujcev na ozemlju
omenjenih držav. 

Slovaška

Izvajanje mejne kontrole
Slovaška ima nadzor meje opredeljen v Zakonu o nadzoru državne meje. Zakon opredeljuje dejavnost 
nadzora državne meje, kateri ukrepi spadajo v ta pojem, opredeljuje pa tudi pravice oziroma pooblastila 
policistov pri opravljanju nadzora državne meje. Med drugim imajo policisti pooblastila, da hodijo in se 
vozijo z vsemi vrstami prevoznih sredstev na ozemlju ob državni meji, da prepovedo dostop osebam na 
določena mesta ob državni meji in v oddaljenosti do 40 kilometrov od mejne črte preiskujejo osebe, za 
katere sumijo, da so povezane z nezakonito dejavnostjo, povezano z državno mejo. Zakon v drugem delu 
daje pravico policiji do uporabe tehničnih sredstev, na primer sredstev za odkrivanje ponarejenih 
dokumentov, sredstev za preprečevanje nedovoljenih prehodov državne meje in podobno.

Poljska

Izvajanje mejne kontrole
Poljska ima področje varovanja meje opredeljeno v Zakonu o varovanju državne meje. Zakon določa 
obmejno območje in omogoča prepoved zadrževanja na njem, določa pa tudi označevanje obmejnega 
območja. Mejna policija izvaja aktivnosti v zvezi z označevanjem in varovanjem državne meje ter gradnjo 
kakršnih koli sredstev v ta namen. Prav tako določa, da mora biti mejna črta vzdrževana tako, da je vidna 
in da so vidne tudi oznake mejne črte. Mejna policija ima pooblastilo, da odredi posameznikom, da 
vzdržujejo takšno vidljivost. Zakon določa prehajanje meje (na mejnem prehodu in izven njega), 
obveznost podreditve potnikov mejni kontroli ter predložitev obrazložitve za prehod meje. Potniki so 
dolžni na zahtevo mejnega policista zagotoviti, da so njihovi predmeti, vozila, prtljaga na razpolago za 
pregled. Pri tem lahko mejna policija uporablja tehnična sredstva in službene pse. 

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA

6.1 Presoja administrativnih posledic 

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:

Sprejetje zakona prinaša učinkovitejše delo policije pri nadzoru državne meje Republike 
Slovenije in izvajanje izravnalnih ukrepov policije na podlagi standardov za izvajanje policijskih 
pooblastil.



Prav tako je predviden nov postopek za določitev nadomestila upravičencem pred upravnimi 
enotami, ki se bo vodil v skladu s predlogom zakona in po določilih upravnega postopka. V 
primeru pritožbe so določeni postopki za določitev nadomestila pred Ministrstvom za notranje 
zadeve in morebitni sodni postopki. 

Če bo potrebno ustanavljanje služnosti v javno korist je določen postopek za ustanovitev 
služnosti v javno korist, ki se začne na Ministrstvu za notranje zadeve s postopkom 
sporazumevanja za ustanovitev služnosti v javno korist in nadaljuje na upravni enoti v skladu z 
Zakonom o urejanju prostora, če sporazumevanje ni uspešno.

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:

Lastniki ali osebe, ki uporabljajo zemljišče na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško 
knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe bodo imeli pravico vložiti zahtevek za 
določitev nadomestila za onemogočeno redno rabo zemljišča.

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za:

Sprejetje zakona vpliva na okolje, ki vključuje prostorske in varstvene vidike. S predlogom 
zakona se izključuje veljavnost področnih zakonov s področja urejanja okolja in ohranjanja 
narave ter predpisov s področja voda. 

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za:

Sprejetje zakona nima vpliva na gospodarstvo. 

6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:

Dopolnitve zakona nimajo vpliva na socialno področje.

6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:

Predlog zakona nima posledic za dokumente razvojnega načrtovanja.

6.6 Presoja posledic za druga področja

Posledice na drugih področjih niso predvidene.

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:

a) Predstavitev sprejetega zakona:

Zakon bo predstavljen zainteresirani javnosti, upravnim enotam in organizacijskim enotam 
policije ter vsem organom, s katerimi policija sodeluje pri opravljanju svojega dela.

b) Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa:

Izvajanje tega zakona bo spremljalo Ministrstvo za notranje zadeve. Metodologija za 
spremljanje doseganja ciljev ni predvidena.

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona

Drugih posebnih pomembnih okoliščin v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona, ni.
Zunanji strokovnjaki pri pripravi zakona niso sodelovali.



7. Prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi predloga zakona:

Osnutek predloga dopolnitev Zakona o nadzoru državne meje, in sicer del, ki se nanaša na 
področje dela policije, je bil objavljen na spletni strani policije (http://www.policija.si/) 28. maja
2015. Rok za pripombe je bil 20. junij 2016, vendar pristojna služba ni prejela nobenih pripomb. 

Osnutek predloga dopolnitev Zakona o nadzoru državne meje je bil, v delu, ki se nanaša na 
posege v lastninsko pravico zaradi začasnih tehničnih ovir, 16. februarja 2016, objavljen na 
Državnem portalu Republike Slovenije na spletni strani e-demokracije, kjer je imela 
zainteresirana javnost možnost dati pripombe k osnutku zakona.

Na objavo sta se odzvali Ribiška zveza Slovenije in Lovska zveza Slovenije, ki sta predlagali 
oprostitev plačila koncesijskih dajatev oziroma da bi bili upravičenci do nadomestila tudi 
koncesionarji. 

V predhodnem usklajevanju predlog ni bil upoštevan. Ribiška zveza Slovenije in Lovska zveza 
Slovenije sta bili o razlogih za neupoštevanje seznanjeni 13. maja 2016.

V nadaljnjem medresorskem usklajevanju je bil upoštevan predlog Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, da se za koncesionarje, ki so zaradi postavljenih tehničnih ovir omejeni 
pri izvajanju koncesijskih obveznosti, v predlogu zakona določita pravna podlaga in postopek, s 
katerim bodo koncesionarji upravičeni do oprostitve plačila dela (do 50 %) koncesijske dajatve. 

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je 20. julija 2016 predlagal črtanje 
petega odstavka 8. člena predloga zakona, s katerim se izključuje zakonodaja s področja 
urejanja okolja in ohranjanja narave in predlagal, da se opravi presoja vplivov na okolje, saj 
tehnične ovire ogrožajo divjad in zaščitene živali.

Pojasnjeno je bilo, da takšna ureditev že izhaja iz veljavne zakonodaje oziroma 8. člena Zakona 
o nadzoru državne meje, dodatna izrecna izključitev pa je potrebna v izogib različnim razlagam 
veljavne zakonodaje. Prav tako 10. člen Zakona o ohranjanju narave določa, da se določbe 
zakona glede dolžnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ne 
uporabljajo pri ukrepih za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali 
premoženje, reševanja ljudi in premoženja ter izvajanju nujnih ukrepov obrambe države, policija 
pa v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije izvaja preventivne ukrepe za zavarovanje divjadi in 
drugih prostoživečih živali.

V nadaljnjem usklajevanju z Ministrstvom za okolje in prostor je bil sprejeto določilo, ki nalaga 
policiji, da v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravi načrt in pridobi oceno
vplivov na okolje ob postavitvi, namestitvi, uporabi, vzdrževanju ali shranjevanju tehničnih in 
drugih sredstev iz prvega odstavka 8. člena ZNDM-2, pri čemer se smiselno upošteva določila 
Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. V oceni se predvidi tudi že posamezne omilitvene ukrep, ki so nujni za ohranjanja 
biotske raznovrstnosti in ohranjanja narave.

Amnesty International Slovenije je 26. septembra 2016 podala pripombe na spremembe 8. 
člena in sicer glede opredelitve področja uporabe zakona in uporabe tehničnih sredstev, 
spremembe 29., 35. in 35.a člena, ki se nanašajo na uporabljene pravne standarde in 40. člen 
glede roka hrambe ter predlagal črtanje 12. točke 46. člena, ki določa sankcijo. Pripombe niso 
bile upoštevane, v obširnem odgovoru pa so jim bili pojasnjeni razlogi za predlagano ureditev 
oziroma stališče za takšno ureditev.

8. Navedba, kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu državnega zbora in 
delovnih teles

– mag. Vesna Györkös Žnidar, ministrica za notranje zadeve,
– Boštjan Šefic, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve, 



– Andrej Špenga, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve,
– mag. Lado Bradač, generalni direktor Direktorata  za policijo in druge varnostne 

naloge,
– mag. Zdravko Mele, pomočnik generalnega direktorja, Direktorata za policijo in druge 

varnostne naloge,
� Marjan Fank, generalni direktor policije,
� mag. Tatjana Bobnar, namestnica generalnega direktorja policije.



II. BESEDILO ČLENOV:   

1. člen

V Zakonu o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 –
ZNPPol) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Ta zakon za izvajanje Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 
o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)
(kodificirano besedilo) (UL L št. 77 z dne 23. 3. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Zakonik o 
schengenskih mejah) določa pristojne organe v Republiki Sloveniji ter sankcije za kršitve njegovih 
določb.«.

2. člen

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Za opravljanje nadzora državne meje in preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje sme 
policija postaviti table z opozorilnimi napisi in drugo signalizacijo, namestiti in uporabljati tehnična 
sredstva za fotografiranje, video in avdio snemanje, tehnična sredstva za prepoznavo oseb in predmetov 
ter tehnična sredstva za ugotovitev ali preverjanje identifikacije oseb ob primerjavi podatkov, zajetih v 
potovalnem dokumentu in identifikacijo vozil ter postaviti, namestiti in uporabljati druga tehnična in druga 
sredstva. Za vzdrževanje tabel in druge signalizacije ter tehničnih sredstev in drugih sredstev po tem 
členu je pristojna policija.«.

Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti do osmi odstavek, ki se glasijo:

»(4) Lastniki in posestniki zemljišč so dolžni dopustiti postavitev, namestitev, uporabo, vzdrževanje in
shranjevanje tehničnih in drugih sredstev iz prvega odstavka tega člena, vsakdo pa se je dolžan vzdržati 
vseh ravnanj, ki bi ovirala postavitev, namestitev, uporabo, vzdrževanje ali shranjevanje teh sredstev. 

(5) Za postavitev, namestitev, uporabo, vzdrževanje in shranjevanje tehničnih in drugih sredstev iz prvega 
odstavka tega člena ob državni meji se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov, in prostorski 
akti ter predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ohranjanje narave, sladkovodno ribištvo, divjad in lovstvo, ter 
predpisi, ki urejajo gozdove in vode.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek policija v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za okolje in prostor 
pripravi načrt in pridobi oceno vplivov namestitve teh sredstev na naravo in pri tem smiselno uporabi 
metodologijo iz predpisa, ki ureja presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja, s predlogi 
omilitvenih ukrepov, če postavitev, namestitev, uporaba, vzdrževanje ali shranjevanje tehničnih in drugih 
sredstev iz prvega odstavka tega člena ob državni meji traja dlje kot šest mesecev in je verjeten 
pomemben negativni vpliv na varovana območja. Do ocene vplivov in omilitvenih ukrepov se opredeli z 
mnenjem strokovna organizacija, pristojna za varstvo narave, in se za način izvedbe omilitvenih ukrepov 
za postavitev, namestitev, uporabo, vzdrževanje in shranjevanje tehničnih in drugih sredstev iz prvega 
odstavka tega člena dogovori s policijo.

(7) Policija se pri postavitvi, namestitvi, uporabi, vzdrževanju in shranjevanju tehničnih in drugih sredstev 
iz prvega odstavka tega člena, zaradi izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda in državnega 
monitoringa, redno usklajuje z ministrstvom, pristojnim za vode, in koncesionarjem, ki ob državni meji 
izvaja gospodarsko javno službo urejanja voda.

(8) Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom podrobneje uredi izvajanje prvega odstavka tega 
člena.«.

3. člen



Za 8. členom se dodajo novi 8.a do 8.g člen, ki se glasijo:

»8.a člen
(upravičenci do nadomestila)

(1) Če je za opravljanje nalog iz prejšnjega člena ob državni meji potrebna uporaba zemljišč, ki 
onemogoča redno rabo zemljišč, so do nadomestila za onemogočeno redno rabo zemljišča (v nadaljnjem 
besedilu: nadomestilo) po tem zakonu upravičeni naslednji upravičenci:
 lastnik zemljišča ali
 oseba, ki uporablja zemljišče na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na 

podlagi najemne ali zakupne pogodbe. 

(2) Šteje se, da so osebe iz prejšnjega odstavka upravičene do nadomestila, če se kot sredstvo iz prvega 
odstavka prejšnjega člena na zemljišču postavi, namesti, uporablja, vzdržuje ali shranjuje varovalna 
ograja ali druga tehnična ovira.

(3) Če nadomestilo za isto zemljišče uveljavlja več upravičencev za isto časovno obdobje, je do 
nadomestila upravičen tisti, ki ima v tem obdobju pravico uporabljati to zemljišče.

(4) Če nadomestilo uveljavljajo vsi solastniki ali skupni lastniki skupaj z eno vlogo, se višina nadomestila 
določi v celotnem znesku v korist vseh solastnikov oziroma skupnih lastnikov. Če nadomestila ne
uveljavljajo vsi solastniki skupaj, so upravičeni do nadomestila skladno s solastniškimi deleži, če so ti 
določeni. Če solastniški deleži niso določeni in v primeru skupne lastnine, kadar skupni lastniki 
nadomestila ne uveljavljajo skupaj, se šteje, da so deleži enaki. 

8.b člen
(postopek določanja nadomestila)

(1) Upravičenec do nadomestila zahteva nadomestilo pri upravni enoti, na območju katere leži zemljišče, 
za katerega se uveljavlja nadomestilo. Upravičenec do nadomestila vloži zahtevo za nadomestilo za 
zemljišče, ki leži na območju dveh upravnih enot, pri eni izmed obeh upravnih enot. Če upravičenec 
zahteva nadomestilo za več zemljišč, ki ležijo na območju dveh ali več upravnih enot, ga za vsa zemljišča 
zahteva pri eni izmed upravnih enot, na območju katere leži zemljišče, za katerega uveljavlja 
nadomestilo. Če upravičenec zahteva nadomestilo pri več pristojnih upravnih enotah, o zahtevi odloča 
upravna enota, ki je prva prejela zahtevo.

