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Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo)
(ZTuj-1-UPB6)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Dr‑
žavni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2009 potrdil
uradno prečiščeno besedilo Zakona o tujcih, ki obsega:
– Zakon o tujcih – ZTuj‑1 (Uradni list RS, št. 61/99 z dne
30. 7. 1999),
– Zakon o prijavi prebivališča – ZPPreb (Uradni list
RS, št. 9/01 z dne 9. 2. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih –
ZTuj‑1A (Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17. 10. 2002),
– Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako‑
na o tujcih – ZTuj‑1A (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11.
2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih –
ZTuj‑1B (Uradni list RS, št. 93/05 z dne 21. 10. 2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih –
ZTuj‑1C (Uradni list RS, št. 79/06 z dne 27. 7. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi
prebivališča – ZPPreb‑B (Uradni list RS, št. 111/07 z dne 5. 12.
2007),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih –
ZTuj‑1D (Uradni list RS, št. 44/08 z dne 7. 5. 2008) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih –
ZTuj‑1E (Uradni list RS, št. 41/09 z dne 1. 6. 2009).
Št. 213-04/09-8/1
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 452-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

ZAKON
O TUJCIH
uradno prečiščeno besedilo
(ZTuj-1-UPB6)
I. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se določajo pogoji in načini vstopa,
zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji.
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(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašajo naslednje direktive Evropske unije:
– Direktiva Sveta 2001/40/ES z dne 28. maja 2001 o
medsebojnem priznavanju odločitev o izgonu državljanov tretjih
držav (UL L št. 149 z dne 2. 6. 2001, str. 34);
– Direktiva Sveta 2001/51/ES z dne 28. junija 2001 o
dopolnitvi določb člena 26. Konvencije o izvajanju Schengen‑
skega sporazuma z dne 14. junija 1985 (UL L št. 187 z dne
10. 7. 2001, str. 45);
– Direktiva Sveta 2002/90/ES z dne 28. novembra 2002
o opredelitvi pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in pre‑
bivanju (UL L št. 328 z dne 5. 12. 2002, str. 17);
– Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003
o pravici do združitve družine (UL L št. 251 z dne 3. 10. 2003,
str. 12);
– Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003
o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas
(UL L št. 16 z dne 23. 1. 2004, str. 44);
– Direktiva Sveta 2003/110/ES z dne 25. novembra 2003
o pomoči v primeru tranzita za namene repatriacije po zračni
poti (UL L št. 321 z dne 6. 12. 2003, str. 26);
– Direktiva 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih
družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na oze‑
mlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in
razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS,
73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS
in 93/96/EGS (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 77);
– Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o
dovoljenju za prebivanje za državljane tretjih držav, ki so žrtve
trgovine z ljudmi, ali so jim pomagali pri nezakoniti preselitvi
in ki sodelujejo s pristojnimi organi (UL L št. 261, 6. 8. 2004,
str. 19);
– Direktiva Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004
o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene štu‑
dija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prosto‑
voljnega dela (UL L št. 375, 23. 12. 2004, str. 12);
– Direktiva Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 o
posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih
držav za namene znanstvenega raziskovanja (UL L št. 289,
3. 11. 2005, str. 15);
– Sklep Sveta 94/795/PNZ z dne 30. novembra 1994 na
podlagi člena K.3(2)(b) Pogodbe o Evropski uniji o skupnem
ukrepu o olajšavah za potovanje za učence iz tretjih držav
s stalnim prebivališčem v državi članici (UL L št. 327 z dne
19. 12. 1994, str. 1).
(3) S tem zakonom se izvršujejo naslednje uredbe Evrop‑
ske unije:
– Uredba Sveta (ES) 2252/2004 z dne 13. decembra
2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične
podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo
države članice (UL L št. 385, 29. 12. 2004, str. 1);
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– Uredba Sveta (ES) 539/2001/ES z dne 15. marca 2001
o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu
zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so opro‑
ščeni te zahteve (UL L št. 81, 21. 3. 2001, str. 1);
– Uredba Sveta (ES) št. 562/2006 Evropskega Parla‑
menta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o
pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (UL L št. 105, 13. 4.
2006, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Zakonik o schengenskih
mejah);
– Uredba Sveta (ES) št. 380/2008 z dne 18. aprila 2008 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki do‑
voljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 115,
29. 4. 2008, str. 1).
2. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo na‑
slednji pomen:
– Tujec je vsakdo, ki nima državljanstva Republike Slo‑
venije.
– Oseba brez državljanstva je tujec, ki ga nobena država
v skladu s svojimi pravnimi akti nima za svojega državljana.
– Vstop je prihod, zapustitev pa odhod z državnega oze‑
mlja Republike Slovenije.
– Tranzit je prehod državnega ozemlja Republike Slo‑
venije.
– Mejna kontrola je kontrola na državni meji, ki jo izvajajo
pristojni organi zaradi nameravanega vstopa, tranzita in izstopa
tujcev z državnega ozemlja Republike Slovenije.
– Potna listina je potni list ali potnemu listu enakovredna
listina za potovanje, če je tako določeno z mednarodnim spo‑
razumom.
– Veljavna potna listina je listina, ki jo je izdal za to pri‑
stojen mednarodni subjekt, če sta iz nje nesporno razvidni
istovetnost imetnika in rok njene veljavnosti.
– Dnevni delovni migranti so tujci s stalnim bivanjem v
sosednji državi, v katero se vračajo in ki prihajajo dnevno v
Republiko Slovenijo na delo ali zaradi zaposlitve ali dela.
– Prevoznik je fizična ali pravna oseba, ki se poklicno
ukvarja s prevozom potnikov po zraku, morju ali kopnem.
– Napoteni delavec je oseba, ki je v delovnem razmerju
pri tujem delodajalcu v času izvajanja pogodbene storitve na
ozemlju Republike Slovenije in zanj delodajalec ni zavezan
plačevati prispevkov za socialno zavarovanje v kraju izvajanja
storitve.
– Rezident za daljši čas je tujec, ki ni državljan države
članice Evropske unije in ima v državi članici Evropske unije
dovoljenje za stalno ali dolgotrajno prebivanje, izdano z ve‑
ljavnostjo najmanj pet let na predpisanem obrazcu Evropske
unije o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane
tretjih držav, na katerem je pri vrsti dovoljenja označeno, da je
rezident za daljši čas.
– Državljan EU je tujec z državljanstvom druge države
članice Evropske unije.
– Tretja država je vsaka država, ki ni članica Evropske
unije.
– Raziskovalna organizacija je pravna oseba javnega ali
zasebnega prava, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje razisko‑
valne in razvojne dejavnosti, določene s predpisi, ki urejajo
raziskovalno in razvojno dejavnost v Republiki Sloveniji, in jo
je za sklepanje sporazumov o gostovanju s tujimi raziskovalci
pooblastilo ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.
– Raziskovalec je tujec, ki ni državljan države članice
Evropske unije, z ustreznimi visokošolskimi kvalifikacijami, ki
omogočajo vpis v programe doktorskih študijev, ki ga razisko‑
valna organizacija izbere za izvajanje raziskovalnega projekta,
za katerega se zahtevajo navedene kvalifikacije.
– Sporazum o gostovanju je sporazum med raziskoval‑
cem in raziskovalno organizacijo, s katerim se raziskovalec
zaveže opraviti raziskovalni projekt, organizacija pa se zaveže,
da bo v ta namen gostila raziskovalca.
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– Žrtev trgovine z ljudmi je tujec, ki ni državljan države
članice Evropske unije, in je bil zaradi prostitucije ali drugih
oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva
ali trgovine s človeškimi organi, tkivi ali krvjo kupljen, prevzet,
nastanjen, prepeljan, prodan, izročen ali je bilo z njim kako
drugače razpolagano.
– Garant je pravna oseba ali samostojni podjetnik po‑
sameznik s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba
s prijavljenim stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki med bivanjem tujca v Republiki Sloveniji z garan‑
tnim pismom jamči za kritje vseh stroškov, nastalih v zvezi z
bivanjem in nastanitvijo tujca v Republiki Sloveniji in vrnitvijo
tujca v matično državo.
– Garantno pismo je dokument, s katerim državljan tretje
države v postopku izdaje vizuma dokazuje namen bivanja v
Republiki Sloveniji, nastanitev in zadostna sredstva za pre‑
življanje med bivanjem v Republiki Sloveniji in za vrnitev v
matično državo.
3. člen
(področje uporabe)
(1) Določbe tega zakona veljajo za vse tujce, če ni z za‑
konom drugače določeno.
(2) Za osebe brez državljanstva se v primerih, ko so do‑
ločbe Konvencije o pravnem položaju oseb brez državljanstva
(Uradni list RS – MP, št. 9/92) za njih ugodnejše, uporabljajo
določbe te konvencije.
(3) V primerih, ko se za tujce – državljane drugih držav
po zakonu zahteva uveljavitev načela vzajemnosti, se osebam
brez državljanstva ta pogoj lahko oprosti, če prebivajo v Repu‑
bliki Sloveniji najmanj tri leta.
(4) Ta zakon se ne uporablja za tujce, ki so zaprosili za
azil (prosilci za azil) in za tujce, ki jim je bil v Republiki Slove‑
niji priznan status begunca, razen če ni z zakonom drugače
določeno.
(5) Ta zakon se ne uporablja za osebe, ki imajo v Repu‑
bliki Sloveniji začasno zatočišče po zakonu, s katerim se ureja
začasno zatočišče, razen če ni z zakonom drugače določeno.
(6) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za osebe, ki so
po mednarodnem pravu upravičene do privilegijev in imunitet.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, pa se
določbe tega zakona lahko izjemoma in le s predhodnim so‑
glasjem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, uporabijo
za osebe, ki so po mednarodnem pravu upravičene do privi‑
legijev in imunitet, če uporaba tega zakona ni v nasprotju s
prevzetimi mednarodnimi obveznostmi in načelom vzajemnosti.
V tem primeru se ta zakon lahko uporabi samo v obsegu, ki
ne nasprotuje prevzetim mednarodnim obveznostim in načelu
vzajemnosti.
(8) V primeru dvoma glede obstoja in obsega privilegijev
in imunitet ter vzajemnosti daje pojasnilo ministrstvo, pristojno
za zunanje zadeve. Drugi organi državne uprave so vezani na
pojasnilo ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
4. člen
(pravice in dolžnosti tujcev)
(1) Tujcu, zoper katerega se uvede kazenski postopek
ali postopek za prekršek in je v priporu oziroma je pridržan,
mora organ, ki je odredil pripor oziroma pridržanje, na njego‑
vo zahtevo omogočiti stik s pristojnimi organi države, katere
državljan je.
(2) Tujec mora med bivanjem v Republiki Sloveniji spošto‑
vati ustavo, zakone in druge splošne pravne akte v Republiki
Sloveniji ter se podrejati ukrepom pristojnih državnih organov.
5. člen
(migracijska politika)
(1) Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade
Republike Slovenije sprejme resolucijo o migracijski politiki, s
katero določi gospodarske, socialne in druge ukrepe ter dejav‑
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nosti, ki jih bo sprejela Republika Slovenija na tem področju,
kakor tudi sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi
organizacijami na tem področju.
(2) Vlada Republike Slovenije lahko, v skladu z resolu‑
cijo iz prejšnjega odstavka, vsako leto določi število (kvoto)
dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki se jih lahko
izda tujcem v tekočem letu. V kvote se ne vštejejo dovoljenja
za začasno prebivanje, izdana zaradi združevanja družine,
dovoljenja za začasno prebivanje, izdana ožjim družinskim
članom slovenskih državljanov, dovoljenja za začasno prebiva‑
nje, izdana akreditiranim novinarjem, in dovoljenja za začasno
prebivanje, izdana umetnikom.
II. POGLAVJE
VSTOP TUJCEV V DRŽAVO IN ZAPUSTITEV DRŽAVE
6. člen
(vstop in zapustitev države)
(1) Vstop v državo in zapustitev države sta dovoljena
samo na za to določenih mejnih prehodih.
(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi izjeme
glede prestopa državne meje za maloobmejni promet in za po‑
sebne kategorije pomorskega prometa, turističnega ladijskega
prevoza in obalnega ribolova.
(3) Zadrževanje tujca v letalskem tranzitnem prostoru na
letališču in zadrževanje tujcev na ladji, ki je na sidrišču luke ali
pristanišča, ne pomeni vstopa v državo.
7. člen
(obveznost posedovanja potne listine)
(1) Tujec mora za vstop, zapustitev in bivanje v Republiki
Sloveniji imeti veljavno potno listino, razen če z zakonom ali
mednarodnim sporazumom ni drugače določeno.
(2) Tujci, ki so dodatno vpisani v potno listino, lahko vsto‑
pajo v Republiko Slovenijo in zapuščajo Republiko Slovenijo
samo skupaj z osebo, v potno listino katere so vpisani.
(3) Tujci, ki imajo skupinski potni list, lahko vstopajo v
Republiko Slovenijo in zapuščajo Republiko Slovenijo samo
skupaj, pri tem pa morajo imeti osebe, ki so vpisane v sku‑
pinski potni list, listino s fotografijo, na podlagi katere se lahko
ugotovi njihova istovetnost. Vodja skupine mora imeti osebno
potno listino.
(4) Izjemoma se lahko dovoli zapustitev države tudi posa‑
meznemu članu skupine, če je to nujno zaradi njegovih osebnih
razlogov ali, če tako odredi pristojni organ.
(5) Vlada Republike Slovenije lahko določi, da državljani
določenih držav lahko vstopajo in zapuščajo državo tudi z
osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino, ki je v državi tujca
predpisana in s katero lahko dokazuje svojo istovetnost.
(6) Brez veljavne potne listine se dovoli vstop tujcem, ki jih
je Republika Slovenija dolžna sprejeti na podlagi mednarodne‑
ga sporazuma ali v skladu s sprejetimi mednarodnimi akti.
(7) Brez veljavne potne listine se lahko, na podlagi med‑
narodnega sporazuma, dovoli vstop tudi v primeru tranzita
izgnanih tujcev, ki niso državljani države, s katero je sklenjen
tak sporazum.
8. člen
(dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo)
(1) Tujec mora za vstop v Republiko Slovenijo, poleg ve‑
ljavne potne listine iz 7. člena tega zakona, imeti tudi vizum ali
dovoljenje za prebivanje, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Seznam držav, katerih državljani za vstop v Republiko
Slovenijo potrebujejo vizum, ureja pravni red Evropske unije,
ki določa seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri
prehodu zunanjih meja imeti vizum in držav, katerih državljani
so oproščeni te zahteve.
(3) Rezident za daljši čas in njegovi ožji družinski člani, ki
imajo v drugi državi članici Evropske unije dovoljenje za prebi‑
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vanje, lahko vstopijo v Republiko Slovenijo z veljavnim potnim
listom in dovoljenjem za prebivanje, izdanim v drugi državi
članici Evropske unije.
8.a člen
(vstop šolarjev, ki so na šolski ekskurziji)
(1) Tujec, ki je učenec ali dijak splošne izobraževalne
ustanove v drugi državi članici Evropske unije, v kateri zakoni‑
to prebiva, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez vizuma če:
– potuje kot član skupine šolarjev splošne izobraževalne
ustanove, ki je na šolski ekskurziji,
– skupino spremlja učitelj ustanove, ki ima seznam učen‑
cev na predpisanem obrazcu iz aneksa k Sklepu Sveta z dne
30. 11. 1994 o skupni akciji, ki jo je Svet sprejel na podlagi čle‑
na K.3(2)(b) Pogodbe o Evropski uniji v zvezi s prevozom učen‑
cev iz tretjih držav, ki živijo v eni od držav članic (94/795/JHA),
ki ga je izpolnila izobraževalna ustanova, in
– ima veljaven potni list ali drug dokument za vstop,
določen z mednarodnim sporazumom ali sklepom Vlade Re‑
publike Slovenije, razen če gre za primer iz drugega odstavka
tega člena.
(2) Seznam učencev iz druge alinee prvega odstavka tega
člena velja tudi kot dokument za vstop v državo pod pogojem,
da:
– ima učenec ali dijak iz seznama veljavni dokument s fo‑
tografijo, s katerim lahko dokazuje svojo istovetnost, ali če je se‑
znamu priložena fotografija, ki kaže njegovo pravo podobo, in
– pristojni organ druge države članice potrdi zakonitost
bivanja na njenem območju tistih učencev ali dijakov iz sezna‑
ma, ki niso državljani katere od držav članic Evropske unije, in
njihovo pravico do ponovnega vstopa na njeno ozemlje.
(3) Tujec, ki v Republiko Slovenijo vstopi v skladu z do‑
ločbami tega člena, lahko v državi biva v času trajanja šolske
ekskurzije, vendar ne dlje kot 90 dni, v primeru, da preko Re‑
publike Slovenije potuje v tranzitu, pa pet dni.
(4) Tujcu z veljavnim dovoljenjem za prebivanje v Republi‑
ki Sloveniji, ki je učenec ali dijak splošne izobraževalne ustano‑
ve v Republiki Sloveniji in namerava potovati kot član skupine
šolarjev na šolsko ekskurzijo v drugo državo članico Evropske
unije, ob izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena,
izobraževalna ustanova izpolni obrazec iz druge alinee prvega
odstavka tega člena. Na navedenem obrazcu upravna enota,
na območju katere je sedež izobraževalne ustanove, potrdi
zakonitost prebivanja tujca v Republiki Sloveniji.
9. člen
(zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo)
(1) Tujcu se zavrne vstop v Republiko Slovenijo iz razlo‑
gov, določenih v Zakoniku o schengenskih mejah. Minister,
pristojen za notranje zadeve, podrobneje predpiše razloge za
zavrnitev vstopa tujcu zaradi nevarnosti za javni red, notranjo
varnost Republike Slovenije ali javno zdravje.
(2) O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole po
postopku, urejenem v Zakoniku o schengenskih mejah. Zoper
zavrnitev vstopa se tujec lahko pritoži v osmih dneh. O pritožbi
odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Pritožba ne
zadrži izvršitve.
(3) Tujcu, ki vstopa v Republiko Slovenijo na podlagi do‑
voljenja za prebivanje, se lahko zavrne vstop v državo samo,
če se mu odpove prebivanje v državi ali, če mu je z odločbo
pristojnega organa prepovedan vstop v državo ali, če se mu
razveljavi dovoljenje za prebivanje.
(4) Zavrnitev vstopa se označi v tujčevi potni listini in vne‑
se v evidenco zavrnjenih oseb na način, določen v Zakoniku o
schengenskih mejah.
10. člen
(mejna kontrola)
(1) Tujci se morajo pri vstopu v državo in zapustitvi države
podrediti mejni kontroli.
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(2) Mejna kontrola tujcev, ki vstopajo v državo, obsega po‑
leg osebne kontrole, kontrole prevoznega sredstva in kontrole
stvari po zakonu, s katerim se ureja nadzor državne meje, tudi
preveritev, ali obstajajo razlogi za zavrnitev vstopa v državo po
9. členu tega zakona.
(3) Mejna kontrola tujcev, ki izstopajo iz države, obsega
zlasti kontrolo, ki je nujna zaradi notranjih in mednarodnih inte‑
resov Republike Slovenije, javnega reda in miru ter preveritev,
ali obstajajo razlogi zaradi katerih se tujcu ne dovoli zapustiti
državo.
11. člen
(nedovoljen vstop v Republiko Slovenijo)
Za nedovoljen vstop tujca v državo se šteje, če:
– vstopi v državo, čeprav mu na podlagi 9. člena tega
zakona ni bil dovoljen vstop;
– se izogne mejni kontroli;
– pri vstopu uporabi ponarejene, tuje ali kako drugače
spremenjene potne in druge listine, ki so potrebne za vstop, ali
če organom mejne kontrole navede lažne podatke.
12. člen
(zapustitev države)
(1) Tujci svobodno zapuščajo Republiko Slovenijo v skla‑
du z zakonom.
(2) Tujcu se ne dovoli izstop iz države, če je zoper njega
uveden kazenski postopek, postopek za prekršek ali kakšen
drug postopek, v katerem je potrebna njegova navzočnost, in
to zahteva organ, ki vodi postopek.
13. člen
(dovoljen čas bivanja tujca v Republiki Sloveniji)
(1) Tujec lahko ostane v državi toliko časa, kolikor mu je
to določeno z vizumom, dovoljenjem za prebivanje, sklepom
Vlade Republike Slovenije ali zakonom oziroma mednarodnim
sporazumom.
(2) Tujec, ki na podlagi zakona ali mednarodnega spo‑
razuma ali sklepa Vlade Republike Slovenije za vstop v
državo in bivanje ne potrebuje vizuma, lahko v Republiko
Slovenijo vstopa in v njej biva največ 90 dni v šestih mesecih,
računajoč od dneva prvega vstopa, z enakimi nameni kot so
dovoljeni tujcem, ki morajo imeti vizum. Tujec, ki lahko tri
mesece v obdobju šestih mesecev brez vizuma biva in se
giblje na območju držav pogodbenic Konvencije o izvajanju
schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, lahko v
Republiko Slovenijo vstopi in v njej ostane največ toliko časa,
da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah ne
preseže treh mesecev v obdobju šestih mesecev, računajoč
od dneva prvega vstopa v eno od držav pogodbenic. Rezi‑
dent za daljši čas in njegovi ožji družinski člani, ki imajo v
drugi državi članici Evropske unije dovoljenje za prebivanje,
lahko v Republiki Sloveniji ostanejo tri mesece od dneva
vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja,
če je ta krajša.
(3) Tujec mora zapustiti Republiko Slovenijo pred pote‑
kom časa iz prvega in drugega odstavka tega člena, če tako
odloči pristojni organ.
13.a člen
(pomoč tujcu pri vstopu, tranzitu ali prebivanju)
(1) Kdor tujcu omogoči ali pomaga, da vstopi ali potuje v
tranzitu preko ozemlja Republike Slovenije, ne sme ravnati v
nasprotju z določbami tega zakona, ki določajo pogoje za vstop
ali tranzit tujca preko ozemlja Republike Slovenije.
(2) Kdor tujcu omogoči ali pomaga, da prebiva na ozemlju
Republike Slovenije, ne sme ravnati v nasprotju z določbami
tega zakona, ki določajo pogoje za prebivanje tujca na ozemlju
Republike Slovenije.
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III. POGLAVJE
VIZUMI
14. člen
(vizumi in vrste vizumov)
(1) Vizum je dovoljenje, ki ga izda pristojni organ Repu‑
blike Slovenije tujcu, na podlagi katerega lahko, če ni razlogov
za njegovo zavrnitev, vstopi v državo in v njej biva toliko časa,
kolikor je določeno z vizumom, ali s katerim se mu omogoči
tranzit preko državnega ozemlja, če izpolnjuje za tranzit dolo‑
čene pogoje.
(2) Vizum se lahko izda samo tujcu, ki ima veljavno potno
listino, pri čemer mora biti veljavnost potne listine najmanj tri
mesece daljša od veljavnosti vizuma.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, z navodilom
določi izjeme, v katerih se vizum lahko izda tudi tujcu, ki ima
potno listino, katere veljavnost je krajša od treh mesecev.
(4) Vizum tujcu ne daje pravice zaposlitve ali dela.
(5) Vrste vizumov so:
– letališki tranzitni vizum (vizum A),
– tranzitni vizum (vizum B),
– vizum za kratkoročno bivanje (vizum C),
– vizum za dolgoročno bivanje (vizum D in vizum D+C).
15. člen
(letališki tranzitni vizum – vizum A)
(1) Tujci, ki med vmesnim pristankom na letališču v Re‑
publiki Sloveniji ne zapustijo letališkega prostora ali letala, ne
potrebujejo vizuma.
(2) Izjemoma lahko Vlada Republike Slovenije z uredbo
določi, da zaradi interesov države, zaradi zatiranja organizi‑
ranega kriminala ali zaradi odnosov z drugimi državami po‑
trebujejo državljani določenih držav ali potniki na določenih
potovalnih smereh za tranzit letališki tranzitni vizum.
(3) Tujcu se lahko na njegovo prošnjo izda letališki tranzi‑
tni vizum za določeno število tranzitnih potovanj preko medna‑
rodnega območja letališča za čas trajanja tranzita.
16. člen
(tranzitni vizum – vizum B)
(1) Tranzitni vizum se izda tujcu za enkratno ali dvakratno,
izjemoma tudi večkratno potovanje preko državnega ozemlja
Republike Slovenije iz določene tuje države v določeno tretjo
državo, pri čemer lahko ob vsakem potovanju ostane v Repu‑
bliki Sloveniji največ pet dni, veljavnost vizuma pa ne sme biti
daljša od šestih mesecev.
(2) Tranzitni vizum se lahko izda samo, če tujec dokaže,
da ima zagotovljen vstop v državo, v katero bo vstopil iz Re‑
publike Slovenije.
17. člen
(vizum za kratkoročno bivanje – vizum C
in vizum za dolgoročno bivanje – vizum D in D+C)
(1) Vizum za kratkoročno bivanje se izda za enkratni ali
za večkratni vstop v državo, pri čemer niti enkratno neprekinje‑
no bivanje niti skupno trajanje zaporednih bivanj v Republiki
Sloveniji ne sme biti daljše od 90 dni v šestih mesecih, šteto
od dneva prvega vstopa. Vizum za kratkoročno bivanje lahko
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, po vstopu tujca v
državo podaljša, pri čemer skupna dolžina dovoljenega bivanja
tujca v državi na podlagi izdanega in podaljšanega vizuma ne
sme biti daljša od 90 dni v šestih mesecih. Minister, pristojen za
zunanje zadeve, z navodilom določi primere, v katerih se lahko
vizum za kratkoročno bivanje podaljša.
(2) Vizum za večkratni vstop se lahko izda z veljavnostjo
največ do enega leta.
(3) Izjemoma se lahko vizum za večkratni vstop izda z
veljavnostjo, daljšo od enega leta, vendar ne več kot za pet let,
če je to v interesu Republike Slovenije, o čemer odloči ministr‑
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stvo, pristojno za zunanje zadeve, na predlog posameznega
ministrstva.
(4) Vizum za enkratni ali večkratni vstop se izda za turi‑
stične, poslovne, osebne ali druge vrste obiskov oziroma za
tem primerljive namene prihoda v Republiko Slovenijo.
(5) Namen, za katerega se vizum izda, se v vizumu raz‑
vidno navede.
(6) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi primere,
v katerih se tujcu vizum lahko izda tudi za bivanje daljše od
90 dni v šestih mesecih – vizum za dolgoročno bivanje (viz‑
um D) in vizum za dolgoročno bivanje, ki hkrati velja tudi kot
vizum za kratkoročno bivanje (vizum D+C), pogoje za izdajo
vizuma, čas veljavnosti vizuma in razloge, zaradi katerih ve‑
ljavnost vizuma za dolgoročno bivanje preneha pred potekom
časa, za katerega je bil izdan.
18. člen
(vizum v skupinski potni list)
(1) Vizum v skupinski potni list se izda kot vizum za leta‑
liški tranzit (vizum A), vizum za tranzit (vizum B) ali kot vizum
za vstop (vizum C) skupini tujcev, ki lahko šteje najmanj pet in
največ 50 oseb.
(2) Vizum za vstop se v skupinski potni list lahko izda za
bivanje do največ 30 dni.
19. člen
(izdajanje vizumov)
(1) Vizum se izda na prošnjo tujca, če ima veljavno potno
listino in če ni s tem zakonom določenih razlogov za zavrnitev
njegovega vstopa v državo.
(2) Tujec si mora pridobiti vizum pred vstopom v državo.
(3) Vizume izdajajo diplomatsko konzularna predstavni‑
štva Republike Slovenije v tujini.
(4) Izjemoma lahko, ob pogojih, ki jih predpiše minister,
pristojen za notranje zadeve, izda vizum za enkratni vstop ali
tranzitni vizum tudi organ mejne kontrole.
(5) Tujec mora v prošnji iz prvega odstavka tega člena na‑
vesti namen svojega prihoda v državo, priložiti veljavno potno
listino, v katero se lahko pritrdi vizum, in po potrebi dokumenta‑
cijo, s katero dokaže namen in pogoje svojega obiska.
(6) Tujec se je na zahtevo pristojnega organa iz tretjega
odstavka tega člena dolžan pri njem osebno zglasiti.
19.a člen
(potovalno zdravstveno zavarovanje)
(1) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma za kratkoročno biva‑
nje ali tranzitni vizum, mora dokazati, da ima za čas bivanja
oziroma zadrževanja v Republiki Sloveniji sklenjeno ustrezno
potovalno zdravstveno zavarovanje, ki v Republiki Sloveniji
krije stroške, nastale zaradi zdravstvenih razlogov ter nujne
medicinske pomoči in nujnega bolnišničnega zdravljenja.
(2) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje
ali večkratni vstop, mora imeti sklenjeno ustrezno potovalno
zdravstveno zavarovanje iz prejšnjega odstavka za ves čas
bivanja v Republiki Sloveniji oziroma za vsak obisk.
(3) Potovalno zdravstveno zavarovanje mora kriti stroške
zdravljenja v Republiki Sloveniji in veljati za celotno obdobje
tujčevega bivanja v državi. Zavarovalna vsota, za katero tujec
sklene zavarovanje, ne sme biti nižja od 30.000 eurov.
(4) Tujec sklene potovalno zdravstveno zavarovanje
praviloma v državi, kjer prebiva. Če sklenitev potovalnega
zdravstvenega zavarovanja v državi tujčevega prebivanja ni
možna, ga lahko sklene v katerikoli drugi državi, kjer je skle‑
nitev zavarovanja iz prvega odstavka možna, lahko pa zanj
potovalno zdravstveno zavarovanje iz prvega odstavka sklene
tudi garant.
(5) Imetniki diplomatskih potnih listov, razen akreditirani
člani diplomatskega osebja za Republiko Slovenijo, pomoršča‑
ki, katerih status urejata Konvenciji ILO št. 108 in 185, in tujci, ki
za izdajo vizuma zaprosijo na meji, ne potrebujejo potovalnega
zdravstvenega zavarovanja.
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(6) Če tujec opravlja poklic, zaradi katerega ima sklenjeno
potovalno zdravstveno zavarovanje, predložitev dokazila o skle‑
njenem potovalnem zdravstvenem zavarovanju ni potrebna.
19.b člen
(garantno pismo)
(1) Garant, ki tujca vabi na zasebni ali poslovni obisk,
mora tujcu napisati garantno pismo.
(2) Garant z garantnim pismom jamči, da bo tujcu zagoto‑
vil nastanitev oziroma kril stroške bivanja v Republiki Sloveniji
in stroške vrnitve v matično državo. Garant tudi jamči, da bo kril
morebitne stroške nastanitve tujca v centru za tujce ali v azil‑
nem domu ter morebitne stroške odstranitve tujca iz države.
(3) Garant mora garantno pismo evidentirati pri upravni
enoti, ki podatke vnese v evidenco garantnih pisem.
(4) V postopku izdaje vizuma mora uradna oseba di‑
plomatsko konzularnega predstavništva po uradni dolžnosti
pridobiti podatke, ki se nanašajo na verodostojnost garanta
ter njegovo sposobnost kriti stroške in zagotoviti nastanitev, o
katerih se vodi uradna evidenca.
(5) Garantno pismo mora vsebovati podatke iz drugega
odstavka tega člena ter za potrebe odločanja o izdaji vizuma
in ugotavljanja kršitev postopka podatke o tujcu in garantu ter
druge podatke, potrebne za odločanje. Če je garant fizična ose‑
ba, mora garantno pismo, poleg podatkov iz drugega odstavka
tega člena, vsebovati naslednje podatke: ime in priimek garan‑
ta, datum rojstva garanta, državljanstvo garanta, telefonsko
številko garanta, naslov, na katerem garant biva, ime in priimek
tujca, datum rojstva tujca, državljanstvo tujca, razmerje tujca
do garanta, obdobje, za katerega garant vabi tujca v državo, in
naslov, na katerem bo tujec bival med bivanjem v državi. Kadar
je garant pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
mora garantno pismo, poleg podatkov iz drugega odstavka
tega člena, vsebovati naslednje podatke: firma oziroma ime in
sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika,
ime in priimek zakonitega zastopnika, telefonsko številko za‑
konitega zastopnika, ime in priimek morebitnega pooblaščenca
zakonitega zastopnika, številko potrdila o overitvi pooblastila,
ime in priimek tujca, datum rojstva tujca, državljanstvo tujca,
razlog, zaradi katerega pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik vabi tujca na poslovni obisk, firma oziroma ime in
sedež pravne osebe, kjer je tujec zaposlen, in način vzpostavi‑
tve prvega poslovnega stika s tujcem.
19.c člen
(sredstva za preživljanje)
(1) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma, mora imeti zagoto‑
vljena zadostna sredstva za preživljanje. Organ, pristojen za
izdajo vizuma, oceni sredstva za preživljanje glede na namen
in trajanje tujčevega bivanja v Republiki Sloveniji.
(2) Višino sredstev, ki zadoščajo za dnevno preživljanje
tujca v državi, določi minister, pristojen za zunanje zadeve, ob
upoštevanju povprečnih cen za prehrano in nastanitev v državi.
Znesek se usklajuje enkrat letno glede na rast cen življenjskih
potrebščin.
(3) Izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživlja‑
nje lahko tujec dokazuje z gotovino, potovalnimi čeki, kreditnimi
karticami, garantnim pismom, dokazilom o plačanem bivanju v
okviru turističnega aranžmaja oziroma na kakršenkoli drug na‑
čin, ki dokazuje, da razpolaga s sredstvi, potrebnimi za njegovo
preživljanje v državi.
20. člen
(zavrnitev izdaje vizuma)
(1) Tujcu se vizuma ne izda, če:
– obstajajo razlogi za zavrnitev vstopa iz 9. člena tega
zakona;
– prošnji za izdajo vizuma ne predloži potne oziroma
druge ustrezne listine ali, na zahtevo pristojnega organa, druge
potrebne dokumentacije;
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– se na vabilo pristojnega organa pri njem ne zglasi
osebno;
– nima zagotovljenih zadostnih sredstev za preživljanje in
sklenjenega potovalnega zdravstvenega zavarovanja;
– iz okoliščin konkretnega primera izhaja, da je bila za‑
konska zveza sklenjena izključno ali predvsem z namenom
pridobitve vizuma.
(2) Tujcu se lahko izda tranzitni vizum, ne glede na obstoj
razlogov za zavrnitev, če njegov tranzit ni v nasprotju z interesi
Republike Slovenije in če so izpolnjeni pogoji iz drugega od‑
stavka 16. člena.
(3) Ne glede na razloge za zavrnitev izdaje vizuma, se
vizum lahko izda iz humanitarnih razlogov ali če je to v interesu
Republike Slovenije ali na podlagi sprejetih mednarodnih obve‑
znosti. Pogoje in način izdaje vizuma iz humanitarnih razlogov
predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
(4) Če se izda vizum na podlagi drugega ali tretjega
odstavka tega člena, lahko pristojni organ določi, da se tujcu
dovoli vstop v državo samo na posebej določenem mejnem
prehodu.
21. člen
(vsebina in oblika vizuma)
(1) Vizum mora vsebovati podatke o:
– vrsti vizuma,
– roku veljavnosti,
– trajanju bivanja v državi,
– številu vstopov,
– namenu obiska,
– osebne podatke osebe, ki ji je vizum izdan,
– fotografijo, priloženo vlogi za izdajo vizuma, ki kaže
pravo podobo osebe, ki ji je vizum izdan.
(2) Vizum se izda v obliki nalepke, ki se pritrdi v potno
listino.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda v soglasju
z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, navodilo o vsebini
in formatu vizuma.
(4) V izdanem vizumu ni mogoče spreminjati vpisanih
podatkov.
22. člen
(razveljavitev vizuma)
(1) Vizum se razveljavi, če:
– se naknadno ugotovi, da tujec ob izdaji vizuma ni izpol‑
njeval s tem zakonom določenih pogojev;
– se ugotovi, da tujec ne izpolnjuje več pogojev za izdajo
vizuma;
– je tujec namenoma navedel napačne podatke o svoji
istovetnosti ali druge netočne podatke, ali je namenoma prikril
okoliščine, ki so pomembne za izdajo vizuma;
– tujec nima več veljavne potne oziroma druge ustrezne
listine;
– je zoper tujca odrejen izgon ali prisilna odstranitev iz
države.
(2) Vizum razveljavi policija. V primeru, če tujec še ni
vstopil v Republiko Slovenijo, lahko vizum razveljavi tudi diplo‑
matsko konzularno predstavništvo. Vizum lahko razveljavi tudi
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(3) Razveljavitev vizuma se razvidno označi v potni listini
tujca, v katero je vpisan. Način označitve predpiše minister,
pristojen za notranje zadeve.
(4) Tujec, ki mu je bil vizum razveljavljen in se nahaja v
Republiki Sloveniji, mora državo nemudoma zapustiti.
23. člen
(črtan)
24. člen
(obveznost prevoznikov)
(1) Prevoznik lahko pripelje tujca na državno mejo ali
ozemlje Republike Slovenije po kopenski, zračni ali vodni poti
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samo, če ima ustrezno potno listino in vstopno dovoljenje, če to
dovoljenje kot državljan določene države potrebuje.
(2) Če je tujcu zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ga
je dolžan prevoznik, ki ga je po zračni, kopenski ali vodni poti
pripeljal na državno mejo, na zahtevo organa mejne kontrole
vrniti v državo, iz katere ga je pripeljal, ali v državo, ki je izdala
potno listino, s katero je tujec potoval, ali v katerokoli drugo
državo, ki ga je pripravljena sprejeti.
(3) Kadar prevoznik tujca ne more odpeljati iz Republike
Slovenije v skladu z drugim odstavkom tega člena, mora na svo‑
je stroške nemudoma poiskati drugega prevoznika, da to stori.
(4) Prevoznik, ki je pripeljal tujca na državno mejo ali oze‑
mlje Republike Slovenije v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, mora kriti stroške nastanitve tujca in njegove prisilne
odstranitve.
(5) Obveznost iz drugega, tretjega in četrtega odstavka
tega člena velja tudi za prevoznika, ki po zračni, kopenski
ali vodni poti pripelje na državno mejo ali ozemlje Republike
Slovenije tujca, ki potuje v tranzitu in katerega isti ali drug pre‑
voznik ne sprejme v nadaljnje potovanje, ali mu je bil zavrnjen
vstop v državo, v katero potuje, in je bil vrnjen v Republiko
Slovenijo.
IV. POGLAVJE
PREBIVANJE TUJCEV
25. člen
(dovoljenje za prebivanje)
(1) Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa,
kot je to mogoče na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebi‑
vati v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogo‑
če na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje.
(2) Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop
v Republiko Slovenijo in bivanje za določen čas in za določen
namen ali prebivanje za nedoločen čas.
(3) Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji ni po‑
trebno za tiste tujce in v tistih primerih, za katere je tako dolo‑
čeno z zakonom ali mednarodnim sporazumom.
26. člen
(vrsta dovoljenj za prebivanje)
(1) Dovoljenje za prebivanje se izda kot:
a) dovoljenje za začasno prebivanje, ali
b) dovoljenje za stalno prebivanje.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za določen
namen in za določen čas.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje, brez vezave na
določen namen, se, kot nevezano dovoljenje za začasno pre‑
bivanje, lahko izda določenim tujcem ob pogojih, ki jih določa
ta zakon.
(4) Dovoljenje za stalno prebivanje se izda brez omejitev
glede trajanja in namena bivanja v Republiki Sloveniji. Tujec
z dovoljenjem za stalno prebivanje, izdanem po tem zakonu,
ima status rezidenta za daljši čas, kar se na dovoljenju tudi
označi.
27. člen
(pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za prebivanje se izda na prošnjo tujca, ki
želi prebivati v Republiki Sloveniji. Prošnjo za izdajo dovoljenja
za prebivanje tujca v Republiki Sloveniji lahko v primerih, ki
so določeni s tem zakonom, vloži tudi druga fizična ali pravna
oseba.
(2) V prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje mora biti
naveden namen prebivanja v Republiki Sloveniji.
(3) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti
veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri mesece
daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, ustre‑
zno zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preživlja‑
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nje v času prebivanja v državi oziroma mu mora biti preživljanje
kako drugače zagotovljeno, mesečno najmanj v višini, kolikor
znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Slo‑
veniji. S pogodbo, s katero tujcu druga fizična ali pravna oseba
izplačuje določen znesek za preživljanje, lahko tujec dokazuje
največ polovico zagotovljenih sredstev za preživljanje, v celoti
pa le v primeru izdaje dovoljenja za prebivanje zaradi študija.
Pogodba mora biti sklenjena v Republiki Sloveniji v obliki ne‑
posredno izvršljivega notarskega zapisa.
(4) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora poleg
pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi pogoje, ki se s
tem zakonom zahtevajo za izdajo posamezne vrste dovoljenja
za prebivanje.
(5) Vlagatelj mora prošnji za izdajo dovoljenja za prebi‑
vanje priložiti veljavno potno listino iz tretjega odstavka tega
člena oziroma overjen prepis takšne listine ter druga dokazila
in listine o izpolnjevanju pogojev iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena. Če je po tem zakonu pogoj za izdajo dovoljenja za
prebivanje veljavno delovno dovoljenje, se lahko prošnja za
izdajo dovoljenja za prebivanje vloži sočasno z vloženo prošnjo
za izdajo delovnega dovoljenja. Vlagatelj prošnje se mora na
vabilo pristojnega organa pri njem osebno zglasiti.
(6) Dovoljenje za prebivanje, razen dovoljenja za prvo
prebivanje, se lahko izda tudi tujcu, ki nima in si ne more priskr‑
beti potne listine svoje matične države, če njegova istovetnost
ni sporna.
(7) Dovoljenje za prebivanje se vroči osebno tujcu, za
katerega se izda oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku.
(8) Z zakonom ali mednarodnim aktom se lahko določi, da
imajo določeni tujci ob pogojih, določenih z zakonom ali med‑
narodnim aktom, pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji.
28. člen
(izdaja dovoljenja za prvo prebivanje)
(1) Dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji se
lahko izda samo kot dovoljenje za začasno prebivanje.
(2) Dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji
mora pridobiti tujec pred svojim vstopom v državo, če ni z za‑
konom drugače določeno.
(3) Prošnja za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena se vloži pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Re‑
publike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji, če je tako določeno s tem zakonom.
(4) Dovoljenje za prvo prebivanje se ne sme izdati za
daljši čas od enega leta, razen če ni s tem zakonom drugače
določeno.
29. člen
(črtan)
30. člen
(izdaja dovoljenja za začasno prebivanje)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki na‑
merava v Republiki Sloveniji prebivati iz naslednjih namenov:
– zaposlitve ali dela;
– združitve družine;
– študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega
izpopolnjevanja ter praktičnega usposabljanja, sodelovanja
oziroma udeležbe v programih mednarodnih izmenjav prosto‑
voljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega
izobraževanja;
– drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi akti ali
mednarodnimi načeli in običaji utemeljenih razlogov.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji
se izda tudi:
– tujcem, ki imajo status rezidenta za daljši čas v drugi
državi članici Evropske unije;
– tujcem slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni
vrsti;
– otrokom tujcev, rojenih v Republiki Sloveniji;
– žrtvam trgovine z ljudmi.

