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69. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 7. 1. 2016 – Vlada RS je na svoji 69. redni seji med drugim sprejela nove odločitve za 
izgradnjo drugega tira, predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, mnenje k Predlogu 
priporočil v zvezi s predlogom novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, Odlok o spremembah 
Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2014–2020. Vlada RS se je tudi seznanila s postopki identifikacije in 
registracije nezakonitih migrantov po prihodu v Slovenijo ter sprejela odgovor na zahtevo 
Varuha človekovih pravic glede problematike postavitve žičnate ograje z rezili. 
 
Nove odločitve za izgradnjo drugega tira 
 
Vlada se je seznanila s četrtim poročilom o delu Medresorske delovne skupine za pripravo nabora oblik 
javno zasebnega partnerstva za izgradnjo nove ţelezniške povezave med Divačo in Koprom. 
 
Vlada je naloţila Ministrstvu za infrastrukturo in Ministrstvu za finance, da do 30. 3. 2016 pripravita 
predlog Zakona o izgradnji nove ţelezniške povezave med Divačo in Koprom, v kateremu se uredi vse 
potrebne podlage za izgradnjo in upravljanje nove ţelezniške povezave ter za izgradnjo in upravljanje 
dodatnih pretovorno skladiščnih kapacitet in drugih z logistiko povezanih dejavnosti. 
 
Vlada je tudi naloţila Ministrstvu za infrastrukturo, da do 30. 6. 2016 zagotovi študijo ovrednotenih 
variantnih rešitev za celovito ureditev ţelezniške povezave med Divačo in Koprom s ciljem optimizacije 
projekta in pripravi predlog dokončne izbire najustreznejše rešitve. 
 
Predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih 
 
Melioracije 
Glavne spremembe novele Zakona o kmetijskih zemljiščih so namenjene poglavju melioracije 
(agromelioracije, osuševanje in namakanje). Gre za sistematičen pristop urejanja melioracij, ki je 
potreben predvsem zaradi prilagoditve zakonodaje obstoječemu stanju na področju osuševanja in 
namakanja kmetijskih zemljišč ter uskladitve določb z ostalo veljavno zakonodajo. Na novo se ureja 
agromelioracije na komasacijskem območju, za katere velja, da je območje agromelioracije in 
komasacije enako, presojajo pa se tako zahtevne kot nezahtevne agromelioracije. 
 
Pri osuševalnih sistemih se na novo ureja moţnost zmanjšanja osuševalnega območja ter moţnost 
ukinitve osuševalnega sistema. Po predlagani ureditvi bo mogoč tudi prenos lastninske pravice na 
primarni odvodnji osuševalnega sistema na občino ali osuševalno zadrugo. S prenosom lastninske 
pravice na primarni odvodnji osuševalnega sistema se preneseta tudi upravljanje in vzdrţevanje teh 
sistemov. S prenosom lastninske pravice na občino ali osuševalno zadrugo ti sistemi niso več del javne 
sluţbe upravljanja in vzdrţevanja (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS), ne glede na to pa bo 
odmero nadomestila za kritje stroškov vzdrţevanja osuševalnih sistemov še vedno odmerjala Finančna 
uprava RS.  
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Namakalni sistemi se bodo po novem delili na javne, zasebne in drţavne. Uvedbo javnih namakalnih 
sistemov bo lahko predlagala le občina, uvedbo zasebnih namakalnih sistemov pa bodo lahko 
predlagale fizične ali pravne osebe. Novela zakona uvedbe novih drţavnih namakalnih sistemov ne 
predvideva. Za uvedbo javnega namakalnega sistema bo potrebno soglasje lastnikov kmetijskih 
zemljišč, ki imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih zemljišč s predvidenega namakalnega 
sistema. Dvotretjinsko soglasje se bo izkazovalo s podpisom pogodbe o uporabi namakalnega sistema 
med lastnikom kmetijskega zemljišča in občino. Po predlagani ureditvi bo namakalne sisteme mogoče 
širiti ali ukiniti, zasebne pa na pobudo lastnika zasebnega namakalnega sistema oziroma lastnika 
kmetijskega zemljišča tudi zmanjšati.  
 