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka vsebuje: 
 podatke o upravičencu do nadomestila (osebno ime in naslov prebivališča ter datum rojstva in EMŠO, 

če gre za fizično osebo, oziroma firmo, sedež in matično številko, če gre za pravno osebo) in številko 
osebnega oziroma poslovnega računa,

 podatke o zemljišču (parcelna številka in katastrska občina) in
 opis posega oziroma vpliva posega na zemljišče. 

(3) Če pravico do nadomestila zahteva oseba, ki uporablja zemljišče na podlagi najemne ali zakupne 
pogodbe, in ta okoliščina ni razvidna iz uradnih evidenc, zahtevi priloži tudi fotokopijo najemne oziroma 
zakupne pogodbe.

(4) Upravna enota odloči o zahtevi na podlagi dokumentacije, ki jo glede posega na zemljišču pridobi od 
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ki hrani dokumentacijo v zvezi s tem posegom, ter podatkov 
in listin iz drugega in tretjega odstavka tega člena. Upravna enota pred izdajo odločbe seznani 
upravičenca do nadomestila z vsemi ugotovljenimi dejstvi. Če se upravičenec do nadomestila z 
ugotovitvami ne strinja, lahko v 15 dneh od seznanitve dokazuje nasprotno.

(5) Zoper odločitev upravne enote je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve.



(6) Višina nadomestila se določi na podlagi metodologije, ki jo določi Vlada Republike Slovenije glede na 
obseg posega na zemljišču, boniteto zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, in
vrsto dejanske rabe v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto dejanske rabe zemljišč.

(7) Nadomestilo se odmeri za preteklo koledarsko leto, za obdobje, ko je bila onemogočena redna raba 
zemljišča. Upravičenec do nadomestila lahko zahteva nadomestilo do 31. januarja tekočega leta za 
preteklo leto. Če se upravičenec do nadomestila med koledarskim letom spremeni, je do nadomestila 
upravičen sorazmerno glede na trajanje njegovega upravičenja v koledarskem letu.

(8) Nadomestilo se izplača po pravnomočnosti odločbe upravne enote na osebni oziroma poslovni račun 
upravičenca. Nadomestilo upravičencu do nadomestila izplača ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 

(9) Sredstva za izplačilo nadomestila se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije v okviru finančnega 
načrta ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. 

(10) V postopku za določitev nadomestila se za vlogo in odločitev na prvi in drugi stopnji taksa ne plača.

(11) V postopku za določitev nadomestila se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ni s 
tem zakonom določeno drugače.

8.c člen
(služnost v javno korist)

(1) Če je za opravljanje nalog iz 8. člena tega zakona, ki se izvajajo ob državni meji, potrebna trajnejša in 
nepretrgana uporaba zemljišč, ki onemogoča redno rabo zemljišč in traja dlje kot 24 mesecev, se 
lastninska pravica na teh zemljiščih lahko začasno obremeni s služnostjo v javno korist. 

(2) Za vprašanja glede ustanovitve služnosti v javno korist, ki niso posebej urejena s tem zakonom, se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja razlastitev in omejitev lastninske pravice v javno korist.

(3) Javno korist za ustanovitev služnosti ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Do pravnomočnosti odločitve o služnosti v javno korist lahko policija 
na zemljiščih, določenih v sklepu iz prejšnjega stavka, še naprej opravlja naloge iz 8. člena tega zakona, 
za katere je potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč, ki onemogoča redno rabo zemljišč.

(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v treh mesecih po sprejetju sklepa iz prejšnjega odstavka 
začne postopek za ustanovitev služnosti v javno korist.

8.č člen 
(upravičenec do služnosti v javno korist)

Upravičenec do služnosti v javno korist je Republika Slovenija. Postopek sporazumevanja za sklenitev 
pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist, sklepanje teh pogodb in vlaganje zahtev za ustanovitev 
služnosti v javno korist v imenu Republike Slovenije in za njen račun opravlja ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve.

8.d člen
(postopek sporazumevanja za ustanovitev služnosti v javno korist)

(1) Upravičenec do služnosti v javno korist poda lastnikom zemljišč iz 8.c člena tega zakona ponudbo za 
sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist proti plačilu odškodnine. 

 (2) Če se lastnik zemljišča strinja s ponudbo iz prejšnjega odstavka in o tem pisno obvesti upravičenca 
do služnosti v javno korist v 15 dneh od prejema ponudbe, se sklene pogodba o ustanovitvi služnosti, pri 
čemer stroške v zvezi s to pogodbo krije upravičenec do služnosti v javno korist. 



8.e člen
 (ustanovitev služnosti v javno korist)

(1) Če postopek sporazumevanja iz prejšnjega člena ni bil uspešen, lahko upravičenec do služnosti v 
javno korist pri upravni enoti, na območju katere leži zemljišče, zahteva začetek postopka za ustanovitev 
služnosti v javno korist. 

(2) Zahteva za ustanovitev služnosti v javno korist iz prejšnjega odstavka vsebuje:

 navedbo sklepa vlade o ugotovljeni javni koristi,
 podatke o lastniku zemljišča (osebno ime in naslov prebivališča ter datum rojstva, če gre za fizično 

osebo, oziroma firmo, sedež in matično številko, če gre za pravno osebo),
 podatke o zemljišču (parcelna številka in katastrska občina), 
 podatke o ustanovitvi služnosti v javno korist (opredelitev obsega zemljišča, na katerem se ustanovi 

služnost v javno korist, trajanje služnosti v javno korist), 
 ponudbo iz prejšnjega člena. 

(3) Postopek za ustanovitev služnosti v javno korist se začne s sklepom. Zoper ta sklep ni pritožbe. 

(4) Pritožba zoper odločbo o ustanovitvi služnosti v javno korist ne zadrži njene izvršitve.

8.f člen
(določitev in izplačilo odškodnine)

(1) Odškodnina za ustanovitev služnosti v javno korist se določi za obdobje od objave sklepa Vlade 
Republike Slovenije iz 8.c člena tega zakona do poteka obdobja obremenitve zemljišča s služnostjo. 
Odškodnina se izplačuje na letni ravni za preteklo leto, in sicer do konca meseca januarja tekočega leta. 
Izplačilo za posamezno leto se izračuna tako, da se višina odškodnine, določena za celotno obdobje, deli 
s številom let, za katera je zemljišče obremenjeno s služnostjo v javno korist. Če odškodnina ni določena 
v istem koledarskem letu, kot je bila ustanovljena služnost v javno korist, se odškodnina za obdobje do 
določitve odškodnine, izplača do konca meseca januarja leta, ki sledi letu, v katerem je bila določena 
odškodnina. Če služnost v javno korist ne traja celo koledarsko leto, se izplačilo za posamezno leto 
sorazmerno zmanjša. 

(2) Če se služnost v javno korist ukine pred potekom obdobja, za katero je bila ustanovljena, se za 
preostalo obdobje odškodnina ne izplača.

(3) Odškodnino lastniku zemljišča izplača ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na osebni oziroma
poslovni račun lastnika zemljišča. Sredstva za izplačilo odškodnine se zagotovijo v proračunu Republike 
Slovenije v okviru finančnega načrta ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

8.g člen
(skrbnik za posebne primere)

(1) Če upravičenec do služnosti v javno korist za namen sklenitve pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno 
korist ne pridobi podatkov o lastniku zemljišča iz uradnih evidenc, ker ti podatki ne obstajajo ali ker 
organi, ki vodijo uradne evidence, s podatki ne razpolagajo, pošlje centru za socialno delo predlog za 
postavitev skrbnika za poseben primer.

(2) Center za socialno delo v 60 dneh imenuje skrbnika za poseben primer, ki z upravičencem do 
služnosti v javno korist sklene pogodbo o ustanovitvi služnosti v javno korist.«.



4. člen

Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Policija lahko ob izkazanem upravičenem interesu z odločbo ustanovi mejni prehod za poimensko
določene osebe. Pri ustanovitvi mejnega prehoda za poimensko določene osebe, na katerem se opravlja 
carinski nadzor, je potrebno tudi soglasje upravnega organa, pristojnega za carinske zadeve, v katerem 
se opredelijo pogoji in stroški za opravljanje carinskega nadzora. O pritožbi zoper odločbo o ustanovitvi 
mejnega prehoda za poimensko določene osebe odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«.

5. člen

V drugem odstavku 19. člena se za besedo »na« doda beseda »civilnem«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Pri ustanovitvi začasnega mejnega prehoda, na katerem se opravlja carinski nadzor, je potrebno tudi 
soglasje upravnega organa, pristojnega za carinske zadeve, v katerem se opredelijo pogoji in stroški za 
opravljanje carinskega nadzora.«.

6. člen

Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Območje mejnega prehoda, na katerem se opravlja tudi carinski nadzor, z odločbo določi direktor 
pristojne policijske uprave v soglasju upravnim organom, pristojnim za carinske zadeve. Območje 
mejnega prehoda na mejnih prehodih, na katerih se carinski nadzor ne opravlja, z odločbo določi direktor 
pristojne policijske uprave. Območje mejnega prehoda na civilnem letališču z odločbo določi direktor 
pristojne policijske uprave v soglasju z ministrstvom, pristojnim za civilno letalstvo. O pritožbi zoper 
odločbo o določitvi območja mejnega prehoda odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«.

7. člen

Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Za gradnjo ali spremembo namembnosti objektov po predpisih o graditvi objektov in naprav na 
območju mejnega prehoda, na katerem se opravlja carinski nadzor, je treba pridobiti soglasji direktorja 
pristojne policijske uprave in upravnega organa, pristojnega za carinske zadeve. Na ostalih mejnih 
prehodih je treba pridobiti le soglasje direktorja pristojne policijske uprave. O pritožbi zoper odločitev 
direktorja policijske uprave odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, o pritožbi zoper odločitev 
upravnega organa, pristojnega za carinske zadeve, pa ministrstvo, pristojno za finance.«.

8. člen

Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Poveljnik plovila, agent ladje ali oseba, ki jo poveljnik plovila pooblasti, mora najpozneje ob pristanku 
v pristanišču policiji naznaniti vse potnike, ki nimajo veljavnega dokumenta za prestop državne meje.«.

V tretjem odstavku se beseda »ladje« nadomesti z besedo »plovila«.

9. člen



V tretjem odstavku 28. člena se besedilo »carinskega delavca,« nadomesti z besedilom »pooblaščene 
uradne osebe upravnega organa, pristojnega za carinske zadeve,«.

10. člen

V drugem odstavku 29. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Če je glede na konkretne okoliščine mogoče pričakovati, da oseba poseduje prepovedane stvari ali 
predmete, ali zaradi ugotavljanja identitete, sme policist pregledati ali preiskati osebo.«.

V tretjem odstavku se črta beseda »vidni«. 

V četrtem in šestem odstavku se besedilo »V primeru suma« nadomesti z besedilom »Če je glede na 
konkretne okoliščine mogoče pričakovati«.

11. člen

Drugi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Zadržana oseba ima pravice pridržanih oseb, določene v zakonu, ki ureja naloge in pooblastila 
policije.«.

12. člen

V prvem odstavku 35. člena se besedilo »obstaja utemeljena verjetnost, da naj bi« nadomesti z 
besedilom »okoliščine upravičujejo verjetnost, da je«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Med izravnalne ukrepe spadajo naslednja policijska pooblastila: kontrola osebe, preverjanje osebe, 
pregled listin ter pregled prevoznega sredstva in stvari.«.

13. člen

Naslov 35.a člena se spremeni tako, da se glasi: »(preverjanje osebe in pregled listin)«. 

V četrtem odstavku se beseda »istovetnosti« nadomesti z besedo »identitete«, beseda »istovetnost« pa z 
besedo »identiteto«. 

14. člen

Naslov 35.b člena se spremeni tako, da se glasi: »(kontrola osebe, pregled prevoznega sredstva in 
stvari)«.

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Policist sme opraviti kontrolo osebe, pregled prevoznega sredstva in stvari, ki jih ima oseba pri sebi 
ali pod svojim nadzorom, če je glede na konkretne okoliščine mogoče pričakovati:
– da ima oseba pri sebi ali v prevoznem sredstvu predmete, ki jih je po zakonu treba zaseči; 
– da ima oseba pri sebi ponarejene, prenarejene, izmišljene ali tuje listine, ki jih uporabi kot svoje; 
– da se v prevoznem sredstvu skrivajo druge osebe.«. 

V petem odstavku se beseda »kontrola« nadomesti z besedo »pregled«. 



Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:

»(7) Če je na podlagi pregleda s tehničnimi sredstvi ali zaradi drugih okoliščin mogoče pričakovati, da se 
v delih prevoznega sredstva, ki so zapečateni s carinsko oznako, skrivajo osebe ali se prevažajo 
predmeti, ki jih je po zakonu treba zaseči, sme policist odstraniti carinsko oznako in opraviti pregled 
prevoznega sredstva in stvari. Policist sme odstraniti carinsko oznako tudi, če ugotovi, da je ta 
predrugačena ali poškodovana. O odstranitvi carinske oznake  se obvesti upravni organ, pristojen za 
carinske zadeve, ki zagotovi njeno ponovno namestitev. Do prihoda pooblaščene uradne osebe 
upravnega organa, pristojnega za carinske zadeve, opravlja carinski nadzor nad prevoznim sredstvom in 
stvarmi v skladu z veljavnimi carinskimi predpisi policist.

(8) V primerih iz prejšnjega odstavka sme policist odstraniti tudi oznake za zagotovitev istovetnosti blaga 
pravnih in fizičnih oseb, o čemer izda potrdilo.«.

Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.

15. člen

40. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»40. člen

(hramba podatkov)

(1) Posnetki, ki so bili napravljeni pri izvajanju 8. člena tega zakona in ki ne bodo uporabljeni v 
kazenskem postopku ali postopku o prekrških, se izbrišejo takoj, najpozneje pa 30 dni po njihovem 
nastanku.

(2) Posnetki, ki so bili napravljeni pri izvajanju 8. člena tega zakona na mejnih prehodih, se uničijo v enem 
letu od njihovega nastanka, razen če se ti podatki potrebujejo v kazenskem postopku ali postopku o 
prekršku.«.