Št.

64 / 10. 8. 2009 /

Stran

9115

(3) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za čas, ki
je potreben za izpolnitev namena bivanja, vendar najdlje za
eno leto, če zakon ne določa drugače. Dovoljenje za začasno
prebivanje se lahko izda tujcu, ki ima veljavno potno listino,
katere veljavnost mora biti najmanj tri mesece daljša od časa,
za katerega se izda dovoljenje.
(4) Tujci, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje, lahko
prebivajo v Republiki Sloveniji do roka veljavnosti izdanega
dovoljenja.
(5) Tujec, ki mu je bilo izdano dovoljenje za začasno pre‑
bivanje za določen namen, lahko prebiva v Republiki Sloveniji
samo v skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo izdano
dovoljenje, razen kolikor ta zakon določa drugače.
31. člen
(podaljšanje dovoljenja za prebivanje
in izdaja nadaljnjih dovoljenj)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko podaljša
pod enakimi pogoji, kot se izda. Prošnjo za podaljšanje dovolje‑
nja mora tujec vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
pred potekom roka, do katerega dovoljenje velja.
(2) Tujec, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje v
Republiki Sloveniji, lahko pred iztekom roka, za katerega je
dovoljenje izdano, vloži prošnjo pri pristojnem organu v Repu‑
bliki Sloveniji, za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z
drugačnim namenom.
(3) Če pristojni organ prošnjo za podaljšanje ali izdajo
nadaljnjega dovoljenja zavrne ali zavrže ali če postopek ustavi,
mora tujec zapustiti državo v roku 15 dni od vročitve dokončne
odločbe ali sklepa.
(4) Tujec ima zoper odločbo in sklep iz prejšnjega od‑
stavka pravico do pritožbe v roku 15 dni od vročitve odločbe
ali sklepa.
32. člen
(dovoljenje za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela)
(1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi
zaposlitve ali dela, se lahko izda dovoljenje za začasno pre‑
bivanje, če ima delovno dovoljenje oziroma drugo potrebno
dovoljenje po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, ali
izpolnjuje pogoje, ki jih za opravljanje posamezne dejavnosti
določajo zakoni in drugi predpisi Republike Slovenije.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda tujcem za
prvo prebivanje v Republiki Sloveniji za čas, za katerega velja
delovno oziroma drugo ustrezno dovoljenje, vendar ne dlje od
enega leta.
(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se po preteku časa
lahko podaljša, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka,
vendar največ za dve leti.
(4) Tujcu, ki na podlagi dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena prebiva v Republiki Sloveniji neprekinjeno tri leta, lahko
pristojni organ, ob pogojih iz prvega odstavka tega člena, to
izda tudi za daljši čas od dveh let.
(5) Prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi za‑
poslitve ali dela lahko vloži tujec ali njegov delodajalec. Tujec
mora prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje vložiti pri
diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije
v tujini, delodajalec pa lahko prošnjo vloži pri diplomatsko
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji. Če prošnjo za izdajo
dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela vloži tujčev
delodajalec, lahko opravlja tudi druga dejanja v postopku, ne
more pa se mu vročiti izdanega dovoljenja za prebivanje.
(6) Z uredbo Vlade Republike Slovenije se določijo pri‑
meri, pri katerih, pri izdaji dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena, ni potrebno upoštevati kvot iz drugega odstavka 5. člena
tega zakona.
(7) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi, v katerih
primerih tujec ne potrebuje dovoljenja za prebivanje zaradi
zaposlitve ali dela.
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(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi
opravljanja raziskovalnega dela)
(1) Raziskovalcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji
zaradi opravljanja raziskovalnega dela, se lahko izda dovoljenje
za začasno prebivanje, če ima sklenjen sporazum o gostovanju
z raziskovalno organizacijo iz Republike Slovenije, veljavno de‑
lovno dovoljenje ali drugo dovoljenje, če ga po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, potrebuje in če izpolnjuje ostale
pogoje po tem zakonu za izdajo dovoljenja za prebivanje.
(2) Dovoljenje za prvo prebivanje se raziskovalcu izda
za čas opravljanja dela po sporazumu o gostovanju oziroma
za čas veljavnosti delovnega dovoljenja, vendar ne dlje kot za
eno leto. Do dokončanja dela po sporazumu o gostovanju se
dovoljenje lahko podaljšuje z veljavnostjo do enega leta.
(3) Prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje lahko vloži
raziskovalec ali raziskovalna organizacija. Raziskovalec mora
prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje vložiti pri di‑
plomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije
v tujini, raziskovalna organizacija pa lahko prošnjo vloži pri
diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije
v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
(4) Raziskovalec, ki ima v drugi državi članici Evropske
unije sklenjen sporazum o gostovanju in izdano dovoljenje za
prebivanje za raziskovalca, in želi, zaradi izvedbe določenih del
iz navedenega sporazuma, v Republiki Sloveniji prebivati do‑
ločen čas do treh mesecev, lahko v Republiko Slovenijo vstopi
in v njej do tri mesece prebiva na podlagi dovoljenja, izdanega
v drugi državi članici Evropske unije oziroma do poteka veljav‑
nosti tega dovoljenja, če je le‑ta krajša.
(5) Raziskovalec, ki ima v drugi državi članici Evropske
unije izdano dovoljenje za prebivanje za raziskovalca in želi v
Republiki Sloveniji opravljati raziskovalno delo za obdobje, dalj‑
še od treh mesecev, mora za prebivanje v Republiki Sloveniji
pridobiti dovoljenje za prebivanje za raziskovalca na podlagi
sklenjenega sporazuma o gostovanju z domačo raziskovalno
organizacijo in ob izpolnjevanju ostalih pogojev, določenih v
prvem odstavku tega člena. Raziskovalec ali raziskovalna or‑
ganizacija lahko prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje
vloži pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike
Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
v treh mesecih po prihodu raziskovalca v Republiko Slovenijo
oziroma pred iztekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje, iz‑
danega v drugi državi članici Evropske unije, če je le‑ta krajša.
O pravočasno vloženi prošnji pri pristojnem organu v državi
pristojni organ raziskovalcu izda potrdilo, ki velja kot dovolje‑
nje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.
Raziskovalcu, ki je vložil prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo
prebivanje pri pristojnem organu v državi, se dovoljenje vroči
osebno pri organu, ki je dovoljenje izdal.
(6) Če raziskovalec, s katerim je raziskovalna organizacija
iz Republike Slovenije sklenila sporazum o gostovanju, v času
veljavnosti sporazuma ali šest mesecev po prenehanju veljav‑
nosti sporazuma v Republiki Sloveniji prebiva nezakonito, mora
raziskovalna organizacija kriti stroške njegove nastanitve in
prisilne odstranitve, če raziskovalec nima lastnih sredstev.
(7) Pristojni organi prošnje za izdajo dovoljenja za prebi‑
vanje raziskovalcem obravnavajo prednostno.
33. člen
(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija)
(1) Tujcu, ki je sprejet na študij, druge oblike izobraževa‑
nja, specializacijo, strokovno izpopolnjevanje, praktično uspo‑
sabljanje, ali bo sodeloval v mednarodni študijski izmenjavi v
ustreznih izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji ali bo
sodeloval v izobraževalnih programih mednarodnih izmenjav
prostovoljcev ali v drugih programih, ki ne sodijo v sistem for‑
malnega izobraževanja, in izpolnjuje ostale pogoje za izdajo
dovoljenja po tem zakonu, se lahko izda dovoljenje za začasno
prebivanje.
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(2) Tujcem iz prejšnjega odstavka se izda dovoljenje za
začasno prebivanje za čas študija, izobraževanja, specializa‑
cije oziroma strokovnega izpopolnjevanja, vendar ne dlje od
enega leta. V primeru, če študij, izobraževanje, specializacija,
strokovno izpopolnjevanje traja daljši čas od enega leta, se
dovoljenje letno podaljšuje.
(3) Pogoj za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka je
dokazilo o sprejemu na študij, izobraževanje, specializacijo,
strokovno izpopolnjevanje, ki ga izda izobraževalna ustanova,
na katero je tujec sprejet kot študent, oziroma potrdilo pristojne‑
ga državnega organa, ki je pristojen za izvajanje mednarodne‑
ga ali bilateralnega sporazuma ali je dajalec štipendije, oziroma
potrdilo, ki ga izda od države pooblaščena organizacija, ki je
odgovorna za izvajanje določenega programa.
(4) Pristojni organi prošnje za izdajo dovoljenja za zača‑
sno prebivanje zaradi študija obravnavajo prednostno.
(5) Tujec, ki v Republiki Sloveniji študira oziroma se izo‑
bražuje in ima dovoljenje za začasno prebivanje, izdano zaradi
študija, se lahko v času veljavnosti tega dovoljenja v Republiki
Sloveniji tudi zaposli ali opravlja delo pod pogoji, določenimi
v zakonih, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo
tujcev.
34. člen
(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja
sezonskega dela in za čezmejno opravljanje storitev
z napotenimi delavci)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu zaradi
opravljanja sezonskega dela največ za šest mesecev ali izje‑
moma za devet mesecev na področjih, ki zahtevajo tak čas.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda tujcu, če so
izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 5. člena tega zakona.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se lahko
izda na prošnjo tujca ali delodajalca. Delodajalec lahko prošnjo
za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje vloži pri diplomatsko
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji. Če prošnjo za izdajo
dovoljenja za prebivanje vloži tujčev delodajalec, lahko opravlja
tudi druga dejanja v postopku, ne more pa se mu vročiti izda‑
nega dovoljenja za prebivanje.
(4) Na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
opravljanja sezonskega dela tujec ne more pridobiti nadalj‑
njega dovoljenja za začasno prebivanje, razen dovoljenja za
začasno prebivanje zaradi zaposlitve ali dela v primeru, ko je
zanj isti delodajalec, pri katerem je opravljal sezonsko delo,
pridobil dovoljenje za zaposlitev v skladu z zakonom, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, in ob izpolnjevanju ostalih pogojev
za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela.
(5) V primerih, ko je za izvajanje tujih storitev z zakonom,
ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, predpisano delovno dovo‑
ljenje, se tujcu lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje za
čas trajanja v pogodbi določenih del, ki pa ne more biti daljši
od enega leta, če z meddržavnim sporazumom ni drugače
določeno.
(6) Če iz upravičenih razlogov pogodbe ni mogoče reali‑
zirati v predpisanem roku, se dovoljenje tujcu podaljša do roka
dokončanja del, na podlagi predhodno pridobljenega podaljša‑
nja veljavnosti delovnega dovoljenja.
(7) Prošnjo za izdajo dovoljenja iz petega odstavka tega
člena lahko vloži tujec ali zakoniti zastopnik obeh pogodbenih
strank. Če prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje vloži za‑
koniti zastopnik, lahko opravlja tudi druga dejanja v postopku,
ne more pa se mu vročiti izdanega dovoljenja za prebivanje.
Prošnji je potrebno priložiti:
– delovno dovoljenje;
– potrjen spisek napotenih delavcev s podatki na predpi‑
sanem obrazcu, ki ga izda in potrdi zavod za zaposlovanje;
– dokazilo, da je tujec, ki ga tuj delodajalec na podlagi po‑
godbe napotuje v Republiko Slovenijo, socialno in zdravstveno
zavarovan v državi, iz katere je napoten.
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(8) Zakoniti zastopnik pogodbenih strank lahko prošnjo
za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje vloži pri diplomatsko
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
35. člen
(dnevni delovni migranti)
(1) Dnevnim delovnim migrantom se lahko izda dovoljenje
za začasno prebivanje za dnevne delovne migrante.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje za dnevne delovne
migrante se izda osebam iz prejšnjega odstavka za dobo dveh
let, če izpolnjujejo pogoje za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje zaradi zaposlitve ali dela in dokažejo, da so dnevni
delovni migranti.
(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena po preteku
dveh let še izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, organ,
ki izda dovoljenje za začasno prebivanje za dnevne delovne
migrante, to obnovi, za enako obdobje veljavnosti.
36. člen
(združitev družine in pravica do celovitosti družine)
(1) Tujcu, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovo‑
ljenja za stalno prebivanje, in tujcu, ki v Republiki Sloveniji za‑
dnje leto prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje
in ima dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo
najmanj enega leta, se ob pogojih in v skladu s tem zakonom
prizna pravica do združitve, ohranitve in ponovne pridobitve ce‑
lovitosti družine z ožjimi družinskimi člani, ki so tujci. V enoletni
rok veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje se všteje tudi
čas prebivanja tujca v Republiki Sloveniji na podlagi potrdila o
vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja
za začasno prebivanje, ki po tem zakonu velja kot dovoljenje za
začasno prebivanje. Brez omejitev glede dolžine tujčevega pre‑
bivanja v Republiki Sloveniji in veljavnosti njegovega dovoljenja
lahko združuje ožje družinske člane tujec, ki ima dovoljenje za
začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, in
tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje, če je to v interesu
Republike Slovenije, o čemer organ, pristojen za izdajo dovo‑
ljenja, odloči na podlogi mnenja pristojnega ministrstva.
(2) Prošnja za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje se vlo‑
ži pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slo‑
venije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
(3) Za ožje družinske člane tujca se po tem zakonu šte‑
jejo:
– zakonec;
– mladoletni neporočeni otroci tujca;
– mladoletni neporočeni otroci zakonca;
– starši mladoletnega tujca;
– polnoletni neporočeni otroci in starši tujca ali zakonca,
katere je tujec ali zakonec po zakonu države, katere državljan
je, dolžan preživljati.
(4) Izjemoma lahko pristojni organ, po prostem preudar‑
ku, za ožjega družinskega člana šteje tudi drugega sorodnika
tujca, če posebne okoliščine govorijo v prid združitvi družine v
Republiki Sloveniji. V primeru poligamne zakonske zveze se
dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine lahko izda in
podaljšuje le enemu zakoncu.
(5) Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine se
izda in podaljšuje na prošnjo tujca iz prvega odstavka tega
člena, ki mora priložiti dokazila o zadostnih sredstvih za pre‑
življanje tistih ožjih družinskih članov, ki nameravajo prebivati
v državi.
(6) Ožjemu družinskemu članu se lahko dovoljenje za
začasno prebivanje zaradi združitve družine podaljšuje tudi
v primeru, če ima tujec, s katerim se družinski član združuje,
izdano dovoljenje za začasno prebivanje z veljavnostjo, krajšo
od enega leta.
(7) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve
družine se ožjemu družinskemu članu tujca, ki ima dovoljenje
za začasno prebivanje, izda z veljavnostjo, kot velja njegovo
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dovoljenje, vendar ne dlje kot za eno leto, podaljšuje pa za
enako časovno obdobje, kot velja njegovo dovoljenje za za‑
časno prebivanje, vendar ne dlje kot za dve leti. Dovoljenje
za začasno prebivanje se ožjemu družinskemu članu tujca, ki
ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje, izda
z veljavnostjo enega leta, podaljšuje pa z veljavnostjo do dveh
let. Mladoletnim neporočenim otrokom tujca ali njegovega za‑
konca in staršem mladoletnega tujca se dovoljenje za začasno
prebivanje zaradi združitve družine ne more izdati ali podaljšati
za daljši čas od otrokove polnoletnosti.
(8) Ožjim družinskim članom tujca se, če izpolnjujejo z
zakonom določene pogoje, izda dovoljenje za prebivanje kot
nevezano dovoljenje.
(9) Pristojni organ lahko ožjemu družinskemu članu tujca
iz prvega odstavka tega člena podaljša dovoljenje za prebiva‑
nje tudi v primeru, če je tujec umrl ali če je zakonska skupnost
prenehala, vendar pa je v Republiki Sloveniji trajala najmanj
tri leta. Navedeno dovoljenje se lahko podaljša samo enkrat, z
veljavnostjo do enega leta.
37. člen
(rezidenti za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije,
njihovi družinski člani in tujci slovenskega rodu)
(1) Tujcu, ki ima v drugi državi članici Evropske unije sta‑
tus rezidenta za daljši čas in želi v Republiki Sloveniji prebivati
zaradi zaposlitve ali dela, študija, opravljanja sezonskega dela,
čezmejnega opravljanja storitev kot napoteni delavec ali iz dru‑
gih upravičenih razlogov, se lahko izda dovoljenje za začasno
prebivanje, če izpolnjuje pogoje, določene v tretjem odstavku
27. člena tega zakona, in pogoje, opredeljene v tem zakonu
pri posamezni vrsti dovoljenja za začasno prebivanje, ter če
ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 43. člena
tega zakona.
(2) Tujcu iz prejšnjega odstavka, razen tujcu, ki namerava
v Republiki Sloveniji prebivati zaradi opravljanja sezonskega
dela ali čezmejnega opravljanja storitev kot napoteni delavec,
ki se izvajajo za čas do enega leta, se ob pogojih in v skladu s
tem zakonom prizna pravica do združitve, ohranitve in ponovne
pridobitve celovitosti družine z ožjimi družinskimi člani, ki so
tujci, če imajo v drugi državi članici Evropske unije status rezi‑
denta za daljši čas ali druge vrste dovoljenje za prebivanje in
če so s tujcem iz prejšnjega odstavka v državi članici Evropske
unije, kjer ima tujec status rezidenta za daljši čas, prebivali v
družinski skupnosti.
(3) Rezident za daljši čas in njegovi ožji družinski člani
iz prejšnjega odstavka lahko prebivajo na območju Republike
Slovenije brez dovoljenja za prebivanje tri mesece od dneva
vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če
je ta krajša. Če želijo na območju Republike Slovenije prebi‑
vati dlje, mora rezident za daljši čas zase in za ožje družinske
člane, pred pretekom dovoljenega prebivanja, pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji, na območju katerega prebivajo,
zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Za izdajo
dovoljenja za začasno prebivanje lahko zase in za družinske
člane zaprosi tudi pred prihodom v Republiko Slovenijo pri
diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije
v državi članici Evropske unije, v kateri ima status rezidenta za
daljši čas. Če so prošnje vložene pri diplomatsko konzularnem
predstavništvu Republike Slovenije v tujini, lahko rezident za
daljši čas in njegovi ožji družinski člani iz prejšnjega odstavka
vstopijo v Republiko Slovenijo že pred odločitvijo o prošnjah, o
čemer morajo po prihodu obvestiti organ v Republiki Sloveniji,
pristojen za odločitev o prošnjah. O vloženi prošnji za izdajo
dovoljenja za začasno prebivanje pristojni organ v Republiki
Sloveniji ali diplomatsko konzularno predstavništvo Republike
Slovenije v tujini izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno
prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.
(4) Dovoljenje za začasno prebivanje se rezidentu za
daljši čas izda in podaljšuje za čas, ki je potreben za izpolnitev
namena bivanja in v skladu z veljavnostjo, opredeljeno v tem
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zakonu pri posamezni vrsti dovoljenja za začasno prebivanje.
Ožjemu družinskemu članu se dovoljenje za začasno prebiva‑
nje izda in podaljšuje za enako časovno obdobje kot rezidentu
za daljši čas, vendar ne dlje kot za dve leti. Rezident za daljši
čas lahko prebiva v Republiki Sloveniji samo v skladu z name‑
nom, zaradi katerega mu je bilo izdano dovoljenje za začasno
prebivanje.
(5) O izdanem dovoljenju za začasno ali stalno prebi‑
vanje, podaljšanju dovoljenja za začasno prebivanje, izdani
odločbi ali sklepu ter prisilni odstranitvi rezidenta za daljši čas
in njegovih ožjih družinskih članov mora ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve, oziroma policija obvestiti pristojni organ
druge države članice Evropske unije, v kateri ima tujec status
rezidenta za daljši čas.
(6) Za ožje družinske člane rezidenta za daljši čas, ki ima‑
jo v drugi državi članici Evropske unije dovoljenje za prebivanje,
vendar z njim v državi članici Evropske unije, v kateri ima status
rezidenta za daljši čas, niso prebivali v družinski skupnosti in za
njegove ožje družinske člane, ki v drugi državi članici Evropske
unije nimajo dovoljenja za prebivanje, se glede izdaje dovolje‑
nja za prebivanje zaradi združitve družine uporablja ureditev
iz 36. člena tega zakona. Ta ureditev se uporablja tudi za ožje
družinske člane rezidenta za daljši čas, ki so njegovi ožji družin‑
ski člani postali zatem, ko je zapustil državo članico Evropske
unije, v kateri ima status rezidenta za daljši čas.
(7) Tujec slovenskega rodu ima v skladu s tem zakonom
pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji, če dokaže, da izpol‑
njuje pogoje iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona.
38. člen
(otroci tujcev, rojeni v Republiki Sloveniji)
(1) Otrok tujca, rojen v Republiki Sloveniji, ki ne pridobi
slovenskega državljanstva, v prvih treh mesecih življenja ne
potrebuje dovoljenja za prebivanje.
(2) Pristojni državni organ otroku iz prejšnjega odstavka
po treh mesecih po uradni dolžnosti izda dovoljenje za prebi‑
vanje, ki velja oziroma se podaljšuje toliko časa, kolikor ima
dovoljenje ali se podaljšuje dovoljenje otrokovi materi ali otro‑
kovemu očetu oziroma skrbniku, kateremu je bil otrok zaupan
v vzgojo do dopolnjenega 18 leta starosti.
(3) Pristojni organ izda po uradni dolžnosti dovoljenje
za stalno prebivanje otroku iz prvega odstavka tega člena,
ob pogoju, da ima vsaj eden od staršev dovoljenje za stalno
prebivanje v Republiki Sloveniji oziroma katerega skrbnik je
slovenski državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje
v Republiki Sloveniji.
38.a člen
(žrtve trgovine z ljudmi)
(1) Žrtvi trgovine z ljudmi, ki v Republiki Sloveniji prebiva
nezakonito, policija na njeno prošnjo ali po uradni dolžnosti
dovoli zadrževanje za čas treh mesecev, da se odloči, ali bo
sodelovala kot priča v kazenskem postopku trgovine z ljudmi. Iz
utemeljenih razlogov se ji lahko dovolitev zadrževanja podaljša
za čas do treh mesecev.
(2) Zadrževanje se lahko zavrne, če bi prebivanje žrtve
trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za
javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije
ali obstaja sum, da bo njeno prebivanje v državi povezano z
izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi
obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrševa‑
njem drugih kaznivih dejanj ali če prihaja z območij, kjer razsajajo
nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednaro‑
dnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije,
oziroma z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko
ogrozile zdravje ljudi, in za katere je v skladu z zakonom, ki ureja
nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe.
(3) V času dovoljenega zadrževanja ima žrtev trgovine z
ljudmi pravice, ki so po tem zakonu zagotovljene tujcem z do‑
voljenim začasnim zadrževanjem, in pravico do brezplačnega
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prevajanja in tolmačenja. Policija in nevladne organizacije jo
morajo seznaniti z možnostjo in pogoji za pridobitev dovoljenja
za prebivanje.
(4) Žrtvi trgovine z ljudmi se, ne glede na druge pogoje,
določene v tem zakonu, za izdajo dovoljenja za prebivanje lah‑
ko izda dovoljenje za začasno prebivanje, če je pripravljena so‑
delovati kot priča v kazenskem postopku, in bo njeno pričanje
pomembno, kar potrdi pristojni organ kazenskega pregona.
(5) Dovoljenje za začasno prebivanje se ne izda žrtvi
trgovine z ljudmi, če:
– niso izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja iz prejšnjega
odstavka;
– bi njeno prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo ne‑
varnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike
Slovenije ali obstaja sum, da bo njeno prebivanje v državi
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem ma‑
mil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– se v postopku izdaje dovoljenja ugotovi, da prihaja z
območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z možnostjo epide‑
mije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne
zdravstvene organizacije, oziroma z območij, kjer razsajajo
nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi, in za katere
je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti
predpisane ukrepe;
– se v postopku izdaje dovoljenja ugotovi, da ima sa‑
movoljno stike z osumljencem, obdolžencem ali obtožencem
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi.
(6) Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
mora žrtev trgovine z ljudmi vložiti pri pristojnem organu v Re‑
publiki Sloveniji pred pretekom roka, do katerega ji je dovoljeno
zadrževanje v Republiki Sloveniji oziroma pred pretekom dovo‑
ljenega prebivanja, če v Republiki Sloveniji prebiva zakonito na
drugi podlagi. O pravočasno vloženi prošnji pristojni organ žrtvi
trgovine z ljudmi izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno
prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. Žrtev trgovine z
ljudmi, ki nima sredstev za preživljanje, je v postopku izdaje
dovoljenja za začasno prebivanje oproščena plačila upravne
takse in plačila tiskovin.
(7) Dovoljenje za začasno prebivanje se žrtvi trgovine z
ljudmi izda za predviden čas kazenskega postopka, vendar ne
manj kot za šest mesecev in ne več kot za eno leto. Dovoljenje
za začasno prebivanje se do konca kazenskega postopka in
ob izpolnjevanju pogojev iz tega člena lahko na prošnjo žrtve
trgovine z ljudmi podaljšuje z veljavnostjo do enega leta.
(8) Žrtev trgovine z ljudmi, kateri je izdano dovoljenje za
začasno prebivanje in nima sredstev za preživljanje, ima pra‑
vico do nujnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in
osnovne oskrbe, enako kot tujci, katerim je v Republiki Sloveniji
dovoljeno začasno zadrževanje. V času veljavnosti dovoljenja
za začasno prebivanje se žrtev trgovine z ljudmi lahko zaposli
ali opravlja delo v Republiki Sloveniji pod pogoji, določenimi v
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(9) Žrtvi trgovine z ljudmi se lahko izda nadaljnje dovolje‑
nje za začasno prebivanje iz drugega namena prebivanja v Re‑
publiki Sloveniji, če izpolnjuje pogoje za izdajo tega dovoljenja.
Prošnja za izdajo nadaljnjega dovoljenja mora biti vložena pred
potekom veljavnosti prejšnjega dovoljenja.
39. člen
(črtan)
40. člen
(dovoljenje za prebivanje iz drugih utemeljenih razlogov)
Tujcu, ki v skladu z zakonom, mednarodnimi akti ali med‑
narodnimi načeli ali običaji izkaže utemeljen razlog, zaradi
katerega je njegovo bivanje v Republiki Sloveniji upravičeno,
lahko pristojni organ izda dovoljenje za začasno prebivanje in
sicer za čas, za katerega je njegovo prebivanje v državi neob‑
hodno potrebno, vendar ne dlje od enega leta.
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41. člen
(dovoljenje za stalno prebivanje)
(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu,
ki pet let neprekinjeno prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi
dovoljenja za začasno prebivanje, ki izpolnjuje druge pogoje za
izdajo dovoljenja, določene s tem zakonom, in če ni razlogov
za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 43. člena tega zakona. Pogoj
petletnega neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji na
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje je izpolnjen tudi, če
je bil tujec v tem obdobju odsoten iz Republike Slovenije in ni
imel izdanega dovoljenja za začasno prebivanje, če so bile
odsotnosti krajše od šestih zaporednih mesecev in če skupaj
ne presegajo deset mesecev. Čas prebivanja tujca v Republiki
Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
študija in poklicnega usposabljanja se v obdobje za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje šteje polovično. Čas prebivanja
tujca v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje zaradi sezonskega dela, kot napoteni delavec ali
kot dnevni delovni migrant in čas prebivanja tujca v Republiki
Sloveniji kot osebe z začasno zaščito se ne všteje v obdobje
za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.
(2) Tujcu, ki je slovenskega rodu, ali tujcu, katerega pre‑
bivanje v Republiki Sloveniji je v interesu Republike Slovenije,
se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje tudi pred iztekom
roka iz prejšnjega odstavka. Ožjim družinskim članom tujca,
ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ali
status begunca, se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje
po dveh letih neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji
na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. Pred potekom
roka iz prejšnjega odstavka se dovoljenje za stalno prebivanje
lahko izda tudi tujcu, kateremu je dovoljenje za stalno prebiva‑
nje prenehalo na podlagi šeste, sedme ali osme alinee drugega
odstavka 45. člena tega zakona, pod pogojem, da je v primeru
prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje iz osme alinee dru‑
gega odstavka 45. člena tega zakona tujcu status rezidenta za
daljši čas v drugi državi članici Evropske unije prenehal.
(3) Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tujcu, ki je
bil v zadnjih treh letih obsojen na zaporne kazni, katerih skupna
dolžina presega eno leto. Čas, ki ga je tujec prebil na presta‑
janju kazni, se ne šteje v čas, potreben za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje.
(4) Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tujcu, ki
v Republiki Sloveniji prebiva pet let neprekinjeno na podlagi
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija ali poklicnega
usposabljanja, in tujcu, ki v času odločanja o prošnji za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji prebiva na
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija, poklic‑
nega usposabljanja, sezonskega dela, kot napoteni delavec ali
kot dnevni delovni migrant.
42. člen
(pristojnost organov za izdajo dovoljenj)
(1) Dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Slo‑
veniji izdaja in podaljšuje upravna enota, na območju katere
namerava tujec prebivati, oziroma upravna enota, na območju
katere tujec prebiva. Dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
zaposlitve ali dela, dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
opravljanja sezonskega dela in dovoljenja za začasno prebiva‑
nje za čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci lahko
izdaja in podaljšuje upravna enota, kjer je sedež delodajalca
oziroma kjer se opravlja dejavnost.
(2) Dovoljenja za stalno prebivanje izdaja upravna enota,
na območju katere tujec prebiva.
43. člen
(zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se tujcu
ne izda, če:
– niso izpolnjeni pogoji iz tretjega in četrtega odstavka
27. člena tega zakona;
– je tujcu prepovedan vstop v državo;
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– obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku ve‑
ljavnosti dovoljenja ne bo prostovoljno zapustil Republike Slo‑
venije;
– obstajajo resni razlogi za sum, da utegne pomeniti
nevarnost za javni red in varnost ali mednarodne odnose Re‑
publike Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v
državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredova‑
njem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– obstajajo razlogi za domnevo, da se tujec ne bo podrejal
pravnemu redu Republike Slovenije;
– je očitno, da je bila zakonska zveza sklenjena izključno
ali predvsem z namenom pridobitve dovoljenja za prebivanje,
ali če se v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebi‑
vanje ali izdaje dovoljenja za stalno prebivanje ugotovi, da ožji
družinski član dejansko ne živi v družinski skupnosti s tujcem,
kateremu ta zakon priznava pravico do združitve družine;
– se v postopku izdaje dovoljenja za prvo prebivanje ugo‑
tovi, da tujec dejansko že živi v Republiki Sloveniji;
– se v postopku izdaje dovoljenja za prvo prebivanje
ugotovi, da prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni
z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih
pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z območij,
kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi
in za katere je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni,
treba sprejeti predpisane ukrepe;
– se v postopku izdaje dovoljenja za prvo prebivanje
ugotovi, da je bila tujcu v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo
prošnje za izdajo dovoljenja zavrnjena izdaja vizuma zaradi
nevarnosti za javni red, varnost ali mednarodne odnose Re‑
publike Slovenije ali zaradi suma, da bo njegovo prebivanje v
državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredova‑
njem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj.
(2) Pri zavrnitvi podaljšanja dovoljenja za začasno pre‑
bivanje družinskemu članu mora pristojni organ upoštevati
naravo in trdnost družinskega razmerja, dolžino njegovega
prebivanja v Republiki Sloveniji ter obstoj družinskih, kulturnih
in socialnih vezi z matično državo.
44. člen
(razveljavitev dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje pristojni organ, ki ga
je izdal, ali pristojni organ, na območju katerega tujec prebiva,
razveljavi, če:
– se naknadno ugotovi, da so obstajali razlogi za zavrni‑
tev izdaje dovoljenja;
– naknadno nastopijo razlogi za zavrnitev izdaje dovo‑
ljenja;
– je tujec namenoma dal napačne podatke o svoji is‑
tovetnosti ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril
okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja.
(2) Dovoljenje za stalno prebivanje pristojni organ, ki ga
je izdal, ali pristojni organ, na območju katerega tujec prebiva,
