Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

6
Številka: 003-04-1/2018/
Ljubljana, 31. 1. 2018

EPA 2528-VII

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je, na podlagi 20.
člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
sprejela naslednje
POROČILO
k Predlogu zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih
območij (ZUODNO-H) – nujni postopek
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 3. seji 29. 1.
2018 obravnavala Predlog zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin in določitvi
njihovih območij (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je Državnemu zboru v obravnavo
predložila Vlada.
Komisija podpira predloga zakona in nanj nima pripomb.
Predlog zakona je predložen zaradi uskladitve z razsodbo arbitražnega sodišča glede meje
med Slovenijo in Hrvaško ter drugega odstavka 139. člena Ustave, ki določa, da območje
občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi
prebivalcev. Arbitražni sporazum določa, da morata Slovenija in Hrvaška v šestih mesecih po
sprejetju razsodbe ukreniti vse potrebno za njeno izvajanje, vključno s spremembo
nacionalne zakonodaje, če je to potrebno.
Vsebina predloga zakona se nanaša na območje ob reki Dragonja v Občini Piran. Kot
ugotavlja komisija, obsega območje Občine Piran v skladu s 104. točko 2. člena zakona tudi
zaselke Bužini, Mlini, Škodelin in Škrile. Kot poudarja predlagatelj zakona, so to zaselki in ne
naselja ter so bili v zakonu določeni kot izjema, predvsem zaradi takratne ocene naše
države, da sodijo v območje Republike Slovenije. V skladu z razsodbo arbitražnega sodišča
spadajo zaselki Bužini, Škodelin in Škrile v jurisdikcijo Republike Hrvaške, medtem ko
zaselek Mlini ostaja sestavni del naselja Sečovlje oz. Občine Piran. Predlog zakona ne ureja
same meje, ampak v skladu z odločitvijo arbitražnega sodišča odpravlja navedeno izjemo in
opredeljuje naselja, ki sodijo v območje Občine Piran. Komisija je bila tudi seznanjena, da je
bila Občina Piran o tem obveščena in pozvana, da v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča
uskladi statut.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Dušan Strnad.
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