16. člen

Za 43. členom se dodata nova 43.a in 43.b člen, ki se glasita:

»43.a člen
(evidenca nadomestil in služnosti v javno korist)

(1) Za namene odločanja o nadomestilu in ustanovitvi služnosti v javno korist ter za potrebe izplačevanja 
nadomestila oziroma odškodnine za ustanovljeno služnost v javno korist ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve, upravlja evidenco nadomestil in služnosti v javno korist, v kateri se obdelujejo naslednji podatki:
 parcelna številka in katastrska občina zemljišča, na katerem so postavljena, nameščena ali shranjena

tehnična in druga sredstva iz prvega odstavka 8. člena tega zakona;
 boniteta zemljišča in vrsta dejanske rabe;
 osebno ime lastnika zemljišča, EMŠO, datum smrti, naslov stalnega in začasnega prebivališča v 

Republiki Sloveniji, prebivališče v tujini, naslov za vročanje in številka osebnega računa;
 osebno ime osebe, ki uporablja zemljišče na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško 

knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, EMŠO, naslov stalnega in začasnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji, prebivališče v tujini, naslov za vročanje, številka osebnega računa in 
podatek o vrsti in trajanju stvarne pravice oziroma trajanju najemne ali zakupne pravice;

 naziv in sedež firme, matična številka firme in številka poslovnega računa, če je upravičenec do 
nadomestila ali lastnik zemljišča pravna oseba;

 obseg posega na zemljišču (vrsta, dolžina ali površina in obdobje uporabljenega tehničnega ali 
drugega sredstva in natančna lokacija posega);

 številka in datum odločbe o nadomestilu prve in druge stopnje ter organ, ki je izdal odločbo;
 številka in datum odločitve upravnega in vrhovnega sodišča o nadomestilu;



 številka in datum sklenitve pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist;
 številka in datum odločbe o ustanovitvi služnosti v javno korist;
 številka in datum odločitve upravnega in vrhovnega sodišča o ustanovitvi služnosti v javno korist;
 datum in višina izplačila nadomestila;
 številka in datum odločitve sodišča o določitvi višine odškodnine za ustanovitev služnosti v javno 

korist;
 datum in višina izplačila odškodnine za ustanovitev služnosti v javno korist.

(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in pristojne upravne enote imajo pravico do vpogleda v 
podatke v evidenci, ki se upravlja na podlagi tega člena, vnosa podatkov, njihovega izpisa, prepisa ali 
kopiranja njihove vsebine v skladu s pristojnostmi, ki jih imajo v postopku določanja nadomestila in 
ustanovitve služnosti v javno korist po tem zakonu.

(3) Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za določitev nadomestila ali ustanovitev služnosti v javno korist  
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in pristojne upravne enote brezplačno pridobivajo, uporabljajo in 
obdelujejo podatke, vključno z osebnimi podatki lastnikov in posestnikov zemljišč iz četrtega odstavka 8. 
člena tega zakona, iz naslednjih predpisanih zbirk podatkov:
– registra prostorskih enot (prostorski okoliš, naselje, občina, upravna enota, katastrska občina, 

območje vodenja registra prostorskih enot, vrsta prostorske enote, identifikacijska številka, meja, 
površina in ime prostorske enote);

– centralnega registra prebivalstva (osebno ime, EMŠO, datum smrti, stalno in začasno prebivališče v 
Republiki Sloveniji, prebivališče v tujini, naslov za vročanje);

– zemljiškega katastra (identifikacijska oznaka parcele, meja parcele, površina, firma ali osebno ime ter 
sedež ali naslov lastnika in upravljavca s hišno številko, dejanska raba, boniteta zemljišča);

– zemljiške knjige (firma ali osebno ime ter sedež ali naslov lastnika in upravljavca s hišno številko, 
lastninska, zakupna in najemna pravica na posameznih parcelah);

– poslovnega registra Slovenije (matična številka, firma ali ime in sedež);
– zbirk podatkov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (podatki o zemljiščih, ki so v 

lasti Republike Slovenije, ter firma ali osebno ime in sedež ali naslov zakupnika teh zemljišč).

(4) Prevzemanje podatkov iz prejšnjega odstavka v evidenco nadomestil in služnosti v javno korist poteka 
s samodejnim povezovanjem z zbirkami podatkov iz prejšnjega odstavka z uporabo EMŠO ali matične 
številke poslovnega subjekta ali identifikacijskega znaka nepremičnine. Če se v zbirki podatkov iz 
prejšnjega odstavka spremenijo podatki, se te spremembe samodejno na podlagi povezanosti z zbirko 
podatkov prevzamejo tudi v evidenco po tem členu.

43.b člen
(ravnanje s podatki)

(1) Podatki iz evidence iz prejšnjega člena se zbirajo neposredno od pravne ali fizične osebe, na katero 
se nanašajo, ali se pridobijo iz že obstoječih zbirk osebnih podatkov, če so ti potrebni za opravljanje nalog 
po tem zakonu.

(2) Upravljavec evidence in upravičenci do vpogleda morajo podatke iz evidence, s katerimi so se 
seznanili, varovati v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in jih smejo uporabiti le pri 
opravljanju nalog iz svoje pristojnosti.  

(3) Podatki o nadomestilu se v evidenci hranijo pet let od pravnomočnosti odločbe o določitvi 
nadomestila, podatki o ustanovitvi služnosti v javno korist pa pet let po prenehanju služnosti v javno 
korist.

(4) Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka se podatki iz evidenc arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja 
arhivsko gradivo in arhive.«.

17. člen



Drugi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Pristojni organ Republike Slovenije za izvajanje 39. člena Zakonika o schengenskih mejah je 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

(3) Pristojni organ Republike Slovenije za izvajanje b) točke 23. člena  in 2.1.1 točke priloge VI Zakonika 
o schengenskih mejah je ministrstvo, pristojno za promet.«.

18. člen

V napovednem stavku 45. člena se besedilo »fizična oseba« nadomesti z besedo »posameznik«.

3. točka se spremeni tako, da se glasi:

»3. prestopi državno mejo izven mejnega prehoda ali izven delovnega časa (prvi odstavek 5. člena 
Zakonika o schengenskih mejah);«.

8. točka se spremeni tako, da se glasi:

»8. ne izpolni obveznosti poveljnika plovila (prvi, drugi in tretji odstavek 26. člena);«.

19. člen

V napovednem stavku 46. člena se besedilo »fizična oseba« nadomesti z besedo »posameznik«.

4. točka se spremeni tako, da se glasi:

»4. policiji ali organu, pristojnemu za pomorstvo, ne izroči ali pošlje seznama posadke in morebitnih 
potnikov ali je ta seznam nepopoln (3.1.2 točka priloge VI Zakonika o schengenskih mejah);«.

V 5. točki se za besedo »policiji« doda besedilo »ali organu, pristojnemu za pomorstvo,«.

V 6. in 7. točki se za besedo »policije« doda besedilo »ali organa, pristojnega za pomorstvo,«.

8. in 9. točka se spremenita tako, da se glasita:

»8. policiji ali organu, pristojnemu za pomorstvo, ne pošlje načrta poti in programa križarjenja (3.2.1 točka 
priloge VI Zakonika o schengenskih mejah);

9. policiji ali organu, pristojnemu za pomorstvo, ne izroči listine z vsemi tehničnimi lastnostmi plovila in 
imeni oseb na krovu (3.2.6 točka priloge VI Zakonika o schengenskih mejah);«.

Za 9. točko se doda nova 10. točka, ki se glasi:

»10. policiji ali  organu, pristojnemu za pomorstvo, ne pošlje seznama oseb na krovu (3.2.9.(i) točka 
priloge VI Zakonika o schengenskih mejah);.«.

Dosedanji 10. in 11. točka, ki postaneta 11. in 12. točka, se spremenita tako, da se glasita:

»11. ne obvesti policije ali organa, pristojnega za pomorstvo,  o vplutju rekreacijskega plovila v 
pristanišče, ki ni mejni prehod (3.2.5. točka priloge VI Zakonika o schengenskih mejah);



12. ne dopusti postavitve, namestitve, uporabe, vzdrževanja ali shranjevanja tehničnih ali drugih sredstev 
ali se ne  vzdrži ravnanj, ki ovirajo postavitev, namestitev, uporabo, vzdrževanje ali shranjevanje teh 
sredstev.«.

20. člen

V napovednem stavku 47. člena se besedilo »fizična oseba« nadomesti z besedo »posameznik«.

21. člen

V prvem odstavku 49. člena se pika na koncu 4. točke nadomesti s podpičjem in doda nova 5. točka, ki 
se glasi:

»5. ravna v nasprotju s 3.2.9.(i) točko priloge VI Zakonika o schengenskih mejah.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

22. člen
(rok za izdajo predpisa)

Vlada Republike Slovenije izda predpis iz novega šestega odstavka 8.b člena zakona v enem mesecu po 
uveljavitvi tega zakona.

23. člen
(rok za pridobitev ocene vplivov v naravo)

Policija v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona za že nameščena tehnična in druga sredstva iz 
prvega odstavka 8. člena zakona v skladu s šestim odstavkom 8. člena zakona pridobi oceno vplivov 
namestitve teh sredstev na naravo.

24. člen
(uveljavljanje nadomestila za leto 2015)

Upravičenec do nadomestila iz prvega odstavka 8.a člena zakona zahteva nadomestilo za koledarsko 
leto 2015 in  2016 do 31. marca 2017.

25. člen
(oprostitev plačila koncesijskih dajatev)

(1) Do ureditve oprostitve plačila koncesijskih dajatev zaradi namestitve varovalne ograje ali druge 
tehnične ovire v predpisih, ki urejajo področje sladkovodnega ribištva, divjadi in lovstva, so do 50
odstotnega plačila koncesijske dajatve, če se na delih ribiškega okoliša ali lovnih površin njihovih lovišč 
namesti varovalna ograja ali druga tehnična ovira za opravljanje nalog iz 8. člena zakona, oproščeni:
 koncesionarji, ki imajo z Republiko Slovenijo sklenjeno koncesijsko pogodbo za izvajanje ribiškega 

upravljanja v ribiških okoliših in 
 koncesionarji, ki imajo z Republiko Slovenijo sklenjeno koncesijsko pogodbo za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo v posameznem lovišču.

(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka velja za obdobje, v katerem je nameščena varovalna ograja ali 
druga tehnična ovira.



(3) Razmerja v skladu s tem členom koncedent in koncesionar uredita z aneksom h koncesijski pogodbi 
za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu oziroma po postopku za znižanje koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v posameznem lovišču, ki je določen v koncesijskem aktu.

26. člen
(plačilo dohodnine)

Do ureditve oprostitve plačila dohodnine od nadomestila, izplačanega v skladu z 8.a členom zakona, v 
zakonu, ki ureja dohodnino, se za to nadomestilo dohodnina ne plača.

27. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.



III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV:

K 1. členu: 
Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o 
pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), je bila od uveljavitve 
predmetnega zakona že šestkrat spremenjena z:

– Uredbo (ES) št. 296/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008, UL št. L 97 z 
dne 9. 4. 2008;

– Uredbo (ES) št. 81/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009, UL št. L 35 z 
dne 4. 2. 2009;

– Uredbo (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009, UL št. L 243 z 
dne 15. 9. 2009;

– Uredbo (EU) št. 265/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2010, UL št. L 85 z 
dne 31. 3. 2010;

– Uredbo (EU) št. 610/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013, UL št. L 182 z 
dne 29. 6. 2013;

– Uredbo (EU) št. 1051/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 562/2006 za zagotovitev skupnih pravil o začasni ponovni uvedbi nadzora na 
notranjih mejah v izrednih razmerah (UL L št. 295 z dne 6. 11. 2013, str. 1).

Leta 2016 pa je bilo sprejeto kodificirano besedilo in sicer z Uredbo (EU) 2016/399 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja 
(Zakonik o schengenskih mejah - kodificirano besedilo).

V spremembi z dne 29. 6. 2013 so pomembne predvsem spremembe obveznosti poveljnika plovila za 
sporočanje podatkov organom, ki opravljajo mejno kontrolo. Predlagane spremembe usklajujejo dikcijo 
predpisanih sankcij z zadnjo spremembo uredbe z dne 26. junija 2013, zato je posodobitev glede na 
spremembe pomembna.

K 2. členu:
Sprememba jasneje določa tehnična sredstva za omogočanje učinkovitega nadzora državne meje. Z 
določitvijo tehničnih sredstev za fotografiranje, video in avdio snemanja, sredstev za identifikacijo oseb, 
vozil in predmetov policija postavlja zakonsko podlago za uporabo takih sredstev pri opravljanju nadzora 
državne meje. Našteta tehnična sredstva zagotavljajo podlago za zakonito obdelavo tako pridobljenih 
podatkov, obenem pa se preprečuje morebitna zloraba. Z navedbo možnosti uporabe tehničnih sredstev 
za identifikacijo oseb se izpolnjuje obveznost iz 79. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki določa, 
da morajo biti taki ukrepi v javnem sektorju jasno določeni z zakonom, kadar gre za identifikacijo 
posameznikov pri prehajanju državne meje. Policija bo lahko za primere uporabe tehničnih naprav s 
področja biometrije, ki niso posebej urejena v zakonih poslala informacijskemu pooblaščencu v mnenje 
oceno učinkov za ta tehnična sredstva. Poleg teh tehničnih sredstev policija lahko postavi, namesti in 
uporablja tudi druga tehnična in druga sredstva. Pri izvajanju določb 8. člena je treba upoštevati načelo 
sorazmernosti iz 7. člena zakona. Prav tako je policija pristojna za vzdrževanje tabel in druge signalizacije 
ter tehničnih sredstev in drugih sredstev.

