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

ZADEVA: Odgovor Vlade Republike Slovenije na ugotovitve Varuha človekovih pravic glede 
zaklepanja vrat v ograji ob meji v nočnem času v občini Kostel – NOVO GRADIVO ŠT.1
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na …. seji dne …… sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na dopis Varuha človekovih pravic glede zaklepanja 
vrat v nočnem času v občini Kostel.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Priloga:
- Odgovor Vlade Republike Slovenije

Prejmejo:
 Ministrstvo za notranje zadeve
 Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

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:
Tatjana Bobnar, generalna direktorica policije
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/ 
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
V Novem gradivu št. 1 se besedilo popravi tako, da se podatki iz leta 2018 navedejo kot podatki 
preteklega leta.
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  srednja podjet ja 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:



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 
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

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 

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

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

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,

DA/NE



- financiranje občin.

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

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:

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

Boštjan Poklukar
minister



Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 
65/14) je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …… sprejela naslednji sklep:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na dopis Varuha človekovih pravic glede 
zaklepanja vrat v nočnem času v občini Kostel.

 Stojan Tramte
 generalni sekretar

Priloga:
 Odgovor Vlade Republike Slovenije

Prejmejo:
 Ministrstvo za notranje zadeve
 Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE NA UGOTOVITVE VARUHA ČLOVEKOVIH 
PRAVIC GLEDE ZAKLEPANJA VRAT NA MEJI V OBČINI KOSTEL

Vlada Republike Slovenije, v zvezi s poizvedbo Varuha človekovih pravic št. 14.2-5/2018- 5- KR 
z 28. 11. 2018, odgovarja oz. pojasnjuje: 

zaradi pričakovanega in pozneje dejanskega porasta nedovoljenih prehodov državne meje ob 
državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, so bile na podlagi sklepov Vlade 
postavljene začasne tehnične ovire (ZTO). ZTO so bile postavljene tudi na območju državne 
meje, ki jo varuje Policijska postaja (PP) Kočevje. Policija je v času postavljanja ZTO  
sodelovala z lokalnimi skupnostmi (občine, interesne skupnosti, kot so lovske družine, ribiške 
družine, turistična društva in posamezniki, ki so izkazali upravičen interes, npr. lastniki zemljišč 
neposredno ob državni meji), zato so bila v večji meri, kot je bilo prvotno načrtovano, v ZTO 
nameščena vrata, ki omogočajo dostop do reke Kolpe. S tem je policija želela zagotoviti, da so 
nameščene ZTO za prebivalce ob reki čim manj moteče. 

Število nedovoljenih migracij se povečuje, saj je PP Kočevje v enajstih mesecih lanskega leta 
obravnavala 277 nedovoljenih prehodov državne meje, kar predstavlja 238 % porast glede na 
enako obdobje lani, ko je bilo obravnavanih 82 nedovoljenih prehodov državne meje. Zaradi 
izrazitega porasta oz. preusmerjanja nedovoljenih migracij predvsem iz območja PP Črnomelj 
oz. migrantske poti iz smeri Bihača in Velike Kladuše na ta del meje, so bili potrebni dodatni 
ukrepi, med katerimi je tudi zaklepanje vrat v ZTO. O možnosti tega ukrepa so bili predstavniki 
lokalnih skupnosti seznanjeni tako ob postavitvi ZTO, kot tudi pred samim začetkom izvajanja 
ukrepa. Policija je obvestila, da se vrata lahko v upravičenih primerih odklenejo, vendar morajo 
o tem pravočasno obvestiti PP Kočevje, saj je na tej trasi državne meje, t. j. na 55 kilometrih, 
kjer so postavljene ovire, nameščenih več kot 90 vrat. Pravočasno obveščanje pristojne 
policijske postaje je nujno, da se lahko organizira delo policijske patrulje, ki varuje državno mejo 
ter da se lahko upravičencu za potreben čas odklene vrata. PP Kočevje kot krajevno pristojna 
policijska postaja pri tem v letu 2018 ni zaznala negativnih dogodkov ali pritožb občanov glede 
onemogočenega dostopa do reke Kolpe. 

Prehodna mesta, ki so določena na podlagi Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju 
(SOPS) med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (konkretno gre za mostove na reki Kolpi 
v Kužlju, Mirtovičih in Potuharici, ki jih lahko prehajajo samo imetniki obmejnih prepustnic za ta 
prehodna mesta), se trenutno zaklepajo samo v nočnem času. Izjema od navedenega pa je 
leseni most v Osilnici, ki je ves čas zaprt, saj trenutno ni upravičencev, ki bi skladno z določili 
SOPS bili upravičeni do prehoda državne meje na tem prehodnem mestu. Prehajanje državne 
meje na navedenih mostovih je upravičencem omogočeno na način, kot je naveden že v zgoraj 
navedenem dopisu Varuha človekovih pravic. Ob tem pa želimo poudariti, da so v nočnem času 
prehodi čez državno mejo ter promet ob njej zelo redek. Od odprtja vzporedne cestne povezave 
na hrvaški strani (relacija Petrina – Zamost, ki je bila uradno odprta v novembru 2018) pa 
prehodov skoraj ni. Ostala vrata v ZTO se odpirajo upravičenim interesnim skupinam (razna 
društva in posamezniki) na podlagi medsebojnega dogovora ob upoštevanju trenutnih 
varnostnih razmer na tem delu državne meje.

Lokalna skupnost je vseskozi seznanjena z aktualnimi trendi nedovoljenih migracij in dolžnostjo 
Republike Slovenije, da varuje zunanjo schengensko mejo. Policija vseskozi spremlja stanje in 
posledice nedovoljenih migracij ter izvaja potrebne ukrepe za zajezitev te problematike. Ob tem 
ugotavlja oz. potrjuje, da so ZTO zelo učinkovit način usmerjanja in preprečevanja nedovoljenih 
migracij na celotnem območju meje z Republiko Hrvaško ter omogočajo lažji nadzor državne 



meje in preprečevanje nedovoljenih prehodov. Zaradi povečanega števila nedovoljenih migracij 
mora Policija nadaljevati z izvajanjem ukrepa zaklepanja vrat v ograji ob meji tudi v Občini 
Kostel, vsaj dokler se obseg nedovoljenih migracij na tem območju ne bo zmanjšal. 
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