razveljavi, če je tujec namenoma dal napačne podatke o svoji
istovetnosti ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril
okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja.
(3) O razveljavitvi dovoljenja za prebivanje izda pristojni
organ odločbo, zoper katero se lahko tujec pritoži na ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, v osmih dneh po njeni vročitvi.
45. člen
(prenehanje dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje preneha, če:
– preteče njegova veljavnost ali, če je razveljavljeno;
– je tujcu odpovedano prebivanje;
– je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska kazen izgona tujca iz države ali, če je tujcu druga
država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev
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o izgonu, zaradi katerega bo prisilno odstranjen iz Republike
Slovenije;
– se tujec odreče dovoljenju, in sicer z dnem podane
izjave o odreku dovoljenju za začasno prebivanje;
– tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije;
– tujec pridobi dovoljenje za stalno prebivanje;
– tujec pred pretekom veljavnosti dovoljenja pridobi novo
dovoljenje za začasno prebivanje;
– tujec umre.
(2) Dovoljenje za stalno prebivanje preneha veljati, če:
– je dovoljenje razveljavljeno;
– je tujcu odpovedano prebivanje;
– je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska kazen izgona tujca iz države ali, če je tujcu druga
država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev
o izgonu, zaradi katerega bo prisilno odstranjen iz Republike
Slovenije;
– se tujec odreče dovoljenju, in sicer z dnem podane
izjave o odreku dovoljenju za stalno prebivanje;
– tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije;
– se tujec izseli ali če ostane izven območja držav članic
Evropske unije neprekinjeno eno leto ali dlje, razen v primeru,
če je poslan na delo, študij ali zdravljenje;
– se tujec izseli ali ostane izven območja Republike Slo‑
venije neprekinjeno šest let ali dlje, pri čemer občasna, kratko‑
trajna vračanja v Republiko Slovenijo za čas do treh mesecev
ne prekinejo navedenega obdobja;
– tujec v drugi državi članici Evropske unije pridobi status
rezidenta za daljši čas;
– tujec umre.
46. člen
(način izdaje, vsebina, razveljavitev in oblika
dovoljenja za prebivanje)
(1) Pristojni organ tujcu dovoljenje za prebivanje izda v
obliki samostojne listine.
(2) Dovoljenje za prebivanje mora vsebovati fotografijo
osebe, ki ji je bilo dovoljenje izdano, in podatke o:
– vrsti dovoljenja,
– namenu, zaradi katerega se izda,
– roku veljavnosti,
– dovoljenjih in listinah, potrebnih za izdajo dovoljenja,
– priimek in ime, državljanstvo, spol in datum rojstva ose‑
be, kateri je dovoljenje izdano in
– podobi obraza in dveh prstnih odtisih imetnika, obdela‑
nih in shranjenih kot biometrični podatek.
Dovoljenje za prebivanje, izdano imetniku, mlajšemu od šestih
let, ali imetniku, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more dati
nobenega prstnega odtisa, ne vsebuje prstnih odtisov. Dovolje‑
nje za prebivanje, izdano imetniku, ki zaradi zdravstvenih razlo‑
gov lahko da samo en prstni odtis, vsebuje en prstni odtis.
(3) V primeru prenehanja dovoljenja za prebivanje mora
tujec v osmih dneh po prenehanju pristojnemu organu vrniti
dovoljenje za prebivanje, izdano kot samostojna listina. Če tega
ne stori, mu policija ob kontroli zakonitosti prebivanja v državi,
zakonitosti vstopa v državo ali ob preverjanju istovetnosti do‑
voljenje odvzame in ga pošlje pristojnemu organu.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše vse‑
bino, obliko in način izdaje dovoljenja za prebivanje, način
zajemanja prstnih odtisov ter način in označitev razveljavitve
oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje.
46.a člen
(pogrešitev dovoljenja za prebivanje)
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu:
pogrešitev) dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji mora
tujec takoj, če to ni mogoče pa najkasneje v osmih dneh, na‑
znaniti organu, ki je dovoljenje izdal.
(2) Pogrešitev dovoljenja za prebivanje v tujini mora tujec
takoj, če to ni mogoče pa najkasneje v osmih dneh, naznaniti
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najbližjemu diplomatsko konzularnemu predstavništvu Repu‑
blike Slovenije v tujini, ki o pogrešitvi obvesti organ, ki je do‑
voljenje izdal.
(3) V naznanitvi pogrešitve mora tujec navesti tudi resnič‑
ne podatke o okoliščinah pogrešitve dovoljenja za prebivanje.
(4) Upravna enota, ki je dovoljenje za prebivanje izdala,
ali upravna enota, na območju katere tujec prebiva, tujcu izda
novo listino.
V. POGLAVJE
ZAPUSTITEV DRŽAVE IN ODPOVED PREBIVANJA
47. člen
(nezakonito prebivanje)
(1) Tujec, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji,
mora državo zapustiti nemudoma oziroma v roku, ki mu je bil
postavljen.
(2) Šteje se, da tujec nezakonito prebiva v Republiki
Sloveniji, če:
– je nedovoljeno vstopil;
– mu je bil razveljavljen vizum ali je potekel rok za kate‑
rega je bil izdan ali prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju s
vstopnim naslovom oziroma mu je potekel čas, ko je na pod‑
lagi zakona ali mednarodnega sporazuma lahko v Republiki
Sloveniji;
– nima dovoljenja za prebivanje ali je dovoljenje prene‑
halo veljati.
(3) Tujec, ki je pravočasno vložil prošnjo za podaljšanje
dovoljenja za prebivanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja,
sme ostati v državi, dokler o njegovi prošnji ni odločeno, o
čemer se mu izda posebno potrdilo, ki velja kot dovoljenje za
začasno prebivanje, do odločitve o prošnji.
(4) Pri določanju roka, v katerem mora tujec zapustiti
državo, mora organ, ki izda odločbo, upoštevati čas, v katerem
tujec to lahko stori, pri čemer ta rok ne sme biti daljši od treh
mesecev.
48. člen
(odpoved prebivanja)
(1) Tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno
prebivanje, se lahko prebivanje odpove, če:
– je bil s pravnomočno sodbo obsojen zaradi kaznivega
dejanja na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh let;
– obstaja utemeljen sum, da bi lahko ogrožal varnost
države, javno varnost ali mir.
(2) Tujcu, ki sicer zakonito prebiva v Republiki Sloveniji,
se lahko, razen iz razlogov, določenih v prejšnjem odstavku,
prebivanje odpove, če:
– prebiva v nasprotju z namenom, zaradi katerega mu je
bilo dovoljenje izdano;
– ogroža javni red in mir;
– zavrača izpolnjevanje odločitev državnih organov;
– je bil obsojen za kaznivo dejanje na nepogojno zaporno
kazen, daljšo od treh mesecev;
– ostane brez sredstev za preživljanje in mu preživljanje
za čas prebivanja v Republiki Sloveniji ni kako drugače zago‑
tovljeno.
49. člen
(odločba o odpovedi prebivanja)
(1) Odločbo o odpovedi prebivanja iz 48. člena tega zako‑
na izda upravna enota, na območju katere tujec prebiva.
(2) V odločbi o odpovedi prebivanja iz prejšnjega odstav‑
ka se določi tudi rok, v katerem mora tujec zapustiti Republiko
Slovenijo in koliko časa mu je prepovedan ponovni vstop v
državo, pri čemer ta čas ne more biti krajši od enega leta in ne
daljši od pet let.
(3) Pri odločanju o odpovedi prebivanja organ iz prvega
odstavka tega člena upošteva dolžino prebivanja tujca v državi,
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njegove osebne, družinske, gospodarske in druge vezi, ki ga
vežejo na Republiko Slovenijo in posledice, ki bi jih odpoved
prebivanja povzročila tujcu ali njegovi družini.
(4) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena se tujec
lahko pritoži v roku treh dni.
(5) Pri presoji, koliko časa je tujcu prepovedan prihod v
državo, organ, ki izda odločbo o odpovedi prebivanja, upošteva
vrsto in težo okoliščin, zaradi katerih je tujčevo prebivanje v
Republiki Sloveniji nezaželeno.
(6) (črtan)
VI. POGLAVJE
PRISILNA ODSTRANITEV TUJCA
50. člen
(odstranitev tujca)
(1) Tujec, ki ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v
skladu s prvim odstavkom 47. člena tega zakona, se iz države
odstrani. Odstranitev je lahko prostovoljna ali prisilna.
(2) Prostovoljna odstranitev je odstranitev, pri kateri tujec
sodeluje s policijo. Pri prostovoljni odstranitvi tujca lahko poli‑
cija sodeluje tudi z drugimi državnimi organi, mednarodnimi ali
nevladnimi organizacijami. Prostovoljna odstranitev tujca, ki mu
je izrečena stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca
iz države, ni mogoča.
(3) Tujec, ki mu je bila izrečena stranska kazen izgona
tujca iz države ali stranska sankcija izgona tujca iz države in
tujca, ki prostovoljno ne zapusti države, se iz države prisilno
odstrani.
(4) Tujec se lahko prisilno odstrani iz države samo, če
je odločba, na podlagi katere je dolžan zapustiti državo, izvr‑
šljiva.
(5) Tujca, ki se ga mora v skladu z zakonom prisilno od‑
straniti iz države, policija privede do državne meje in ga napoti
čez mejo ali izroči organom te države.
(6) Policija privede do državne meje in napoti čez mejo in
izroči organom te države tudi tujca, ki se ga vrača na podlagi
mednarodnega sporazuma.
50.a člen
(priznavanje odločitev o izgonu)
(1) Policija prisilno odstrani iz države tudi tujca, ki zako‑
nito prebiva na območju Republike Slovenije, zoper katerega
je druga država članica Evropske unije izrekla pravnomočno
odločitev o izgonu.
(2) Če ima tujec iz prejšnjega odstavka dovoljenje za pre‑
bivanje, ki ga je izdala druga država članica Evropske unije, se
mora policija pred prisilno odstranitvijo posvetovati s pristojnim
organom države, ki je dovoljenje za prebivanje izdal, in pristoj‑
nim organom države, ki je izrekel pravnomočno odločitev o
izgonu. V primeru, da tujcu, kljub izrečeni pravnomočni odločitvi
o izgonu, dovoljenje za prebivanje v drugi državi članici Evrop‑
ske unije ne preneha, se tujca prisilno odstrani v to državo.
(3) Pred prisilno odstranitvijo lahko policija od države
članice Evropske unije, ki je izrekla pravnomočno odločitev o
izgonu, zahteva posredovanje dokumentacije, ki se nanaša
na odločitev o izgonu. Če zahtevana dokumentacija policiji ni
posredovana, tujca ni dolžna prisilno odstraniti.
(4) O izvršeni prisilni odstranitvi tujca mora policija obve‑
stiti pristojni organ države članice Evropske unije, ki je izrekel
pravnomočno odločitev o izgonu.
(5) Država članica Evropske unije, ki je izrekla pravno‑
močno odločitev o izgonu, je policiji dolžna povrniti stroške,
nastale s prisilno odstranitvijo, kadar državljan tretje države
nima zadostnih lastnih sredstev, v skladu z načinom, kot to
določa Odločba Sveta 2004/191/ES z dne 23. februarja 2004
o določitvi meril in praktičnih rešitev za izravnavo finančnih
neskladij, ki so posledica uporabe Direktive 2001/40/ES o
medsebojnem priznavanju odločb o izgonu državljanov tretjih
držav (UL L št. 60 z dne 27. 2. 2004, str. 55).
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(6) Pristojni organ Republike Slovenije, ki je izrekel prav‑
nomočno odločitev o izgonu tujca, ki zakonito prebiva na ob‑
močju druge države članice Evropske unije, mora na zahtevo
pristojnega organa druge države članice, ki tujca prisilno od‑
stranjuje, posredovati dokumentacijo, ki se nanaša na odločitev
o izgonu.
(7) Določbe tega člena ne veljajo za državljana države
članice Evropske unije, njegove družinske člane in družinske
člane slovenskega državljana.
50.b člen
(pomoč drugi državi članici Evropske unije
pri prisilnem odstranjevanju tujca po zračni poti)
(1) Policija lahko, po predhodnem zaprosilu pristojnih
organov druge države članice Evropske unije, preko letališča v
Republiki Sloveniji, dovoli tranzit tujca, ki ga druga država člani‑
ca Evropske unije prisilno odstranjuje po zračni poti. V primeru
dovolitve tranzita policija nudi ustrezne ukrepe pomoči.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, z navodilom
podrobneje predpiše izvajanje pomoči v primeru tranzita tujca,
ki se prisilno odstranjuje po zračni poti.
51. člen
(prepoved prisilne odstranitve tujca)
Prisilna odstranitev ali vrnitev tujca v državo, kjer bi bilo
njegovo življenje ali svoboda ogrožena zaradi njegove rase,
vere, narodnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali po‑
litičnega prepričanja, ali v državo, v kateri bi bil lahko izposta‑
vljen mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali
kazni, ni dovoljena.
52. člen
(dovolitev zadrževanja)
(1) Zadrževanje po tem zakonu pomeni dovoljenje tujcu,
ki mu je bil določen rok za zapustitev države, oziroma tujcu, ki
se ga mora prisilno odstraniti, da začasno ostane v Republiki
Sloveniji.
(2) Zadrževanje v Republiki Sloveniji se dovoli, če:
– bi bila prisilna odstranitev v nasprotju z 51. členom tega
zakona;
– odstranitev ni možna iz drugih razlogov.
(3) Dovoljenje za zadrževanje izda pristojni organ na
prošnjo tujca ali po uradni dolžnosti za dobo šestih mesecev;
dovoljenje se lahko znova podaljša, dokler trajajo razlogi iz
prejšnjega odstavka.
(4) Pristojni organ z odločbo, s katero dovoli tujcu zadrže‑
vanje v Republiki Sloveniji, določi kraj prebivanja na določenem
naslovu.
(5) Obveznost tujca, da zapusti državo, z dovolitvijo zadr‑
ževanja ne preneha in se ne spremeni.
53. člen
(prenehanje dovolitve zadrževanja)
Dovolitev zadrževanja preneha takoj, ko prenehajo razlo‑
gi, ki preprečujejo prisilno odstranitev, ali če tujec pridobi dovo‑
ljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi zakona ali
mednarodnega sporazuma.
54. člen
(črtan)
55. člen
(pravica tujca, ki mu je dovoljeno začasno zadrževanje)
Tujec, kateremu je dovoljeno začasno zadrževanje v Re‑
publiki Sloveniji, ima pravico do nujnega zdravstvenega varstva
v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstve‑
no zavarovanje, osnovne oskrbe, šoloobvezni mladoletni tujci
pa tudi pravico do osnovnega šolstva.
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56. člen
(omejitev gibanja tujca, ki mora zapustiti državo)
(1) Za tujca, ki ne zapusti države v določenem roku in
ga iz kakršnih koli razlogov ni mogoče takoj odstraniti, odredi
policija, do njegove odstranitve iz države, nastanitev v centru
za tujce (v nadaljnjem besedilu: center) ali izven centra, a ne
dalj kot za šest mesecev.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v pri‑
merih, ko ni znana istovetnost tujca.
(3) Tujca iz prvega odstavka tega člena, ki ga zaradi
posebnih razlogov ali potreb ni mogoče nastaniti v centru, se
v soglasju s socialnovarstvenim zavodom, na stroške centra,
nastani v socialnovarstvenem zavodu ali zagotovi drugo ustre‑
zno institucionalno varstvo.
57. člen
(strožji policijski nadzor)
(1) Zoper tujca iz 56. člena tega zakona se lahko v centru
odredi bivanje pod strožjim policijskim nadzorom.
(2) Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom odredi po‑
licija s sklepom, če:
– obstaja sum, da se bo skušal tujec prisilni odstranitvi
izogniti, oziroma se je takemu ukrepu že izognil,
– to terjajo razlogi javnega reda, varnosti države ali med‑
narodnih odnosov.
Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom se odredi za čas, ki
je nujno potreben za njegovo odstranitev, vendar ne več kot za
šest mesecev.
(3) Strožji policijski nadzor pomeni omejitev svobode giba‑
nja na prostore centra, v skladu s hišnim redom centra.
58. člen
(postopek v zvezi z omejitvijo gibanja)
(1) Nastanitev tujca v center ali izven centra in odreditev
bivanja pod strožjim policijskim nadzorom odredi policija s
sklepom, zoper katerega se lahko tujec pritoži ministru, pristoj‑
nemu za notranje zadeve, v roku osmih dni od prejema pisnega
odpravka sklepa.
(2) Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
(3) O pritožbi odloči minister v osmih dneh. Zoper odloči‑
tev o pritožbi je dopusten upravni spor. O tožbi zoper nastanitev
tujca v centru in odreditev bivanja pod strožjim policijskim nad‑
zorom mora upravno sodišče odločiti v osmih dneh.
(4) Če tujca iz objektivnih razlogov tudi po preteku šestih
mesecev ni mogoče odstraniti iz države, lahko policija:
– nastanitev v centru oziroma bivanje pod strožjim poli‑
cijskim nadzorom podaljša za nadaljnjih šest mesecev, če je
realno pričakovati, da bo mogoče tujca v tem času odstraniti,
zlasti še, če je postopek za ugotavljanje istovetnosti še v teku,
če je v teku pridobivanje dokumentov za tujčevo odstranitev ali,
če podaljšanje terjajo varnostni razlogi;
– tujcu do odstranitve določi drug kraj bivanja izven cen‑
tra, pri čemer mora tujec upoštevati pravila bivanja izven cen‑
tra, sicer se ga lahko ponovno nastani v center.
(5) Policija lahko ukrepa skladno z drugo alineo prejšnje‑
ga odstavka tudi pred potekom šestih mesecev, če iz objektiv‑
nih razlogov v tem času realno ni mogoče pričakovati tujčeve
odstranitve iz države.
59. člen
(milejši ukrepi)
(1) Policija lahko kadar koli nadomesti obvezno nastanitev
tujca v centru z milejšimi ukrepi, če meni, da lahko tudi tako
uresniči svoj namen.
(2) Policija lahko, na podlagi prejšnjega odstavka, tujcu
dovoli bivanje izven centra, pri čemer mu lahko tudi določi kraj
bivanja.
(3) V primeru ukrepa iz prejšnjega odstavka lahko policija
tujcu omeji gibanje samo na kraj prebivanja in mu določi obve‑
znost rednega javljanja najbližji policijski postaji.
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(4) Pogoje in postopek za ukrepe iz prvega odstavka tega
člena predpiše generalni direktor policije.
60. člen
(postopek z mladoletnimi tujci)
(1) Mladoletnega tujca brez spremstva staršev ali drugih
zakonitih zastopnikov, ki je nezakonito vstopil ali ki nezakonito
prebiva v Republiki Sloveniji, je treba takoj vrniti v državo, iz
katere je prišel, oziroma izročiti predstavnikom države, katere
državljan je. Če to ni mogoče, policija obvesti center za so‑
cialno delo, ki mora mladoletniku nemudoma postaviti skrb‑
nika za posebni primer. Policija mladoletnega tujca začasno
nastani v centru, v posebnem oddelku za mladoletnike. Na
predlog skrbnika za posebni primer ali ob njegovem predho‑
dnem soglasju, lahko policija mladoletniku določi tudi drugo,
primernejšo obliko nastanitve, če med postopkom oceni, da je
za mladoletnika koristnejša nastanitev pod nadzorom organa
socialnega varstva.
(2) Mladoletnik iz prejšnjega odstavka se ne sme vrniti
v matično državo ali v tretjo državo, ki ga je pripravljena
sprejeti, dokler mu tam ni zagotovljen primeren sprejem;
v nobenem primeru pa se mladoletnika brez spremstva
ne sme vračati v nasprotju s Konvencijo o varstvu člove‑
kovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjeno s Pro‑
tokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjeno s Protokolom št. 2 ter
njenimi protokoli št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11 (Uradni list RS –
MP, št. 7/94), Evropsko konvencijo o preprečevanju mučenja
in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja
(Uradni list RS – MP, št. 1/94) ali Konvencijo o otrokovih
pravicah (Uradni list RS – MP, št. 9/92) in Evropsko kon‑
vencijo o uresničevanju otrokovih pravic (Uradni list RS –
MP, št. 26/99). Do vrnitve v drugo državo se mladoletniku
dovoli zadrževanje v skladu z določbami tega zakona.
(3) Mladoletnega tujca policija praviloma nastani v centru
skupaj s starši oziroma zakonitim zastopnikom, razen če oceni,
da je zanj ustrezneje drugače.
(4) Strožji policijski nadzor se za mladoletnike, mlajše od
16 let, lahko odredi le izjemoma in to le skupaj s starši ali skupaj
z enim izmed njih. Zoper mladoletnega tujca brez spremstva ni
mogoče odrediti bivanja pod strožjim policijskim nadzorom.
61. člen
(prenehanje nastanitve v centru)
(1) Nastanitev tujca v centru preneha, ko prenehajo razlo‑
gi zanjo oziroma, ko je dosežen njen namen.
(2) Pristojni organ lahko z odločbo, s katero dovoli tujcu
zadrževanje v Republiki Sloveniji, namesto nastanitve v centru,
določi kraj prebivanja na določenem naslovu.
(3) Nastanitev v centru se lahko odpravi tudi na prošnjo
tujca, če policija ugotovi, da so podani pogoji za milejše ukrepe
po tem zakonu.
62. člen
(stroški prisilne odstranitve)
(1) Tujec iz prvega odstavka 56. člena tega zakona, ki
ima lastna sredstva, je dolžan sam nositi stroške svojega pre‑
življanja in nastanitve ter stroške prisilne odstranitve do višine
lastnih sredstev.
(2) Če tujec nima sredstev, se stroški iz prejšnjega odstav‑
ka plačajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(3) Stroške iz prvega odstavka tega člena solidarno
nosi tudi oseba, ki je tujca pripeljala čez državno mejo na
nedovoljen način ali mu omogočila nezakonito zaposlitev ali
opravljanje dela ali omogočila nezakonito bivanje v Republiki
Sloveniji, ter fizična ali pravna oseba, ki je tujcu omogočila
pridobitev vizuma ali dovoljenja za prebivanje na podlagi
dokumentacije, ki ni izkazovala pravega namena vstopa
tujca v državo.
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VII. POGLAVJE
POSTOPEK IN ORGANI
63. člen
(uporaba zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
V postopkih po tem zakonu se uporabljajo določbe za‑
kona, ki ureja splošni upravni postopek, če s tem zakonom ni
drugače določeno.
64. člen
(organi)
(1) Diplomatsko konzularna predstavništva Republike
Slovenije v tujini in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve,
so pristojna za izdajo in razveljavitev vizumov.
(2) Za ukrepe in odločitve ter postopke v zvezi s prebi‑
vanjem tujcev v Republiki Sloveniji so na prvi stopnji pristojne
upravne enote, na območju katerih tujec prebiva ali namerava
prebivati, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(3) Policija je pristojna za opravljanje mejne kontrole, za
zavrnitev tujca na meji, izdajo vizuma na meji, razveljavitev
vizuma, prisilno odstranitev tujca, dovolitev zadrževanja in za
druge ukrepe in odločitve v zvezi s tujci na meji ali v državi, ki jih
določa zakon, ter je prekrškovni organ za odločanje o prekrških
po tem zakonu.
(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, opravlja
upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na migracijsko
politiko, vstop, zapustitev in prebivanje tujcev v državi ter odlo‑
ča o pritožbah zoper odločbe izdane na prvi stopnji in sprejema
ukrepe v zvezi s tujci, kadar je tako določeno z zakonom.
(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pri opravlja‑
nju nalog iz prejšnjega odstavka sodeluje z drugimi ministrstvi,
organi in službami, tako da usmerja in usklajuje njihovo delo.
Zaradi zagotovitve povezanega in usklajenega opravljanja za‑
dev iz prejšnjega odstavka, ki so skupnega pomena za več
ministrstev in zaradi enotnega in organiziranega sodelovanja in
usklajevanja, se pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve,
ustanovi skupno delovno telo.
65. člen
(pritožba in postopek na drugi stopnji)
(1) O pritožbah zoper odločbe in ukrepe, ki so jih na prvi
stopnji izdali organi iz drugega in tretjega odstavka 64. člena
tega zakona, odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) Pritožba zoper zavrnitev izdaje vizuma ni dovoljena,
razen v naslednjih primerih zavrnitve izdaje vizuma na diplo‑
matsko konzularnem predstavništvu:
– tujcu, družinskemu članu državljana države članice
Evropske unije ali tujcu, družinskemu članu slovenskega dr‑
žavljana, ki prosi za izdajo vizuma zaradi združitve oziroma
ohranitve družine s slovenskim državljanom ali z državljanom
druge države članice Evropske unije;
– tujcu, ki prosi za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje
(vizum D ali vizum D+C).
O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
Pritožba zoper razveljavitev vizuma ni dovoljena.
(3) Pritožba v zadevah izdaje dovoljenja za prvo prebi‑
vanje v Republiki Sloveniji je dovoljena le v primerih, če tujec
uveljavlja svojo pravico do izdaje dovoljenja po 33., 36. in
37. členu tega zakona. V primerih, ko pritožba zoper zavrnitev
izdaje dovoljenja za prvo prebivanje ni dovoljena, pristojni or‑
gan zavrnitve ni dolžan obrazložiti.
65.a člen
(postopek v diplomatsko konzularnih predstavništvih
Republike Slovenije v tujini)
(1) Prošnjo za izdajo vizuma vloži tujec praviloma osebno
na obrazcu, ki ga predpiše ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zunanje za‑
deve.
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(2) Tujec mora k prošnji za izdajo dovoljenja za prvo pre‑
bivanje priložiti vso dokumentacijo, ki jo zahteva diplomatsko
konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini. Če k
prošnji ni priložena vsa dokumentacija, je diplomatsko konzu‑
larno predstavništvo Republike Slovenije v tujini ne sprejme.
Roki po določbah zakona, ki ureja upravni postopek, začnejo
teči potem, ko diplomatsko konzularno predstavništvo Repu‑
blike Slovenije v tujini sprejme popolno vlogo in jo posreduje
pristojni upravni enoti.
(3) V primeru, da upravna enota zahteva dopolnitev prošnje
za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje, diplomatsko konzularno
predstavništvo Republike Slovenije v tujini o tem pošlje poziv
tujcu v pisni obliki, lahko pa ga pozove tudi po telefonu ali ustno,
če tujec pride v diplomatsko konzularno predstavništvo v tujini.
(4) V diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike
Slovenije v tujini odloča o vizumu uradna oseba, ki jo pooblasti
minister, pristojen za zunanje zadeve. Uradna oseba presodi,
če je prošnja za izdajo vizuma dovolj dokumentirana oziroma
če so navedbe tujca dovolj argumentirane. Uradna oseba je pri
svoji odločitvi vezana na navodila ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve. Vizum se praviloma vroči osebno. Minister,
pristojen za zunanje zadeve, z navodilom natančneje predpiše
postopek izdaje vizuma.
(5) Diplomatsko konzularno predstavništvo Republike
Slovenije v tujini vroči tujcu dovoljenje za prvo prebivanje,
odločbo ali sklep osebno. K vročitvi tujca povabi na način, kot
ga določa tretji odstavek tega člena. Tujec ob vročitvi podpiše
vročilnico, ki jo diplomatsko konzularno predstavništvo Repu‑
blike Slovenije posreduje upravni enoti.
66. člen
(sodelovanje med organi)
(1) Organi, določeni v 64. členu tega zakona, so pri opra‑
vljanju zadev iz svoje pristojnosti dolžni medsebojno sodelovati,
si nuditi pravno pomoč ter brezplačno posredovati potrebne
osebne in druge podatke ter informacije za opravljanje pristoj‑
nosti po tem zakonu.
(2) Državni organi, organi samoupravnih lokalnih sku‑
pnosti ter nosilci javnih pooblastil v Republiki Sloveniji morajo
v zadevah in vprašanjih, ki se nanašajo na vstop, prebivanje,
izstop tujcev, ter drugih zadevah in vprašanjih v zvezi s tujci
sodelovati s pristojnimi organi za tujce po tem zakonu, zlasti z
brezplačnim posredovanjem potrebnih osebnih in drugih podat‑
kov ter informacij za opravljanje pristojnosti po tem zakonu.
(3) Tujec, zoper katerega je uveden kazenski postopek ali
postopek za prekršek, se lahko prisilno odstrani iz države samo
v soglasju z organom, ki je uvedel postopek zoper tujca.
(4) Podatki in informacije iz prvega in drugega odstavka
tega člena se posredujejo samo na podlagi pisne zahteve ali
zahteve poslane po predpisani elektronski poti pristojnega or‑
gana, kjer je navedena ustrezna pravna podlaga ter ustrezna
številka ali druga oznaka zadeve, katero organ obravnava.
67. člen
(obveznosti tujca v postopku)
(1) Tujec mora ves čas postopka sodelovati s pristojnimi
organi in se podrejati njihovim ukrepom. Tujec mora omogočiti
pristojnemu organu dostop do vseh razpoložljivih dokazov ter
predložiti vse listine in potrdila, ki jih ima in ki so lahko pomemb‑
na za postopek, ter se odzivati vabilom pristojnih organov. Pri‑
stojni organ lahko tujcu postavi primeren rok, v katerem mora
predložiti zahtevane listine, potrdila oziroma druge dokaze,
sicer jih ni dolžan upoštevati.
(2) Če je bil postopek po tem zakonu uveden na zahte‑
vo ali prošnjo tujca in ga ni mogoče končati brez njegovega
sodelovanja, se njegov molk šteje za umik zahteve, če kljub
opozorilu pristojnega organa v postavljenem roku ne opravi
nobenega dejanja za nadaljevanje oziroma dokončanja postop‑
ka oziroma, če se iz opustitve teh dejanj da sklepati, da ni več
zainteresiran za nadaljevanje postopka.
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(3) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za državljane
držav članic Evropske unije, njihove družinske člane in družin‑
ske člane slovenskih državljanov.
68. člen
(izvršljivost odločb)
Pritožba zoper sklep o nastanitvi v centru ali izven cen‑
tra ter zoper sklep o strožjem policijskem nadzoru, ne zadrži
izvršbe.
69. člen
(odločanje)
(1) Pristojni organ v postopku odloča na podlagi dejstev
in okoliščin, znanih v Republiki Sloveniji, če je v posameznem
primeru potrebno, pa lahko tudi na podlagi dejstev in podatkov
organov Republike Slovenije v tujini.
(2) O prošnjah za izdajo dovoljenja za prebivanje in po‑
trdila o prijavi prebivanja mora pristojni organ odločiti čimprej,
najpozneje pa v enem mesecu od prejema popolne prošnje.
Kadar mora pristojni organ zaradi ugotovitve obstoja razlogov
za zavrnitev izdaje dovoljenja ali potrdila izvesti poseben ugo‑
tovitveni postopek, mora o prošnji odločiti najpozneje v treh
mesecih.
70. člen
(dolžnost obveščanja)
(1) Državni in drugi organi in organizacije morajo brez
odlašanja obvestiti pristojni organ o tujcu, ki nezakonito pre‑
biva v Republiki Sloveniji, ali za katerega je podan razlog za
odpoved prebivanja.
(2) Državni organ, ki je uvedel kazenski postopek ali po‑
stopek za prekrške zoper tujca, ali organ, ki je podal predlog
za uvedbo takšnega postopka, mora brez odlašanja obvestiti
pristojni organ za tujce.
VIII. POGLAVJE
OBDELAVA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
TER IZKAZOVANJE ISTOVETNOSTI TUJCA
71. člen
(obdelava osebnih podatkov)
(1) Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, lahko, za‑
radi izvajanja tega in drugih zakonov in na njihovi podlagi
sprejetih predpisov v zvezi s tujci, obdelujejo osebne podatke
o prizadetih tujcih.
(2) Organi iz prejšnjega odstavka lahko obdelujejo osebne
podatke o tujcu, ki jih pridobijo tudi brez sodelovanja priza‑
detega tujca pri drugih organih in organizacijah ter pri drugih
organih, če je to:
– v interesu prizadetega tujca in je ta za to dal svoje
soglasje;
– z zakonom dovoljeno;
– potrebno za preverjanje podatkov za prizadetega tujca.
(3) Državni in drugi organi in organizacije, ki razpolagajo
s podatki, ki se nanašajo na tujce iz prvega odstavka tega
člena, so dolžni te podatke posredovati pristojnim organom na
njihovo zahtevo.
(4) Obdelava osebnih podatkov iz prvega, drugega in
tretjega odstavka tega člena mora biti v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
72. člen
(pravice tujca v zvezi z osebnimi podatki)
Poleg pravic, ki jih ima tujec glede varstva osebnih po‑
datkov na podlagi zakona in drugih predpisov, ima pravico, da
preveri osebne podatke, vnesene v dovoljenje za prebivanje
ali vizum, in pravico zahtevati njihovo spremembo ali izbris, če
je to potrebno.
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73. člen
(ugotavljanje istovetnosti tujca)
Policija lahko tudi proti volji tujca ugotavlja njegovo isto‑
vetnost, če:
– je v centru;
– mu je bilo odpovedano prebivanje v Republiki Sloveniji
ali izrečena prepoved vstopa v državo;
– obstaja sum, da zanj, pod drugim imenom, še vedno
velja prepoved vstopa v Republiko Slovenijo;
– se mu namerava izdati potni list za tujca ali druga listina
za tujca;
– svoje istovetnosti ne more izkazati oziroma dokazati;
– je to potrebno zaradi ugotovitve državljanstva;
– je skušal vstopiti ali je vstopil v državo s ponarejeno
oziroma tujo potno listino in
– obstajajo drugi razlogi, določeni z zakonom.
74. člen
(osebno ime)
(1) Tujec mora med prebivanjem na območju Republike
Slovenije uporabljati osebno ime, ki ga ima po predpisih svoje
države, če v zakonu ali mednarodni pogodbi ni drugače dolo‑
čeno.
(2) Če osebno ime, vpisano v izpisku iz rojstne matične
knjige, ni identično z osebnim imenom, vpisanim v potni listini
tujca, se v uradnih evidencah, ki se vodijo v Republiki Sloveniji,
vpiše osebno ime, kot je vpisano v potni listini tujca.
75. člen
(izkazovanje istovetnosti tujca)
(1) Tujec dokazuje svojo istovetnost s tujo potno listino,
osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino, ki je v državi tujca
predpisana in s katero lahko dokazuje istovetnost, s potno
listino za tujca, z dovoljenjem za prebivanje, izdanem v obliki
samostojne listine ali z drugo javno listino, ki jo je izdal državni
organ, v kateri je fotografija, na podlagi katere je mogoče ugo‑
toviti njegovo istovetnost.
(2) Na zahtevo policista mora tujec izkazati svojo istove‑
tnost na način, določen v prejšnjem odstavku.
(3) Na zahtevo policista mora tujec pokazati tudi dovo‑
ljenje, s katerim dokazuje zakonitost vstopa in prebivanja v
Republiki Sloveniji.
(4) Tujec svoje listine iz prvega odstavka tega člena ne
sme posoditi drugi osebi ali uporabiti tuje listine kot svoje.
(5) Pogrešanje, izgubo, tatvino in drugo odtujitev potne
listine oziroma druge listine iz prvega odstavka tega člena,
razen potnega lista za tujca in dovoljenja za prebivanje, mora
tujec prijaviti policiji takoj oziroma najkasneje v 24 urah, ko je
to ugotovil. Policija izda tujcu o tem potrdilo.
(6) Tujec, ki v tujini izgubi potno listino oziroma drugo
listino, ki jo je izdal pristojni organ Republike Slovenije, razen
potnega lista za tujca in dovoljenja za prebivanje, mora to
takoj naznaniti najbližjemu organu Republike Slovenije v tujini,
pristojnemu za diplomatsko konzularne zadeve.
IX. POGLAVJE
POTNE IN DRUGE LISTINE TER DOVOLJENJA
76. člen
(izdaja potnih in drugih listin)
(1) Tujcu, ki ima dovoljenje za prebivanje v Republiki
Sloveniji, se lahko izda potni list za tujca, če:
– je oseba brez državljanstva;
– nima in si ne more preskrbeti veljavne potne listine svoje
matične države.
(2) Potni list za tujca se lahko izda tudi drugemu tujcu, ki
nima veljavne potne listine, če so za to upravičeni razlogi.
(3) Vlogo za izdajo potnega lista za tujca vloži tujec oseb‑
no pri upravni enoti. Vlogo lahko vloži tujec, ki je dopolnil 18 let,
in tudi tujec, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo.
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77. člen
(potne listine za mladoletnike)
Za izdajo potne listine za tujca, mlajšega od 18 let, ozi‑
roma tujca, ki ni poslovno sposoben, zaprosi njegov zakoniti
zastopnik.
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80.a člen
(način izdaje, vsebina in oblika dovoljenja
za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije
in njihove družinske člane)