Ne glede na dejstvo, da se sistem za avtomatizirano preverjanje registrskih tablic (ANPR) na nekaterih 
mejnih prehodih že uporablja, je bilo upoštevano priporočilo Informacijskega pooblaščenca in pripravljena 
ocena učinkov na varstvo osebnih podatkov. Tudi Evropski nadzornik za varstvo podatkov je podal 
mnenje k zakonodajnemu paketu EU Pametne meje, ki v postopke nadzora državne meje uvaja nove 
tehnologije.1 Prav tako je Evropska komisija k dokumentu št. 2016/0106 (COD) Predlog Uredbe 
evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o 
vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic 
Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU) št. 1077/2011, pripravila 
naslednje ocene učinkov:
                                                            
1 Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Second EU Smart Borders Package, dokument, št. 
12562/16 z dne 27.9.2016.



 Ocena učinkov na ustanovitev Evropskega sistema vstopa in izstopa2;
 Aneksi k Oceni učinkov na ustanovitev Evropskega sistema vstopa in izstopa3;
 Ocena učinka, ki se nanaša na sistem vstopa in izstopa in je priložena predlogu Uredbe o 

Sistemu vstopa in izstopa4;
 Povzetek ocene učinka, ki se nanaša na sistem vstopa in izstopa5.

Novi četrti odstavek izrecno in jasno določa obveznost lastnika in posestnika zemljišča, da dopustita 
postavitev, namestitev, uporabo, vzdrževanje in shranjevanje tehničnih in drugih sredstev, ki so določena 
v prvem odstavku 8. člena. Navedena obveznost lastnika in posestnika sicer že izhaja iz veljavnega 
prvega odstavka 8. člena, s predlogom zakona pa je določena še jasneje in bolj nedvoumno. Obenem je 
določeno tudi, da se mora vsakdo vzdržati vseh ravnanj, ki bi ovirala postavitev, namestitev, uporabo, 
vzdrževanje ali shranjevanje teh sredstev. Tako želi predlagatelj jasno opredeliti obveznosti vseh 
subjektov in tudi zagotoviti nemoteno namestitev, uporabo itd. navedenih tehničnih sredstev. Takšna 
ureditev je določena tudi zato, da se predpiše ustrezna sankcija, kar je določeno v dopolnitvi veljavnega 
46. člena.

V petem odstavku se izrecno določa, da se za postavitev, namestitev, uporabo, vzdrževanje in 
shranjevanje tehničnih in drugih sredstev ob državni meji ne uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev 
objektov, in prostorski akti. Prav tako se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ohranjanje 
narave, sladkovodno ribištvo, divjad in lovstvo, ter predpisi, ki urejajo gozdove in vode. Takšna ureditev 
sicer izhaja že iz veljavne zakonodaje, vendar je po mnenju predlagatelja izrecna izključitev potrebna, da 
bi se izognili različnim razlagam veljavne zakonodaje. Tak odstop je nujno potreben, ker si ni mogoče 
predstavljati učinkovitega nadzora državne meje, če bi država morala upoštevati prostorske akte, 
predpise o graditvi objektov in druge omenjene predpise, ki bi lahko onemogočali namestitev, uporabo, 
vzdrževanje in shranjevanje tehničnih in drugih sredstev, ki bi bila v danih okoliščinah nujno potrebna
(načelo sorazmernosti). 

Šesti odstavek nalaga policiji, da v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravi načrt in pridobi
oceno vplivov na okolje ob postavitvi, namestitvi, uporabi, vzdrževanju ali shranjevanju tehničnih in drugih 
sredstev iz prvega odstavka 8. člena ZNDM-2 (varovalna ograja ali druga tehnična ovira), če ta ukrep 
policije traja dlje kot šest mesecev in je verjeten pomemben negativni vpliv na varovana območja. V 
primeru, da gre za ukrep, ki je namenjen nadzoru državne meje ali preprečevanju nedovoljenega 
prehajanja državne meje, hkrati pa je verjetno, da bi ukrep negativno vplival na varovana območja 
(Natura 2000, Krajinski park Kolpa ...), se mora pridobiti oceno vplivov namestitve tehničnih in drugih 
sredstev na naravo. Oceno vplivov izdela strokovnjak, ki pri tem smiselno upošteva določila Pravilnika o 
presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, 
št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11). V oceni predvidi tudi že posamezne omilitvene ukrepe, ki so nujni za 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja narave. Do predlaganih ukrepov in ocene se mora 
opredeliti tudi Zavod RS za varstvo narave kot strokovna organizacija, pristojna za ohranjanje narave, s 
svojim mnenjem. Na ta način se upoštevajo tudi zahteve iz 6. člena Direktive o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva 92/43/EGS).

Sedmi odstavek določa, da se mora policija pri postavitvi, namestitvi, uporabi, vzdrževanju in 
shranjevanju tehničnih in drugih sredstev redno usklajevati z ministrstvom, pristojnim za vode, zaradi 
izvajanja gospodarskih javnih služb urejanja voda in državnega monitoringa, tako da bo omogočen 
dostop do vode za izvajanje vzdrževalnih in drugih del ter spremljanje količinskega in kakovostnega 
stanja voda ter tudi izvajanje izrednih in intervencijskih del tako javni službi kot silam zaščite in reševanja 
                                                            
2 Impact Assessment Report on the establishnemt of an EU Entry Exit System, dokument, št. 7675/16 ADD3 z dne 
26.4.2016.
3 Annexes to the Impact Assessment report on the introduction of an Entry Exit System, dokument, št. 7675/16 
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ob naravnih nesrečah. Redno usklajevanje policije z ministrstvom, pristojnim za vode, in koncesionarjem, 
ki na tem območju izvaja gospodarsko javno službo urejanja voda, je potrebno zato, ker je s postavitvijo 
začasnih tehničnih ovir oziroma ograj ob mejnih vodotokih preprečen dostop do javnega dobra – vode, do 
katerega je po Zakonu o vodah omogočen dostop vsakomur, in ker ta poseg pomeni poseg v prostor, ki 
lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda in bi bilo zanj v običajnih primerih treba po Zakonu o vodah 
pridobiti vodno soglasje. S tem bo zagotovljeno izvajanje Zakona o vodah v delu, ki dodeljuje posebne 
naloge obvezni državni gospodarski javni službi urejanja voda, da vzdržuje vodna in priobalna zemljišča 
in vodno infrastrukturo ter upravlja te objekte in izvaja izredne ukrepe med povečano stopnjo ogroženosti 
zaradi škodljivega delovanja voda. Prav tako bo s tem omogočeno izvajanje Zakona o vodah v delu, v 
katerem so opredeljeni intervencijski ukrepi v primeru škodljivega delovanja voda ob naravni nesreči ter je 
pristojnim službam in organom naloženo, da pri izvajanju v največji meri ohranjajo hidromorfološke 
razmere vodnih in priobalnih zemljišč. 

Postavitev tehničnih in drugih sredstev se šteje za višjo silo, zaradi česar npr. imetnik vodne pravice in 
upravičenec do evidentirane posebne rabe nista upravičena do odškodnine, pri čemer se nezmožnost 
izvajanja vodne pravice upošteva pri višini plačila za vodno pravico oziroma plačilu vodnega povračila.

V osmem odstavku predlagatelj ocenjuje, da je uporabo tehničnih in drugih sredstev treba podrobneje 
urediti s podzakonskim aktom.

K 3. členu:

8.a člen
Ker je zaradi postavitve, namestitve, uporabe, vzdrževanja in shranjevanja tehničnih in drugih sredstev 
lahko onemogočena redna raba zemljišč, prvi odstavek določa upravičenje upravičenca do nadomestila 
za onemogočeno redno rabo zemljišča. V teh primerih so upravičenja v zakonu navedenih subjektov 
toliko omejena, da je treba predvideti pravico do nadomestila, ki se za upravičence do nadomestila določi 
v enostavnem in hitrem postopku. Pri tem je treba opozoriti, da nadomestilo za kmetijska zemljišča 
vključuje tudi izgubljena plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike oz. izgubljen dohodek. Do 
nadomestila bo načeloma upravičen lastnik zemljišča. Če bo zemljišče v uporabi osebe, ki uporablja 
zemljišče na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali 
zakupne pogodbe, bo do nadomestila upravičena ta oseba. Pravica do nadomestila ni razširjena na 
pravico do uporabe zemljišča iz katerega koli pravnega naslova, temveč le v primeru dlje časa trajajočih 
in tipičnih pravnih razmerij (npr. pravica do užitka, rabe, najema ali zakupa). Medsebojni odnosi med 
lastnikom in drugimi uporabniki, ki pa po tem zakonu niso upravičenci, se bodo urejali med lastnikom in 
temi uporabniki. 

V drugem odstavku je izrecno določeno, da so v zakonu navedeni subjekti upravičeni do nadomestila, če 
se kot sredstvo iz prvega odstavka 8. člena namesti, uporablja, vzdržuje ali shranjuje varovalna ograja ali 
druga tehnična ovira, ki onemogoča redno rabo zemljišč. To pomeni, da že sam zakon določa primer, ko 
so izpolnjeni pogoji za pridobitev nadomestila. Gre namreč za tako očitno omejitev redne rabe zemljišč, 
da je nadomestilo upravičeno. 

Tretji odstavek določa, da je, če za isto zemljišče uveljavlja nadomestilo več upravičencev za isto 
časovno obdobje, do nadomestila upravičen tisti, ki ima v tem obdobju pravico uporabljati to zemljišče.

V četrtem odstavku pa so določena upravičenja v primeru, kadar gre za solastnino ali skupno lastnino.

8.b člen
Prvi odstavek kot pristojni organ za določanje višine nadomestila določa upravno enoto, na območju 
katere leži zemljišče, katerega redna raba je lahko onemogočena. Zaradi racionalizacije postopkov je 
določen tudi odstop od krajevne pristojnosti, če zemljišče leži na območju dveh upravnih enot ali če 
upravičenec do nadomestila uveljavlja nadomestilo za več zemljišč, ki ležijo na območju dveh ali več 
upravnih enot. V teh primerih je za vsa zemljišča pristojna ena izmed upravnih enot, na območju katere 
leži eno od zemljišč, za katero se uveljavlja nadomestilo. Upravičencu je tako dana možnost in tudi 
obveznost, da nadomestilo za vsa zemljišča uveljavlja le na eni upravni enoti, in sicer tisti, ki jo izbere. Če 
bo upravičenec zahtevo za nadomestilo vložil na več upravnih enot, bo o zahtevi odločala  upravna 



enota, ki je prva prejela zahtevo. Na podlagi tega določila med upravnimi enotami ne bo treba sklepati 
sporazumov o pristojnosti, če zemljišča ležijo na območju več upravnih enot, temveč bo postopek takoj 
začela in o zahtevi odločala upravna enota, ki je prva prejela zahtevo.

Drugi in tretji odstavek določata vsebino zahteve. Postopek se bo začel na zahtevo upravičenca do 
nadomestila, ki bo uveljavljal svojo pravico do nadomestila. V vlogi bo upravičenec do nadomestila 
navedel podatke o lastništvu ali drugi stvarni pravici, najemu ali zakupu oziroma podatke o zemljišču in 
opis posega na zemljišče. Upravičenec, ki zemljišče uporablja na podlagi najemne ali zakupne pogodbe,
priloži tudi fotokopijo najemne ali zakupne pogodbe, če ti podatki niso razvidni iz uradnih evidenc.

Ker imajo podatke o obsegu posegov pristojni državni organi, predvsem tisti, ki je izvedel poseg na 
zemljišču, bo v skladu s četrtim odstavkom upravna enota podatke, ki jih potrebuje za določanje višine 
nadomestila, pridobila od Ministrstva za notranje zadeve oziroma policije, ki odreja in usklajuje vse 
dejavnosti. Upravna enota bo o zahtevi praviloma odločila na podlagi tako predloženih podatkov in o 
svojih ugotovitvah predhodno obvestila upravičenca do nadomestila. Če se upravičenec do nadomestila z 
ugotovitvami ne bo strinjal, ima možnost, da v prekluzivnem roku petnajstih dni v postopku dokazuje 
nasprotno. Predlagatelj meni, da je ta postopek zasnovan tako, da upošteva načeli gospodarnosti in 
pospešitve postopka.

Peti odstavek določa pravico do pritožbe, o kateri bo odločalo Ministrstvo za notranje zadeve. 

Šesti odstavek daje vladi podlago, da v uredbi določi metodologijo za določitev višine nadomestila na 
podlagi meril, ki jih določa zakon. Namen take ureditve je, da se določijo taka merila, ki bi omogočala 
enostavno in hitro določanje nadomestil v upravnem postopku. Pri določitvi višine nadomestil se bodo
upoštevali boniteta zemljišča, obseg posega in vrsta dejanske rabe.

V sedmem odstavku je določeno, da se nadomestilo odmeri za preteklo koledarsko leto, in sicer za 
obdobje, ko je bila onemogočena redna raba zemljišča. Upravičenec do nadomestila bo lahko zahteval 
nadomestilo do 31. januarja tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto. Rok, določen v tem 
odstavku, je prekluziven. Če se med koledarskim letom spremeni upravičenec do nadomestila, je do 
nadomestila upravičen sorazmerno glede na trajanje njegovega upravičenja v koledarskem letu.

Osmi odstavek določa, da nadomestilo izplača Ministrstvo za notranje zadeve, na podlagi pravnomočne 
odločbe upravne enote, ki je odločala o nadomestilu. Izplačilo se opravi na osebni ali poslovni račun 
upravičenca v skladu z določili zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Deveti odstavek določa, da se sredstva za izplačilo nadomestila zagotovijo v proračunu Republike 
Slovenije, in sicer v okviru finančnega načrta ministrstva, pristojnega za notranje zadeve..

Deseti odstavek določa oprostitev plačila takse, ker gre za uveljavljanje nadomestila za poseg, ki ga je 
povzročila država.

V enajstem odstavku je norma, ki določa uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek glede vseh 
vprašanj, ki niso s tem zakonom drugače urejena.

8.c člen
Če je treba za opravljanje nalog nadzora državne meje uporabljati zemljišča tako, da je onemogočena 
redna raba zemljišč, in sicer za obdobje, ki je daljše od predlaganih 24 mesecev, je po mnenju 
predlagatelja treba začeti postopke za omejitev lastninske pravice. Pri tem se upoštevajo zahteve, ki so 
določene v 69. členu ustave. Gre namreč za tako dolgotrajen in intenziven ukrep, da ravnanje v skladu s 
67. členom ustave ni več mogoče. Omejitev lastninske pravice z vidika njene socialne funkcije, kot izhaja 
iz 67. člena ustave, v takem primeru ne zadošča več, zato je treba ravnati v skladu z ureditvijo, ki jo 
določa 69. člen ustave.