Z novelo zakona se ureja tudi preimenovanje obstoječih namakalnih sistemov, in sicer:  
- mali namakalni sistemi se preimenujejo v zasebne namakalne sisteme, 
- veliki namakalni sistemi v lasti RS se preimenujejo v drţavne namakalne sisteme, 
- veliki namakalni sistemi v zasebni lasti se preimenujejo v zasebne namakalne sisteme, 
- veliki namakalni sistemi v lasti občin se preimenujejo v javne namakalne sisteme. 
-  
Za drţavne namakalne sisteme in osuševalne sisteme bo še naprej skrbela javna sluţba upravljanja in 
vzdrţevanja. Sredstva za vzdrţevanje osuševalnih sistemov se bodo pobirala od lastnikov zemljišč na 
osuševalnem območju v sorazmerju s površino kmetijskega zemljišča, ki je vključena v območje 
osuševalnega sistema, in jih bo odmerjala Finančna uprava RS. Sredstva za delovanje in vzdrţevanje 
drţavnih namakalnih sistemov pa se bodo pobirala od tistih lastnikov, ki imajo z izvajalcem javne sluţbe 
podpisano pogodbo o namakanju. Stroške bo zaračunaval izvajalec javne sluţbe. Sredstva za 
delovanje in vzdrţevanje javnih namakalnih sistemov se bodo pobirala od tistih lastnikov, ki imajo z 
lokalno skupnostjo podpisano pogodbo o namakanju. V teh primerih bo sredstva zaračunavala lokalna 
skupnost. V prehodnem obdobju, t.j. do odmere nadomestila za vključno leto 2018, se bodo sredstva za 
delovanje in vzdrţevanje drţavnih in javnih namakalnih sistemov pobirala od vseh lastnikov zemljišč v 
sorazmerju s površino kmetijskega zemljišča, ki je vključena v območje drţavnega ali javnega 
namakalnega sistema. Stroške bo odmerjala Finančna uprava RS.  
 
Nabor objektov in posegov v prostor 
 
Glede na veljavni Zakon o kmetijskih zemljiščih se razširja nabor objektov in posegov v prostor, ki jih 
lokalna skupnost v prostorskem aktu lahko dopusti graditi na vseh kmetijskih zemljiščih (npr. čebelnjak, 
staja, pomoţni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, raziskovanje podzemnih voda, 
mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira, začasni objekti in začasni posegi, in sicer za 
čas dogodka oziroma v času sezone, rekonstrukcije drţavnih cest). Na ostalih kmetijskih zemljiščih bo 
lahko lokalna skupnost dopustila gradnjo vseh enostavnih in nezahtevnih pomoţnih kmetijsko-
gozdarskih objektov v skladu z uredbo, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, razen kleti ter vinske 
kleti, medtem ko bo na trajno varovanih kmetijskih zemljiščih lahko dopustila gradnjo le določenih 
pomoţnih kmetijsko-gozdarskih objektov (rastlinjak, ograja za pašo ţivine, obora za rejo divjadi, ograja 
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in opora za trajne nasade in opora za mreţe proti toči, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, kozolec, 
dvojni kozolec (toplar), molzišče, napajalno korito, krmišče, kmečka lopa). 
 
Pogoji za gradnjo na kmetijskem zemljišču 
 
Na novo se določajo pogoji, ki jih mora za gradnjo na kmetijskem zemljišču izpolnjevati investitor. Staje 
in pomoţne kmetijsko-gozdarske objekte, ki so nezahtevni objekti (razen rastlinjak, ograja za pašo 
ţivine, obora za rejo divjadi, ograja in opora za trajne nasade in opora za mreţe proti toči ter ograja za 
zaščito kmetijskih pridelkov), bo na kmetijskem zemljišču lahko gradil investitor, ki ima v lasti oziroma 
zakupu najmanj:  

a) 1 ha zemljišč, ki so uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge 
kmetijske površine, ali  

b) 5.000 m2 zemljišč, ki so uvrščena med trajne nasade.  
Občini je dana tudi moţnost, da predpiše stroţje pogoje glede zahtevanih površin kmetijskih zemljišč. 
Občini je dana tudi moţnost, da za gradnjo vseh objektov, ki jih je dopustno graditi na kmetijskih 
zemljiščih (razen za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami), predpiše tudi dodatne pogoje in kriterije, ki jih mora za gradnjo na kmetijskem zemljišču 
izpolnjevati investitor. 
 