(1) Potni list za tujca se lahko izda z veljavnostjo do dveh
let, razen če:
– tujec zaprosi za potni list s krajšim trajanjem veljavnosti,
ali
– če je za namen, zaradi katerega je bil izdan, zadosten
tudi krajši čas veljavnosti.
(2) Potni list za tujca, ki je v državi, izda upravna enota,
za tujca, ki je v tujini, pa pooblaščeno diplomatsko konzularno
predstavništvo Republike Slovenije v tujini.
(3) Potni list za tujca velja za vse države, razen državo,
katere državljan je tujec. Potni list za tujca se lahko izda tudi z
veljavnostjo samo za določene države.

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje, izdano državljanu
Švicarske konfederacije in njegovemu družinskemu članu na
podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi drža‑
vami članicami, na eni strani, ter Švicarsko konfederacijo, na
drugi, o prostem pretoku oseb (UL L št. 114 z dne 30. 4. 2002,
str. 6) in dovoljenje za stalno prebivanje, izdano državljanu
Švicarske konfederacije in njegovemu družinskemu članu, se
izda v obliki izkaznice.
(2) Dovoljenje za prebivanje iz prejšnjega odstavka mora
vsebovati fotografijo osebe, kateri je izdano, in podatke o:
– vrsti dovoljenja;
– roku veljavnosti in
– priimek in ime, državljanstvo, spol in datum rojstva ose‑
be, kateri je dovoljenje izdano.
(3) Način izdaje, vsebino in obliko dovoljenja za prebiva‑
nje ter način označitve prenehanja predpiše minister, pristojen
za notranje zadeve.

79. člen

81. člen

(zavrnitev izdaje potnega lista za tujca in njegov odvzem)

(izkaznica o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji)

(1) Potni list za tujca se ne izda tujcu:
– zoper katerega teče kazenski postopek, če to zahteva
pristojno sodišče;
– ki mu je bila izrečena nepogojna kazen zapora, dokler
kazni ne prestane;
– če ni poravnal preživninskih obveznosti iz zakonske
zveze ali razmerja med starši in otroki do upravičencev, ki
stalno prebivajo v Republiki Sloveniji in to zahteva pristojni
organ;
– če ni poravnal davčnih obveznosti in to zahteva pristojni
organ.
(2) Tujcu se potni list za tujca odvzame, če:
– se naknadno ugotovijo ali nastanejo razlogi iz prejšnje‑
ga odstavka;
– v njem manjka fotografija ali če ni več mogoče ugotoviti
tujčeve istovetnosti;
– je potni list ponarejen, nepopoln ali drugače poškodo‑
van.
(3) Potni list za tujca se odvzame z odločbo, zoper katero
se tujec lahko pritoži v roku treh dni. Pritožba ne zadrži izvršitve
odločbe.
(4) Tujec mora potni list za tujca vrniti, če pridobi drža‑
vljanstvo Republike Slovenije ali, če pridobi potni list države,
katere državljan je, oziroma, katere državljan postane, ali, če
preneha, oziroma se mu razveljavi dovoljenje za prebivanje.

Osebam, ki jim je dovoljeno začasno zadrževanje v Re‑
publiki Sloveniji, policija lahko izda izkaznico o dovolitvi zadr‑
ževanja v Republiki Sloveniji. Obliko in vsebino izkaznice ter
postopek izdaje se opredeli v podzakonskem aktu.

78. člen
(veljavnost potnih listin za tujce)

79.a člen
(pogrešitev potnega lista za tujca)
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljevanju: pogre‑
šitev) potnega lista za tujca v Republiki Sloveniji mora tujec
takoj, če to ni mogoče pa najpozneje v osmih dneh, naznaniti
upravni enoti, ki je potni list izdala, če je potni list izdalo diplo‑
matsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini,
pa upravni enoti, na območju katere tujec prebiva.
(2) Pogrešitev potnega lista za tujca v tujini mora tujec
takoj, če to ni mogoče pa najpozneje v osmih dneh, naznaniti
najbližjemu diplomatsko konzularnemu predstavništvu Repu‑
blike Slovenije v tujini, ki o pogrešitvi obvesti organ, ki je potni
list za tujca izdal.
(3) V naznanitvi pogrešitve mora tujec navesti tudi resnič‑
ne podatke o okoliščinah pogrešitve potnega lista za tujca.
80. člen
(črtan)

81.a člen
Osebne podatke iz 86. in 89. člena tega zakona sme
uporabljati pooblaščeno podjetje ali organ za izdelavo dovo‑
ljenja za prebivanje ali potnega lista za tujca za potrebe vpisa
podatkov na obrazec dovoljenja za prebivanje ali potnega lista
za tujca in jih mora v 30 dneh po uporabi uničiti.
X. POGLAVJE
INTEGRACIJA TUJCEV
82. člen
(pomoč pri integraciji tujcev)
(1) Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev
tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje,
v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slo‑
venije. Pri tem zlasti:
– organizira tečaje slovenskega jezika za tujce;
– organizira tečaje in druge oblike za nadaljnje izobraže‑
vanje in poklicno izpopolnjevanje tujcev;
– zagotavlja informacije, ki so potrebne tujcem za njihovo
vključevanje v slovensko družbo, zlasti glede njihovih pravic in
dolžnosti, možnosti osebnega razvoja in razvoja v družbi;
– seznanja tujce s slovensko zgodovino, kulturo in ustav‑
no ureditvijo;
– organizira skupne prireditve s slovenskimi državljani za
spodbujanje medsebojnega poznavanja in razumevanja.
(2) Državni in drugi organi, organizacije in združenja
sodelujejo zlasti:
– s pristojnimi organi glede hitrejšega vključevanja tuj‑
cev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike
Slovenije;
– z mednarodnimi organizacijami glede vprašanj migracije
in integracije tujcev.
(3) Državni in drugi organi, organizacije in združenja z
vsem svojim delovanjem zagotavljajo zaščito pred kakršno koli
diskriminacijo na podlagi rasnega, verskega, nacionalnega,
etničnega ali drugega razlikovanja tujcev.
(4) Vlada Republike Slovenije izda predpis, s katerim
določi načine za zagotavljanje in uresničevanje pogojev za
integracijo tujcev.

Stran

9126 /

Št.

64 / 10. 8. 2009

XI. POGLAVJE
PRIJAVA IN ODJAVA PREBIVALIŠČA
83. člen
(prijava in odjava prebivališča tujca)
Tujec, ki ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Slove‑
niji, mora pristojnemu organu prijaviti svoje stalno ali začasno
prebivališče.
84. člen
(prenehal veljati)
XII. POGLAVJE
EVIDENCE
85. člen
(vrste evidenc)
(1) Zaradi zagotovitve podatkov o stanju, gibanju tujcev in
odločanju o pravicah in dolžnostih tujcev po tem zakonu ter o
listinah, ki so jim bile izdane, se vodijo evidence o:
– dovoljenjih za začasno prebivanje,
– dovoljenjih za stalno prebivanje,
– tujcih s prijavljenim začasnim prebivališčem,
– tujcih s prijavljenim stalnim prebivališčem,
– vizumih,
– potnih listih za tujce,
– izkaznicah o dovolitvi zadrževanja,
– tujcih, nastanjenih v centru,
– izrečenih kaznih izgona tujca iz države,
– varstvenih ukrepih odstranitve tujca iz države,
– izrečenih ukrepih odpovedi prebivanja tujcu,
– zadržkih za izdajo potnega lista tujcu,
– tujcih, ki jim je odrejen strožji policijski nadzor,
– tujcih, ki jim je določeno bivanje izven centra,
– tujcih, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo,
– (prenehala veljati),
– garantnih pismih,
– udeležbi tujcev na tečajih slovenskega jezika,
– udeležbi tujcev na tečajih seznanjanja s slovensko kul‑
turo, zgodovino in ustavno ureditvijo.
(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, upravlja
evidence iz sedme, osme, devete, desete, trinajste in štirinaj‑
ste alinee prejšnjega odstavka ter evidenco iz enajste alinee
prejšnjega odstavka, kadar je tujcu odpovedano stalno prebi‑
vanje, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi ostale evidence
iz prejšnjega odstavka.
(3) Pristojni organ upravlja evidence iz prve, druge, tretje,
četrte, pete, šeste in dvanajste alinee prvega odstavka tega
člena ter evidenco iz enajste alinee prvega odstavka tega
člena, kadar je tujcu odpovedano prebivanje po 48. členu tega
zakona, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi ostale evidence
iz prvega odstavka tega člena.
(4) Organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno
mejo, upravlja evidenco iz pete in petnajste alinee prvega
odstavka tega člena, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi
ostale evidence iz prvega odstavka tega člena.
(5) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, oziroma organ
Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje kon‑
zularnih zadev, upravlja evidence iz pete, šeste in sedemnajste
alinee prvega odstavka tega člena, pri svojem delu pa lahko
uporablja tudi ostale evidence iz prvega odstavka tega člena.
(6) Organi iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega
člena morajo podatke iz 86., 89., 90. in 91. člena tega zakona
posredovati ministrstvu, ki upravlja centralne evidence. Organ,
ki ima računalniško opremo povezano z računalnikom mini‑
strstva izvaja dolžnost posredovanja tako, da vodi podatke na
računalniku ministrstva.
(7) V evidenci iz pete alinee prvega odstavka tega člena
upravlja pristojni organ poleg podatkov iz prvega in drugega
odstavka 88. člena tega zakona tudi podatke iz zadnje alinee
prvega odstavka 21. člena tega zakona.
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(8) V evidenci iz šeste alinee prvega odstavka tega člena
upravlja pristojni organ podatke iz prvega in drugega odstavka
89. člena tega zakona.
(9) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, upravlja
evidenci iz osemnajste in devetnajste alinee prvega odstavka
tega člena. Pristojni organ lahko podatke iz evidence o udelež‑
bi tujcev na tečajih slovenskega jezika uporablja v postopkih
pridobitve državljanstva Republike Slovenije. Minister, pristojen
za notranje zadeve, izbranim izvajalcem programov iz prve in
četrte alinee prvega odstavka 82. člena tega zakona izda poo‑
blastilo za zbiranje in vnos podatkov v evidenci iz osemnajste
in devetnajste alinee prvega odstavka tega člena.
86. člen
(podatki za izdajo dovoljenja za prebivanje)
(1) Tujec je dolžan v prošnji za izdajo dovoljenja za za‑
časno ali stalno prebivanje dati pristojnemu organu naslednje
podatke:
1. EMŠO, če mu je določena;
2. priimek in ime;
3. priimek pred sklenitvijo zakonske zveze;
4. spol;
5. rojstni datum (dan, mesec, leto);
6. rojstni kraj (država, kraj);
7. državljanstvo;
8. zakonski stan;
9. poklic;
10. zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali
v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka);
11. sedanje začasno oziroma stalno prebivališče v Repu‑
bliki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka);
12. datum vstopa na območje Republike Slovenije;
13. razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji;
14. način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje;
15. vrsto in številko potnega lista oziroma druge listine, na
podlagi katere je prestopil državno mejo, datum in kraj izdaje
ter njeno veljavnost;
16. datum vložitve zahtevka.
(2) Tujec je dolžan prošnji za izdajo dovoljenja za začasno
ali stalno prebivanje priložiti fotografijo predpisane velikosti, ki
kaže pravo podobo tujca, in dati dva prstna odtisa za njihov
digitalni zajem. Tujec, mlajši od šestih let, in tujec, ki zaradi
zdravstvenih razlogov ne more dati nobenega prstnega odtisa,
ne da prstnih odtisov. Tujec, ki zaradi zdravstvenih razlogov
lahko da samo en prstni odtis, da en prstni odtis.
(3) V evidenci iz prve in druge alinee prvega odstavka
85. člena tega zakona vodi pristojni organ podatke iz prvega in
drugega odstavka ter podatke o podobi obraza in prstnih odtisih
imetnika dovoljenja za prebivanje, zapisanih kot biometrični
podatek. V evidenci o dovoljenjih za prebivanje vodi pristojni
organ tudi podatek o številki, datumu izdaje in dokončnosti
odločbe, veljavnosti in serijski številki dovoljenja, podatke o
prenehanju dovoljenja za prebivanje ter podatke o ukradenih
oziroma pogrešanih dovoljenjih za prebivanje.
(4) Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa in odkri‑
vanja ukradenih oziroma pogrešanih dovoljenjih za prebivanje
se o ukradenih oziroma pogrešanih dovoljenjih za prebivanje
podatki o pristojnem organu, ki je izdal dovoljenje, datumu iz‑
daje, veljavnosti in serijski številki dovoljenja ter datumu prijave
pogrešitve dovoljenja javno objavijo na enotnem državnem
portalu e‑uprava.
87. člen
(prenehal veljati)
88. člen
(podatki za izdajo vizuma)
(1) Tujec je v vlogi za izdajo vizuma dolžan dati pristojne‑
mu organu naslednje podatke:
1. EMŠO, če mu je določen;
2. priimek in ime;
3. priimek ob rojstvu;
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kraj);