Predlagatelj meni, da je obdobje predlaganih 24 mesecev razumen rok, v katerem se lahko dejavniki, ki 
vplivajo na pojav možnega množičnega nezakonitega prehajanja državne meje, ustrezno razjasnijo in 
ocenijo z vidika podaljšanja izvajanja ukrepov povečanega nadzora državne meje ali pa prenehanja teh 
ukrepov. Po mnenju predlagatelja bi bila takojšnja omejitev lastninske pravice v skladu z 69. členom 



ustave nesorazmeren ukrep. Za obdobje 24 mesecev, ko mora upravičenec do nadomestila trpeti poseg 
v svojo lastninsko pravico oziroma najemno razmerje, pa bo upravičen do nadomestila, ki ga bo 
enostavno uveljavljati (izkazovati bo dejansko treba le poseg na zemljišču). Razumljivo je, da se v ta rok 
všteva čas trajanja posegov, ki so bili izvedeni pred uveljavitvijo tega zakona.

Drugi odstavek določa subsidiarno uporabo zakona, ki ureja razlastitev in omejitev lastninske pravice v 
javno korist (Zakon o urejanju prostora), saj predlagana ureditev ponekod odstopa od splošno določene 
ureditve omejitve lastninske pravice (glej tudi člene in obrazložitve v nadaljevanju). Tako je predlagano, 
da javno korist za ustanovitev služnosti ugotovi vlada s sklepom. Do pravnomočne odločitve o ustanovitvi 
služnosti v javno korist lahko policija na zemljiščih določenih v sklepu, še naprej opravlja naloge iz 8. 
člena tega zakona, za katere je potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč, ki onemogoča redno 
rabo zemljišč. Hkrati je za namen hitre in učinkovite izvedbe postopkov za ustanovitev služnosti v javno 
korist določeno tudi, da mora ministrstvo v predpisanem roku začeti navedene postopke. Taka ureditev je 
nujno potrebna zaradi stalnega izvajanja nadzora državne meje. Po mnenju predlagatelja je v teh 
primerih izkazana javna korist za ustanovitev služnosti. Učinkovit nadzor državne meje je namreč 
nedvomno v splošno javno korist, saj je povezan z vprašanji varnosti prebivalcev in njihovega 
premoženja, varovanja javnega reda in miru, zdravja, preprečevanja kriminala, odkrivanja storilcev 
kaznivih dejanj, z vidika učinkovitega nadzora zunanje meje pa je tudi v skladu z evropskim pravnim 
redom. Pri tem je treba tudi upoštevati, in po mnenju predlagatelja se ustrezno upošteva, da je treba vse 
tovrstne ukrepe izvajati v skladu z načelom sorazmernosti, kot izhaja iz 7. člena veljavnega zakona. 

8.č člen
Kot upravičenca do služnosti v javno korist 8.č člen določa le državo, ker je nadzor državne meje v 
pristojnosti države. Določeno je tudi, da bo postopek sporazumevanja za sklenitev pogodbe o ustanovitvi 
služnosti v javno korist, sklepanje teh pogodb in tudi vlaganje zahtev za ustanovitev služnosti v javno 
korist opravljalo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, saj gre za izvajanje zakona iz njegove 
pristojnosti.

8.d člen
Ta določba ureja postopek sporazumevanja z lastniki zemljišč, na katerih je treba zaradi opravljanja nalog 
iz 8. člena tega zakona omejiti lastninsko pravico z ustanovitvijo služnosti v javno korist. Postopek 
sporazumevanja za pridobitev služnosti nekoliko odstopa od ureditve po Zakonu o urejanju prostora 
(110. člen ZUreP-1). Če lastnik zemljišča sprejme ponudbo za sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnosti v 
javno korist in o tem v predpisanem roku obvesti upravičenca do služnosti v javno korist, skleneta lastnik 
zemljišča in upravičenec do služnosti v javno korist pogodbo o ustanovitvi služnosti v javno korist 
namesto ustanovitve služnosti z izdajo odločbe o ustanovitvi služnosti v javno korist. 

V primeru ustanovitve služnosti s sklenitvijo pogodbe o ustanovitvi služnosti pripada lastniku zemljišča 
odškodnina.

8.e člen
Če lastnik zemljišča in upravičenec do služnosti v javno korist ne skleneta pogodbe o ustanovitvi služnosti 
v javno korist, lahko upravičenec do služnosti v javno korist zahteva pri pristojnem organu začetek 
postopka za ustanovitev služnosti v javno korist. Zahteva za ustanovitev služnosti v javno korist pa v 
primerjavi z zahtevo za obremenitev nepremičnine s služnostjo iz 110. člena Zakona o urejanju prostora 
vsebuje drugačne podatke, saj za izkaz javne koristi ni potreben že izdan prostorski akt, ker se javna
korist ugotovi s sklepom Vlade Republike Slovenije. Tako zahteva za ustanovitev služnosti v javno korist 
vsebuje podatke o zemljišču, in sicer parcelno številko in katastrsko občino s kopijo katastrskega načrta 
ali z listino, ki izkazuje lego zemljišča, podatke o ustanovitvi služnosti v javno korist (opredelitev obsega 
zemljišča, na katerem se ustanovi služnost v javno korist, in trajanje služnosti v javno korist), navedbo 
sklepa Vlade Republike Slovenije o ugotovljeni javni koristi, ki mora biti objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije, in ponudbo za sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnosti iz 8.d člena tega zakona. 
Ne glede na 110. člen Zakona o urejanju prostora se postopek za ustanovitev služnosti v javno korist 
začne s sklepom, zoper katerega ni dovoljena pritožba. Taka določba je namenjena uresničevanju načela 
gospodarnosti postopka. V četrtem odstavku pa je določeno, da pritožba zoper odločbo o ustanovitvi 
služnosti v javno korist ne zadrži njene izvršitve, ker je to nujno zaradi čimprejšnje ureditve pravnih 
razmer. Ta določba pomeni odstop oziroma nadomešča nujni postopek po 104. členu Zakona o urejanju 
prostora.



8.f člen
Odškodnina za ustanovitev služnosti v javno korist se določi od objave sklepa Vlade Republike Slovenije
iz 8.c člena zakona do poteka obdobja obremenitve zemljišča. Odškodnina se bo izplačevala na letni 
ravni za preteklo leto, in sicer do konca januarja tekočega leta. Izplačilo za posamezno leto se bo 
izračunalo tako, da se bo višina odškodnine, določena za celotno obdobje, delila s številom let, za katera 
bo zemljišče obremenjeno s služnostjo v javno korist. Če odškodnina ni določena v istem koledarskem 
letu, kot je bila ustanovljena služnost v javno korist, se odškodnina za obdobje do določitve odškodnine, 
izplača do konca meseca januarja leta, ki sledi letu v katerem je bila določena odškodnina. Če služnost v 
javno korist ne bo trajala celo koledarsko leto, se bo izplačilo za posamezno leto sorazmerno zmanjšalo. 
V primeru ukinitve služnosti pred potekom obdobja, za katero je bila ustanovljena, se odškodnina ne bo 
izplačala za preostalo obdobje, torej za obdobje od ukinitve služnosti do izteka obdobja, za katero je bila 
ustanovljena. Taka ureditev določitve in izplačila odškodnine bo veljala tako v primeru sporazumne 
ustanovitve služnosti kot v primeru, če se bo odškodnina določila v sodnem postopku. Po mnenju 
predlagatelja je taka ureditev utemeljena, saj je v tem primeru dejanska potreba po služnosti v javno 
korist bodoče negotovo dejstvo, ki ga ni mogoče natančno predvideti in opredeliti ob ustanovitvi služnosti 
v javno korist. Načelo sorazmernosti pa terja, da morajo takoj, ko prenehajo razlogi za posege, ki terjajo 
ustanovitev služnosti, ti posegi prenehati, s tem pa tudi pravica do služnosti in posledično tudi pravica do 
odškodnine.

Določeno je, da bo odškodnino upravičencu izplačalo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na osebni 
ali poslovni račun lastnika zemljišča. Sredstva za izplačilo odškodnine se bodo zagotovila v proračunu 
Republike Slovenije v okviru finančnega načrta ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

8.g člen
Če upravičencu do služnosti v javno korist ne uspe pridobiti podatkov o lastniku zemljišča iz uradnih 
evidenc, ker ti ne obstajajo ali ker organi, ki vodijo uradne evidence, z njimi ne razpolagajo, lahko centru 
za socialno delo predlaga postavitev skrbnika za poseben primer, ki nato z upravičencem do služnosti v 
javno korist sklene ustrezno pogodbo. Rok za postavitev skrbnika je določen na 60 dni.

K 4. členu: 
Z vstopom Republike Hrvaške v Evropsko unijo 1. 7. 2013 Finančna uprava Republike Slovenije (prej 
Carinska uprava Republike Slovenije) ne izvaja carinskega nadzora in kontrole blaga na slovensko-
hrvaških mejnih prehodih, ki so postali notranja meja carinskega območja. Soglasje upravnega organa, 
pristojnega za carinske zadeve pri upravnem odločanju o določitvi mejnih prehodov za poimensko 
določene osebe je z vstopom Republike Hrvaške v Evropsko unijo potrebno samo, kadar se tak mejni 
prehod ustanovi, če je pri potnikih in stvareh treba opraviti carinski nadzor na podlagi carinskih predpisov. 
Določba se lahko uporablja za posameznike, ki lahko na zračnih ali morskih zunanjih mejah prestopajo 
mejo izven mejnih prehodov. 

K 5. členu: 
Policija mora na podlagi vloge za določitev začasnih mejnih prehodov na letališču v postopku upravnega 
odločanja izdati odločbo v soglasju z ministrstvom, pristojnim za civilno letalstvo. Ministrstvo, pristojno za 
obrambo, policijo na podlagi prvega odstavka 19. člena večkrat zaprosi za ustanovitev začasnega 
mejnega prehoda na vojaških letališčih. Glede na veljavne določbe mora policija v postopku odločanja 
vedno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za civilno letalstvo, ki pa je na podlagi Zakona o letalstvu 
pristojno le za soglasje za civilna letališča in vzletišča.  

S predlagano spremembo se postavi jasna razmejitev med civilnimi in vojaškimi letališči ter odpravlja 
nekoherentnost nacionalne zakonodaje. Pri tem je treba poudariti, da so določbe Zakona o letalstvu v tem 
delu veljale pred uveljavitvijo ZNDM-2. Omenjena sprememba pomeni tudi odpravo administrativnih ovir v 
postopku odločanja o začasnem mejnem prehodu. 

Soglasje upravnega organa, pristojnega za carinske zadeve pri upravnem odločanju o določitvi mejnih 
prehodov za določen krog oseb je z vstopom Republike Hrvaške v Evropsko unijo potrebno samo, kadar



se tak mejni prehod ustanovi, če je pri potnikih in stvareh treba opraviti carinski nadzor na podlagi 
carinskih predpisov. 

K 6. členu: 
Soglasje upravnega organa, pristojnega za carinske zadeve, pri upravnem odločanju o določitvi območja 
mejnih prehodov je z vstopom Republike Hrvaške v Evropsko unijo potrebno samo, kadar se tak mejni 
prehod ustanovi, če je pri potnikih in stvareh treba opraviti carinski nadzor na podlagi carinskih predpisov. 
Do zdaj so soglasje za določitev območja mejnega prehoda dajali carinski uradi. Zakon o finančni upravi 
določa, da je predstojnik Finančne uprave Republike Slovenije pristojen za vodenje in odločanje v 
upravnem postopku, pri čemer pa lahko za odločanje v upravnem postopku pooblasti direktorja 
finančnega urada ali druge osebe, zaposlene v finančnem uradu.

S predlagano spremembo se postavi jasna razmejitev med civilnimi in vojaškimi letališči, kot je opisano v 
obrazložitvi k 5.členu.

K 7. členu:
S predlagano spremembo člena se gradnja in postavitev objektov na mejnih prehodih delita na dve 
kategoriji, in sicer na mejne prehode na zunanji meji (istočasno tudi zunanja carinska meja), na katerih
upravni organ, pristojen za carinske zadeve, še vedno opravlja carinski nadzor, ter na mejne prehode, na 
katerih omenjeni organ zaradi vstopa Republike Hrvaške v Evropsko unijo ne opravlja carinskega 
nadzora. Ker se je upravni organ, pristojen za carinske zadeve umaknil z mejnih prehodov na slovensko-
hrvaški meji, njegovo soglasje pri gradnji in postavitvi objektov na mejnih prehodih ni več potrebno. 

K 8. členu: 
Z Uredbo (EU) št. 610/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o spremembi Uredbe 
(ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje 
oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, 
uredb Sveta (ES) št. 1683/95 in (ES) št. 539/2001 ter uredb (ES) št. 767/2008 in (ES) št. 810/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta so se spremenile obveznosti poveljnika plovila v pomorskem prometu. 
Sprememba drugega odstavka je potrebna zaradi razširjenega kroga oseb, ki jih določa nova točka 3.1.2 
Priloge VI Zakonika o schengenskih mejah. 

Zaradi uskladitve terminologije, ki je uporabljena v Pomorskem zakoniku, je zamenjan tudi izraz »ladja« z
izrazom »plovilo«. Plovilo je namreč širši pojem in zajema vse stvari, ki so namenjene za plovbo po 
morju, torej vključno plovila, krajša od 24 metrov. Vsebina 26. člena se namreč nanaša tako na ladje 
(plovila, ki so daljša od 24 metrov) kot tudi na krajša plovila (na primer rekreacijska plovila, obalne ribiške 
ladje ipd.). S spremembo se zagotavlja konsistentnost uporabe istega izraza v celotnem zakonu oz. 
členu. Določba torej nalaga obveznosti ne samo kapitanom ladij, pač pa poveljnikom vseh plovil. 
Poveljnik plovila je tista oseba, ki poveljuje plovilu oz. ga upravlja, policija pa lahko od njega zahteva tudi 
določene druge obveznosti, opredeljene v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (104. do 107. člen). 
Tako sporočeni podatki se uporabljajo izključno za opravljanje mejne kontrole in pripravo analiz tveganja 
za plovila. Sprememba omogoča učinkovitejši nadzor nad ladjami in tudi plovili med dejanskimi in 
možnimi povečanji množičnih nedovoljenih migracij. 

