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Vlada Republike Slovenije je na 153. redni seji dne 18. 10. 2017 določila besedilo:
–

Predloga zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega
sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške - nujni postopek,

ki vam ga pošiljam v obravnavo in sprejem na podlagi 143. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17).
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da predlog zakona
obravnava po nujnem postopku, da se preprečijo težko popravljive posledice za države.
Konstitutivni elementi države so njeno ozemlje, prebivalci in efektivna oblast. Republika
Slovenija je 25. junija 1991 imela določeno mejo z Republiko Italijo, Republiko Avstrijo in
Republiko Madžarsko, ne pa tudi z Republiko Hrvaško, saj je bila dotedanja meja med dvema
republikama skupne države. Ta meja je bila kot dokončna določena z razsodbo, kar pomeni, da
ves ta čas Republika Slovenija na območju, ki je bilo predmet arbitražnega sporazuma, ni
mogla efektivno izvajati svoje oblasti, kar je imelo za posledico težave pri izvajanju pristojnosti
državnih organov in organov lokalne skupnosti, posledice tega pa so nosili državljani Republike
Slovenije, ki so prebivali na tem območju, na tem območju bili lastniki nepremičnin ali opravljali
kakršno koli dejavnost, ker ni bilo jasno, nosilci katerih pravic in obveznosti so. Z namenom, da
so si olajšali situacijo, so se posluževali tudi nepravnih stanj, kot so na primer fiktivne prijave
naslova stalnega prebivališča zato, da so lahko kot državljani Republike Slovenije uživali
pravice na področju socialnega varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so ga
plačevali v Republiki Sloveniji; da so lahko pridobili osebne dokumente; da so se šteli za davčne
rezidente Republike Slovenije ipd. Ker na določenih območjih nismo imeli vzpostavljenega
lastnega katastra in zemljiške knjige, prav tako niso mogli izvrševati svojih pravic, ki izvirajo iz
lastninske pravice. Tako niso mogli pridobiti gradbenega ali drugega ustreznega dovoljenja za
legalno postavitev stanovanjskih ali gospodarskih poslopij, svoje lastnine na nepremičninah niso
mogli vpisati v zemljiško knjigo. Povsem drugačna situacija pa je bila na območju, kjer sta tako
Republika Slovenija kot tudi Republika Hrvaška vodili svoj kataster in svojo zemljiško knjigo za
isto območje. V teh primerih so državljani Republike Slovenije sledili pravnemu redu Republike
Slovenije, medtem kot je Republika Hrvaška na istih parcelah vpisala družbeno lastnino svoje
države in z njo tudi opravljala pravni promet. Zaradi tega so državljani Republike Slovenije
danes subjekti sodne izvršbe s ciljem izročitve lastnine v posest tretjim osebam, kljub temu, da
so pravno legalno kot lastniki vpisani v zemljiški knjigi v Republiki Sloveniji. Neurejenost stanja
je imela še druge posledice, in sicer, da državljani Republike Slovenije niso imeli jasnega
naslovnika za urejanje komunalnih in infrastrukturnih potreb (vode, elektrike, dostopne poti in
drugo). Neizvajanje pristojnosti državnih organov je vplivalo tudi na opravljanje gospodarske ter

kmetijske dejavnosti in ribištva. Prav pri slednjem imajo nosilci te dejavnosti veliko težav, ki se
odražajo na izpadu dohodka in tudi na materialni škodi na orodju, ki ga za svojo dejavnost
uporabljajo.
Z določbami tega predloga zakona, skupaj z določbami zakona, ki ureja evidentiranje državne
meje z Republiko Hrvaško, in drugimi predpisi se vzpostavlja efektivna oblast Republike
Slovenije na območju, ki je na podlagi arbitražne razsodbe ozemlje Republike Slovenije. Urejajo
se pristojnosti državnih organov in drugih nosilcev javnih pooblastil ter pravice in obveznosti
fizičnih in pravnih oseb, s čimer se preprečuje nadaljevanje težko popravljivih posledic za
Republiko Slovenijo, ki nastajajo njenim prebivalcem oziroma državljanom.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10,
95/11, 64/12 in 10/14) in 235. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) določila, da bodo kot njeni predstavniki pri
delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
–
dr. Erik Kopač, državni sekretar, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije,
–
mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka, Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije,
–
dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
–
mag. Peter Pogačar, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti,
–
Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti,
–
mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
–
mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
–
mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance,
–
Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za finance,
–
Gorazd Renčelj, državni sekretar, Ministrstvo za finance,
–
Boris Koprivnikar, minister za javno upravo,
–
dr. Nejc Brezovar, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo,
–
Anja Ancelj, višja svetovalka, ministrstvo za javno upravo,
–
mag. Vesna Györkös Žnidar, ministrica za notranje zadeve,
–
Boštjan Šefic, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve,
–
mag. Goran Klemenčič, minister za pravosodje,
–
Tina Brecelj, državna sekretarka, Ministrstvo za pravosodje,
–
Miha Verčko, vodja sektorja, Ministrstvo za pravosodje,
–
Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor,
–
Lidija Stebernak, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor,
–
mag. Marjan Podgoršek, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
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