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Nasprotovanje spremembi 8. člena Zakona o nadzoru državne meje –
obvestilo
vaš dokument 20. 7. 2016 in naš odgovor št. 007-25/2016/39, 3. 8. 2016

Zveza:

V dopisu navedenim pod zvezo ste nas obvestili, da okoljske nevladne organizacije, združene v
mreži Plan B za Slovenijo, nasprotujete predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru
državne meje (v nadaljevanju: predlog zakona), ki je objavljen na portalu e-demokracija,
oziroma predlagate črtanje petega odstavka 8. člena predloga zakona. Navedeni odstavek
izključuje določeno področno zakonodajo zlasti s področja urejanja okolja in ohranjanja narave,
kar po vašem mnenju posledično vodi v neusklajenost z evropskim pravnim redom oziroma bi
bilo treba opraviti presojo vplivov na okolje, saj tehnične ovire ogrožajo divjad in zaščitene živali.
Želimo vas obvestiti, da smo v nadaljnjih usklajevanjih z Ministrstvom za okolje in prostor
dopolnili 8. člen predloga zakona in dodali nov šesti odstavek, ki nalaga policiji, da v
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravi načrt in pridobi oceno vplivov na naravo
ob postavitvi, namestitvi, uporabi, vzdrževanju ali shranjevanju tehničnih in drugih sredstev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o nadzoru državne meje (varovalna ograja ali druga tehnična
ovira), če ta ukrep policije traja dlje kot šest mesecev in je verjeten pomemben negativni vpliv
na varovana območja. 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 podlagi povedanega smo v določeni meri upoštevali vaše pripombe, kakor tudi zahteve iz 6.
člena Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
(Direktiva 92/43/EGS).
S spoštovanjem,
Pripravil:
mag. Zdravko Mele
sekretar

Andrej Špenga
državni sekretar
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