4. rojstni datum (dan, mesec, leto) in kraj rojstva (država,

5. spol;
6. državljanstvo;
7. državljanstvo ob rojstvu;
8. zakonski stan;
9. priimek in ime matere in očeta;
10. podatke o potnem listu (vrsta potnega lista, številka
potnega lista, organ, ki je potni list izdal, datum izdaje potnega
lista, veljavnost potnega lista);
11. poklic;
12. priimek in ime zakonca;
13. priimek zakonca ob rojstvu;
14. datum in kraj rojstva zakonca;
15. priimek, ime in datum rojstva otrok;
16. osebne podatke o državljanu države članice Evropske
unije, kadar je tujec njegov družinski član (priimek in ime, rojstni
datum, številka potnega lista ali osebne izkaznice, sorodstveno
razmerje z državljanom države članice Evropske unije);
17. naslov bivanja v tujini in telefonsko številko.
(2) Tujec je dolžan vlogi za izdajo vizuma priložiti fotogra‑
fijo predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo tujca.
(3) V evidenci vizumov vodi organ podatke iz prvega in
drugega odstavka tega člena ter podatke o kraju bivanja tujca v
Republiki Sloveniji. V evidenci vizumov vodi organ tudi podatke
o številki vloge, kraju in datumu vložitve vloge, vrsti, datumu iz‑
daje, veljavnosti in serijski številki vizuma, datumu razveljavitve
oziroma datumu zavrnitve vizuma.
(4) Osebni podatki, ki se vodijo v evidenci vizumov, se
lahko obdelujejo za naslednje namene:
– odločanje o izdaji vizuma v postopku izdaje vizuma;
– odločanje o izpolnjevanju pogojev za vstop v državo;
– preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj in prekr‑
škov;
– odločanje v azilnem postopku;
– preprečevanje organiziranega kriminala, ilegalnih mi‑
gracij in trgovine z belim blagom;
– zagotavljanje nacionalne varnosti.
(5) V evidenci garantnih pisem vodi organ podatke o pri‑
imku in imenu garanta, datumu rojstva garanta, državljanstvu
garanta, naslovu stalnega oziroma začasnega prebivališča v
Republiki Sloveniji, telefonski številki garanta, finančnih sred‑
stvih garanta, lastništvu ali najemu nepremičnine garanta ter
podatke iz kazenske evidence za garanta. Kadar je garant
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, se v evi‑
denci garantnih pisem vodijo podatki o firmi oziroma imenu,
sedežu in telefonski številki pravne osebe ali samostojnega
podjetnika posameznika, imenih in priimkih zakonitih zastopni‑
kov in pooblaščencev.
89. člen
(podatki za izdajo potnega lista za tujca)
(1) Tujec mora k vlogi za izdajo potnega lista za tujca
(evidenca iz šeste alinee prvega odstavka 85. člena tega za‑
kona) pristojnemu organu oziroma organu Republike Slovenije
v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev,
posredovati podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11.
točke prvega odstavka 86. člena tega zakona ter priložiti dve
fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta pravo podobo tujca in
dati dva prstna odtisa za njun digitalni zajem. Tujec, mlajši od
dvanajstih let, in tujec, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more
dati nobenega prstnega odtisa, ne da prstnih odtisov. Tujec, ki
zaradi zdravstvenih razlogov lahko da samo en prstni odtis, da
en prstni odtis.
(2) V evidenci potnih listov za tujca vodi organ podatke
o številki in datumu izdaje odločbe oziroma vrsti potnega lista,
registrski in serijski številki potnega lista, veljavnosti in datumu
izdaje potnega lista, podobi obraza in prstnih odtisih imetnika
potnega lista, zapisanih kot biometrični podatek, ter podatke o
ukradenih oziroma pogrešanih potnih listih.
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(3) Potni list za tujca vsebuje tudi pomnilniški medij, na
katerem so podoba obraza in prstna odtisa imetnika, obdelani
in shranjeni kot biometrični podatek.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, predpiše obrazec
potnega lista za tujca. S predpisom o obrazcu potnega lista za
tujca se določi tudi način zajemanja prstnih odtisov.
(5) Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa in odkri‑
vanja ukradenih oziroma pogrešanih potnih listov za tujca, se
o ukradenih oziroma pogrešanih potnih listih za tujca podatki o
pristojnem organu, ki je potni list izdal, datumu izdaje, veljavno‑
sti, registrski in serijski številki potnega lista ter datumu prijave
pogrešitve potnega lista javno objavijo na enotnem državnem
portalu e‑uprava.
90. člen
(črtan)
91. člen
(podatki v evidencah)
(1) Evidence o izrečenih kaznih izgona tujca iz države
(evidenca iz devete alinee prvega odstavka 85. člena tega za‑
kona), o varstvenih ukrepih odstranitve tujca iz države (eviden‑
ca iz desete alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona) in
o ukrepih odpovedi prebivanja tujcu (evidenca iz enajste alinee
prvega odstavka 85. člena tega zakona) vsebujejo podatke iz
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. in 16. točke prvega odstavka
86. člena tega zakona, čas trajanja izrečenega ukrepa, organ,
ki je ukrep izrekel, in številko ter datum izdaje in pravnomoč‑
nosti odločbe oziroma dokončnosti odločbe, kadar gre za od‑
poved prebivanja.
(2) V evidenci so vsebovani tudi podatki o roku, v katerem
mora tujec zapustiti državo.
(3) Evidenca o prisilno odstranjenih tujcih vsebuje podatke
iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. in 16. točke prvega odstavka
86. člena tega zakona, razlog, datum in državo odstranitve.
(4) Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca
(evidenca iz dvanajste alinee prvega odstavka 85. člena tega
zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. in
16. točke prvega odstavka 86. člena tega zakona ter podatke
o vrsti zadržka, o organu, ki je predlagal zadržek, trajanju in
zakonski podlagi.
(5) Evidenca iz petnajste alinee 85. člena tega zakona
vsebuje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 7. in 16. točke prvega od‑
stavka 86. člena tega zakona, razloge in datum ter uro zavrni‑
tve ter organ mejne kontrole, ki je zavrnil vstop tujca.
(6) Evidenca o udeležbi tujcev na tečajih slovenskega je‑
zika (evidenca iz osemnajste alinee prvega odstavka 85. člena
tega zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 7. in 11. točke
prvega odstavka 86. člena tega zakona, o vrsti tečaja, v ka‑
terega je bil tujec uvrščen, udeležbi na tečaju in opravljenem
preizkusu.
(7) Evidenca o udeležbi tujcev na tečajih seznanjanja s
slovensko kulturo, zgodovino in ustavno ureditvijo (evidenca
iz devetnajste alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona)
vsebuje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 7. in 11. točke prvega od‑
stavka 86. člena tega zakona, o udeležbi na tečaju in o opra‑
vljenem preizkusu.
92. člen
(temeljni podatki iz evidenc)
(1) Podatki iz evidenc o izdanih dovoljenjih za začasno
prebivanje oziroma o izdanih vizumih se hranijo dve leti po
poteku veljavnosti dovoljenja oziroma vizuma in se nato arhivi‑
rajo. Biometrični podatek o podobi obraza in prstnih odtisih se
v evidenci o dovoljenjih za začasno prebivanje hrani do pravno‑
močne odločitve o prošnji, nato pa se iz evidence briše.
(2) Podatki iz evidence o dovoljenjih za stalno prebivanje
se hranijo 50 let od prenehanja dovoljenja za stalno prebiva‑
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nje, nato se arhivirajo, razen biometričnega podatka o podobi
obraza in prstnih odtisih, ki se hrani do pravnomočne odločitve
o prošnji, nato pa se iz evidence briše.
(3) Podatki iz evidenc o izrečenih kaznih izgona tujca iz
države, varstvenih ukrepih odstranitve tujca iz države, o odpo‑
vedih prebivanja in prisilno odstranjenih tujcih se hranijo še pet
let po izteku roka, za katerega je bila izrečena kazen ali ukrep,
oziroma po odstranitvi tujca iz Republike Slovenije.
(4) Podatki iz evidenc o potnih listih za tujce in o zadržkih
za izdajo potnega lista tujcu se hranijo pet let od poteka ve‑
ljavnosti potnega lista oziroma od dokončnosti odločbe, nato
se arhivirajo, razen biometričnega podatka o podobi obraza in
prstnih odtisih, ki se hrani do pravnomočne odločitve o prošnji,
nato pa se iz evidenc briše.
(5) Podatki iz evidenc o udeležbi tujcev na tečajih sloven‑
skega jezika in o udeležbi na tečajih seznanjanja s slovensko
kulturo, zgodovino in ustavno ureditvijo se hranijo pet let po
končanem tečaju, nato se arhivirajo.
93. člen
(uporaba podatkov iz evidenc)
(1) Osebni podatki iz evidenc iz 85. člena tega zakona
se lahko uporabljajo le pri izvrševanju z zakonom določenih
nalog. Podoba obraza in prstni odtisi imetnika dovoljenja za
prebivanje in potnega lista za tujce, shranjeni kot biometrični
podatek iz 46. in 89. člena tega zakona, se lahko uporabljajo
in obdelujejo za preverjanje verodostojnosti dovoljenja za pre‑
bivanje ali potnega lista in istovetnosti imetnika dovoljenja za
prebivanje ali potnega lista pri prehajanju državnih meja in v
državi pri ugotavljanju zakonitosti bivanja.
(2) Na zahtevo posameznikov, državnih organov, pravnih
oseb, podjetnikov, drugih organov in organizacij ter skupnosti
jim morajo organi, pristojni za upravljanje evidenc, dati podatke
iz evidence iz 85. člena tega zakona, če so do njihove uporabe
upravičeni na podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika,
na katerega se ti podatki nanašajo.
(3) Uporabniki osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka
ne smejo posredovati osebnih podatkov drugim uporabnikom in
jih smejo uporabljati samo za namene, za katere so jih dobili.
(4) Osebne podatke iz evidenc iz 85. člena tega zakona,
ki so nujno potrebni za ugotavljanje istovetnosti tujca oziroma
zaradi nadzora nad pravilnostjo ali zakonitostjo postopkov,
lahko organi, pristojni za upravljanje evidenc, ob pogoju vzaje‑
mnosti in z namenom nadzora nad pravilnostjo in zakonitostjo
postopkov, posredujejo drugim državam, ki niso države članice
Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– da gre za posredovanje pristojnemu organu tuje države
ali pristojnemu organu lokalne samoupravne skupnosti, ki izvr‑
šuje določene upravne naloge, ki niso v neskladju z nameni, za
katere se obdelujejo osebni podatki iz njihovih evidenc;
– da se prejemnik podatkov zaveže, da bo dobljene po‑
datke obdeloval samo za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
– da posredovanje in nadaljnja obdelava podatkov ne
posegata v upravičen interes posameznika, na katerega se
osebni podatki nanašajo.
XII.A POGLAVJE
VSTOP IN PREBIVANJE DRŽAVLJANOV DRŽAV ČLANIC
EVROPSKE UNIJE IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV
TER DRUŽINSKIH ČLANOV SLOVENSKIH DRŽAVLJANOV
93.a člen
(uporaba)
(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za državljane dr‑
žav članic Evropske unije, njihove družinske člane in družinske
člane slovenskih državljanov. Druge določbe tega zakona se
za njih uporabljajo le, če so za njih ugodnejše ali če ta zakon
tako določa.
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(2) Državljan države članice Evropske unije po tem zako‑
nu (v nadaljnjem besedilu: državljan EU) je tujec z državljan‑
stvom druge države članice Evropske unije.
(3) Določbe tega zakona, ki se uporabljajo za državljane
držav članic Evropske unije, se uporabljajo tudi za državljane
držav članic Evropskega gospodarskega prostora.
93.b člen
(vstop državljanov EU v Republiko Slovenijo)
(1) Državljan EU za vstop v Republiko Slovenijo ne po‑
trebuje dovoljenja za vstop, to je vizuma ali dovoljenja za
prebivanje.
(2) Državljan EU lahko vstopi v Republiko Slovenijo z
veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom ne glede
na razlog oziroma namen, zaradi katerega želi vstopiti in pre‑
bivati v Republiki Sloveniji. Republiko Slovenijo lahko zapusti z
veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom.
(3) Državljanu EU se vstop zavrne, če:
– nima veljavne osebne izkaznice ali veljavnega potnega
lista;
– še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop
v državo;
– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo ne‑
varnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike
Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem ma‑
mil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z
možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih
pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z območij,
kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi
in za katere je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni,
treba sprejeti predpisane ukrepe.
(4) O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole v
skladu z navodilom, ki ga glede obstoja razlogov iz prejšnjega
odstavka izda minister, pristojen za notranje zadeve.
(5) Zoper zavrnitev vstopa se lahko državljan EU pritoži v
osmih dneh. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve. Pritožba ne zadrži izvršitve.
93.c člen
(prijava prebivanja)
(1) Državljan EU, ki pride v Republiko Slovenijo z veljavno
osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom, lahko prebiva na
območju Republike Slovenije brez prijave prebivanja tri mesece
od dneva vstopa v državo. Če želi na območju Republike Slo‑
venije prebivati dlje kot tri mesece, mora pred pretekom trime‑
sečnega dovoljenega prebivanja pri upravni enoti, na območju
katere prebiva, prijaviti prebivanje.
(2) O vloženi prošnji za izdajo potrdila o prijavi prebivanja
upravna enota državljanu EU izda potrdilo, ki mu dovoljuje
prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.
(3) Razlogi, zaradi katerih se državljanu EU lahko izda
potrdilo o prijavi prebivanja, so:
– zaposlitev ali delo;
– samozaposlitev;
– izvajanje storitev;
– študij ali druge oblike izobraževanja;
– drugi razlogi.
(4) Za izdajo potrdila o prijavi prebivanja je pristojna
upravna enota, na območju katere državljan EU prebiva.
93.d člen
(prijava prebivanja državljana EU zaradi zaposlitve ali dela)
(1) Državljanu EU, ki se namerava zaposliti ali delati v
Republiki Sloveniji, oziroma državljanu EU, ki je zaposlen ali
ki opravlja delo v Republiki Sloveniji, se lahko izda potrdilo o
prijavi prebivanja, če ima:
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– veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– potrdilo delodajalca, da ga bo zaposlil, oziroma dokazilo
o zaposlitvi ali opravljanju dela, kadar je že zaposlen ali že
opravlja delo;
– veljavno delovno dovoljenje, kadar tako določa zakon,
ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(2) Prijava prebivanja zaradi zaposlitve ali dela državljanu
EU ne preneha, če:
– mu je zaposlitev prenehala zaradi začasne nezmožnosti
za delo zaradi bolezni ali nezgode;
– je brez lastne krivde ostal brez zaposlitve, ki je v Re‑
publiki Sloveniji trajala najmanj eno leto, in je prijavljen kot
iskalec zaposlitve, o čemer izda potrdilo pristojni organ za
zaposlovanje;
– se vključi v poklicno usposabljanje.
(3) Če je državljan EU po prenehanju dela na podlagi
pogodbe o zaposlitvi, sklenjeni za določen čas, krajši od enega
leta, prijavljen kot brezposelna oseba ali če je v prvih dvanajstih
mesecih dela v Republiki Sloveniji brez lastne krivde ostal brez
zaposlitve in je prijavljen kot iskalec zaposlitve, mu prijava pre‑
bivanja preneha šest mesecev po prenehanju zaposlitve, če ne
izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila iz drugega razloga.
(4) Določbe tega člena veljajo tudi za državljana EU, ki
v Republiki Sloveniji opravlja sezonsko delo, in za državljana
EU, ki je v delovnem razmerju pri delodajalcu iz druge države
članice Evropske unije in v Republiki Sloveniji izvaja dela na
podlagi pogodbe med tujim izvajalcem in naročnikom iz Repu‑
blike Slovenije, kateri mora poleg dokazil iz prvega odstavka
tega člena imeti tudi dokazilo o napotitvi na delo v Republiko
Slovenijo zaradi izvedbe del po pogodbi med tujim izvajalcem
in domačim naročnikom.
93.e člen
(prijava prebivanja državljana EU, ki opravlja delo
kot samozaposlena oseba ali izvaja storitve)
Državljanu EU, ki v Republiki Sloveniji opravlja delo kot
samozaposlena oseba ali izvaja storitve, se lahko izda potrdilo
o prijavi prebivanja, če ima:
– veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– dokazilo, da gre za samozaposleno osebo oziroma za
izvajalca storitve;
– veljavno delovno dovoljenje, kadar tako določa zakon,
ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
93.f člen
(prijava prebivanja državljana EU zaradi študija)
Državljanu EU, ki želi študirati v Republiki Sloveniji oziro‑
ma se v Republiki Sloveniji izobraževati, se lahko izda potrdilo
o prijavi prebivanja, če ima:
– veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– dokazilo o sprejemu na študij ali drugo obliko izobra‑
ževanja, ki ga izda izobraževalna ustanova, oziroma potrdilo
državnega organa, pristojnega za izvajanje mednarodnega
ali bilateralnega sporazuma, ali potrdilo, ki ga izda od države
pooblaščena organizacija, ki je odgovorna za izvajanje dolo‑
čenega programa;
– zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v
višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v
Republiki Sloveniji, pri čemer kot dokaz o zagotovljenih zado‑
stnih sredstvih zadošča študentova izjava;
– ustrezno zdravstveno zavarovanje.
93.g člen
(prijava prebivanja državljana EU iz drugih razlogov)
(1) Državljanu EU, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji
iz drugih razlogov, se lahko izda potrdilo o prijavi prebivanja,
če ima:
– veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v
višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v
Republiki Sloveniji;
– ustrezno zdravstveno zavarovanje.
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(2) S pogodbo, s katero državljanu EU druga fizična ali
pravna oseba izplačuje določen znesek za preživljanje, lahko
državljan EU dokazuje največ polovico zadostnih sredstev
za preživljanje, v celoti pa le v primeru, če želi v Republiki
Sloveniji prebivati zaradi združitve družine z državljanom EU
ali slovenskim državljanom. Pogodba mora biti sklenjena v
Republiki Sloveniji v obliki neposredno izvršljivega notarskega
zapisa.
93.h člen
(zavrnitev izdaje potrdila o prijavi prebivanja
za državljana EU)
če:

(1) Potrdilo o prijavi prebivanja se državljanu EU ne izda,

– ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila, opredeljenih pri
posameznih razlogih, zaradi katerih se potrdilo izda;
– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo ne‑
varnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike
Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem ma‑
mil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– se v postopku izdaje prvega potrdila ugotovi, da prihaja
z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z možnostjo epide‑
mije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne
zdravstvene organizacije, oziroma z območij, kjer razsajajo
nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in za katere
je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti
predpisane ukrepe;
– še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop
v državo;
– se ugotovi, da v Republiki Sloveniji dela v nasprotju s
predpisi, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo ali
v nasprotju s predpisi o preprečevanju zaposlovanja in dela
na črno.
(2) Če upravna enota oceni, da je za ugotavljanje razloga
iz druge alinee prvega odstavka tega člena potrebno pridobiti
podatke o kaznovanosti državljana EU v drugi državi članici,
mora te podatke pridobiti sama.
93.i člen
(dovoljen čas prebivanja na podlagi potrdila
o prijavi prebivanja in obnova potrdila)
(1) Državljanu EU, ki izpolnjuje pogoje po tem zakonu za
izdajo potrdila, upravna enota izda potrdilo o prijavi prebivanja
z veljavnostjo pet let oziroma za čas nameravanega prebivanja
v Republiki Sloveniji, če je ta krajši od petih let.
(2) Na prošnjo državljana EU lahko upravna enota, na ob‑
močju katere državljan EU prebiva, potrdilo o prijavi prebivanja
obnovi za enako časovno obdobje, kot se izda, če državljan EU
izpolnjuje pogoje za izdajo potrdila.
(3) O vloženi prošnji za obnovo potrdila upravna enota
državljanu EU izda potrdilo, ki mu dovoljuje prebivanje v Re‑
publiki Sloveniji do dokončne odločitve o prošnji.
(4) Državljan EU lahko v Republiki Sloveniji prebiva v
času dovoljenega prebivanja.
93.j člen
(dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU)
(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda drža‑
vljanu EU, ki v Republiki Sloveniji prebiva neprekinjeno pet
let na podlagi potrdila o prijavi prebivanja in če ne obstaja
utemeljen sum, da bi lahko njegovo prebivanje v Republiki
Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali med‑
narodne odnose Republike Slovenije, ali ne obstaja sum, da
bo njegovo prebivanje v državi povezano z izvajanjem terori‑
stičnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi
dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih
kaznivih dejanj.
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(2) Pogoj petletnega neprekinjenega prebivanja iz prej‑
šnjega odstavka je izpolnjen tudi, če je bil državljan EU v tem
obdobju odsoten iz Republike Slovenije:
– za največ šest mesecev na leto;
– enkrat do največ dvanajst zaporednih mesecev iz po‑
membnih razlogov, kot so nosečnost, rojstvo otroka, resna
bolezen, študij, poklicno usposabljanje, napotitev na delo v
drugo državo;
– zaradi služenja vojaškega roka.
(3) Pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena se
lahko dovoljenje za stalno prebivanje izda državljanu EU:
– ki je slovenskega rodu;
– katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu
Republike Slovenije;
– ki je kot zaposlena ali samozaposlena oseba v Republiki
Sloveniji prenehal z delom in je po predpisih Republike Slove‑
nije upravičen do prejemanja starostne pokojnine;
– ki je bil v Republiki Sloveniji zadnjih dvanajst mesecev
zaposlen in se je predčasno upokojil, če v Republiki Sloveniji
neprekinjeno prebiva več kot tri leta na podlagi potrdila o prijavi
prebivanja;
– ki je bil v Republiki Sloveniji zaposlen ali je opravljal dela
kot samozaposlena oseba in je prenehal z delom zaradi trajne
nezmožnosti za delo, če v Republiki Sloveniji neprekinjeno
prebiva več kot dve leti na podlagi potrdila o prijavi prebivanja,
kadar pa je trajna nezmožnost za delo posledica nezgode pri
delu ali poklicne bolezni in je v Republiki Sloveniji upravičen do
invalidske pokojnine, dolžina prebivanja ni pogoj;
– ki se kot zaposlena ali samozaposlena oseba po treh
letih nepretrgane zaposlitve ali opravljanja dela kot samozapo‑
slena oseba in neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji
na podlagi potrdila o prijavi prebivanja zaposli v drugi državi
članici Evropske unije in se vsak dan ali vsaj enkrat tedensko
vrača v Republiko Slovenijo;
– ki je družinski član slovenskega državljana ali družinski
član državljana EU ali tujca, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje
za stalno prebivanje, če v Republiki Sloveniji najmanj dve leti ne‑
prekinjeno prebiva na podlagi potrdila o prijavi prebivanja.
(4) Državljanu EU iz tretje, četrte in pete alinee prejšnje‑
ga odstavka, katerega zakonec, s katerim skupaj prebivata v
Republiki Sloveniji, je imel državljanstvo Republike Slovenije,
ki mu je prenehalo po sklenitvi zakonske zveze, se dovoljenje
za stalno prebivanje lahko izda ne glede na dolžino prebivanja
in zaposlitve v Republiki Sloveniji.
(5) Za sprejem prošnje in izdajo dovoljenja za stalno pre‑
bivanje državljanu EU je pristojna upravna enota, na območju
katere državljan EU prebiva.
(6) Dovoljenje za stalno prebivanje se državljanu EU izda
za neomejeno časovno obdobje.
93.k člen
(družinski člani državljana EU in družinski člani
slovenskega državljana)
(1) Družinski člani državljana EU in družinski člani slo‑
venskega državljana (v nadaljnjem besedilu: družinski član)
po tem zakonu so:
– zakonec;
– neporočeni otroci do dopolnjenega 21 leta starosti;
– neporočeni otroci zakonca do dopolnjenega 21 leta
starosti;
– neporočeni otroci, starejši od 21 let, in starši, katere je
državljan EU ali slovenski državljan po zakonu države, katere
državljan je, dolžan preživljati;
– neporočeni otroci, starejši od 21 let, in starši zakonca,
ki jih je zakonec državljana EU ali slovenskega državljana po
zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati;
– starši državljana EU in slovenskega državljana do nje‑
govega 21 leta starosti.
Izjemoma lahko pristojni organ, po prostem preudarku, za dru‑
žinskega člana šteje tudi drugega sorodnika, če posebne oko‑
liščine govorijo v prid združitvi družine v Republiki Sloveniji.
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(2) Družinski član, ki je državljan države članice Evropske
unije, lahko vstopi v Republiko Slovenijo z veljavno osebno
izkaznico ali veljavnim potnim listom in za vstop ne potrebuje
dovoljenja za vstop ne glede na namen prebivanja v Republiki
Sloveniji.
(3) Družinski član, ki ni državljan države članice Evropske
unije, lahko zaradi združitve družine z državljanom EU ali slo‑
venskim državljanom vstopi v Republiko Slovenijo z veljavnim
potnim listom, v katerem je vizum, razen če je državljan države,
s katero je Republika Slovenija ukinila vizume, ali z veljavnim
potnim listom in dovoljenjem za prebivanje, izdanim s strani
druge države članice Evropske unije, razen če z mednarodno
pogodbo ni določeno drugače.
(4) Družinskemu članu se vstop zavrne, če:
– nima ustreznega dokumenta oziroma dovoljenja iz dru‑
gega ali tretjega odstavka tega člena;
– še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop
v državo;
– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo ne‑
varnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike
Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem ma‑
mil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive oziroma ku‑
žne bolezni, in nima dokazila o vakcinaciji;
– prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z
možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih
pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z območij,
kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi
in za katere je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni,
treba sprejeti predpisane ukrepe.
(5) O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole v
skladu z navodilom, ki ga glede obstoja razlogov iz prejšnjega
odstavka izda minister, pristojen za notranje zadeve.
(6) Zoper zavrnitev vstopa se lahko družinski član pritoži v
osmih dneh. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve. Pritožba ne zadrži izvršitve.
(7) Družinski član, ki je v Republiko Slovenijo vstopil na
podlagi veljavne osebne izkaznice, potnega lista ali potnega
lista in dovoljenja za prebivanje, izdanega s strani druge
države članice Evropske unije, lahko prebiva na območju
Republike Slovenije brez dovoljenja za prebivanje tri mese‑
ce od dneva vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti
dovoljenja, če je ta krajša, družinski član, ki je v Republiko
Slovenijo vstopil z vizumom za vstop, pa do poteka veljav‑
nosti vizuma.
(8) Če želi družinski član, ki ni državljan države članice
Evropske unije, zaradi združitve oziroma ohranitve družine z
državljanom EU ali slovenskim državljanom na območju Re‑
publike Slovenije prebivati dlje, kot je dovoljeno po prejšnjem
odstavku, mora pred pretekom dovoljenega prebivanja on sam
oziroma njegov zakoniti zastopnik ali državljan EU oziroma
slovenski državljan pri upravni enoti, na območju katere dru‑
žinski član prebiva, zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje za družinskega člana državljana EU.
(9) O vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje upravna enota družinskemu članu izda potrdilo,
ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, do dokončne
odločitve o prošnji.
93.l člen
(dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu
članu, ki ni državljan EU, lahko izda, če:
– je družinski član državljana EU, ki v Republiki Sloveniji
prebiva na podlagi izdanega potrdila o prijavi prebivanja, ali
slovenskega državljana, ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno
prebivališče;
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– ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– ima zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje,
mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek mini‑
malnega dohodka v Republiki Sloveniji;
– ima ustrezno zdravstveno zavarovanje;
– je v Republiko Slovenijo vstopil v skladu z določbami
tega zakona;
– se ne ugotovi, da je bila zakonska zveza sklenjena
izključno ali predvsem z namenom pridobitve dovoljenja za
prebivanje;
– niso podani razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz
druge, tretje, četrte ali pete alinee prvega odstavka 93.h člena
tega zakona.
(2) Če se zagotovljena sredstva za preživljanje iz prejšnje‑
ga odstavka dokazujejo s pogodbo, s katero družinskemu članu
ali državljanu EU oziroma slovenskemu državljanu, ki je družin‑
skega člana dolžan preživljati, druga fizična ali pravna oseba
izplačuje določen znesek za preživljanje, mora biti pogodba
sklenjena v Republiki Sloveniji v obliki neposredno izvršljivega
notarskega zapisa. Z navedeno pogodbo lahko družinski član
v celoti dokaže zagotovljena sredstva za preživljanje.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu čla‑
nu izda z enako veljavnostjo, kot je izdano potrdilo o prijavi pre‑
bivanja državljanu EU, družinskemu članu slovenskega drža‑
vljana pa z veljavnostjo pet let. Neporočenim otrokom mlajšim
od 21 let in staršem državljana EU ali slovenskega državljana,
ki je mlajši od 21 let, se dovoljenje za začasno prebivanje za
družinskega člana ne more izdati za daljši čas od otrokovega
dopolnjenega 21. leta starosti. Za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje za družinskega člana je pristojna upravna enota, na
območju katere družinski član prebiva.
(4) Dovoljenje za začasno prebivanje, izdano družinske‑
mu članu, se vroči družinskemu članu osebno oziroma njego‑
vemu zakonitemu zastopniku.
(5) Družinskemu članu, ki ima dovoljenje za začasno
prebivanje v Republiki Sloveniji, se lahko dovoljenje podaljša
pod enakimi pogoji, kot se izda. Za podaljšanje dovoljenja je
potrebno zaprositi pred pretekom dovoljenja pri upravni enoti,
na območju katere družinski član prebiva.
(6) O vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za začasno
prebivanje upravna enota družinskemu članu izda potrdilo, ki
velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odlo‑
čitve o prošnji.
93.m člen
(ohranitev dovoljenja za začasno prebivanje
za družinskega člana)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje, izdano družin‑
skemu članu v primeru smrti državljana EU ali slovenskega
državljana, s katerim je družinski član v Republiki Sloveniji
prebival najmanj eno leto, ostane v veljavi, če ima družinski
član zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje in ustrezno
zdravstveno zavarovanje.
(2) Zaradi razveze ali razveljavitve zakonske zveze dovo‑
ljenje za začasno prebivanje, izdano zakoncu državljana EU ali
slovenskega državljana, ki ima zagotovljena zadostna sredstva
za preživljanje in ustrezno zdravstveno zavarovanje, ostane v
veljavi v naslednjih primerih:
– če je zakonska zveza trajala najmanj tri leta, od tega
eno leto v Republiki Sloveniji;
– zaradi izvrševanja roditeljske pravice nad otroki drža‑
vljana EU ali slovenskega državljana, ki so mu dani v varstvo
in vzgojo;
– zaradi izvrševanja roditeljske pravice nad otroki, ki pre‑
bivajo v Republiki Sloveniji in so bili dani v varstvo in vzgojo
drugemu roditelju;
– če je bil v času trajanja zakonske zveze žrtev družin‑
skega nasilja.
(3) V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena
se lahko družinskemu članu, ki ima veljavno osebno izkaznico
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ali veljavni potni list, zagotovljena zadostna sredstva za preži‑
vljanje in ustrezno zdravstveno zavarovanje in če ne obstajajo
razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz druge, četrte ali pete
alinee prvega odstavka 93.h člena tega zakona, dovoljenje za
začasno prebivanje podaljša z veljavnostjo pet let oziroma za
čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, če je ta
krajši od petih let.
93.n člen
(dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana,
ki ni državljan EU)
(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda dru‑
žinskemu članu, ki ni državljan EU, če v Republiki Sloveniji
prebiva neprekinjeno pet let na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje in izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje.
(2) Družinskemu članu državljana EU, ki ima dovoljenje
za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, in družinskemu članu
slovenskega državljana se lahko dovoljenje za stalno prebiva‑
nje izda po dveh letih neprekinjenega prebivanja v Republiki
Sloveniji, na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje.
(3) Družinskemu članu iz 93.m člena tega zakona se lah‑
ko izda dovoljenje za stalno prebivanje, če v Republiki Sloveniji
prebiva neprekinjeno pet let na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje, če ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni
list, zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje in ustrezno
zdravstveno zavarovanje in če ne obstajajo razlogi za zavrnitev
izdaje dovoljenja iz druge, četrte ali pete alinee prvega odstav‑
ka 93.h člena tega zakona.
(4) Če je državljan EU umrl v času, ko je v Republiki
Sloveniji prebival na podlagi potrdila o prijavi prebivanja in
ko je bil v Republiki Sloveniji zaposlen ali je opravljal delo kot
samozaposlena oseba, vendar še ni pridobil dovoljenja za
stalno prebivanje, se njegovim družinskim članom lahko izda
dovoljenje za stalno prebivanje pred iztekom roka iz prvega
odstavka tega člena, če:
– je državljan EU kot zaposlena ali samozaposlena oseba
v Republiki Sloveniji prebival na podlagi potrdila o prijavi prebi‑
vanja neprekinjeno dve leti pred smrtjo;
– je smrt državljana EU posledica nezgode pri delu ali
poklicne bolezni, ne glede na dolžino njegovega prebivanja v
Republiki Sloveniji.
(5) Zakoncu državljana EU, kateremu je državljanstvo
Republike Slovenije prenehalo po sklenitvi zakonske zveze
z državljanom EU in je v Republiki Sloveniji prebival skupaj
z njim, se v primeru smrti državljana EU dovoljenje za stalno
prebivanje lahko izda pred potekom roka iz prvega odstavka
tega člena, če je državljan EU v Republiki Sloveniji prebival na
podlagi potrdila o prijavi prebivanja in je bil v Republiki Sloveniji
zaposlen ali samozaposlen, ne glede na dolžino prebivanja
državljana EU v Republiki Sloveniji.
(6) Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družin‑
skega člana lahko zaprosi državljan EU oziroma slovenski
državljan ali družinski član oziroma njegov zakoniti zasto‑
pnik.
(7) Za sprejem prošnje in izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje za družinskega člana je pristojna upravna enota, na
območju katere družinski član prebiva.
(8) Dovoljenje za stalno prebivanje se družinskemu članu
izda za neomejeno časovno obdobje.
93.o člen
(pritožba)
(1) Zoper sklep, s katerim je postopek končan, in zoper
odločbo upravne enote, izdane v zadevi izdaje potrdila o prijavi
prebivanja ali dovoljenja za prebivanje državljanu EU ali družin‑
skemu članu, je dovoljena pritožba.
(2) O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.
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(razveljavitev dovoljenja za začasno prebivanje
družinskemu članu)
(1) Družinskemu članu se dovoljenje za začasno prebiva‑
nje lahko razveljavi, če:
– se naknadno ugotovi, da so obstajali razlogi za zavrni‑
tev izdaje dovoljenja;
– naknadno nastopijo razlogi za zavrnitev izdaje dovo‑
ljenja.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje razveljavi upravna
enota, ki ga je izdala, ali upravna enota, na območju katere
družinski član prebiva.
(3) Zoper odločbo o razveljavitvi dovoljenja je dovoljena
pritožba na ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Pritožba
zadrži izvršitev.
93.r člen
(prenehanje dovoljenja za začasno prebivanje
družinskemu članu)
Dovoljenje za začasno prebivanje družinskemu članu
preneha, če:
– poteče njegova veljavnost ali če je razveljavljeno;
– mu je odpovedano prebivanje;
– mu je izrečena pravnomočna stranska kazen izgon
tujca iz države;
– se dovoljenju odpove;
– pridobi dovoljenje za stalno prebivanje ali državljanstvo
Republike Slovenije;
– je v času veljavnosti dovoljenja odsoten iz Republike
Slovenije več kot šest mesecev na leto;
– je v času veljavnosti dovoljenja iz Republike Slovenije
enkrat odsoten več kot dvanajst zaporednih mesecev, razen če
je bil odsoten iz pomembnih razlogov, kot so nosečnost, rojstvo
otroka, resna bolezen, študij, poklicno usposabljanje, napotitev
na delo v drugo državo ali zaradi služenja vojaškega roka;
– pred pretekom veljavnosti dovoljenja pridobi novo dovo‑
ljenje za začasno prebivanje;
– umre.
93.s člen
(prenehanje prijave prebivanja državljana EU)
(1) Državljanu EU, ki ima potrdilo o prijavi prebivanja v
Republiki Sloveniji, prijava prebivanja preneha, če:
– se naknadno ugotovi, da so obstajali razlogi za zavrni‑
tev izdaje potrdila;
– ne izpolnjuje več pogojev za izdajo potrdila iz istega ali
drugega razloga, zaradi katerega je bilo potrdilo izdano;
– se pravici do prebivanja odpove.
(2) O prenehanju prijave prebivanja odloča upravna eno‑
ta, ki je izdala potrdilo o prijavi prebivanja, ali upravna enota,
na območju katere državljan EU prebiva.
(3) O prenehanju prijave prebivanja iz prvega odstavka
tega člena se izda odločba, zoper katero je dovoljena pritožba
na ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Pritožba zadrži
izvršitev.
(4) Državljanu EU prijava prebivanja preneha tudi, če:
– mu je odpovedano prebivanje;
– mu je izrečena pravnomočna stranska kazen izgon
tujca iz države;
– pridobi dovoljenje za stalno prebivanje ali državljanstvo
Republike Slovenije;
– umre.
93.t člen
(prenehanje dovoljenja za stalno prebivanje)
Državljanu EU ali družinskemu članu dovoljenje za stalno
prebivanje preneha, če:
– se izseli ali ostane izven območja Republike Slovenije
neprekinjeno več kot dve leti;
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– mu je izrečena pravnomočna stranska kazen izgon
tujca iz države;
– mu je odpovedano prebivanje;
– pridobi državljanstvo Republike Slovenije;
– se dovoljenju odpove;
– umre;
– je namenoma dal napačne podatke o svoji istovetnosti
ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril okoliščine, ki
so pomembne za izdajo dovoljenja, ali če se ugotovi, da je bila
zakonska zveza sklenjena izključno ali predvsem z namenom
pridobitve dovoljenja za prebivanje.
93.u člen
(odpoved prebivanja)
(1) Državljanu EU in družinskemu članu, ki zakonito pre‑
biva v Republiki Sloveniji, se lahko prebivanje odpove, če ob‑
staja utemeljen sum, da bi lahko ogrožal javni red, nacionalno
varnost države ali njeno ustavno ureditev.
(2) Glede izdaje odločbe o odpovedi prebivanja in postop‑
ka se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o odpovedi
prebivanja tujcu.
(3) Državljan EU in družinski član, kateremu je bilo prebi‑
vanje odpovedano in prepovedan ponoven vstop v Republiko
Slovenijo za čas, daljši od treh let, lahko po treh letih od do‑
končnosti odločbe o odpovedi prebivanja pri upravni enoti, ki
je odpovedala prebivanje, vloži prošnjo za skrajšanje roka, v
katerem mu je prepovedan ponoven vstop v Republiko Slove‑
nijo. Prošnji mora predložiti dokaze o pomembni spremembi
okoliščin, na podlagi katerih je bila izdana odločba o odpovedi
prebivanja. Zoper odločbo upravne enote o skrajšanju roka je
dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
Do pozitivne odločitve o prošnji za skrajšanje roka državljan EU
ali družinski član ne sme vstopiti v Republiko Slovenijo.
93.v člen
(način izdaje, vsebina in oblika potrdila o prijavi
prebivanja, dovoljenja za prebivanje, označitev prenehanja
ter plačilo takse)
(1) Potrdilo o prijavi prebivanja za državljana EU, dovo‑
ljenje za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana
in dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU se izda v
obliki izkaznice.
(2) Potrdilo o prijavi prebivanja in dovoljenje za prebivanje
iz prejšnjega odstavka mora vsebovati fotografijo osebe, kateri
je izdano, in podatke:
– o vrsti dovoljenja;
– o roku veljavnosti in
– priimek in ime, državljanstvo, spol in datum rojstva ose‑
be, kateri je potrdilo ali dovoljenje izdano.
(3) Način izdaje, vsebino in obliko potrdila o prijavi prebi‑
vanja in dovoljenja za prebivanje ter način označitve preneha‑
nja predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
(4) V postopku izdaje potrdila o prijavi prebivanja, dovolje‑
nja za stalno prebivanje za državljana EU in dovoljenja za za‑
časno in stalno prebivanje za njegovega družinskega člana se
plača upravna taksa v višini, kot se po zakonu, ki ureja plačeva‑
nje upravnih taks, plača v postopku izdaje osebne izkaznice za
državljana Republike Slovenije z veljavnostjo desetih let.
(5) Podjetje ali organ, pooblaščen za izdelavo izkaznice iz
prvega odstavka tega člena, sme osebne podatke iz drugega
odstavka tega člena uporabljati za potrebe vpisa podatkov na
obrazec potrdila ali dovoljenja in jih mora v 30 dneh po uporabi
uničiti.
93.z člen
(prisilna odstranitev)
(1) Državljan EU in družinski član, ki ne zapusti Republike
Slovenije prostovoljno, se iz države prisilno odstrani, če:
– mu je izrečena pravnomočna stranska kazen izgona
tujca iz države;
– mu je odpovedano prebivanje;
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– mu je zavrnjena izdaja potrdila o prijavi prebivanja ali
dovoljenja za prebivanje zaradi nevarnosti za javni red, var‑
nost države ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali
obstoja suma, da bo njegovo prebivanje v državi povezano z
izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi
obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrše‑
vanjem drugih kaznivih dejanj;
– mu je zavrnjena izdaja prvega potrdila o prijavi pre‑
bivanja ali prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
nevarnosti za javno zdravje iz tretje alinee prvega odstavka
93.h člena tega zakona.
(2) Glede postopka prisilne odstranitve se smiselno upo‑
rabljajo določbe tega zakona o prisilni odstranitvi tujca.
93.aa člen
(evidence)
Evidence o izdanih potrdilih o prijavi prebivanja in dovo‑
ljenjih za prebivanje, izdanih državljanom EU in družinskim
članom, se vodijo v skladu z določbami tega zakona, ki urejajo
vodenje evidenc.
93.ab člen
(prijava prebivališča)
(1) Državljan EU, kateremu je izdano potrdilo o prijavi
prebivanja, in družinski član, kateremu je izdano dovoljenje za
začasno prebivanje, mora v Republiki Sloveniji prijaviti začasno
prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Državljan EU, kateremu je izdano dovoljenje za stalno
prebivanje in družinski član, kateremu je izdano dovoljenje za
stalno prebivanje, mora v Republiki Sloveniji prijaviti stalno
prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča.
93.ac člen
(izkazovanje istovetnosti)
Glede izkazovanja istovetnosti državljana EU in družin‑
skega člana ter dokazovanja pravice do vstopa in prebivanja v
Republiki Sloveniji se smiselno uporabljajo določbe 75. člena
tega zakona.
XIII. POGLAVJE
KAZENSKE DOLOČBE
94. člen
(prenehal veljati)
95. člen
(1) Z globo od 3.500 do 6.200 eurov za vsakega pripelja‑
nega tujca se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki pri opravljanju svoje dejavnosti pripe‑
lje tujca na državno mejo ali ozemlje Republike Slovenije po
kopenski, zračni ali vodni poti brez ustrezne listine in vstopnega
dovoljenja, če to dovoljenje kot državljan določene države po‑
trebuje (prvi odstavek 24. člena).
(2) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za vsakega pripelja‑
nega tujca kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za vsakega tujca
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
zanj ne zagotovi nastanitve oziroma ne krije stroškov bivanja
ali vrnitve v matično državo, za kar je dal jamstvo z garantnim
pismom ali če zanj ne krije stroškov nastanitve v centru za tuj‑
ce ali v azilnem domu ali stroškov odstranitve iz države (drugi
odstavek 19.b člena).
(4) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
96. člen
Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, če:
1. nima veljavne potne listine (7. člen);
2. nima dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo
(8. člen);
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3. ne zapusti države ali območja držav pogodbenic Kon‑
vencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. ju‑
nija 1985 v roku, za katerega mu je prebivanje dovoljeno
(13. člen);
4. dovoljenja v določenem roku po prenehanju ne vrne
pristojnemu organu (tretji odstavek 46. člena);
5. ne naznani pogrešitve dovoljenja za prebivanje (prvi in
drugi odstavek 46.a člena);
6. uporablja osebno ime v nasprotju z zakonom
(74. člen);
7. ne prijavi izgube, tatvine ali druge odtujitve potne ozi‑
roma druge listine (peti odstavek 75. člena);
8. posodi svojo potno oziroma drugo listino drugi osebi ali
uporabi tuje listine kot svoje (četrti odstavek 75. člena);
9. ne naznani pogrešitve potnega lista za tujca (prvi in
drugi odstavek 79.a člena).
97. člen
Z globo 400 eurov se takoj na kraju prekrška kaznuje
tujec, če:
1. poskusi zapustiti državo v nasprotju z 12. členom tega
zakona;
2. nemudoma ne zapusti države, ko mu je vizum razvelja‑
vljen (četrti odstavek 22. člena);
3. na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja, s katerim
dokazuje zakonitost bivanja in vstopa v državo (tretji odstavek
75. člena);
4. na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drugi
odstavek 75. člena).
98. člen
Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, če:
1. nedovoljeno vstopi v Republiko Slovenijo (11. člen);
2. prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju z namenom,
za katerega mu je bilo izdano dovoljenje za prebivanje (peti
odstavek 30. člena);
3. nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji (47. člen).
99. člen
(1) Z globo od 2.000 do 4.500 eurov se kaznuje za prekr‑
šek posameznik, ki omogoči ali pomaga ali poskusi omogočiti
ali pomagati tujcu, da vstopi, potuje v tranzitu ali prebiva na
ozemlju Republike Slovenije v nasprotju s prvim ali drugim
odstavkom 13.a člena tega zakona.
(2) Z globo od 2.000 do 4.500 eurov se kaznuje za prekr‑
šek posameznik, ki drugemu omogoči ali pomaga ali poskusi
omogočiti ali pomagati, da tujec vstopi, potuje v tranzitu ali
prebiva na ozemlju Republike Slovenije v nasprotju s prvim ali
drugim odstavkom 13.a člena tega zakona.
(3) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki stori prekršek iz prvega in drugega
odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekr‑
šek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
in drugega odstavka tega člena.
99.a člen
(1) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali dru‑
žinski član slovenskega državljana, če:
– vstopi v Republiko Slovenijo brez listine, potrebne za
vstop;
– vstopi v Republiko Slovenijo, čeprav mu je bil vstop
zavrnjen;
– vstopi v Republiko Slovenijo, čeprav še ni potekel čas,
za katerega mu je prepovedan vstop v državo;
– ostane v Republiki Sloveniji po poteku dovoljenega
prebivanja.
(2) Z globo od 100 do 400 eurov se kaznuje za prekr‑
šek posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali
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družinski član slovenskega državljana, če ne prijavi izgube,
tatvine ali druge odtujitve potnega lista oziroma druge listine
(peti odstavek 75. člena).
(3) Z globo od 200 do 830 evrov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali dru‑
žinski član slovenskega državljana, če:
– na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drugi
odstavek 75. člena);
– na zahtevo policista ne pokaže potrdila ali dovoljenja,
s katerim dokazuje zakonitost bivanja in vstopa v državo (tretji
odstavek 75. člena);
– posodi svoj potni list oziroma drugo listino drugi osebi ali
uporabi tujo listino kot svojo (četrti odstavek 75. člena).
Zakon o tujcih – ZTuj‑1 (Uradni list RS, št. 61/99) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XIV. POGLAVJE
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
I.
100. člen
(črtan)
II.
Druge določbe
101. člen
Vlada Republike Slovenije v enem letu po uveljavitvi tega
zakona sprejme uredbo iz drugega odstavka 6. člena in četrte‑
ga odstavka 7. člena, tretjega odstavka 14. člena in šestega od‑
stavka 15. člena, drugega odstavka 17. člena, petega odstavka
32. člena in šestega odstavka 100. člena tega zakona.
102. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda v enem
letu po uveljavitvi tega zakona predpise za njegovo izvr‑
ševanje iz drugega in tretjega odstavka 9. člena, četrtega
odstavka 19. člena, tretjega odstavka 20. člena, tretjega
odstavka 21. člena, tretjega odstavka 22. člena, tretjega od‑
stavka 29. člena, četrtega odstavka 46. člena, šestega odstav‑
ka 49. člena in četrtega odstavka 59. člena tega zakona.
(2) Glede vprašanj, ki spadajo v delovno področje ministr‑
stva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve ali ministr‑
stva, pristojnega za zunanje zadeve, izda predpise v soglasju
z ministrstvom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve,
oziroma ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, v šestih mese‑
cih po uveljavitvi tega zakona predpiše:
– obrazce za listine, ki se izdajajo po tem zakonu,
– postopek in način izdaje posameznih listin,
– ceno za posamezne obrazce.
103. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon
o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91‑I, 44/97, 50/98 – odločba US
in 14/99 – odločba US).
104. člen
Postopki, ki so se začeli po določbah Zakona o tujcih iz
prejšnjega člena, se nadaljujejo po tem zakonu, če je to za
prizadete ugodnejše.
105. člen
Vizumi in dovoljenja za prebivanje, ki so bili izdani po
prejšnjem zakonu, ostanejo v veljavi.
106. člen
Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se še naprej
uporabljajo predpisi, izdani na podlagi Zakona o tujcih, če niso
v nasprotju s tem zakonom.
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107. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha z delom Pre‑
hodni dom za tujce. Naloge Prehodnega doma za izvrševanje
tega zakona prevzame center, naloge za izvrševanje Zakona
o azilu pa Azilni dom.
108. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se morajo glede
vprašanj, ki jih ureja, z njim uskladiti drugi zakoni in na njihovi
podlagi izdani predpisi.
109. člen
Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj‑1A (Uradni list RS, št. 87/02) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
72. člen
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se
nadaljujejo po dosedanjih določbah Zakona o tujcih.
73. člen
(1) Upravne enote pričnejo z izdajo dovoljenj za stalno
prebivanje šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do roka, navedenega v prvem odstavku, se za izdajo
dovoljenj za stalno prebivanje uporablja dosedanja ureditev.
(3) Določbe členov povezane z izdajanjem vizumov in
dovoljenj za prebivanje, ki morajo vsebovati fotografijo, se
pričnejo uporabljati pet let po začetku veljavnosti tega zakona.
V navedenem roku mora minister, pristojen za notranje zadeve,
uskladiti predpis iz tretjega odstavka 21. člena, ki določa vsebi‑
no in format vizuma ter predpis iz četrtega odstavka 46. člena,
ki določa vsebino, obliko in način izdaje dovoljenja za prebi‑
vanje ter način in označitev razveljavitve oziroma prenehanja
dovoljenja za prebivanje.
74. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj‑1B (Uradni list RS, št. 93/05) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(1) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona,
se nadaljujejo po tem zakonu, če je to za stranko ugodnejše.
(2) Dovoljenje za prebivanje, izdano državljanu Evropske‑
ga gospodarskega prostora in njegovemu družinskemu članu
pred uveljavitvijo tega zakona, ostane v veljavi do poteka
veljavnosti dovoljenja.
(3) Državljan EU, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podla‑
gi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanim pred uveljavitvijo
tega zakona, lahko v roku treh mesecev od uveljavitve tega za‑
kona pri upravni enoti, ki je dovoljenje izdala, zaprosi za izdajo
potrdila o prijavi prebivanja, če je to zanj ugodnejše.
32. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, predpiše obrazec
potnega lista za tujca.
(2) Do izdaje predpisa iz prvega odstavka tega člena se
potni list za tujca izdaja na obrazcu, določenem v Pravilniku o
načinu izvajanja zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 19/91‑I in
52/94).
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(3) Potni list za tujca, izdan na obrazcu v skladu s Pravil‑
nikom o načinu izvajanja zakona o tujcih, se lahko uporablja do
izteka njegove veljavnosti.
(4) Do začetka izdajanja potrdila o prijavi prebivanja in
dovoljenja za prebivanje v predpisani obliki iz 93.v člena tega
zakona se potrdilo o prijavi prebivanja in dovoljenje za prebi‑
vanje izda z odločbo.
(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda navodilo iz
drugega odstavka 50.b člena, četrtega odstavka 93.b člena in
petega odstavka 93.k člena tega zakona v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
33. člen
(1) Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe tretjega odstavka 8. člena, drugega odstavka
13. člena in 37. člena tega zakona v delu, ki urejajo vstop in
izdajo dovoljenja za prebivanje za rezidente za daljši čas iz
druge države članice Evropske unije in njihove družinske člane,
se začnejo uporabljati z dnem, ko začne za Republiko Slovenijo
v celoti veljati Schengenska izvedbena konvencija.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj‑1C (Uradni list RS, št. 79/06) vsebuje naslednje
prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
38. člen
3., 4. in 24. člen tega zakona se začnejo uporabljati z
dnem, ko začne v Republiki Sloveniji v celoti veljati Zakonik o
schengenskih mejah.
39. člen
11. člen tega zakona se začne uporabljati z dnem, ko zač‑
nejo v Republiki Sloveniji veljati predpisi, ki urejajo raziskovalno
in razvojno dejavnost, usklajeni z Direktivo Sveta 2005/71/ES
z dne 12. oktobra 2005 o posebnem postopku za dodelitev
vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega
raziskovanja (UL L št. 289, 3. 11. 2005, str. 15), razen v delu,
ki ureja možnost vstopa raziskovalca v Republiko Slovenijo na
podlagi dovoljenja za prebivanje, izdanega v drugi državi članici
Evropske unije in vložitve prošnje za izdajo dovoljenja za prvo
prebivanje po prihodu raziskovalca v Republiko Slovenijo, ki
se začne uporabljati, ko začne za Republiko Slovenijo v celoti
veljati Schengenska izvedbena konvencija.
40. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj‑1D (Uradni list RS, št. 44/08) vsebuje naslednje
prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
32. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda predpis
iz tretjega odstavka 80.a člena zakona v roku enega leta po
uveljavitvi tega zakona.
(2) Do začetka izdajanja dovoljenja za prebivanje v pred‑
pisani obliki iz 80.a člena zakona, se dovoljenje za prebivanje
izda z odločbo.
33. člen
18. člen tega zakona se začne uporabljati z vzposta‑
vitvijo tehničnih in tehnoloških možnosti za javno objavo
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podatkov na enotnem državnem portalu e‑uprava, vendar
najkasneje 1. oktobra 2009. Do tedaj se še naprej uporablja‑
ta četrti in peti odstavek 79.a člena Zakona o tujcih (Uradni
list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 111/07
– ZPPreb‑B).
34. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj‑1E (Uradni list RS, št. 41/09) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
Prehodne in končne določbe
22. člen
Osmi odstavek 38.a člena, šesti odstavek 49. člena,
80. člen, deveti odstavek 85. člena in 90. člen Zakona o tuj‑
cih (Uradni list RS, št. 71/08 – uradno prečiščeno besedilo, v
nadaljnjem besedilu: zakon) se še naprej uporabljajo do dne,
ko začne Republika Slovenija izdajati novo obliko dovoljenja
za prebivanje kot samostojno listino, najkasneje pa do 31. de‑
cembra 2011.
23. člen
Spremenjeni četrti odstavek 26. člena, spremenjeni šesti
odstavek 27. člena, spremenjeni prvi, drugi in tretji odstavek
46. člena, novi 46.a člen, spremenjen prvi, peti in šesti odsta‑
vek 75. člena, spremenjeni 81.a člen, spremenjena sedma
alinea prvega odstavka in spremenjeni tretji odstavek 85. člena,
spremenjena drugi in tretji odstavek ter novi četrti odstavek
86. člena ter nova četrta in peta točka 96. člena zakona se
začnejo uporabljati z dnem, ko začne Republika Slovenija
izdajati novo obliko dovoljenja za prebivanje kot samostojno
listino, najkasneje pa 31. decembra 2011. Do tedaj se še naprej
uporabljajo četrti odstavek 26. člena, šesti odstavek 27. člena,
prvi, drugi in tretji odstavek 46. člena, prvi, peti in šesti odstavek
75. člena, 81.a člen, sedma alinea prvega odstavka in tretji
odstavek 85. člena, drugi in tretji odstavek 86. člena ter osma
točka 96. člena zakona.
24. člen
Dovoljenja za prebivanje, izdana v obliki, določeni v
46. členu zakona, ki so bila izdana do začetka izdajanja nove
oblike dovoljenja za prebivanje kot samostojne listine, veljajo
do poteka veljavnosti dovoljenja, razen dovoljenja za stalno
prebivanje, ki se lahko uporablja še dve leti od začetka izda‑
janja nove oblike dovoljenja za prebivanje kot samostojne
listine, v tem roku pa ga mora tujec zamenjati za samostojno
listino.
25. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z mini‑
strom, pristojnim za zunanje zadeve, izda predpis o spremembi
predpisa iz novega četrtega odstavka 89. člena zakona o
obrazcu potnega lista za tujca, s katero se določi tudi način
zajemanja prstnih odtisov, najkasneje do 28. junija 2009.
26. člen
Spremenjeni prvi, drugi in tretji odstavek 89. člena zakona
se začnejo uporabljati z uveljavitvijo predpisa o spremembi
predpisa iz 25. člena tega zakona.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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MINISTRSTVA
3020.

Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati specializirane prodajalne za
promet z zdravili na drobno, in o postopku
ugotavljanja teh pogojev

Na podlagi petega odstavka 81. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) izdaja minister za zdravje, v
soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
ministrom za gospodarstvo

PRAVILNIK
o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
specializirane prodajalne za promet z zdravili na
drobno, in o postopku ugotavljanja teh pogojev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(področje urejanja)
Ta pravilnik določa posebne pogoje, ki jih morajo glede
osebja, prostorov, opreme, dokumentacije in vodenja evidenc,
poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi o trgovini, izpolnje‑
vati pravne ali fizične osebe za opravljanje dejavnosti prometa
z zdravili na drobno v specializirani prodajalni, in postopek
ugotavljanja teh pogojev, postopek za spremembo pogojev, na
podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje za promet na drobno z
zdravili, ter odvzem tega dovoljenja.
II. PROMET NA DROBNO
2. člen
(promet na drobno)
(1) V specializiranih prodajalnah lahko poteka promet z
zdravili za uporabo v humani in veterinarski medicini (v na‑
daljnjem besedilu: zdravila), ki ga spremlja ustrezna strokovna
podpora s svetovanjem.
(2) Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta v speci‑
aliziranih prodajalnah, organ, pristojen za zdravila, objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
(specializirana prodajalna)
(1) Za specializirano prodajalno se lahko šteje tudi odde‑
lek prodajalne, ki mora biti gradbeno ločen od ostalih oddelkov,
tako da prodaja drugih izdelkov ne more vplivati na zdravila.
(2) V specializirani prodajalni, kjer se opravlja dejavnost
prometa z zdravili na drobno, ne sme potekati nobena dru‑
ga dejavnost, oziroma mora biti prostor, namenjen trgovinski
dejavnosti prodaje zdravil, gradbeno ločen od dela, kjer se
opravljajo druge dejavnosti.
(3) Specializirane prodajalne smejo zdravila kupovati le
od veletrgovcev, ki imajo ustrezno dovoljenje organa, pristoj‑
nega za zdravila.
(4) V specializirani prodajalni se lahko opravlja dejavnost
prometa z zdravili na drobno le z zdravili v izvirni ovojnini.
(5) Poleg prodaje zdravil na drobno se v sklopu trgovinske
dejavnosti smejo v specializirani prodajalni prodajati tudi:
– medicinski pripomočki, ki so skladni s predpisi, ki urejajo
področje medicinskih pripomočkov,
– kozmetični proizvodi, ki so skladni s predpisi, ki urejajo
področje kozmetičnih proizvodov,
– prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske
namene razen prehransko nepopolnih živil za posebne zdra‑
vstvene namene, ki so skladni s predpisi s področja živil.
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III. NATANČNEJŠI POGOJI ZA PROMET Z ZDRAVILI
NA DROBNO
4. člen
(osebje)
(1) Imetnik dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa
z zdravili na drobno v specializirani prodajalni mora zagotoviti
navzočnost ene ali več usposobljenih oseb iz 1. točke prvega
odstavka 81. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06
in 45/08; v nadaljnjem besedilu: zakon) (v nadaljnjem besedilu:
usposobljena oseba) ves obratovalni čas specializirane pro‑
dajalne. Število usposobljenih oseb mora biti primerno dolžini
obratovalnega časa in velikosti specializirane prodajalne.
(2) Usposobljene osebe se ob upoštevanju pogojev iz
prejšnjega odstavka, lahko medsebojno nadomeščajo. Če je
pri imetniku dovoljenja za promet z zdravili na drobno v spe‑
cializirani prodajalni zaposlena le ena usposobljena oseba,
jo mora nadomeščati s pogodbo vezana oseba, ki izpolnjuje
enake pogoje.
(3) Usposobljene osebe ne smejo v času opravljanja
trgovinske dejavnosti prodaje izdelkov, ki se lahko prodajajo v
specializirani prodajalni, izvajati nobene druge dejavnosti.
(4) Usposobljene osebe morajo ob prodaji kupca seznaniti
z načinom uporabe zdravila, morebitnimi previdnostnimi ukrepi,
neželenimi učinki in drugimi pomembnimi informacijami.
(5) Usposobljene oseb se morajo redno strokovno izpo‑
polnjevati na letnih usposabljanjih za farmacevtske tehnike in
drugih ustreznih izpopolnjevanjih.
5. člen
(prostori in oprema)
(1) Prostori v specializirani prodajalni morajo biti funkcio‑
nalno razporejeni na skupni površini najmanj 35 m2. Opremljeni
morajo biti tako, da zagotavljajo kakovostno delo v skladu z
dobrimi praksami s področja zdravil.
(2) Prostori morajo biti zasnovani tako, da preprečujejo
samopostrežno prodajo tistih zdravil, za katere v zakonu ni
določeno, da se lahko prodajajo samopostrežno.
(3) Specializirana prodajalna mora poleg minimalnih teh‑
ničnih pogojev, določenih v predpisih o trgovini, ki se nanašajo
na zunanjost prodajalne, njene prostore, opremo in naprave,
ki so v njej, imeti še:
– prostor za sprejem in razpakiranje zdravil, ki mora imeti
ločen vhod za dostavo zdravil od vhoda za stranke,
– prostor za pregled dokumentacije,
– skladiščni prostor za zdravila, ki mora zagotavljati pri‑
merno shranjevanje zdravil in mora biti fizično ločen od prosto‑
ra, kjer se shranjujejo drugi izdelki,
– prostor za zdravila, ki mora zagotavljati, da so zdravila,
ki so iz različnih razlogov neprimerna za prodajo, fizično ločena
od zdravil za prodajo in od ostalih izdelkov,
– prodajni prostor za zdravila, v katerem morajo biti zdra‑
vila fizično ločena od drugih izdelkov in označena tako, da
potrošnik lahko zlahka ločuje med zdravili in drugimi vrstami
izdelkov,
– opremo, ki zagotavlja primerno shranjevanje zdravil in
spremljanje pogojev shranjevanja,
– vetrolov, če je vhod v prostor za prodajo zdravil z uli‑
ce,
– prostore z garderobami, kjer mora biti ločen čisti in
nečisti del,
– talne površine, ki omogočajo mokro čiščenje.
(4) V prodajnem in skladiščnem delu specializirane pro‑
dajalne je treba imeti vzpostavljen sistem za spremljanje mi‑
kroklimatskih pogojev.
6. člen
(shranjevanje zdravil)
(1) Zdravila je treba shranjevati v skladu z dovoljenjem za
promet z zdravilom in navodili proizvajalca.
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(2) V primeru odstopanja od predpisanih pogojev shra‑
njevanja je treba v skladu z napisanimi postopki oceniti vpliv
neustreznih pogojev shranjevanja na kakovost zdravila in ustre‑
zno ukrepati.
(3) Nepooblaščenim osebam mora biti onemogočen do‑
stop do zalog zdravil.