Obveznosti poveljnika plovila glede naznanitve oseb, ki nimajo veljavnega dokumenta za prestop meje, 
se nanašajo le na zunanje meje. 

K 9. členu: 
Zaradi spremembe predpisov, ki urejajo organizacijo carinskega organa, se prilagaja terminologija 
pooblaščene uradne osebe upravnega organa, pristojnega za carinske zadeve. 

K 10. členu: 



Predlagana sprememba je posledica uskladitve terminologije z ZNPPol. V veljavnem členu se pogoji za 
izvedbo pooblastil kontrole potnikov, prevoznega sredstva in stvari nanašajo na kazenskopravni standard 
suma, da je bilo nekaj storjeno. ZNPPol je uveljavil nov enoten policijski standard za izvajanje določenih 
pooblastil. Na tej podlagi je mogoče policijska pooblastila izvajati, kadar je »glede na okoliščine mogoče 
pričakovati«, da se doseže zakonita in učinkovita izvedba pooblastila. Enovitost standardov pri 
pooblastilih, ki jih imajo policisti na podlagi različnih zakonodajnih aktov, bo prispevala k lažjemu 
razumevanju pogojev, s tem pa tudi k bolj strokovnemu in zakonitemu delu.

Pregled vozil, potnikov in prtljage, kot ga opredeljuje drugi odstavek 148. Zakona o kazenskem postopku,
je sodna praksa na začetku opredeljevala dejansko kot zgolj vidni pregled, ki ga policist opravi »od zunaj 
navznoter vozila«. Tako je sodna praksa na začetku opredeljevala, da »pregled prevoznega sredstva 
obsega vizualno kontrolo in izključuje odpiranje, preiskovanje notranjih delov vozila in prtljage, 
odstranjevanje različnih avtomobilskih delov, prelaganje stvari in podobno (VS I Ips 83/2007)«. Pozneje je 
ustavno sodišče zavzelo stališče, da »prevozno sredstvo praviloma ni tak prostor, na katerem bi človek 
lahko utemeljeno pričakoval zasebnost« (US RS Up-430/00). To je bilo potrjeno tudi v sodbi (VS I Ips 337 
2009), in sicer da »najdba določenega predmeta v vozilu na vidnem mestu v odprtem predalu ne presega 
vizualne kontrole prevoznega sredstva«. Nazadnje uveljavljena sodna praksa je potrdila zakonitost 
pooblastila tudi v primeru, ko policist odpre prtljažnik vozila, ki je odklenjen (VSK I Kp 30354/2012). 
Analogija, ki iz tega izhaja, narekuje dejstvo, da lahko policist premika notranje dele vozila, kot so npr. 
pregled pod predpražnikom v vozilu, odpiranje predalov, ki se dajo enostavno odpreti npr. s pritiskom na 
gumb itd. Vidni pregled vozila »od zunaj navznoter vozila« je v vsakem primeru opravljen že pri vsakem
policijskem postopku, ko gre za ustavitev vozila in postopek z osebo, ki je v vozilu, saj se drugače, kot da 
policist gleda v vozilo, kjer so osebe, s katerimi ima postopek, ne da opraviti. 

K 11. členu:
Predlog sprememb v nadaljevanju jasno določa pravice zadržanih oseb. Zaradi nedoločenosti se je v 
praksi uporabljala analogija s pravico pridržanih oseb po ZNPPol. Izhajajoč iz namena zadržanja, 
določenega v prvem odstavku 32. člena ZNDM-2, je treba zagotoviti, da so zadržane osebe v materinem 
jeziku ali jeziku, ki ga razumejo, seznanjene z razlogi in pravicami, ki so jim na voljo. Te pravice so enake 
kot jih opredeljuje ZNPPol in so:

– osebo je treba seznaniti, da je zadržana;
– pravica, da zadržana oseba ni dolžna ničesar izjaviti: s tem se zadržani osebi zagotavlja temeljna 

ustavna pravica, saj gre pri zadržanju za začasni odvzem prostosti. Oseba, ki ji je odrejeno 
zadržanje, ne sme zapustiti kraja oz. mesta zadržanja, dokler poteka postopek ugotavljanja 
dejstev in okoliščin prehajanja državne meje ali je zadržanje odrejeno zaradi zavrnitve vstopa 
tujcu, oz. največ 48 ur od odreditve zadržanja;

– pravica do seznanitve o razlogih zadržanja: s tem se zadržani osebi pojasnijo razlogi za 
zadržanje, ki so ugotavljanje dejstev in okoliščin prehajanja državne meje ali zadržanje zaradi 
zavrnitve vstopa tujcu, ki ne izpolnjuje vstopnih pogojev, kadar taka zavrnitev ni takoj izvedljiva. S 
tem se zadržani osebi pojasnijo pravna podlaga zadržanja in razlogi;

– pravica do takojšnje pravne pomoči zagovornika: pravica zagotavlja, da se zadržani osebi 
ustrezno omogoči pravna pomoč v konkretnem primeru. Tako lahko zagovornik v skladu s svojimi
pristojnostmi pravno pomaga zadržani osebi med zadržanjem. Istočasno se s tem zagotavlja 
preglednost dela policije;

– na zahtevo zadržane osebe obveščanje svojcev zadržane osebe: zaradi zadržanja je pravica do 
prostega gibanja takim osebam začasno omejena, čas pa je odvisen od nujno potrebnega časa
za izvajanje pooblastil iz prvega odstavka 32. člena ZNDM-2. S pravico zadržane osebe, da so
na njeno zahtevo obveščeni svojci, se zagotavlja ustrezna obveščenost svojcev;

– na zahtevo zadržane osebe obveščanje diplomatsko-konzularnega predstavništva: zaradi 
zadržanja je pravica do prostega gibanja takim osebam začasno omejena, čas pa je odvisen od
nujno potrebnega časa za izvajanje pooblastil iz prvega odstavka 32. člena ZNDM-2. S pravico 
zadržane osebe, da je na njeno zahtevo obveščeno diplomatsko-konzularno predstavništvo 
države, katere državljan je, se zagotavlja ustrezna obveščenost držav, da so njihovi državljani v 
policijskih postopkih v Sloveniji. S tem je državi omogočeno, da lahko pomaga svojim 
državljanom po koncu takega postopka. 

S tem se kar najbolj zagotavlja spoštovanje človekovih pravic pri zadržanju.



K 12. členu:
Veljavni zakon za izvajanje izravnalnih ukrepov kot pogoj za izvedbo določa utemeljeno verjetnost, da je 
oseba prestopila notranjo mejo. Praksa pri izvajanju izravnalnih ukrepov od uveljavitve ZNDM-2A je 
pokazala, da gre za standard, ki je celo višji od tistega, ki opredeljuje hišno preiskavo, saj se ta opira na 
»verjetnost« (in ne utemeljeno verjetnost), da bo mogoče pri preiskavi obdolženca prijeti ali da se bodo 
odkrili sledovi kaznivega dejanja ali predmeti, pomembni za kazenski postopek. Izvajanje izravnalnih 
ukrepov pomeni enega izmed policijskih pooblastil za ugotavljanje nedovoljenih migracij in čezmejne 
kriminalitete na notranjih mejah. Ker gre za policijska pooblastila, se je standard za njihovo izvajanje 
izenačil s standardom, ki velja za izvajanje pooblastil po zakonu, ki določa naloge in pooblastila policije. 
Drugi odstavek našteva policijska pooblastila v okviru izravnalnih ukrepov. Pooblastila so navedena po 
vrstnem redu, kot si sledijo členi, ki se nanašajo na izvajanje izravnalnih ukrepov ter so terminološko 
poenoteni z naslovi teh členov. 

K 13. členu:
Zaradi poenotenja terminologije z ZNPPol se izraz istovetnost nadomešča z izrazom identiteta. 

K 14. členu:
Posamezne pravne standarde, ki so pogoj za izvedbo določenih pooblastil, je treba poenotiti z izrazi v 
ZNPPol (»če je glede na konkretne okoliščine mogoče pričakovati« namesto »sum«). 

Kontrola prevoznega sredstva pomeni kontrolo njenih značilnosti v ustreznih zbirkah podatkov, ne pa 
pregleda v smislu ugotavljanja prisotnosti drugih oseb in predmetov, ki jih je treba po zakonu zaseči, v 
pregledanem prevoznem sredstvu. Zato se izraz kontrola nadomešča z izrazom pregled, kar pomeni 
zunanji in notranji pregled prevoznega sredstva, vključno z njegovimi skritimi deli.  

Namesto izraza »prepovedani predmeti in stvari« se uvaja skupni izraz »predmeti, ki jih je na podlagi 
zakona treba zaseči«. V vseh primerih gre za predmete, katerih posest ni dovoljena na podlagi različnih 
predpisov s področja prekrškovnega in kazenskega prava in jih je zato treba zaseči. S tem se poenoti 
terminologija, ki je uporabljena v ZNPPol. 

Glede dokumentov se jasneje določa možnost zasega z dosedanjih ponarejenih listin tudi na 
»prenarejene« listine (uradno izdana listina, ki je delno spremenjena), »izmišljene« dokumente 
(dokumenti, ki so jih izdali neobstoječi subjekti in se ne priznavajo kot potovalni dokumenti, kot so npr. 
dokumenti malteškega viteškega reda) in »tuje listine«, ki jih oseba uporabi v uradnem postopku kot svoje 
(uradno izdan dokument, ki ga uporablja tuja oseba zaradi podobnosti z osebo, ki ji je bil dokument 
izdan). 

Policisti lahko že zdaj ob poostrenih nadzorih ali rednem načrtovanem delu skupaj z uradnimi osebami, 
pristojnimi za carinski nadzor, za neposredno odstranitev carinske oznake (carinske zalivke) zaprosijo 
omenjeno uradno osebo. Policisti pa se s primeri, ko tehnična sredstva nakažejo, da bi se lahko v delih 
vozila, ki so zapečateni s carinsko oznako, skrivale osebe ali bi se lahko prevažali prepovedani predmeti,
srečujejo tudi takrat, ko uradnih oseb, pristojnih za carinski nadzor, ni z njimi. Predlagana sprememba bo 
omogočila, da v izjemnih okoliščinah policisti sami odstranijo carinsko oznako, s čimer se bo skrajšal tudi 
policijski postopek. Policisti morajo, kadar želijo odstraniti carinsko oznako, predhodno o tem obvestiti 
pooblaščeno uradno osebo upravnega organa, pristojnega za carinski nadzor. Prav tako morajo po 
posegu v carinsko oznako do prihoda pooblaščene uradne osebe, pristojne za carinski nadzor, zagotoviti, 
da se zavarujejo prevozno sredstvo in stvari, kar opredeljujejo carinski predpisi. S tem se zagotavlja, da 
bodo prevozno sredstvo in stvari na njem pod stalnim nadzorom, kar preprečuje morebitne neupravičene 
posege tretjih oseb.

Pod enakimi pogoji bodo policisti lahko odstranili tudi druge oznake za zavarovanje istovetnosti blaga 
(npr. tovarniške zalivke in varovala). V teh primerih bo policist izdal vozniku vozila potrdilo, da je bila taka 
oznaka odstranjena. 



K 15. členu: 
Spremenjena določba je prilagojena dopolnitvi 8. člena tega zakona in jasneje razmejuje med hrambo 
podatkov, ki so zbrani na mejnih prehodih in  ostalimi zbranimi podatki iz 8. člena (zbrani pri nadzoru 
državne meje). Pridobljeni podatki iz 8. člena, ki ne bodo uporabljeni za potrebe kazenskega postopa ali 
postopka o prekrških, se morajo brisati takoj, najpozneje pa 30 dni po tem, ko so bili zbrani. S tem se 
preprečuje morebitno nadaljnje nezakonito obdelovanje podatkov oziroma njihova neupravičena hramba. 
Določba je usklajena z določbami zakona, ki ureja naloge in pooblastila policije. Ob tem pa že obstoječi 
40. člen določa daljši rok hrambe posnetkov zbranih na mejnih prehodih. Posnetke je na mejnih prehodih 
potrebno hraniti dlje časa (zakon že sedaj določa eno leto), zaradi vodenja kazenskega postopka ali 
postopka o prekršku, prav tako pa pogosto služijo kot dokaz, ko gre za obravnavo pritožb zoper delo 
policistov in s tem povezanega ugotavljanja dejanskega stanja v konkretnih policijskih postopkih. Kot 
določa 146. člen ZNPPol se lahko pritožba vloži v 45 dneh od dneva, ko naj bi policist z dejanjem ali 
opustitvijo dejanja pri opravljanju policijskih nalog pritožniku kršil človekove pravice ali temeljne 
svoboščine.

K 16. členu:

43.a
Določeno je, da ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, upravlja evidenco nadomestil in služnosti v 
javno korist. Namen evidence je odločanje o nadomestilu in o ustanovitvi služnosti v javno korist ter za 
potrebe izplačevanja nadomestila oziroma odškodnine za ustanovljeno služnost v javno korist. Na podlagi 
predpisanih podatkov iz evidence se bo lahko spremljalo, kdaj so bile začasne tehnične ovire (varovalne 
ograje ali druga tehnična sredstva) postavljene, vrsta tehničnega ali drugega sredstva, na katerih 
zemljiščih, kdo je lastnik oz. upravičenec do nadomestila za uporabo in ustanovitev služnosti v javno 
korist.

Drugi odstavek določa, da imajo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in pristojne upravne enote 
pravico do vpogleda v podatke v evidenci, ki se upravlja na podlagi tega člena, vnosa podatkov vanjo, 
njihovega izpisa, prepisa ali kopiranja njihove vsebine v skladu s pristojnosti, ki jih imajo v postopku 
določanja nadomestila in ustanovitve služnosti v javno korist po tem zakonu. To so le tiste upravne enote, 
ki zajemajo območje ob državni meji, in zemljišče s postavljenimi tehničnimi in drugimi sredstvi leži na 
njihovem območju.