OPPN 
 
Z novelo zakona se ureja tudi načrtovanje kmetijskih objektov na kmetijski namenski rabi z občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). Z OPPN bo na kmetijski namenski rabi poleg kmetijskih 
objektov mogoče načrtovati tudi preselitev kmetijskih gospodarstev v celoti, pri čemer se bo dovoljenje 
za gradnjo stanovanjskega objekta smelo izdati šele po pridobitvi uporabnega dovoljenja za načrtovani 
kmetijski objekt. Na kmetijskih zemljišč bo gradnja omenjenih objektov mogoča le ob predhodno 
sprejetem OPPN. V postopek OPPN bodo lahko vključene pobude zadrug, registriranih za dejavnost 
kmetijstva, pobude kmetijskih gospodarstev ter pobude agrarnih skupnosti, pri čemer bodo morali 
izpolnjevati z ZKZ določene pogoje. Izpolnjevanje teh pogojev bo preverjala občina. Z načrtovanim 
kmetijskim objektom na kmetijskem zemljišču v lasti RS bo moral soglašati upravljavec kmetijskega 
zemljišča. 
 
Promet s kmetijskimi zemljišči 
 
Pri prometu s kmetijskimi zemljišči se razširjajo oziroma dopolnjujejo izjeme, kjer odobritev pravnega 
posla ni potrebna. Predvidene so tudi manjše spremembe, ki pomenijo skrajšanje postopkov odobritve 
pravnega posla, razbremenitev strank v postopku, zmanjšane število sporov v zvezi s pravilnim 
sprejemom ponudbe ter uzakonitev poenotene sodne prakse (npr. skrajšuje se rok za vloţitev vloge za 
odobritev pravnega posla, in sicer iz 60 dni na 30 dni, potencialnim kupcem ne bo več potrebno pošiljati 
izjave o sprejemu ponudbe prodajalcu, ampak samo upravni enoti; lastnik kmetijskega zemljišča na 
upravno enoto posreduje le en izvod ponudbe – po veljavnem ZKZ pa mora poslati tri izvode). Širijo se 
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tudi izjeme, pri katerih odobritev pravnega posla ni potrebna kar bo še posebej ugodno vplivalo na 
poslovanje občin. 
 
Vzpostavitev trajno varovanih zemljišč 
 
Z novelo zakona se poenostavlja strokovna podlaga s področja kmetijstva, ki bo omogočila hitrejšo 
vzpostavitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč (TVKZ) v posamezni lokalni skupnosti. Obstoječi ZKZ 
določa, da mora strokovna podlaga preverjati tudi bonitete zemljišč na območju posamezne občine. 
Novela ZKZ-E pa iz strokovnih podlag opušča preverjanje bonitet, določitev območij, primernih za 
izvajanje agrarnih operacij ter določitev območij, primernih za odpravo zaraščanja. Obstoječi ZKZ 
določa tudi, da je treba pripraviti strokovne podlage za določitev TVKZ ob vsaki spremembi občinskega 
prostorskega načrta. Novela ZKZ-E pa določa, da se strokovne podlage za določitev TVKZ pripravijo le 
v primerih, kadar gre za spremembo kmetijske namenske rabe. 
 
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti 
 
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč za objekte drţavnega pomena, pri 
katerih investitor je RS, in če odškodnina znaša več kot 2.000.000 EUR, se bo plačala v dveh delih. 
Polovica odškodnine se bo plačala pred izdajo gradbenega dovoljenja, plačilo druge polovice pa bo 
pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. V primerih, da je del tega objekta tudi črpališče za potrebe 
namakanja kmetijskih zemljišč, se drugi del odškodnine zniţa za vrednost investicije v objekt, ki je 
namenjen odvzemu vode za namakanje kmetijskih zemljišč. Zniţanje ne more biti večje kot znaša višina 
drugega dela odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. 
 
