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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o nadzoru državne meje /ZNDM-2/ 

  

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a 

43. člen 1 

     

tč. predpis določba pojasnilo 

     

1.1 Zakon o nadzoru državne meje /ZNDM-2/ 

Uradni list RS, št. 98/13 
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1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o nadzoru državne meje /ZNDM-2/ 

 

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1 Odloči o zahtevi do nadomestila. 8.b člen* 2, 3 

2 S sklepom začne postopek za ustanovitev služnosti v javno korist.   

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

1.2.1 Akti pokrajinske uprave po Zakonu o nadzoru državne meje /ZNDM-2/ 

 

tč. akti pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1 Odločba o nadomestilu. 8.b člen* 2, 3 

2 Sklep o začetku postopek za ustanovitev služnosti v javno korist. 8.e člen* 4 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 
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2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o nadzoru državne meje 

/ZNDM-2/ 

 

Izvajanje določil Zakona o nadzoru državne meje /ZNDM-2/ ima finančne posledice za državni proračun 

v okviru prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 

pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o nadzoru državne meje 

/ZNDM-2/ znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in 

dopolnitev Zakona o nadzoru državne meje /ZNDM-2/ 

 

1 Zakon o nadzoru državne meje /ZNDM-2/ določa organizacijo in način opravljanja nadzora 

državne meje, izvajanja izravnalnih ukrepov in mednarodno policijsko sodelovanje (1. člen ZNDM-

2). 

 

3.1 Organi, ki nadzirajo državno mejo in pooblastila 

 

3.1.1 Upravičenci do nadomestila 

 

2 Če je za opravljanje nalog v skladu z 8. členom ZNDM-2 ob državni meji potrebna uporaba 

zemljišč, ki otežuje redno rabo zemljišč, so do nadomestila za oteženo redno rabo zemljišča po tem 

ZNDM-2 upravičeni naslednji upravičenci: lastnik zemljišča ali oseba, ki uporablja zemljišče na 

podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne pogodbe (8.a člen 

ZNDM-2). 

 

3 Upravičenec do nadomestila lahko zahteva nadomestilo do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. 

Upravičenec zahteva nadomestilo pri upravni enoti, na območju katere leži zemljišče, za katero se 

uveljavlja nadomestilo. Upravičenec 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. 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 in ga pozove, da 

se v roku najmanj 15 dni mora izreči o ugotovitvah v seznanitvi. Zoper odločitev upravne enote je 

dovoljena pritožba. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (8.b člen ZNDM-2).  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o nadzoru državne meje /ZNDM-2/ 

 

V 8.b. členu Zakona o nadzoru državne meje /ZNDM-2/ se besedna zveza »upravna enota« v vseh 

sklonih in številih nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava« v ustreznem sklonu in številu. 

 

3.1.2 Ustanovitev služnosti v javno korist 

 

4 Upravičenec do služnosti v javno korist poda lastnikom zemljišč iz 8.c člena ZNDM-2 ponudbo za 

sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist proti plačilu odškodnine. Odškodnina se v 

ponudbi oblikuje v skladu z metodologijo iz šestega odstavka 8.b člena ZNDM-2. Če navedeni 

postopek sporazumevanja 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. Postopek za ustanovitev služnosti v javno korist se začne s sklepom. Zoper ta sklep ni 

pritožbe (8.e člen ZNDM-2). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o nadzoru državne meje /ZNDM-2/ 

 

V 8.e členu Zakona o nadzoru državne meje /ZNDM-2/ se besedna zveza »upravni enoti« nadomesti 

z besedno zvezo »pokrajinski upravi«. 

 

V 43 členu Zakona o nadzoru državne meje /ZNDM-2/ se besedna zveza »upravna enota« v vseh 

sklonih nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava« v ustreznem sklonu. 
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Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, pokrajinska uprava, nadzor državne meje. 

 

 

Uporabljene kratice 

 

Ustava RS - Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 

69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a). 

ZNDM-2 - Zakon o nadzoru državne meje /ZNDM-2/ (Uradni list RS, št. 98/13). 

 

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a). 

Zakon o nadzoru državne meje /ZNDM-2/ (Uradni list RS, št. 98/13). 
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