Tretji odstavek določa, da lahko ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in pristojne upravne enote za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za določitev nadomestila ali ustanovitev služnosti v javno korist 
brezplačno pridobivajo, uporabljajo in obdelujejo podatke, vključno z osebnimi podatki lastnikov in 
posestnikov zemljišč, iz predpisanih zbirk podatkov, ki jih upravljajo drugi organi. Pridobivajo lahko 
podatke iz centralnega registra prebivalstva, zemljiškega katastra, zemljiške knjige, poslovnega registra 
Slovenije, registra prostorskih enot in zbirk podatkov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije. Pri centralnem registru prebivalstva (in tudi pri podatkih v evidenci iz prvega odstavka) je tudi 
določeno, da se lahko pridobiva podatek o »datumu smrti«. Ta podatek bo potreben, kadar bo npr. lastnik 
zemljišča pokojni in postopki o dedovanju še niso končani oz. ta podatek iz zemljiške knjige še ni 
razviden ali če bo stranka med postopkom umrla ali v drugih podobnih situacijah.

V četrtem odstavku je določeno, da prevzemanje podatkov v evidenco nadomestil in služnosti v javno 
korist poteka s samodejnim povezovanjem z zbirkami podatkov iz prejšnjega odstavka z uporabo EMŠO,
matične številke poslovnega subjekta, ali identifikacijskega znaka nepremičnine Če se v zbirki podatkov iz 
prejšnjega odstavka spremenijo podatki, se te spremembe samodejno na podlagi povezanosti z zbirko 
podatkov prevzamejo tudi v evidenco po tem členu.

43.b
Določeno je ravnanje s podatki. Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in upravne enote podatke iz 
evidence zbirajo neposredno od pravne ali fizične osebe, na katero se podatki nanašajo, ali že iz 
obstoječih zbirk osebnih podatkov, če jih potrebujejo za opravljanje nalog po tem zakonu. 



Upravljavec evidence in upravičenci do vpogleda so podatke iz evidence, s katerimi so se seznanili, 
dolžni varovati v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in jih uporabiti le pri opravljanju 
nalog iz svoje pristojnosti.

Določeni so roki hrambe podatkov, po preteku rokov pa se podatki iz evidence arhivirajo skladno z 
zakonom, ki ureja arhivsko gradivo in arhive.

K 17. členu: 
Zaradi konsolidacije je treba spremeniti sklicevanje na pristojne organe (sklicevanje na pravilni člen).

K 18. do 21. členu: 
Gre za redakcijski popravek kazenskih določb zaradi sprememb prilog Zakonika o schengenskih mejah. 

Dodaja se nova 12. točka veljavnega 46. člena, ki je posledica določbe novega četrtega odstavka 
8. člena. S to določbo se sankcionirajo ravnanja, ki bi lahko preprečevala učinkovito izvajanje nadzora 
državne meje.

K 22. členu:
Člen določa rok, v katerem je treba izdati predpis iz 8.b člena zakona.

K 23 členu:
Člen določa rok za pridobitev ocene vplivov v naravo. Določeno je, da mora policija, v sodelovanju z 
Ministrstvom za okolje in prostor, v roku šest mesecev po uveljavitvi zakona, za vsa že nameščena 
tehnična in druga sredstva iz prvega odstavka 8. člena pridobiti oceno vplivov teh sredstev na naravo s 
predlogi omilitvenih ukrepov namestitve, na način kot je določen v šestem odstavku 8. člena.

K 24 členu:
S prehodno določbo predlagatelj daje podlago za uveljavljanje nadomestila upravičenca do nadomestila 
za posege, izvedene v letu 2015 in 2016. Upravičenci do nadomestila bodo nadomestilo za leto 2015 
zahtevali hkrati z zahtevo za nadomestilo za koledarsko leto 2016, in sicer najkasneje do 31. marca 2017.

K 25. členu:
Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib) in Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) s podzakonskimi predpisi 
ne predvidevata oprostitve plačila koncesijske dajatve. Pri koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v 
ribiških okoliših se lahko zniža koncesijska dajatev le s spremembo ribiškega gojitvenega načrta, ki pa 
zaradi tehničnih ovir sploh ni treba, da bi bil spremenjen. Na drugi strani pa je pri koncesijah za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo predvideno znižanje koncesijske dajatve v skladu z Uredbo o podelitvi koncesij 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 100/08), vendar pa le za manjši delež 
koncesijske dajatve, ne pa do 50 %. Hkrati se je treba zavedati, da imajo upravljavci lovišč in ribiških 
okolišev po koncesijski pogodbi tako obvezo za plačilo koncesijske dajatve kot obvezo izvajanja 
programa dela. Za neuresničitev programa dela so predvidene kazni, tudi odvzem koncesije. Zato je 
upravičeno, da se koncesionarjem v delu, v katerem so omejeni pri izvajanju svojih koncesijskih 
obveznosti, omogoči oprostitev plačila dela koncesijske dajatve. Na podlagi navedenega predlog zakona 
daje pravno podlago (do spremembe oziroma ureditve v ZSRib in ZDLov) in določa način, s katerim bodo 
koncesionarji upravičeni do oprostitve plačila dela koncesijske dajatve, saj tega brez spremembe ZSRib 
in ZDLov-1 ni mogoče izvesti.

K 26. členu:
Določeno je, da se do spremembe zakona, ki ureja dohodnino, za nadomestilo, izplačano po tem zakonu, 
dohodnina ne plača. Po predlagateljevem mnenju bi morali biti upravičenci do nadomestila oproščeni 



plačila dohodnine za izplačano nadomestilo, saj gre za izplačilo, ki je posledica posega države. 
Nadomestilo je izključeno iz obdavčitve tudi v primeru nadomestil, ki jih upravičenec prejme v skladu z 
Zakonom o materialni dolžnosti.

K 27. členu:
Določena je uveljavitev zakona z naslednjim dnem po objavi. 



IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO:

1. člen
(vsebina zakona)

(1) Ta zakon določa organizacijo in način opravljanja nadzora državne meje, 
izvajanja izravnalnih ukrepov in mednarodno policijsko sodelovanje.

(2) Ta zakon v skladu z Uredbo (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik 
o schengenskih mejah) (UL L 105, 13. 4. 2006, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Zakonik o 
schengenskih mejah) določa tudi pristojne organe v Republiki Sloveniji za izvajanje Zakonika o 
schengenskih mejah ter sankcije za kršitve njegovih določb.

(3) Za nadzor državne meje po tem zakonu se štejejo dejavnost in ukrepi iz Zakonika 
o schengenskih mejah.

(4) Mednarodno policijsko sodelovanje zajema dejavnost tujih policijskih organov na 
državnem ozemlju Republike Slovenije oziroma organov Republike Slovenije na tujem 
državnem ozemlju, sodelovanje s tujimi varnostnimi organi, napotitev uradnikov za zvezo v 
tujino ter sprejem tujih uradnikov za zvezo.

(5) Opravljanje nadzora državne meje po tem zakonu ne posega v izvajanje 
pooblastil, ki jih imajo v skladu z veljavno zakonodajo drugi državni organi.

8. člen
(omogočanje nadzora državne meje)

(1) Policija sme postaviti table z opozorilnimi napisi in drugo signalizacijo ali namestiti in uporabljati 
tehnična ali druga sredstva za opravljanje nadzora državne meje ali preprečevanje nedovoljenega 
prehajanja državne meje. Za vzdrževanje tabel, druge signalizacije in drugih tehničnih sredstev po tem 
členu je pristojna policija.

(2) Če je potrebno za uspešno izvedbo nalog po tem zakonu in nalog, predpisanih s pravnim redom 
Evropske unije, policisti lahko uporabljajo zemljišča in vodne površine ne glede na lastništvo.

(3) Lastniki in posestniki zemljišč in vodnih površin morajo pustiti prost dostop in gibanje za nemoteno 
opravljanje nalog nadzora državne meje.

18. člen
(določitev mejnih prehodov za določen krog oseb)

(1) Policija lahko ob izkazanem upravičenem interesu z odločbo ustanovi mejni 
prehod za poimensko določene osebe. Pri ustanovitvi mejnega prehoda za določen krog oseb 
je potrebno tudi soglasje upravnega organa, pristojnega za carinske zadeve, v katerem opredeli 
pogoje in stroške za opravljanje carinske kontrole. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve.

(2) Mejni prehod se po tem členu lahko ustanovi za največ tri leta.

(3) V odločbi se poleg kraja odprtja mejnega prehoda za določen krog oseb navedejo 
tudi poimenski seznam oseb, ki jim je dovoljen prehod, čas obratovanja mejnega prehoda, 
obseg uporabe mejnega prehoda in drugi pogoji.



19. člen
(določitev začasnih mejnih prehodov)

(1) Policija lahko z odločbo ustanovi začasni mejni prehod, če je to potrebno za 
smotrno izvajanje kratkotrajnih čezmejnih dejavnosti, kot so:
a) vaje za primer naravnih in drugih nesreč;
b) športne prireditve;
c) ukrepi za preusmerjanje prometa;
d) kulturne, znanstvene, strokovne in turistične prireditve in dejavnosti;
e) izvajanje dejavnosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb;
f) kmetijska, gozdarska dela in druga dela ter opravila, za katera obstaja širši javni interes.

(2) Če se ustanovi začasni mejni prehod na letališču, vzletišču ali železniški progi, 
policija izda odločbo v soglasju z ministrstvom, pristojnim za promet.

(3) Pri ustanovitvi začasnega mejnega prehoda je potrebno tudi soglasje upravnega 
organa, pristojnega za carinske zadeve, v katerem opredeli pogoje in stroške za opravljanje 
carinske kontrole.

(4) Pobudnik ustanovitve začasnega mejnega prehoda za cestni in železniški promet 
mora o tem pravočasno obvestiti sosednje varnostne organe.

(5) Začasni mejni prehod po tem členu se lahko ustanovi za največ šest mesecev v 
12 mesecih, razen zaradi razlogov iz šeste alineje prvega odstavka tega člena, za katere se 
mejni prehod ustanovi, dokler trajajo ta dela oziroma za čas, dokler obstaja širši javni interes.

(6) V odločbi se poleg kraja odprtja začasnega mejnega prehoda navedejo tudi čas 
obratovanja mejnega prehoda, obseg uporabe mejnega prehoda in drugi pogoji.

(7) O pritožbi v zadevah iz prvega odstavka tega člena odloča ministrstvo, pristojno 
za notranje zadeve.

22. člen
(območje mejnega prehoda)

(1) Vsakemu mejnemu prehodu, razen mejnim prehodom, določenim v 18. členu tega 
zakona, pripada območje mejnega prehoda, ki zajema neposredno okolico z objekti, ki so 
potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa. Območje, ki je potrebno za opravljanje mejne 
kontrole, je sestavni del območja mejnega prehoda. Mejnim prehodom iz 19. ter četrtega 
odstavka 36. člena tega zakona le izjemoma pripada območje mejnega prehoda.

(2) V območje mejnega prehoda za železniški promet spada tudi železniški tir s 
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem od mejne črte do mejnega prehoda.

(3) Območje mejnega prehoda z odločbo določi direktor policijske uprave s soglasjem 
direktorja pristojnega carinskega urada. Območje mejnega prehoda na letališču z odločbo 
določi direktor pristojne policijske uprave, v soglasju s pristojno notranjo organizacijsko enoto 
ministrstva, pristojnega za promet, za civilno letalstvo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve.

(4) Na območju mejnega prehoda sta gibanje in zadrževanje dovoljena le osebam, ki 
nameravajo prestopiti državno mejo ali so jo že prestopile in se na mejnem prehodu zadržujejo 
zaradi mejne kontrole, ter drugim osebam, ki imajo upravičen razlog.



(5) Na območju mejnega prehoda je prepovedano pobiranje kakršnih koli dajatev, 
prispevkov ali pristojbin, razen tistih, ki se pobirajo na podlagi zakona.
(6) Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom podrobneje uredi izvajanje prvega, 
drugega in četrtega odstavka tega člena

25. člen
(gradnja in postavitev objektov na območju mejnega prehoda)

(1) Za gradnjo ali spremembo namembnosti objektov po predpisih o graditvi objektov 
in naprav na območju mejnega prehoda je potrebno pridobiti soglasji direktorja pristojne 
policijske uprave in direktorja pristojnega carinskega urada. O pritožbi zoper odločitev direktorja 
policijske uprave odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, o pritožbi zoper odločitev 
direktorja carinskega urada pa odloča ministrstvo, pristojno za finance.

(2) Soglasje iz prvega odstavka tega člena se ne izda, če bi objekt, naprava ali 
dejavnost lahko ovirala opravljanje mejne kontrole, drugih varnostnih ukrepov na državni meji ali 
zmanjševala preglednost.

(3) Soglasje velja do izdaje ustreznega gradbenega ali drugega dovoljenja, vendar 
največ dve leti.

26. člen
(obveznost poveljnika plovila)

(1) Ob prihodu iz tujine mora poveljnik plovila zagotoviti, da člani posadke in potniki 
ne zapustijo plovila, preden ni opravljena mejna kontrola, če se opravlja na plovilu.

(2) Poveljnik ladje ali zastopnik ladjarja mora, še preden pripluje ladja v pristanišče ali 
najpozneje ob pristanku v pristanišču, policiji naznaniti vse potnike, ki nimajo veljavnega 
dokumenta za prestop državne meje.

(3) Poveljnik plovila mora storiti vse potrebno, da potniki, ki nimajo veljavnega 
dokumenta za prestop državne meje ali jim je bil vstop v Republiko Slovenijo zavrnjen, ne 
zapustijo ladje brez dovoljenja policije.

(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v zračnem prometu, določbi 
prvega in drugega odstavka tega člena pa se smiselno uporabljata tudi v avtobusnem in 
železniškem prometu.

28. člen
(mejna kontrola)

(1) Mejna kontrola se opravi izključno ob nameravanem prestopu državne meje.

(2) Policist, ki opravlja mejno kontrolo, sme:
g) zahtevati predložitev veljavnih dokumentov, ki so potrebni za prestop državne meje za 

osebe in predmete;
h) vnesti v dokumente za prestop državne meje podatke o okoliščinah vstopa ali izstopa iz 

države;
i) opraviti kontrolo potnikov, kontrolo prevoznega sredstva in kontrolo stvari, ki jih ima oseba s 

seboj;
j) zadržati osebo za nujno potreben čas, vendar največ za 48 ur.