Mnenje k Predlogu priporočil v zvezi s Predlogom Zakona o zdravstveni dejavnosti 
 
Vlada RS je sprejela mnenje k Predlogu priporočil v zvezi s Predlogom Zakona o zdravstveni dejavnosti, 
ki ga je Drţavnemu zboru Republike Slovenije predloţila skupina poslank in poslancev. 
 
Vlada RS je v ţelji, da bi vzpostavila sistem, ki bo podrobneje uredil delo zasebnih zdravstvenih  
delavcev, omogočal podeljevanje koncesij na transparenten način ter s podeljevanjem koncesij 
prispeval k izboljšanju dostopnosti do zdravstvenih storitev prebivalk in prebivalcev Slovenije, pripravila 
Predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bil na portalu E-Demokracija objavljen dne 29. 9. 
2015. Javna razprava Predloga novele Zakona o zdravstveni dejavnosti je potekala do 29. 10. 2015.  
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti vsebuje naslednje 
rešitve: 
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za pridobitev dovoljenja za opravljanje 

zdravstvene dejavnosti in se nanašajo na kadre, zlasti odgovornega nosilca, prostore in opremo. 
– razloge, na podlagi katerih, pristojni organ dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti 

odvzame. 
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– koncesije bodo podeljene, kadar javni zdravstveni zavodi ne bodo zagotavljali ali ne bodo zmogli 
zagotoviti izvajanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, določenem z mreţo javne zdravstvene sluţbe; 

– koncesije se podeljuje na javnem razpisu. Predlog podrobno določa poglavitne elemente pri pripravi 
javnega razpisa, način objave in izvedbe javnega razpisa ter upravni postopek pri izbiri 
koncesionarja.  

– koncesije se podeljuje za določen čas, in sicer do 15 let. S tem se zagotavlja konkurenčnost med 
izvajalci, po drugi strani pa je zagotovljena trajnost razmerja med zdravnikom in pacientom. Pri 
določanju trajanja koncesijske pogodbe koncedent upošteva potrebe prebivalstva po zdravstvenih 
storitvah, in vlaganja koncesionarja v opremo in prostore; 

– podrobneje se opredeljuje vsebino koncesijske pogodbe in zagotavlja učinkovit nadzor nad njenim 
izvajanjem. 

– med razlogi za prenehanje koncesijske pogodbe je kot razlog opredeljena tudi sprememba statusa 
koncesionarja; 

– določeni so razlogi za odvzem koncesije, ki se poleg kršitve koncesijske pogodbe nanašajo tudi na 
kršitve javnopravnih aktov. Koncesija pa se odvzame, če koncesionar nima več dovoljenja za 
opravljanje zdravstvene dejavnosti ali če ne ravna v skladu z izrečenimi ukrepi ob upravnem 
nadzoru; 

– določene so globe od 3.000 do 50.000 eurov, če pravna oseba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje 
zdravstvene dejavnosti, ki se nanašajo na kader, prostore in opremo, prav tako pa pravna oseba 
stori prekršek, če ne sporoči sprememb teh pogojev. Trgovanje s koncesijo je prekršek, ki se prav 
tako kaznuje z globo od 3.000 do 50.000 eurov;   

– v prehodnih določbah so določeni roki za uskladitev dovoljenj (12 mesecev) in koncesijskih pogodb 
(24 mesecev), ki so bili izdani pred uveljavitvijo sprememb zakona. 

 
Vlada RS proučuje pripombe, ki so prišle v času javne razprave in bo glede na vsebino posameznih 
pripomb organizirala sestanek z ZZS, po potrebi pa tudi z drugimi deleţniki. 
 
Glede na to, da je namen Predloga Zakona o zdravstveni dejavnosti vzpostaviti sistem, ki bo omogočal 
podeljevanje koncesij na transparenten način in s tem izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev 
prebivalk in prebivalcev Slovenije, se je Vlada Republike Slovenije s Predlogom priporočila seznanila, 
predlaganih sklepov pa ne more sprejeti. Predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti je bil namreč v javni 
razpravi, v kateri je bilo danih veliko pripomb in predlogov ZZS, kot tudi ostalih deleţnikov, ki jih Vlada 
RS še proučuje in jih bo po potrebi tudi upoštevalo. 
 
Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
 
S sprejetim odlokom se spreminja razrez sredstev na prednostnih naloţbah 1.1: Izboljšanje 
infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri raziskavah in inovacijah 
ter promocija kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu in 1.2: Spodbujanje naloţb 
podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in 
razvoj in visokošolskim izobraţevalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naloţb na področju razvoja 
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izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, 
spodbujanjem povpraševanja, mreţenja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter 
podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, 
naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih 
tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo.  
 
Vlada RS je 9. julija 2015 sprejela Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, ki je bil na predlog Sluţbe Vlade RS 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), na podlagi predlogov posameznih resornih 
ministrstev, usklajevanj z njimi in sprememb dinamik v prihodnjih letih programskega obdobja, 
spremenjen in dopolnjen v avgustu in oktobru 2015.   
 
Namen tokratne dopolnitve izvedbenega načrta je zagotovitev sredstev za prvi javni razpis na osnovi 
Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki ga bosta skupno razpisala Ministrstvo za 
izobraţevanje, znanost in šport ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.  
 
Na podlagi predlogov obeh ministrstev se pri prednostni osi Mednarodna konkurenčnost raziskav, 
inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev 
gospodarstva oziroma na izpostavljenih prednostnih naloţbah prerazporedijo sredstva v okviru 
evidenčnega projekta SVRK s proračunskih postavk SVRK na proračunske postavke navedenih 
ministrstev. Z dopolnitvijo se spreminja višina sredstev za leti 2016 in 2017. V naslednji spremembi 
izvedbenega načrta bo zajeto tudi leto 2018.  
 
Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 bo objavljen na spletni strani www.svrk.gov.si. 
 
Seznanitev s postopki identifikacije in registracije nezakonitih migrantov po prihodu v Slovenijo 
 
Vlada RS se je seznanila s postopki identifikacije in registracije nezakonitih migrantov po prihodu v 
Slovenijo ter s postopki njihovega vračanja in sprejema skladno z dvostranskimi sporazumi in Zakonom 
o tujcih. Seznanila se je tudi s pravili izvajanja Uredbe EU 604/2013 (t. i. Dublinske uredbe) in 
obravnave prosilcev za mednarodno zaščito. 
 
Vlada RS se je odločila, da Slovenija po Uredbi EU 604/2013 ne bo prevzela odgovornosti za sprejem 
tistih tujcev, ki jim je bila v Sloveniji izdana odločba o dovolitvi zadrţevanja na podlagi 72. člena Zakona 
o tujcih. Zato je tudi sprejela odločitev, da dovolitev zadrţevanja ne šteje kot dovoljenje za prebivanje v 
smislu uredbe. 
 
Republika Slovenija se lahko namreč prav zato, ker striktno izvaja zakonodajo in dogovore Evropske 
unije ter ţeli ohraniti visoko humanitarno raven in evidentira ter obravnava tujce, ki vstopijo na njeno 
ozemlje, znajde pred situacijo, ko bo morala prevzeti pristojnost za obravnavo prošenj za mednarodno 
zaščito za veliko mnoţico oseb, ki so njeno ozemlje samo prečkali v ţelji, da pridejo do svoje ciljne 

http://www.svrk.gov.si/
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drţave. To moţnost nakazujejo prejeti zahtevki drugih drţav članic, ki Slovenijo dnevno prosijo za 
prevzem pristojnosti. Njihovim zahtevkom pa so kot dokaz priloţene prav odločbe o dovolitvi 
zadrţevanja. 
 
Slovenija zaradi striktnega izvajanja zakonodaje Evropske unije in dogovorov ter zaradi ţelje po 
pregledu nad osebami, ki vstopijo in izstopijo iz naše drţave, vse tujce evidentira na mejnih točkah. 
Evidentiranje je nujno potrebno tudi iz humanitarnega vidika, zaradi iskanja pogrešanih oseb in zaradi 
zagotavljanja enotnosti druţin ter zagotavljanja zdravstvene oskrbe tistim, ki jo nujno potrebujejo. Kot se 
je izkazalo, je Slovenija prva drţava v Evropski uniji, ki tujce evidentira in jim izdaja odločbe o dovolitvi 
zadrţevanja kot posledico postopka vračanja. Grčija in Hrvaška pa tujcev v večini primerov ne 
evidentirata in zato ne obstajajo uradni dokazi, da so tujci v ti dve drţavi vstopili, preden so prečkali 
mejo s Slovenijo, kar pomeni, da nista pristojni za obravnavo njihovih prošenj za mednarodno zaščito, 
čeprav so se v teh dveh drţavah nahajali na enak način kot v Sloveniji. 
 
Policija v sprejemnih centrih po Sloveniji obravnava migrante, ki z napovedanimi prevozi prihajajo iz 
Hrvaške. V postopku evidentiranja navedeni tujci praviloma ne zaprosijo za mednarodno zaščito, saj se 
zavedajo posledic Uredbe EU 604/2013. Njihova ciljna drţava potovanja je največkrat Nemčija. Ob 
prestopu meje v sprejemnih centrih policija praviloma vse tujce evidentira, nato pa jim izda odločbe o 
dovolitvi zadrţevanja. Odločbe o dovolitvi zadrţevanja se izdajajo skupini ljudi, ki prihajajo z nevarnih 
oz. vojnih območij in jih v skladu z evropsko zakonodajo in mednarodnimi konvencijami ni dovoljeno oz. 
mogoče vrniti. Tujcu, čigar odstranitev iz drţave ni dovoljena oz. ni mogoča, se torej dovoli, da začasno 
ostane v Republiki Sloveniji, takšna odločba pa mu tudi omogoča prosto gibanje. Po izdaji odločbe so 
tujci nastanjeni v nastanitvene centre v drţavi. Glede na to, da je Slovenija za večino tujcev le tranzitna 
in ne ciljna drţava, jo tujci v nekaj dneh zapustijo in odidejo v druge drţave članice Evropske unije, 
večinoma v Nemčijo, Avstrijo in na Švedsko. Dovoljenje za zadrţevanje namreč omogoča prosto 
gibanje po ozemlju Slovenije, zato se tujci iz nastanitvenih centrov nemoteno odpravijo naprej v svoje 
ciljne drţave. Pri tem je treba poudariti, da odločbe o dovolitvi zadrţevanja prenehajo veljati, če tujec v 
času dovolitve zadrţevanja zapusti Slovenijo. 
 
Skladno z Zakonikom o schengenskih mejah so drţave članice dolţne Evropsko komisijo obvestiti o 
seznamu dovoljenj za prebivanje, ki se priznavajo za ugotavljanje statusa v drţavah članicah. Slovenija 
je v prilogi 22 Schengenskega praktičnega priročnika navedla seznam dovoljenj za prebivanje, ki jih 
izdaja tujcem. Med njimi ni odločbe o dovolitvi zadrţevanja, zaradi česar te ni mogoče šteti kot 
dovoljenje za prebivanje. Odločba o dovolitvi zadrţevanja je v smislu Zakona o tujcih akt, ki se izdaja 
tujcem v primeru njihovega vračanja in odstranjevanja, in ne o pridobitvi pravice o prebivanju. Poleg 
tega nobenemu tujcu, ki je v času dovolitve zadrţevanja sprejet v drţavne institucije (namestitvene 
centre), ne pripada denarno nadomestilo za socialno pomoč. Če bi mu bilo izdano dovoljenje za 
prebivanje, pa bi bil tujec do socialne pomoči upravičen. Pogoj za sprejem od avstrijskih varnostnih 
organov po dvostranskem sporazumu je tudi nesporen dokaz o nezakonitem prestopu meje iz Slovenije 
v Avstrijo, kamor ni mogoče šteti migrantov, ki so bili s strani avstrijskih varnostnih organov sprejeti.  
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Kljub temu, da skladno z Dublinsko uredbo „dokument za prebivanje“ pomeni kakršno koli dovoljenje, ki 
ga izdajo organi drţave članice, ki drţavljanu tretje drţave ali osebi brez drţavljanstva dovoljuje 
prebivanje na njenem ozemlju, pa zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka Slovenija dovolitve 
zadrţevanja ne šteje kot dovoljenje za prebivanje. 
 