(3) Če policist na mejnem prehodu opravlja kontrolo v neposredni bližini carinskega 
delavca, policist praviloma pred kontrolo po tretji alineji prejšnjega odstavka omogoči osebi, pri 
kateri opravlja mejno kontrolo, predložitev blaga pri carinskem organu.

(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše način opravljanja mejne kontrole 
na posameznih vrstah mejnih prehodov.

29. člen
(kontrola potnikov, prevoznega sredstva in stvari)

(1) Kontrola potnikov je kontrola, ki zajema preverjanje dokumentov za prestop državne 
meje skupaj s preverjanjem biometričnih podatkov ter z ugotavljanjem identitete osebe, ki 
namerava prestopiti državno mejo, in drugih pogojev za prestop in tiralično-tehnično preverjanje 
osebe z odvzemom prstnih odtisov in odtisov dlani ter preverjanje drugih telesnih 
identifikacijskih značilnosti. Policist sme zahtevati od osebe, naj pokaže, kaj ima pri sebi. 

(2) V primeru suma posedovanja prepovedanih stvari, predmetov ali zaradi ugotavljanja 
identitete sme policist pregledati ali preiskati osebo. Preiskava po tem členu ne zajema 
preiskave telesnih votlin. 

(3) Kontrola prevoznega sredstva je kontrola, ki zajema zunanji in notranji vidni pregled 
prevoznega sredstva in preiskavo prevoznega sredstva. 

(4) V primeru suma, da oseba v prevoznem sredstvu prevaža prepovedane predmete ali 
stvari, ki bi pripomogle k ugotavljanju njene identitete ali identitete drugih potnikov, ter zaradi 
preprečevanja nedovoljenega vstopa v Republiko Slovenijo sme policist preiskati prevozno 
sredstvo, kar pomeni podroben pregled vseh delov, vključno z razstavljanjem posameznih delov 
prevoznega sredstva.

(5) Kontrola stvari zajema kontrolo predmetov in stvari, ki jih ima oseba, ki namerava 
prestopiti državno mejo, s seboj ali v prevoznem sredstvu. 

(6) V primeru suma, da so v predmetih ali stvareh, ki jih ima s seboj, ali v prevoznem 
sredstvu prepovedani predmeti ali stvari, ki bi pripomogle k ugotavljanju njene identitete ali 
identitete drugih potnikov, sme policist preiskati predmete ali stvari, kar pomeni podroben 
pregled vseh delov skupaj z razstavljanjem posameznih delov. 

(7) Pri opravljanju kontrole potnikov, kontrole prevoznega sredstva in kontrole stvari sme 
policist uporabljati ustrezne tehnične pripomočke.

32. člen
(zadržanje osebe)

(1) Policist sme za nujno potreben čas, vendar največ za 48 ur, zadržati osebo, ki 
namerava ali je že prestopila mejno črto in obstaja razlog za sum, da je oseba nedovoljeno 
prestopila državno mejo in je zadržanje potrebno zaradi ugotovitve vseh potrebnih dejstev in 
okoliščin prehajanja državne meje ali zaradi zavrnitve tujca, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop v 
državo in ga zaradi utemeljenih razlogov iz države ni mogoče napotiti takoj.

(2) Zadržano osebo je treba o razlogih za zadržanje in njenih pravicah obvestiti takoj.

(3) Če zadržanje iz prvega odstavka tega člena traja več kot 6 ur, mora policist v pisni 
obliki z odločbo takoj obvestiti osebo, ki je zadržana, o razlogih za zadržanje. Zadržana oseba 



ima, dokler traja zadržanje, pravico do pritožbe zoper odločbo o zadržanju. O pritožbi mora 
odločiti pristojno okrožno sodišče v 48 urah. Pritožba ne zadrži zadržanja.

35. člen
(izravnalni ukrepi)

(1) Zaradi ugotavljanja nedovoljenega vstopa, preverjanja zakonitosti bivanja na 
ozemlju Republike Slovenije ter preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij in čezmejne 
kriminalitete lahko policisti zoper osebo, za katero obstaja utemeljena verjetnost, da naj bi 
prestopila notranjo mejo, izvajajo izravnalne ukrepe, kot jih določa ta zakon.

(2) Med izravnalne ukrepe spadajo naslednja policijska pooblastila: pregled listin, 
preverjanje osebe, kontrola osebe ter kontrola prevoznega sredstva in stvari.

(3) Pooblastila v okviru izravnalnih ukrepov izvajajo policisti tako, da naključno in 
nediskriminatorno preverjajo osebe, ki so prestopile notranjo mejo.

35.a člen
(pregled listin in preverjanje osebe)

(1) Policist lahko zahteva od osebe, da mu na vpogled izroči listine, ki dokazujejo, da 
je oseba v Republiko Slovenijo vstopila na dovoljen način, ter dovoljenja in listine, ki dokazujejo 
zakonitost bivanja na ozemlju Republike Slovenije.

(2) Policist sme zaradi iskanja znakov ponarejanja listin opraviti njihov pregled, 
vključno s pregledom z uporabo tehničnih sredstev in naprav.

(3) Policist lahko osebne podatke osebe preverja v zbirkah podatkov, ki jih upravlja 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ter zbirkah podatkov do katerih imajo policisti dostop 
na podlagi predpisov Evropske unije ali mednarodnih pogodb.

(4) V primeru, da istovetnosti osebe ni mogoče ugotoviti na podlagi predloženih listin 
ali v primeru dvoma v istovetnost osebe, sme policist v zbirkah podatkov iz prejšnjega odstavka 
preveriti biometrične podatke, kar je odvzem prstnih odtisov in odtisov dlani ter preveriti druge 
telesne identifikacijske značilnosti, če izhajajo iz zbirk podatkov.

35.b člen
(kontrola osebe, kontrola prevoznega sredstva in stvari)

(1) Policist sme opraviti kontrolo osebe, njenega prevoznega sredstva in stvari, ki jih 
ima oseba pri sebi ali pod svojim nadzorom:
k) če obstaja sum, da ima oseba pri sebi ali v prevoznem sredstvu prepovedane predmete ali 

stvari;
l) če obstaja sum, da ima oseba pri sebi ponarejene listine;
m) če obstaja sum, da se v prevoznem sredstvu skrivajo druge osebe.

(2) Pred začetkom kontrole policist pozove osebo, da pokaže kaj ima pri sebi ali v 
prevoznem sredstvu, razen če bi to ogrozilo varnost ljudi in premoženja.

(3) Kontrolo osebe mora opraviti oseba istega spola, razen če s postopkom ni 
mogoče odlašati.



(4) Pri kontroli osebe policist z rokami pretipa oblačila osebe in pregleda vsebino 
predmetov, ki jih ima oseba pri sebi, pod svojim nadzorom ali v prevoznem sredstvu.

(5) Kontrola prevoznega sredstva obsega zunanji in notranji pregled prevoznega 
sredstva, vključno z njegovimi skritimi deli.

(6) Pri kontroli stvari in prevoznega sredstva smejo policisti uporabljati tehnična 
sredstva in naprave in če je potrebno pregledati posamezne dele prevoznega sredstva.

(7) Če policist med izvajanjem kontrole po tem členu najde predmete ali stvari, ki se 
smejo odvzeti po zakonu, ki ureja kazenski postopek, ali po zakonu, ki ureja prekrške, policist 
nadaljuje postopek po navedenih zakonih. V primeru, da najdeni predmeti ne sodijo med 
navedene predmete ali stvari, v skladu s predpisi pa spadajo v področje nadzora drugega 
državnega organa, jih prepustijo pristojnemu organu v nadaljnji postopek.

40. člen
(fotografske in snemalne naprave)

(1) Policija sme na območjih mejnih prehodov in na drugih območjih ob državni meji 
zaradi omogočanja opravljanja nadzora državne meje namestiti fotografske in snemalne 
naprave.

(2) Osebe, ki so na območju mejnega prehoda, na katerem so nameščene 
fotografske in snemalne naprave, morajo biti nanje opozorjene v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov.

(3) Če se pri tem snemajo osebni podatki, je treba te posnetke uničiti v enem letu, 
razen, če se ti podatki potrebujejo v kazenskem postopku ali postopku o prekršku.

(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom podrobneje uredi izvajanje 
prvega odstavka tega člena.

44. člen
(pristojni organi)

(1) Pristojni organ Republike Slovenije za izvajanje Zakonika o schengenskih mejah 
je policija, razen določb iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.

(2) Pristojni organ Republike Slovenije za izvajanje 34. člena Zakonika o 
schengenskih mejah je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

(3) Pristojni organ Republike Slovenije za izvajanje b) točke, 21. člena ter 2.1.1. točke 
VI. Priloge Zakonika o schengenskih mejah je ministrstvo, pristojno za promet.

(4) Pristojni organ Republike Slovenije za izvajanje 4.3. točke VII. Priloge Zakonika o 
schengenskih mejah je ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

(5) Izvajanje tega zakona nadzira policija.

45. člen

Z globo najmanj 400 eurov se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki:



1. ne pusti proste poti za nemoteno opravljanje nalog nadzora državne meje (tretji odstavek 8. 
člena);

2. seje ali sadi nekatere vrste rastlin ali drevja v nasprotju z odločbo (tretji odstavek 12. člena);
3. prestopi državno mejo izven mejnega prehoda ali izven delovnega časa (prvi odstavek 4. 

člena Zakonika o schengenskih mejah);
4. prestopi državno mejo zaradi nepredvidljivih nujnih okoliščin, pa o tem takoj ne obvesti 

policije (drugi odstavek 15. člena);
5. se giblje ali zadržuje na območju mejnega prehoda, pa za to nima upravičenega razloga 

(četrti odstavek 22. člena);
6. na območju mejnega prehoda ne upošteva navodil in odredb policista, ki opravlja mejno 

kontrolo (24. člen);
7. brez soglasja kakor koli spremeni namembnost objekta ali naprave, ki je na območju 

mejnega prehoda (prvi odstavek 25. člena);
8. kot poveljnik plovila ali druga oseba ne izpolni obveznosti poveljnika plovila (prvi, drugi in 

tretji odstavek 26. člena);
9. se izmakne mejni kontroli ali se poskuša izmakniti mejni kontroli (prvi odstavek 27. člena);
10. samovoljno zapusti območje mejnega prehoda, dokler mejna kontrola ni opravljena (prvi 

odstavek 27. člena);
11. se pri mejni kontroli izkaže s tujo ali neveljavno listino za prestop državne meje (prvi 

odstavek 27. člena);
12. ne pojasni vseh okoliščin, pomembnih za prehod državne meje ali ne upošteva navodil in 

odredb policistov, ki opravljajo mejno kontrolo (drugi in tretji odstavek 27. člena).

46. člen

Z globo najmanj 600 eurov se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki:
1. nadaljuje let brez dovoljenja (2.1.4. točka priloge VI Zakonika o schengenskih mejah);
2. ne obvesti policije o prihodu ali odhodu letal (2.2.3. točka priloge VI Zakonika o 

schengenskih mejah);
3. ne pošlje splošne izjave in podatkov o potnikih (2.3.1. točka priloge VI Zakonika o 

schengenskih mejah);
4. ne izroči seznama policistom ali drugemu pristojnemu organu (3.1.2. točka priloge VI 

Zakonika o schengenskih mejah);
5. policiji ne sporoči vseh sprememb v zvezi s sestavo posadke ali številom potnikov (3.1.4. 

točka priloge VI Zakonika o schengenskih mejah);
6. policije ne obvesti, da so na krovu slepi potniki (3.1.4. točka priloge VI Zakonika o 

schengenskih mejah);
7. policije pravočasno ne obvesti o odhodu ladje (3.1.5. točka priloge VI Zakonika o 

schengenskih mejah);
8. pristojnim policistom ne pošlje načrta poti in programa križarjenja (3.2.1. točka priloge VI 

Zakonika o schengenskih mejah);
9. pristojnim policistom ne pošlje ali pošlje nepopolne imenske sezname (3.2.4. točka priloge 

VI Zakonika o schengenskih mejah);
10. ne obvesti policije o vplutju rekreacijskega plovila v pristanišče, ki ni mejni prehod (3.2.6. 

točka priloge VI Zakonika o schengenskih mejah);
11. ne obvesti policije o spremembi posadke ali prisotnosti potnikov (3.2.9. točka priloge VI 

Zakonika o schengenskih mejah).

47. člen

Z globo 200 eurov se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki:
12. na opozorilne table in drugo signalizacijo, postavljeno po tem zakonu ali predpisih, izdanih 

na podlagi tega zakona pritrjuje kakršne koli druge table, napise, plakate in podobno (peti 
odstavek 10. člena);



13. opravlja cestni oziroma železniški promet, letenje z letali ali drugimi napravami za letenje, 
pluje, izvaja lov, ribolov, se giblje ali zadržuje ob mejni črti, kadar je to z odredbo 
prepovedano (drugi odstavek 12. člena);

14. na območju mejnega prehoda pobira dajatve v nasprotju s petim odstavkom 22. člena tega 
zakona.

49. člen

(1) Z globo najmanj 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
15. ne sprejme potrebnih ukrepov iz drugega odstavka 2.1.3. točke priloge VI Zakonika o 

schengenskih mejah;
16. ravna v nasprotju s 3.1.2. točko priloge VI Zakonika o schengenskih mejah;
17. ravna v nasprotju s 3.1.4. točko priloge VI Zakonika o schengenskih mejah;
18. ravna v nasprotju s 3.1.5. točko priloge VI Zakonika o schengenskih mejah.

(2) Z globo najmanj 1.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali 
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.



V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA 
SKRAJŠANEM POSTOPKU

VI. PRILOGA

– Osnutek uredbe o metodologiji za določitev višine nadomestila za onemogočeno redno rabo 
zemljišč zaradi izvajanja nalog nadzora državne meje

– Ocena učinkov na varstvo osebnih podatkov za avtomatizirano preverjanje registrskih tablic na 
mejnih prehodih
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