Treba je tudi upoštevati, da Dublinska uredba ni bila sprejeta za primer velikega prihoda migrantov v 
tako kratkem času, njen glavni namen je namreč, da prosilci za mednarodno zaščito ne bi izkoriščali 
postopka priznanja mednarodne zaščite in ne bi prehajali iz drţave v drţavo ter zaprošali za 
mednarodno zaščito v več drţavah članicah hkrati ali zaporedoma. Trenutna situacija pa je popolnoma 
drugačna in ni bila predvidena ob sprejemu te uredbe.  
 
Ker je torej Dublinska uredba primarno mehanizem EU v okviru sistema mednarodne zaščite ter 
upoštevaje dejstvo, da Slovenija v tem migrantskem valu kot prva drţava članica EU na poti v ciljne 
drţave izvaja zakonodajo s področja schengna ob polnem spoštovanju vseh mednarodnih obveznosti, 
Slovenija ne more sprejeti odgovornosti za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito, ki so bile 
vloţene v drugi drţavi članici, ker so tem tujcem bile izdane odločbe o dovolitvi zadrţevanja kot 
posledica postopka vračanja in odstranjevanja iz drţave. Sprejem odgovornosti za obravnavo prošenj 
teh tujcev bi bil tudi neproduktiven, saj ti tujci v Sloveniji očitno niso ţeleli zaprositi za mednarodno 
zaščito. Seveda pa Slovenija prevzema odgovornost za obravnavo prošenj tistih tujcev, ki so v Sloveniji 
zaprosili za mednarodno zaščito, po vloţitvi prošnje pa Slovenijo zapustili in odšli v drugo drţavo 
članico. 
 
Odgovor na zahtevo Varuha človekovih pravic glede problematike postavitve žičnate ograje z 
rezili 
 
Po vzpostavitvi ograje na madţarski meji se je migracijski tok preusmeril preko Republike Slovenije. 
Soočeni smo bili z dnevnim pretokom migrantov do 10.000 oseb, občasno tudi bistveno več, ki so 
drţavno (schengensko) mejo prestopali izven mejnih prehodov, nenačrtovano in v velikih skupinah. To 
je bilo problematično tako z vidika zagotavljanja varnosti migrantov, kot tudi lokalnega prebivalstva in 
premoţenja. Zato je Vlada RS na 62. redni seji obravnavala Načrt uporabe tehničnih in drugih sredstev 
za preprečevanje nedovoljenega prehajanja drţavne meje z Republiko Hrvaško. V skladu s 7., 8. in 11. 
členom Zakona o nadzoru drţavne meje (v 8. členu je zapisano, da Policija sme namestiti in uporabljati 
tehnična ali druga sredstva za opravljanje nadzora drţavne meje) in 10. členom Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije, je vlada zadolţila ministrico za notranje zadeve mag. Vesno Györkös Ţnidar, da 
sprejme potrebne ukrepe, s katerimi se preprečijo ravnanja, ki ogroţajo varnost ali javni red.  
 
Postavitev začasnih tehničnih ovir je nujen, neizogiben in primeren ukrep za uravnavanje migracijskega 
toka, ki ga zaradi specifičnosti terena in prometnih povezav, ni mogoče doseči z drugimi milejšimi ukrepi 
(npr. fizično varovanje s policisti in vojaki). Po mnenju vlade tudi ni prekomeren, saj se tehnične ovire 
postavljajo glede na oceno tveganj za migracijske tokove, in sicer zgolj na določenih identificiranih 
izpostavljenih odsekih meje, kjer je na podlagi ocene moţno pričakovati povečan pritisk migracijskega 
vala. Pri tem se skuša v čim manjši meri posegati v pravico lastnikov zemljišč in vplivati na lokalno 
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okolje. Za ustrezno obveščanje lastnikov zemljišč, na katerih se postavljajo začasne tehnične ovire, 
redno skrbi policija.  
 
S sprejetimi ukrepi je mogoče omiliti vse negativne učinke migracijskega pritiska na ţivljenje prebivalcev 
v obmejnem pasu, zagotoviti varnost ljudi in njihovega premoţenja ter posledično zagotoviti nemoteno 
ţivljenje in delo ljudi. Pri sprejemu ukrepov se torej upošteva predvsem varnostni vidik, skušajo pa se 
upoštevati tudi ostali dejavniki. 
 

*** 