– izjava predlagatelja o razpolaganju s poslovnimi pro‑
stori in opis prostorov ter skica tlorisa v merilu, ki mora biti
navedeno.
(3) Vlogo z dokazili iz prejšnjega odstavka predlagatelj
v fizični ali elektronski obliki predloži organu, pristojnemu za
zdravila.

7. člen
(vodenje dokumentacije in evidenc)
(1) Specializirana prodajalna mora voditi dokumentacijo,
ki obsega predvsem:
1. evidence zdravil, ki omogočajo sledljivost zdravil, ki
morajo vsebovati naslednje podatke:
– ime zdravila ter jakost in farmacevtsko obliko, če je
zdravilo v več jakostih in farmacevtskih oblikah ter vsebino
pakiranja, če je zdravilo v več pakiranjih,
– naziv imetnika dovoljenja za promet z zdravilom,
– izdelovalčevo serijsko številko zdravila in rok uporab‑
nosti zdravila,
– prejeto ali izdano količino zdravila,
– ime in naslov dobavitelja zdravila,
2. evidenco reklamiranih in odpoklicanih zdravil s podatki
iz prejšnje točke,
3. evidenco pogojev shranjevanja zdravil,
4. evidenco čiščenja in vzdrževanja prostorov,
5. evidenco o vzdrževanju opreme, vključno z dokumen‑
tacijo o ustrezno umerjenih instrumentih za spremljanje po‑
gojev,
6. evidence o izobraževanju in strokovnem usposabljanju,
7. pisna navodila oziroma postopke za izvajanje dela na
področju prometa na drobno z zdravili.
(2) Evidence iz prejšnjega odstavka se morajo hraniti
vsaj 3 leta in morajo biti na razpolago pristojnim organom
nadzora.

11. člen
(ugotavljanje izpolnjevanja predpisanih pogojev)
(1) Organ, pristojen za zdravila vodi postopek za pridobitev
dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno v speciali‑
zirani prodajalni in preverja popolnost vloge predlagatelja.
(2) V primeru nepopolne vloge organ, pristojen za zdra‑
vila najpozneje v 30 dneh od dneva prejema vloge zahteva
dopolnitev vloge in predlagatelju določi rok, v katerem jo mora
dopolniti.
(3) Po ugotovitvi, da je vloga popolna, se pri organu,
pristojnem za zdravila, imenuje farmacevtski nadzornik, ki pri
predlagatelju preveri izpolnjevanje predpisanih pogojev.
(4) O poteku pregleda o izpolnjevanju predpisanih pogo‑
jev iz prejšnjega odstavka se vodi zapisnik.
(5) Farmacevtski nadzornik ob upoštevanju ugotovitev
opravljenega pregleda pripravi pisno mnenje o izpolnjevanju
predpisanih pogojev pri predlagatelju.

8. člen
(oznake)
(1) Specializirana prodajalna mora biti ustrezno ozna‑
čena:
1. s svetlobnim telesom, oziroma kadar to iz objektivnih
razlogov ni mogoče, z znakom ali nalepko z grafično podobo
znaka, v skladu z zahtevami iz tega pravilnika,
2. z imenom in sedežem pravne ali fizične osebe,
3. z imenom in naslovom specializirane prodajalne,
4. z obvestilom o poslovnem času.
(2) Grafična podoba in opis znaka ter svetlobnega te‑
lesa se nahaja na spletni strani http://www.uradni‑list.si/fi‑
les/RS_‑2000‑073‑03429‑OB~P001‑0000.PDF.
9. člen
(varovanje)
Specializirana prodajalna mora biti varovana tako, da
prepreči odtujitev zdravil iz specializirane prodajalne.
IV. POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA
10. člen
(vloga)
(1) Postopek za izdajo dovoljenja za opravljanje prometa
z zdravili na drobno v specializirani prodajalni se začne na
podlagi vloge pravne ali fizične osebe (v nadaljnjem besedilu:
predlagatelj), pri organu, pristojnem za zdravila.
(2) Vlogi predlagatelja mora biti priložena naslednja do‑
kumentacija:
– popolno in skrajšano ime ter naslov predlagatelja;
– izjava predlagatelja o zaposlitvi usposobljenih oseb ozi‑
roma izjava, da so kadri pri predlagatelju pogodbeno vezani za
opravljanje del in nalog iz 1. točke prvega odstavka 81. člena
zakona;
– dokazilo o izobrazbi in strokovnem izpitu usposobljenih
oseb;

V. SPREMEMBA IN ODVZEM DOVOLJENJA
12. člen
(spremembe, ki se nanašajo na izpolnjevanje
predpisanih pogojev)
(1) O vsaki spremembi, ki se nanaša na izpolnjevanje
predpisanih pogojev, mora imetnik dovoljenja za opravljanje
prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni takoj,
najpozneje pa v 15 dneh od nastanka spremembe, pisno ob‑
vestiti organ, pristojen za zdravila, in predložiti tiste dokumente
iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika, ki se na to spre‑
membo nanašajo.
(2) O prenehanju opravljanja dejavnosti prometa na drob‑
no z zdravili v specializirani prodajalni mora predlagatelj pisno
obvestiti organ, pristojen za zdravila 30 dni pred datumom
prenehanja.
VI. NADZOR
13. člen
(nadzor)
(1) Farmacevtsko nadzorstvo v skladu z zakonom pri ime‑
tnikih dovoljenja za promet z zdravili na drobno v specializiranih
prodajalnah opravlja redne in izredne nadzore.
(2) Redni nadzor farmacevtsko nadzorstvo izvaja po ura‑
dni dolžnosti najmanj na vsaki dve leti.
VII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(uskladitev)
Specializirana prodajalna, ki že opravlja promet z zdravili
na drobno in ne izpolnjuje pogojev iz tega pravilnika, mora
uskladiti svoje poslovanje s tem pravilnikom najpozneje v treh
mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
15. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pra‑
vilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane proda‑
jalne za promet z zdravili na drobno ter o postopku ugotavljanja
teh pogojev (Uradni list RS, št. 73/00 in 54/03) in Pravilnik o
specializiranih prodajalnah za promet na drobno z zdravili za
uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 55/03).
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16. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 72-17/2008
Ljubljana, dne 16. marca 2009
EVA 2008-2711-0026
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

3022.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re‑
publike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za julij 2009
Cene življenjskih potrebščin so bile julija 2009 v primerjavi
s prejšnjim mesecem nižje za 0,9%.
Št. 9621-57/2009/8
Ljubljana, dne 3. avgusta 2009
EVA 2009-1522-0018
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE
3021.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na
območju Slovenije za julij 2009

Sklep o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih
izvajanja denarne politike

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena ter prvega odstav‑
ka 31. člena in v zvezi z 58. ter 61. členom Zakona o Banki Slo‑
venije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih
izvajanja denarne politike
1. V Sklepu o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
(Uradni list RS, št. 131/06, 103/07, 112/08, 7/09 in 14/09) se v
poglavju 5.7 na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se
glasi: »Matične družbe, hčerinske družbe, podružnice ali poslo‑
valnice nasprotne stranke, ki so locirane izven euroobmočja, ne
smejo prenesti vrednostnih papirjev na račun Banke Slovenije
pri ustreznem skrbniku. V primeru, če to vseeno storijo, se
šteje, da nastopajo izključno kot agent v imenu in za račun
nasprotne stranke.«
V četrtem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo,
ki se glasi: »Banka Slovenije ohranja imuniteto pred tožbo
ali pristojnostjo katerega koli sodišča, kot tudi imuniteto pred
ukrepi v obliki sodne prepovedi, odredbe o posebni izvršbi
oziroma izterjavi kakršnega koli premoženja centralne banke
ali zaplembe njenih sredstev (bodisi pred sodbo ali po njej), v
vsakem primeru v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna
zakonodaja.«
Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se
glasi: »V primeru uporabe premoženja iz tega poglavja za za‑
varovanje terjatev Eurosistema s strani nasprotne stranke, je
slednja dolžna v zvezi s tem finančnim premoženjem za davčne
namene poročati Banki Slovenije.«
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 31. marca 2009
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3023.

Tarifna priloga 2009 h Kolektivni pogodbi
gradbenih dejavnosti

Na podlagi 39. člena Kolektivne pogodbe gradbenih de‑
javnosti (Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05) pogodbene stran‑
ke:
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za gradbe‑
ništvo
in
– GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega
materiala,
kot predstavnika delodajalcev
ter
– Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije,
kot predstavnik delojemalcev
sklenejo

T A R I F N O P R I L O G O 2009
h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05)
plač

1. Določitev najnižjih osnovnih plač in najnižjih izplačanih

1.1 Najnižje osnovne plače
(1) Najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred za
poln delovni čas in normalne pogoje dela za mesečni fond 174
ur ter na eno uro v EUR veljajo od 1. 8. 2009 (Točka 1.3 Tabela
1 – stolpca 1 in 2) in se uporabljajo za obračun in izplačilo plač
od vključno meseca avgusta 2009 do meseca julija 2010.
(2) Urna postavka najnižje osnovne plače za obračun
mesečne plače je lahko enaka, mesečni znesek pa se lahko
razlikuje glede na razporeditev mesečnega fonda ur.
(3) Delodajalci, katerih zaposleni imajo v pogodbah o za‑
poslitvi najmanj enake ali višje osnovne plače kot so določene
v tej tarifni prilogi, niso dolžni povečevati osnovnih plač.
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plač od vključno meseca avgusta 2009 do meseca julija 2010.
Izplačane plače vsebujejo vse sestavine plač, ki jih določa zakon
in kolektivna pogodba, to so: osnovna plača, dodatki, delovna
uspešnost in druge uspešnosti. V znesek izplačanih plač pa se
ne upoštevajo obračunani in izplačani zneski za nadurno delo.
(2) Zneski najnižjih izplačanih plač ne veljajo za delavce, ki
ne dosegajo planiranih rezultatov po vnaprej znanih kriterijih.

1.3. Tabela 1
Najnižje osnovne plače in najnižje izplačane plače:
Najnižje osnovne plače – v EUR

Najnižje izplačane plače – v EUR

Tarifni razredi

Na uro
1. 8. 2009

Znesek za 174 ur
1. 8. 2009

Znesek za 174 ur
1. 8. 2009

1

2

3

1

2,34

408,00

590,00

2

2,55

443,00

617,00

3

2,82

491,00

670,00

4‑1

3,13

544,00

740,00

4‑2

3,32

577,00

770,00

5‑1

3,70

643,00

810,00

5‑2

3,93

683,00

850,00

6‑1

4,14

720,00

890,00

6‑2

4,79

834,00

960,00

7‑1

4,91

854,00

1.005,00

7‑2

5,52

960,00

1.102,00

7‑3

5,94

1.034,00

1.212,00

8

6,58

1.145,00

1.452,00

9

7,64

1.329,00

1.747,00

1.4. Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko, glede
na doseženo produktivnost v posameznih družbah, dogovorijo
za višji znesek osnovnih plač in izplačanih plač kot so navedeni
v Tabeli 1 točke 1.3.
2. Regres za letni dopust
(1) Delavcu pripada regres za letni dopust za leto 2009
najmanj v znesku EUR 800,00, za leto 2010 pa v znesku naj‑
manj EUR 800,00.
(2) V podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu pri‑
padata delavcu regresa za leti 2009 in 2010 najmanj v višini
zakonsko določene minimalne plače na dan izplačila regresa.
(3) V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni
dopust izplača v roku v skladu z zakonom.
3. Povračilo stroškov v zvezi z delom
(1) Povračilo stroškov prehrane med delom pripada de‑
lavcem v primeru gotovinskega plačila od 1. 8. 2009 najmanj
v višini EUR 4,00. V primeru, da delavec dela 10 ur ali več na
dan, mu pripada dodaten znesek povračila za prehrano v višini
najmanj EUR 0,60 za vsako uro dela nad 8 ur.
4. Višina drugih prejemkov iz 53. člena KPGD
(1) Višina odpravnine ob upokojitvi iz 1. odstavka 53. člena
KPGD znaša od 1. 8. 2009 najmanj EUR 2.900,00.
(2) Solidarnostno pomoč iz tretje alineje 2. odstavka
53. člena KPGD lahko odobri delodajalec delavcu od 1. 8.
2009 dalje do višine EUR 750,00.
(3) Solidarnostno pomoč iz četrte alineje 2. odstavka
53. člena KPGD lahko odobri delodajalec delavcu od 1. 8. 2009
dalje do višine EUR 1.252,00.
5. Veljavnost
(1) Tarifna priloga 2009 h Kolektivni pogodbi za gradbene
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu Tarifna priloga 2009 h KPGD)
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se
uporablja od 1. avgusta 2009.
(2) Tarifna priloga 2009 h KPGD velja do 31. julija 2010.

(3) Podpisniki te Tarifne priloge 2009 h KPGD se zavezu‑
jejo do 30. junija 2010 dogovoriti novo Tarifno prilogo h KPGD
z začetkom uporabe s 1. avgustom 2010.
(4) V kolikor podpisniki Tarifne priloga 2009 h KPGD do kon‑
ca njene veljavnosti ne dogovorijo nove Tarifne priloge h KPGD za
naslednje obdobje, se ji podaljša veljavnost še za eno leto.
(5) Z začetkom veljavnosti te Tarifne priloge 2009 h KPGD
preneha veljati Tarifna priloga 2008 h KPGD z dne 15. 7. 2008
(Uradni list RS, št. 76/08)
Ljubljana, dne 22. julija 2009
Podpisniki:
ZDS – Sekcija za gradbeništvo
Predsednik sekcije
Zvonimir Kristančič l.r.
GZS – Zbornica gradbeništva in industrije
gradbenega materiala
Predsednik UO ZGIGM
Branko Selak l.r.
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti
Slovenije
Predsednica
Tanja Šuligoj l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
4. 8. 2009 izdalo potrdilo št. 02047‑8/2004/14 o tem, da je
Tarifna priloga 2009 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno št. 5/4.
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OBČINE
KAMNIK
3024.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih
in padavinskih odpadnih voda v Občini Kamnik

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10,
112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 odl. US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/08, 100/08, odl. US: U-I-427/06-9), 3. in 25. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 odl.
US: U-I-56/06-31, 58/07 odl. US: U-I-34/05-9, 16/2008 Odl. US:
U-I-414/06-7, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C), 11. in
12. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne ob‑
činske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08),
4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/94, 47/95 in 20/98) ter 14. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine
Kamnik na 25. seji dne 1. 7. 2009 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalnih
in padavinskih odpadnih voda v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa pogoje in način odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, gospodarjenje z objekti in napravami javnega
kanalizacijskega omrežja, ki služijo odvajanju in čiščenju od‑
padnih voda iz naselij in posameznih objektov, priključenih na
javno kanalizacijsko omrežje ter pravice in obveznosti lastnika,
izvajalca in uporabnikov.
2. člen
(lastnik)
Lastnik infrastrukturnih objektov in naprav je Občina Ka‑
mnik.
3. člen

– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa‑
dne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih
površin,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter
obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter njihovo obdelavo
najmanj enkrat na štiri leta in
– prve meritve in obratovalni monitoring za male komu‑
nalne čistilne naprave.
Pooblaščeni izvajalec javne službe mora zagotoviti odva‑
janje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se v javno kana‑
lizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine, in industrijske
odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo kot posebno
storitev zaradi uporabe objektov javne kanalizacije.
6. člen
V okviru javne službe mora pooblaščeni izvajalec javne
službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z
javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo
skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obde‑
lavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri
uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na
štiri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo
ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za male
komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje v skladu s pred‑
pisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav in
– izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih ko‑
munalnih čistilnih naprav.
7. člen
(javna kanalizacija)
Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave
kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
8. člen
(skrb pooblaščenega izvajalca javne službe)
Pooblaščeni izvajalec javne službe je dolžan skrbeti za
nemoteno delovanje javne kanalizacije v Občini Kamnik.

(uporabnik)
Uporabnik kanalizacijskega omrežja je vsaka fizična ali
pravna oseba (lastnik objekta ali zemljišča), ki stalno ali obča‑
sno odvaja odpadne vode v javno kanalizacijo (v nadaljnjem
besedilu: uporabnik).

II. KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN NAPRAVE

4. člen

Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v
nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi
povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za
prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih),
ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske
vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na
posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje indu‑
strijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju
takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni
čistilni napravi.
Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v
nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov in
jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. peskolovi,
lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode
in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne
in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno

(pooblaščeni izvajalec javne službe)
Pooblaščeni izvajalec gospodarske javne službe »odva‑
janja in čiščenja odpadih voda« (v nadaljnjem besedilu: poo‑
blaščeni izvajalec javne službe) je izključni upravljalec z objekti
in napravami za odvajanje odpadnih voda, ki služijo enemu ali
več naselij v Občini Kamnik, za kar mora biti ustrezno tehnično
opremljen in strokovno usposobljen, v skladu z zakonodajo, ki
ureja področje te dejavnosti.
5. člen
(izvajanje javne službe)
Kot storitev javne službe mora pooblaščeni izvajalec jav‑
ne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno
kanalizacijo, zagotavljati:

9. člen
(javno kanalizacijsko omrežje in naprave)
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omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z nave‑
zavo na primarno kanalizacijsko omrežje.
Pri načrtovanju in gradnji novega kanalizacijskega omrež‑
ja je treba predvideti ločen sistem; meteorno kanalizacijo za
odvajanje padavinskih voda in fekalno kanalizacijo za odvaja‑
nje odpadnih voda.
III. OBJEKTI IN NAPRAVE IZVAJALCA IN UPORABNIKOV
10. člen
(objekti in naprave, ki so skrb izvajalca javne službe)
Objekti in naprave, za katere je odgovoren pooblaščeni
izvajalec javne službe, so:
– primarno omrežje,
– sekundarno omrežje,
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno
obratovanje javne kanalizacije.
Za objekte in naprave meteorne kanalizacije, ki služi od‑
vajanju padavinskih voda iz cestnih in drugih javnih površin, je
odgovoren upravljalec cest in drugih javnih površin.
11. člen
(objekti in naprave, ki so skrb uporabnikov)
so:

Objekti in naprave, za katere so odgovorni uporabniki,

– interna kanalizacija, kanalizacijski priključek,
– nepretočne greznice,
– obstoječe greznice,
– male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manj‑
šo od 50 PE niso objekti javne kanalizacije in so v lasti lastnikov
stavb, ki jim pripadajo.
12. člen
(kataster javne kanalizacije)
Izvajalec javne službe je dolžan voditi kataster javne ka‑
nalizacije skladno z določili Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo
v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske vode.
Lastnik omrežja je ob predaji posameznega novozgraje‑
nega objekta javne kanalizacije dolžan pooblaščenemu izvajal‑
cu javne službe predložiti kataster omenjene naprave skladen z
20. členom Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja ko‑
munalne in padavinske vode, v elektronski obliki.
IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
13. člen
(predpisi)
Priključitev na kanalizacijsko omrežje mora biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami projektne doku‑
mentacije.
14. člen
(dolžnost izvajalca javne službe)
Izvajalec javne službe je dolžan izvesti priključitev na
kanalizacijsko omrežje, če uporabnik vloži vlogo z veljavno
tehnično dokumentacijo in če to dopuščajo razpoložljive ka‑
pacitete kanalizacijskega omrežja, na katerega se uporabnik
priključuje.
V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev, je
pooblaščeni izvajalec javne službe dolžan uporabnika seznaniti
o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bilo to mogoče.
Pooblaščeni izvajalec javne službe je dolžan izvesti pri‑
ključitev na kanalizacijsko omrežje, ko uporabnik izpolni vse
pogoje, določene s soglasji, in ko poravna vse obveznosti ter
predloži predpisano dokumentacijo.
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Pooblaščeni izvajalec javne službe mora uporabniku na‑
mestiti obračunski vodomer, katerega tip, velikost in mesto
namestitve je določen s projektom priključka skladno z veljav‑
nimi predpisi.
15. člen
(mnenje, smernice, projektni pogoji, soglasje)
Pooblaščeni izvajalec javne službe izdaja smernice za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve, mnenja k do‑
polnjenim predlogom prostorskega akta, projektne pogoje k
projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasja k
projektnim rešitvam na podlagi predložene dokumentacije.
16. člen
(vloga za pridobitev mnenja oziroma soglasja)
Uporabnik predloži pooblaščenemu izvajalcu javne službe
k vlogi za pridobitev mnenja iz 14. člena tega odloka ali pred
priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje naslednjo doku‑
mentacijo:
1. za mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju pro‑
stora,
2. za projektne pogoje in soglasja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objek‑
tov,
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom priključka in
zunanje ureditve,
3. za soglasja za priključitev obstoječe stavbe:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
stavbe,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– projekt za izvedbo interne kanalizacije stavbe,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivo‑
sti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih sno‑
veh v odpadni vodi, kadar gre za tehnološke odpadne vode,
– program predpisanih prvih meritev, če gre za tehnološke
odpadne vode,
– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje odpadne
vode (če je predvidena),
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po
katerih bo potekal priključni kanal oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje,
4. za soglasja za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in
načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo
potekal priključni kanal,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po
katerih bo potekal priključni kanal, oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje,
5. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim priključkom
v merilu 1:1000 ali 1:500,
6. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe:
a) načrt parcele z vrisanim objektom,
b) informacijo o pogojih gradnje iz izvedbenih prostorskih
aktov v zvezi s predvidenim posegom v prostor,
c) projektno gradbeno dokumentacijo,
d) projekt kanalskega priključka,
e) pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekte zgrajene
po letu 1967,
f) izvedbeni načrt interne kanalizacije.
17. člen
(določila smernic, mnenja, projektnih pogojev in soglasja)
Pri izdaji mnenja iz prvega odstavka 14. člena tega odloka
mora pooblaščeni izvajalec javne službe določiti:
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– minimalni odmik objektov od kanalizacijskega omrežja,
– traso, globino in profil priključnih cevi in priključno mesto
na javno omrežje,
– lokacijo, obliko in velikost zbirnega kanalizacijskega
jaška,
– lokacijo razmejitvenega kanalizacijskega jaška med
javno in interno kanalizacijo,
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na
območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali predvidenih obmo‑
čjih za zajem pitne vode, določenih z odloki o varstvu vodnih
virov vodovodnih sistemov,
– pogoje za priključitev industrijskih oziroma tehnoloških
voda,
– pogoje križanja komunalnih vodov s kanalizacijskim
omrežjem,
– mesto priključitve na objekte in naprave, za katere je
odgovoren izvajalec,
– pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je
predvidena trasa kanalizacijskega priključka.
Pooblaščeni izvajalec javne službe lahko izda negativno
mnenje iz prejšnjega odstavka, če predložena dokumentacija
ni v skladu s tehničnimi predpisi, ki urejajo priključitev na ka‑
nalizacijsko omrežje.
Pooblaščeni izvajalec javne službe je dolžan izvesti pri‑
ključitev v obliki in po postopku, ki je obdelan v Pravilniku o
tehnični izvedbi in uporabi naprav, ki jih upravlja, najkasneje v
roku 30 dni po izdaji soglasja za priključitev, če je uporabnik iz‑
polnil vse pogoje soglasja, poravnal vse obveznosti in predložil
vso potrebno dokumentacijo.
V primeru, da uporabnik zaprosi Občino Kamnik za izdajo
soglasja iz drugega odstavka 15. člena tega odloka in predloži
vlogi mnenje izvajalca, iz katerega je razvidno, da ne izpolnju‑
je zahtevanih pogojev, izda pristojni upravni organ Občinske
uprave Občine Kamnik o tem zavrnilno odločbo.
Obveznosti, ki jih je dolžan uporabnik poravnati pred
izvedbo posameznega priključka, so:
– stroški izdaje mnenja izvajalca,
– dejanski stroški izvedbe priključka.
18. člen
(odškodnina)
Pri gradnji novega kanalizacijskega omrežja in pri opra‑
vljanju vzdrževalnih del na objektih in napravah iz 8. člena tega
odloka je uporabnik upravičen do odškodnine za nastalo škodo
na njegovem zemljišču in kulturi ter vzpostavitve zemljišča v
prvotno stanje.
19. člen
(priključek)
Priključek objekta na kanalizacijsko omrežje se lahko
izvede za vsak objekt posebej ali za več objektov skupaj, z
upoštevanjem velikosti in namembnosti teh objektov.
20. člen
(opravljanje del na javnem kanalizacijskem omrežju)
Vsa dela na obstoječem kanalizacijskem omrežju in ka‑
nalizacijskih priključkih opravlja izključno pooblaščeni izvajalec
javne službe, le v izjemnih primerih lahko izvajalec javne službe
pooblasti druge, za to dejavnost registrirane izvajalce, da v
njegovem imenu opravijo posamezna dela.
21. člen
(opravljanje del na kanalizacijskem omrežju uporabnikov)
Lastniki ali upravljavci objektov in naprav iz 10. člena
morajo sami zagotoviti:
– redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in
kanalizacijskih priključkov,
– redno vzdrževanje nepretočnih greznic, obstoječih gre‑
znic ter malih komunalnih čistilnih naprav,
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– občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanaliza‑
cijskih priključkov, nepretočnih greznic ter malih komunalnih
čistilnih naprav najmanj enkrat na 20 let.
Lastniki objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena
lahko vzdrževanje, čiščenje in tehnično preverjanje teh objek‑
tov prenesejo s pogodbo na pooblaščenega izvajalca javne
službe ali na drugo pravno osebo, ki izvaja te storitve.
22. člen
(obvezna priključitev)
Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju
ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora
neposredno odvajati v javno kanalizacijo.
V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je
treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od
0,02 PE (populacijskih enot), odvajanje odpadnih vod pa je mo‑
žno brez naprav za prečrpavanje oziroma, če črpališče dosega
ceno 1,5 x klasičnega priključka.
V naseljih, kjer obstaja javno kanalizacijsko omrežje, je za
vse objekte, v katerih nastajajo odpadne vode, priključitev nanj
obvezna, če je to tehnično izvedljivo.
Odvajanje komunalne odpadne vode v greznice ni do‑
voljeno, razen če gre za obstoječo greznico in še ni potekel
rok za prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode, določen v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Po izgradnji novega javnega kanalizacijskega omrežja
in pridobitvi uporabnega dovoljenja zanj so se najkasneje v
šestih mesecih dolžni priključiti nanj vsi objekti, razen objektov
iz prejšnjega odstavka tega člena. Stroški za priključitev na
kanalizacijsko omrežje bremenijo uporabnika.
Če je pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje
uporabnik odvajal odpadne vode v greznico ali individualno
čistilno napravo, je dolžan v 30 dneh od priključitve opuščeni
objekt izprazniti, očistiti in dezinficirati.
Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja tehnološko odpadno
vodo, mora letno poročilo o emisijskem in obratovalnem mo‑
nitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o monitoringu za
tehnološko odpadno vodo, posredovati pooblaščenemu izva‑
jalcu javne službe v pisni ali elektronski obliki do 15. marca za
preteklo leto.
Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega moni‑
toringa odpadne vode, zapisi trajnih meritev, predpisane evi‑
dence in podatki, predvideni v dokumentih uporabnika, morajo
biti izvajalcu vedno na razpolago.
V. ODVAJANJE ODPADNIH VODA NA OBMOČJIH,
KJER NI JAVNE KANALIZACIJE
23. člen
(greznice, čistilne naprave)
Na območjih, kjer ni javne kanalizacije, je obvezna iz‑
gradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod (greznice,
čistilne naprave). Lastni objekti za čiščenje odpadnih voda,
ki morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnimi predpisi, imajo na
območjih, kjer je po občinskih planih predvidena gradnja kana‑
lizacije, lahko samo začasen značaj.
24. člen
(praznjenje greznic in čistilnih naprav)
Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo,
mora greznice oziroma čistilne naprave prazniti pooblaščeni
izvajalec javne službe javne kanalizacije s posebnimi vozili za
praznjenje, vsebino pa odvažati na Čistilno napravo Domžale -
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Kamnik oziroma na ustrezno dogovorjeno odjemno mesto, ki je
neposredno povezano s Čistilno napravo Domžale - Kamnik.
Praznjenje individualnih greznic in čistilnih naprav se iz‑
vaja po planu enkrat na 4 leta, na podlagi programa izvajalca.
Uporabniki morajo v ta namen dopustiti dostop do greznic
oziroma čistilnih naprav s specialnimi vozili.
Pooblaščeni izvajalec javne službe je dolžan voditi evi‑
denco uporabnikov z individualnimi greznicami ali čistilnimi
napravami, na podlagi katere se pripravlja plan za redno pra‑
znjenje.
Uporabniki so dolžni omogočiti izvajalcu dostop do gre‑
znice s specialnimi vozili za praznjenje.
(izredno praznjenje greznic)
Izredno praznjenje greznic ter prevzem blata iz malih
čistilnih naprav izvaja pooblaščeni izvajalec javne službe na
osnovi naročila porabnika in se ne šteje kot storitev javne
službe.
VI. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
25. člen
(prevzem)
Investitor del na javnem kanalizacijskem omrežju mora
najkasneje v 30. dneh po končani gradnji prenesti objekte in na‑
prave v last lastnika javne kanalizacije. Lastnik javne kanaliza‑
cije prenese novozgrajeni objekt v izvajanje gospodarske javne
službe s primopredajnim zapisnikom, ki mora vsebovati:
– naziv investicije,
– vrednost investicije in obračunsko situacijo,
– dolžine, vrste in profili kanalov ter objektov,
– program 1. meritve obratovalnega monitoringa, kadar
so takšne meritve predpisane,
– kataster objektov, priključkov in naprav po navodilih
izvajalca,
– dokazilo o zanesljivosti objekta.
VII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA
ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
26. člen
(financiranje)
Javna služba se financira iz cene storitev, ki mora biti
oblikovana v skladu z veljavno zakonodajo tako, da v celoti
zagotavlja pokrivanje stroškov izvajanja gospodarske javne
službe.
Ceno storitev oblikuje pooblaščeni izvajalec javne službe
v skladu z veljavno zakonodajo in soglasjem lastnika.
27. člen
(cena storitev)
Cena storitve je cena, na podlagi katere izvajalec javne
službe obračunava opravljeno storitev uporabniku.
Cena storitev, ki ne vsebuje okoljskih in drugih dajatev, je
sestavljena iz lastne cene in dela za investicije – omrežnine.
V lastni ceni storitve so zajeti neposredni stroški, posredni
proizvajalni stroški, splošni stroški in dobiček, pred obdavčitvijo
iz naslova opravljanja storitev, ki ne sme biti večji od 5%.
Omrežnina je letni strošek amortizacije infrastrukture in
se namenja za investicijske projekte. Omrežnina se zbira na
namenski proračunski postavki v občinskem proračunu in se
namenja izključno investicijam v kanalizacijsko omrežje in pri‑
padajoče objekte.
Cena storitve javne službe se oblikuje za enoto posame‑
zne storitve:
– omrežnina se izraža v dvanajstinah na odjemno me‑
sto,
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– odvajanje odpadnih in padavinskih voda je izražena
v m3,
– prevzem blata iz greznic in malih čistilnih naprav pri
uporabniku storitve je izražen v m3,
– čiščenje odplak na malih ČN, ki so del javne infrastruk‑
ture je izraženo v m3,
– predpisani monitoring ČN,
– izdajanje predpisanih potrdil in prilog,
– čiščenje na CČN Domžale - Kamnik ni predmet tega
odloka.
28. člen
(investicije)
Investicije v obstoječe omrežje in naprave se financirajo
iz amortizacije – omrežnine in sredstev proračuna občine, na
podlagi letnega plana, ki ga sprejme občinski svet.
Investicije v nova omrežja in naprave se financira iz sred‑
stev občinskega proračuna, kreditov, prispevkov javno - zaseb‑
nega partnerstva, državnih in evropskih nepovratnih sredstev.
VIII. MERITVE PORABE IN OBRAČUN
29. člen
(obveznost plačevanja)
Uporabniki kanalizacijskega omrežja so dolžni redno pla‑
čevati stroške odvajanja odpadnih voda od dneva priključitve
nanj.
30. člen
(meritev porabe)
Količina odvajanih odpadnih voda se meri v kubičnih
metrih (m3).
Količina prevzema iz obstoječih greznic in malih komunal‑
nih ČN pri uporabniku blata se meri v kubičnih metrih (m3).
Količina čiščenja odpadne vode na malih ČN, ki so del
javne infrastrukture, se meri v m3.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, pla‑
čujejo odvedeno vodo (v nadaljevanju: kanalščina) in čiščenje
odpadne vode na malih ČN v enaki količini in po stopnji one‑
snaženja v enakih razdobjih kot za porabljeno vodo, v skladu z
določili Odloka o oskrbi s pitno vodo.
Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve pora‑
be in obračuna porabljene vode v skladu z Odlokom o oskrbi
s pitno vodo, se za obdobje do ureditve le-tega kanalščina in
čiščenje odpadne vode na malih ČN obračunava v skladu z
zakonodajo po normirani porabi odpadne vode na osebo na
mesec.
Količina odvedenih lastnih tehnoloških voda pri industrij‑
skih uporabnikih se ugotavlja na podlagi prijave in dokumen‑
tacije uporabnika.
31. člen
(plačilo odvajanja odpadnih voda)
Uporabniki plačujejo odvajanje odpadnih voda na podla‑
gi izdanih računov. Znesek plačila po računu se izračuna na
podlagi dejanske količine v preteklem obračunskem obdobju
ali ocenjene količine v prihodnjem obračunskem obdobju, ki te‑
melji na količini iz preteklega obračunskega obdobja in veljavni
ceni. Obračun se opravi na podlagi dejanske količine in cene
ter prispevkov najmanj enkrat letno.
32. člen
(račun)
Uporabniki plačujejo odvajanje odpadnih voda na podlagi
izstavljenega računa izvajalca. Uporabnik mora plačati račun naj‑
kasneje v 15 dneh po njegovi izstavitvi. V primeru, da uporabnik
ne poravna računa za odvajanje odpadnih voda v roku 60 dni po
prejemu računa, ga je pooblaščeni izvajalec javne službe dolžan
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opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok plačila 15 dni in
opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka, dolo‑
čenega v opominu, mora upravljalec prekiniti dobavo vode.
33. člen
(ugovor)
Uporabnik, ki mu je bila odmerjena količina odpadnih
voda, lahko v 15 dneh po prejemu računa vloži dokazljivi
pisni ugovor izvajalcu gospodarske službe na javnem kanali‑
zacijskem omrežju, če meni, da mu količina odpadnih voda ni
pravilno odmerjena. Izvajalec je dolžan na ugovor uporabnika
pisno odgovoriti v 15 dneh.
34. člen
(priključek za več uporabnikov)
V primeru, da je v objektu priključenih na kanalizacijsko
omrežje več uporabnikov, le-ti določijo z medsebojnim sporazu‑
mom pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune za
odvajanje odpadnih voda v objektu. Interna delitev stroškov od‑
vajanja odpadnih voda posameznim uporabnikom iz prejšnje‑
ga odstavka tega člena, ni obveznost izvajalca gospodarske
javne službe. V objektih, kjer je poleg gospodinjstev tudi sedež
gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika in izveden
samo en priključek, se obračunava odvajanje odpadnih voda za
gospodarske družbe in samostojne podjetnike po ceni, določeni
za gospodarske družbe in samostojne podjetnike sorazmerno
po deležih odpadne vode.
35. člen
(obračun pavšalnega odvajanja odpadnih voda)
V primeru, da se zaradi okvare na vodomeru ne more
ugotoviti točna poraba vode, se za odvedeno odpadno vodo
zaračunava pavšalna poraba vode na podlagi ugotovljene pov‑
prečne porabe v preteklem obračunskem obdobju.
36. člen
(merilec pretoka)
V primerih, ko se količine odpadnih voda merijo z meril‑
cem pretoka, se plačujejo stroški za količine, ugotovljene z od‑
čitkom merilca pretoka pred priključkom na javno kanalizacijo.
37. člen
(stroški čiščenja odpadnih voda)
Uporabniki, priključeni na javno kanalizacijo, ki se zaklju‑
čuje s čistilno napravo, plačujejo stroške čiščenja odpadnih
voda po osnovah, ki so določene za plačilo stroškov odvajanja
odpadnih voda.
38. člen
(uporaba vode za napajanje živine)
Uporabniki, ki imajo status kmeta, za uporabljeno vodo
iz javnega vodovoda za napajanje živine ne plačajo stroškov
odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Uporabniki iz prvega odstavka tega člena so dolžni pred
hlevom vgraditi odštevalni vodomer, v nasprotnem primeru pa
se obračunava odvajanje in čiščenje odpadnih voda po pavša‑
lu, v skladu z veljavnimi predpisi in normirano porabo odpadne
vode na osebe na mesec (žival porabi enako kot oseba).
39. člen
(obveščanje izvajalca s strani uporabnikov)
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti izvajalca gospodarske
javne službe o vseh spremembah kvalitete in količine odpadne
vode, ki so trajnejšega značaja.
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti izvajalca gospodarske
javne službe o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi ne‑
sreče, okvare, tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile,
odtekle v javno kanalizacijo.
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IX. UPORABA KANALIZACIJE
40. člen
(uporaba)
V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpadne
vode, ki so določene v soglasju za kanalizacijski priključek.
41. člen
(prepovedano odvajanje)
V kanalizacijsko omrežje ni dovoljeno odvajati ali odme‑
tavati:
– odpadne vode iz hlevov, greznic in individualnih čistilnih
naprav,
– odpadne vode, ki vsebujejo koncentrirane kisline, alka‑
lije, razne soli,
– vode, pomešane s tekočimi gorivi, olji in mazivi,
– vode, ki bi lahko kvarno vplivale na material, iz katerega
je zgrajeno omrežje in ogrožale zdravje oseb, zaposlenih pri
izvajalcu,
– snovi, ki so okužene s povzročitelji nalezljivih bolezni,
– radioaktivne snovi,
– snovi, ki razvijajo strupene ali eksplozivne pline,
– snovi, ki povzročajo ovire v kanalih ali kako drugače moti‑
jo delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– odpadne vode, ki stalno povzročajo hidravlične preo‑
bremenitve in tako škodljivo vplivajo na delovanje javne ka‑
nalizacije,
– snovi, ki bi povzročale ogrevanje odpadne vode preko
s predpisi dovoljene temperature,
– odpadne vode, ki bi zavirale tehnološke postopke na
čistilni napravi,
– druge snovi, ki se po predpisih štejejo za nevarne in
škodljive in katerih koncentracija je nad dovoljeno mejo.
42. člen
(tehnološka odpadna voda)
Tehnološka odpadna voda se v javno kanalizacijsko lahko
odvaja le na osnovi pogodbe, katero je z izvajalcem gospo‑
darske javne službe dolžan podpisati uporabnik, ki v javni
kanalizacijski sistem tako vodo odvaja. Tehnološka odpadna
voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora po svojih lastno‑
stih ustrezati določilom veljavnih predpisov za to področje. Če
za določeno škodljivo snov ali vrsto odpadne vode ne obstaja
slovenski standard, se uporabljajo standardi ali smernice, ki
veljajo v Evropski uniji.
Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki ni pri‑
merna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred iztokom
v javno kanalizacijo to vodo primerno očistiti in nevtralizirati v
ustreznih napravah, ki jih mora zgraditi uporabnik na podlagi
predpisane dokumentacije in soglasja izvajalca.
43. člen
(sprememba lastnosti odpadne vode)
Kadar se koncentracija škodljivih snovi v odpadni vodi
zaradi zmanjšanja porabe vode poveča nad dovoljeno vre‑
dnost, dnevna količina škodljivih snovi pa ostaja enaka ali se
zmanjša in so te spremembe trajnejšega značaja, lahko poo‑
blaščeni izvajalec javne službe na podlagi strokovnega mnenja
upravnemu organu, ki je izdal uporabno dovoljenje, predlaga
spremembo le-tega.
Če so potrebni dodatni postopki čiščenja, mora uporabnik
izvajalcu predložiti tudi tehnološki projekt sanacije, izdelan v
skladu z veljavno zakonodajo in ponovno zaprositi za izdajo
soglasja za kanalizacijski priključek.
44. člen
(uporaba zemljišča)
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča, po katerem ali ob
katerem poteka kanalizacija, ne sme v varstvenem pasu petih
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metrov od osi kanala nasaditi drevesnih vrst, ki razširjajo svoj
koreninski sistem v globino in v širino in zaradi česar lahko
povzročijo okvare in zamašitve kanalizacijskega omrežja.
X. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE
IN PADAVINSKE VODE
45. člen
(prekinitev na stroške uporabnika)
Izvajalec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi,
vendar po predhodnem obvestilu, prekine odvajanje odpadne
in padavinske vode in hkrati dobavo vode iz javnega vodovoda
v naslednjih primerih:
– če z odvajanjem odpadne vode povzroča nevarnost za
vodni vir ali javni vodovod,
– če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje občanov
in varno obratovanje javne kanalizacije,
– če odpadna voda prekorači dovoljeno količino snovi, na‑
vedenih v 42. členu, v taki meri, da ogroža nemoteno delovanje
objektov in naprav javne kanalizacije,
– če uporabnik ne plača stroškov niti v 15 dneh po izsta‑
vitvi pisnega opomina.
Odvajanje odpadne in padavinske vode je prekinjeno, do‑
kler ni odpravljen vzrok prekinitve. Za ponovno priključitev mora
uporabnik plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.
Pooblaščeni izvajalec javne službe je dolžan opraviti ponovno
priključitev v največ 7 dneh po tem, ko uporabnik plača stroške
prekinitve in ponovne priključitve.
46. člen
(krajša prekinitev)
Pooblaščeni izvajalec javne službe lahko prekine odvaja‑
nje odpadne in padavinske vode za krajši čas zaradi:
– planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah
javne kanalizacije,
– okvar na objektih in napravah javne kanalizacije.
O vzroku za prekinitev mora uporabnike obvestiti preko
sredstev javnega obveščanja in na internetni strani poobla‑
ščenega izvajalca javne službe ali direktno; za predvidena
vzdrževalna dela pred pričetkom del, ob okvarah pa takoj ob
nastanku dogodka.
47. člen
(višja sila)
V primeru višje sile (potres, požar, izpad električne ener‑
gije, velike okvare, poplave in nalivi, vdori in izlitje škodljivih
snovi v kanalizacijo) in v skladu z zakonom lahko pooblaščeni
izvajalec javne službe brez nadomestila škode prekine odva‑
janje odpadnih in padavinskih voda, vendar mora o tem takoj
obvestiti uporabnike in postopati v skladu s sprejetim načrtom
ukrepov za take primere.
XI. OBVEZNOSTI LASTNIKA, IZVAJALCA
IN UPORABNIKOV
48. člen
(obveznosti lastnika)
Lastnik ima pri odvajanju odpadnih in padavinskih voda
naslednje obveznosti:
– z izgradnjo kanalizacijskega omrežja zagotavljati ločeno
odvajanje odpadnih in padavinskih voda,
– obravnavati poročila izvajalca o stanju odvajanja odpa‑
dnih in padavinskih voda in predlogih za njegovo izboljšanje,
– izdajati soglasja, na podlagi pridobljenega mnenja izva‑
jalca, lahko pa to obveznost s pogodbo prenese na izvajalca,
– zagotoviti zadostne kapacitete za čiščenje odpadnih in
padavinskih voda v sklopu Centralne čistilne naprave Domžale
in malih komunalnih čistilnih naprav v občini,
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– izdajati mnenje k cenam gospodarske javne službe, ki
jo oblikuje in predlaga izvajalec (v skladu z veljavno zakono‑
dajo),
– seznaniti uporabnike z določili tega odloka na krajevno
ustrezen način.
49. člen
(obveznosti pooblaščenega izvajalca javne službe)
Pooblaščeni izvajalec javne službe ima pri odvajanju od‑
padnih in padavinskih voda zlasti naslednje obveznosti:
– skrbeti za redno odvajanje odpadnih in padavinskih
voda,
– nadzorovati delovanja objektov in naprav javne kanali‑
zacije z rednimi in izrednimi pregledi najmanj dvakrat letno,
– redno vzdrževati vse objekte in naprave javne kanali‑
zacije,
– na stroške uporabnika voditi nadzor in evidenco nad
kvaliteto tehnoloških voda, priključenih na javno kanalizacijo,
– pripravljati letni plan vzdrževanja oziroma obnove kana‑
lizacijskega omrežja,
– popravljati okvare in poškodbe javnega kanalizacijskega
omrežja – investicijsko vzdrževanje in gospodarjenje z objekti
in napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe,
– obnavljati dotrajane objekte in naprave javne kanali‑
zacije,
– skrbeti za zavarovanje objektov in naprav javne kana‑
lizacije,
– menjati zastarele objekte in naprave javne kanalizacije
s sodobnejšimi in funkcionalnejšimi na podlagi ustrezne doku‑
mentacije in glede na potrebe po večji propustnosti,
– odpravljati poškodbe na kanalizacijskem omrežju zaradi
elementarnih nesreč in drugih nezgod ali nepravilne rabe,
– izvajati praznjenje greznic in individualnih individualnih
malih čistilnih naprav skladno z veljavnimi predpisi,
– gospodarno skrbeti za izkoriščanje objektov in naprav v
skladu s tem odlokom in drugimi predpisi,
– razvoj, načrtovanje in optimizacija javne službe, raz‑
vijanje kanalizacijskega omrežja v skladu s sprejetim progra‑
mom,
– voditi kataster objektov in naprav ter register priključ‑
kov,
– ažurno izdajati mnenja in izvajati priključitve na javno
kanalizacijo,
– obračunavati amortizacijo in voditi ostale poslovne knji‑
ge.
50. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo zlasti naslednje obveznosti:
– redno vzdrževati naprave, za katere so odgovorni,
– opozarjati pooblaščenega izvajalca javne službe na
poškodbe, ki jih opazijo na omrežju javne kanalizacije,
– omogočiti delavcem pooblaščenega izvajalca javne
službe pregled interne kanalizacije,
– zgraditi kanalizacijski priključek v skladu s soglasjem
lastnika (soglasjem občine),
– preprečiti priključitev drugega uporabnika na interno
kanalizacijo brez soglasja lastnika (občine),
– posredovati analize odpadnih voda v skladu z veljavni‑
mi predpisi o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav in
posebnimi zahtevami inšpekcijskih služb,
– preprečiti odvajanje in odmetavanje snovi, navedene
v 41. členu,
– s pisnim obvestilom pooblaščenemu izvajalcu javne
službe javiti lastninske, namembnostne ali ostale spremembe
pri uporabniku,
– redno plačevati odvajanje odpadnih in padavinskih voda
na podlagi izdanih računov v plačilnem roku, urejati medseboj‑
no delitev stroškov, kadar je več uporabnikov priključenih na isti
kanalizacijski priključek,
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– v primeru, da odvajajo v javni kanalizacijski sistem teh‑
nološke vode zagotoviti namestitev ustreznega merilca pred
izpustom v javni kanalizacijski sistem,
– dopustiti pooblaščenemu izvajalcu javne službe pre‑
verjanje izvedbe in delovanje priključka stavbe in opreme pri‑
ključka stavbe,
– plačati stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
51. člen
(obveznosti drugih upravljalcev)
Izvajalci vzdrževanja drugih infrastrukturnih objektov in
naprav (cest, ulic, trgov, vodovodnega, elektro, telefonskega,
toplovodnega, plinskega omrežja itd.) morajo pri opravljanju
del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo ka‑
nalizacijski objekti in naprave nepoškodovani. Za vse posege
v območju objektov in naprav javne kanalizacije morajo pred‑
hodno pridobiti mnenje pooblaščenega izvajalca javne službe
in soglasje lastnika.
Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge go‑
spodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zasebnih
zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi
zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da
ne pride do poškodb javnega vodovoda in vodovodnih pri‑
ključkov.
Pred začetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega od‑
stavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka tega
člena pri pooblaščenem izvajalcu javne službe pridobiti podatke
o poteku javne kanalizacije in soglasje s pogoji za izvedbo del
ter ga o začetku del pisno obvestiti.
Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po za‑
ključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti
javno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek v prvotno stanje
tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca in javno
površino vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora bremenijo
izvajalca del.
V primeru nastalih poškodb javne kanalizacije ali kanali‑
zacijskega priključka pri izvajanju del iz prvega odstavka tega
člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan
naročiti popravilo poškodb pri pooblaščenem izvajalcu javne
službe in poravnati vse stroške popravila.
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– če v javno kanalizacijo odvaja ali odmetava snovi, na‑
vedene v 41. členu,
– če v varstvenem pasu pet metrov od osi kanala sadi
drevesne vrste, ki razširjajo svoj koreninski sistem in zaradi
česar lahko povzročijo okvare in zamašitve kanalizacijskega
omrežja (45. člen).
Z denarno kaznijo 300 € se kaznuje za prekršek iz prve
alinee tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
54. člen
(uporabnik – fizična oseba)
Z denarno kaznijo 1000 € se kaznuje za prekršek uporab‑
nik – fizična oseba:
– če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja la‑
stnika (13. člen),
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 50. člena,
– če se v roku šest mesecev po izgradnji nove kanaliza‑
cije ne priključi na javno kanalizacijo (22. člen),
– če v 30 dneh po priključitvi na javno kanalizacijo ne
izprazni, očisti in dezinficira opuščene greznice ali individualne
čistilne naprave (22. člen),
– če v javno kanalizacijo odvaja ali odmetava snovi, na‑
vedene v 41. členu,
– če v varstvenem pasu pet metrov od osi kanala sadi
drevesne vrste, ki razširjajo svoj koreninski sistem in zaradi
česar lahko povzročijo okvare in zamašitve kanalizacijskega
omrežja (44. člen).
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
(ureditev priključkov)
Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo v na‑
sprotju s tem odlokom, so dolžni urediti priključek v enem letu
po uveljavitvi tega odloka.
56. člen
(odstranitev dreves)

Z denarno kaznijo od 4000 € se kaznuje pooblaščeni
izvajalec javne službe:
– če izvede priključitev brez predhodnega soglasja
(16. člen),
– če ne izvede priključitve najkasneje v roku 30 dni po
izdaji soglasja za priključitev (17. člen),
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 50. člena.
Z denarno kaznijo od 250 € se kaznuje za prekršek iz
prve alinee tega člena tudi odgovorna oseba pooblaščenega
izvajalca javne službe.

Pooblaščeni izvajalec javne službe mora obvestiti lastnika
oziroma uporabnika zemljišča, če ugotovi, da so na njegovem
zemljišču v varstvenem pasu javne kanalizacije posajene dre‑
vesne vrste, navedene v 44. členu tega odloka, ki na podla‑
gi pregleda infrastrukture ovirajo normalen pretok odpadne
vode.
Pooblaščeni izvajalec javne službe lastniku oziroma upo‑
rabniku zemljišča določi razumni rok za odstranitev dreves, ki
ogrožajo infrastrukturo. Kolikor še ni povzročena velika okvara
na infrastrukturi, ta rok ne sme biti krajši od 15 dni.
Kolikor lastniki oziroma uporabniki zemljišča ne bodo
sami odstranili neprimernih drevesnih vrst v varstvenem pasu
javne kanalizacije v podanem roku, lahko to delo opravi izva‑
jalec javne kanalizacije po predhodni pisni seznanitvi lastnika
oziroma uporabnika zemljišča na stroške lastnika oziroma upo‑
rabnika zemljišča.

53. člen

57. člen

XII. KAZENSKE DOLOČBE
52. člen
(pooblaščeni izvajalec javne službe)

(uporabnik – pravna oseba)
Z denarno kaznijo 3000 € se kaznuje za prekršek uporab‑
nik – pravna oseba:
– če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja la‑
stnika (13. člen),
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 50. člena,
– če se v roku šest mesecev po izgradnji nove kanaliza‑
cije ne priključi na javno kanalizacijo (22. člen),
– če v 30 dneh po priključitvi na javno kanalizacijo ne
izprazni, očisti in dezinficira opuščene greznice ali individualne
čistilne naprave (22. člen),

(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe, pooblaščeni izvajalec javne službe ter
pristojni prekrškovni organ Občine Kamnik.
58. člen
(pravilnik)
Pooblaščeni izvajalec javne službe je dolžan v roku dveh
mesecev po uveljavitvi tega odloka predložiti Občini Kamnik
v obravnavo in sprejem pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav javne kanalizacije.
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59. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda v Ob‑
čini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01, 112/04, 17/06,
19/08).
60. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2009-6/5
Kamnik, dne 2. julija 2009

Št.

3025.

Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci
za leto 2009

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 – UPB), Pra‑
vilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,
ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in Statuta
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je
Občinski svet Občine Križevci na 21. redni seji dne 30. 7.
2009 sprejel

SKLEP
o višini ekonomske cene Vrtca Križevci
za leto 2009
1. Cena dnevnega programa v vrtcu Križevci znaša me‑
sečno po otroku od 1. 9. 2009 dalje:
– v prvi starostni skupini
402,34 EUR
– v drugi starostni skupini
340,27 EUR
2. Mesečno znašajo stroški živil znotraj cene
27,85 EUR.
3. Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotno‑
sti) se zniža cena za stroške neporabljenih živil. Tako znižana
cena je osnova za plačilo staršev in razliko v ceni, ki jo krije
Občina Križevci.
4. V času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad
15 delovnih dni) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil in
na osnovi vloge, se staršem zaračuna 50% z odločbo o plačilu
vrtca določenega prispevka (zmanjšano za stroške nepora‑
bljenih živil).
5. V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu,
starši plačajo samo za dneve, ko je otrok prisoten v vrtcu. Za
dneve v teh mesecih, ko je otrok odsoten, pa ne plačajo nič.
Odsotnost otroka mora biti vnaprej javljena.
Kolikor imajo starši v vrtec vključenih več otrok hkrati, velja to
določilo samo za najstarejšega otroka, za vse druge otroke, ki so
za starše brezplačni, pa ne. (določilo pod 4. in 5. točko velja samo
za starše s stalnim bivališčem v Občini Križevci).
6. Občina Križevci bo v odobrenih oddelkih zagotavljala
finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število
otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v
oddelku in maksimalnim normativnim številom.
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7. Občina pooblašča vrtec, da sprejema vloge, pripravi
izračun in predloge odločb o višini plačila staršev za otroke, ki
so vključeni v Vrtec Križevci. Odločbe o višini plačila staršev
izda občinska uprava.
8. Za otroke, ki so zaradi zapolnjenosti Vrtca Križevci
bili odklonjeni, vendar so na čakalni listi (potrdilo Vrtca Kri‑
ževci), in zaradi tega obiskujejo vrtce v drugih občinah, velja
za obračun plačila staršev za programe v vrtcih ekonomska
cena, kot velja v Vrtcu Križevci. Za razliko vrtec izstavi račun
Občini Križevci.
9. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se uporablja od 1. 9. 2009 dalje.
Št. 032-01/09-21-139
Križevci, dne 30. julija 2009
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

KRIŽEVCI
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3026.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samou‑
pravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) ter 15. člena Statuta
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je
Občinski svet Občine Križevci na 21. redni seji dne 30. 7.
2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiški parceli št.:
Par. št.

vrsta rabe

površina

zk vložek

k.o.

1306

funkcionalni
objekt

9 m2

00440

Vučja
vas

II.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti
značaj javnega dobra in postanejo last Občine Križevci.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 031-01/09-140
Križevci, dne 30. julija 2009
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

LJUBLJANA
3027.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje Salezijanskega zavoda
Rakovnik

Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B) in 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine
Ljubljana na 30. seji dne 6. 7. 2009 sprejel
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ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt (v nadaljevanju: OPPN) za območje Salezijanskega za‑
voda Rakovnik, ki obsega del območja urejanja VS 1/1 in del
območja VG 1/1 ter vsebuje:
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor‑
skih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de‑
diščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– program opremljanja,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)
Z OPPN so predvideni prostorska ureditev območja, po‑
goji za odstranitev objektov, pogoji za gradnjo novih objektov,
posegi na obstoječih objektih, ureditev utrjenih površin in ze‑
lenih površin ter gradnja prometne, energetske in komunalne
infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli OPPN)

črte:

Sestavni deli OPPN so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del OPPN, ki obsega naslednje grafične na‑

1.

Načrt namenske rabe prostora

1.1.

Izsek iz dolgoročnega plana

2.

Vplivi in povezave s sosednjimi enota‑
mi urejanja prostora

2.1.

Vplivi in povezave s sosednjimi enota‑
mi urejanja prostora

3.

Načrt območja z načrtom parcelacije

3.1.

Katastrski načrt s prikazom območja
OPPN

M 1:1000

3.2.

Geodetski načrt s prikazom območja
OPPN

M 1:500

3.3.

Načrt parcelacije – prikaz na katastr‑
skem načrtu

M 1:1000

3.4.

M 1:1000
Načrt členitve površin s prikazom
javnega dobra – prikaz na katastrskem
načrtu

3.5.

Zakoličbeni načrt z načrtom parcelaci‑
je in prikazom javnega dobra – prikaz
na geodetskem načrtu

4.

Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih reši‑
tev prostorskih ureditev

4.1.

Odstranitev objektov

M 1:5000

M 1:1000

M 1:500

M 1:500

4.7.
4.8.

Pregledna arhitekturna zazidalna
situacija
Arhitekturna zazidalna situacija – nivo
pritličja
Regulacijska karta
Značilni prerezi
Prometnotehnična situacija in idejna
višinska regulacija s prikazom inter‑
vencijskih poti
Zbirni načrt komunalnih vodov
in naprav
Etapnost gradnje

M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

4. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega akta,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. program opremljanja,
7. povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti,
Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana, pod številko projekta UP
07-005 v maju 2009.
II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(območje OPPN)
1. Obseg
Območje obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
77/2 del, 83/8 del, 83/20, 85/1, 85/2 del, 85/4, 85/5, 85/6,
85/7, 86/1, 88/1, 88/2 del, 90, 91, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5,
94/6, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12, 94/13, 95/3, 95/4, 96/3
del, 109/1 del, 109/5, 109/11 del, 109/50, 109/55, 109/63,
109/66, 109/81, 109/82, 109/83, 109/84, 110/1, 110/2, vse k.o.
Karlovško predmestje.
Površina območja OPPN znaša skupaj 39.115 m2.
2. Meja
Meja območja OPPN poteka od izhodišča z oznako T0
po severni in delu vzhodne meje zemljišča s parc. št. 91, preko
zemljišča s parc. št. 77/2, po delu vzhodne parcelne meje ze‑
mljišča s parc. št. 88/1 do zemljišča s parc. št. 88/2, zavije proti
vzhodu in poteka po severnem robu poti s parc. št. 88/2, prečka
pot in zemljišče s parc. št. 85/2 ter poteka do severnega vogala
zemljišča s parc. št. 85/1, zavije proti jugovzhodu in poteka po
severovzhodni meji zemljišča s parc. št. 85/1, ponovno prečka
zemljišče s parc. št. 85/2 in zemljišči s parc. št. 83/8 in 85/2,
obrne smer proti jugozahodu in poteka po delu jugovzhodne
meje zemljišč s parc. št. 85/2 ter 90, zavije proti jugu in pote‑
ka po vzhodni meji zemljišč s parc. št. 86/1 in 109/50 ter po
južni in jugozahodni meji zemljišča s parc. št. 109/50, po delu
jugovzhodne meje zemljišča s parc. št. 109/1, se obrne proti
severozahodu in poteka preko zemljišča s parc. št. 109/1 po
zunanjem robu hodnika za pešce in spodnjem robu brežine, se
v točki T29 zalomi, prečka Rakovniško cesto, delno poteka po
južni parcelni meji zemljišča s parc. št. 98/1, nadalje pa preko
zemljišča s parc. št. 96/3 po zunanjem robu hodnika za pešce
in zgornjem robu brežine, kjer v točki T39 spremeni smer proti
severu in poteka po vzhodni meji zemljišč s parc. št. 96/4, 96/8,
96/2, 96/6 in 96/5, obrne smer proti severovzhodu in poteka
preko zemljišča s parc. št. 77/2 od točke T41 do točke T43, kjer
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obrne smer proti severu in poteka po zahodni meji zemljišča s
parc. št. 91 do izhodiščne točke T0.
Vse naštete parcelne številke so v katastrski občini Kar‑
lovško predmestje.
Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.1.
»Katastrski načrt s prikazom območja OPPN«, št. 3.2. »Geo‑
detski načrt s prikazom območja OPPN«, št. 3.3. »Načrt parce‑
lacije – prikaz na katastrskem načrtu« in št. 3.5. »Zakoličbeni
načrt z načrtom parcelacije in prikazom javnega dobra – prikaz
na geodetskem načrtu«.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
Območje se na južni strani prometno navezuje na Rakov‑
niško ulico. Predvideni sta rekonstrukcija trikrakega križišča
na vstopu v območje in ukinitev dvojne vzporedne trase ceste
na tem mestu. Rekonstrukcija križišča bo izboljšala prometne
razmere za vse uporabnike Rakovniške ulice. V času izvajanja
rekonstrukcije križišča bodo ob robu predvidenih hodnikov
za pešce potrebni manjši posegi na zemljišča izven območja
OPPN.
Območje je dostopno peš po hodniku za pešce ob Rakov‑
niški ulici. Najbližje postajališče mestnega potniškega prometa
je oddaljeno približno 120 m.
Dostop za kolesarje je po robu vozišča Rakovniške ceste.
Prek območja OPPN potekajo pot za dostop do obstoje‑
čih stanovanjskih hiš na zahodni strani ter poti do gozdnih in
kmetijskih površin na vzhodni strani območja.
Na vzhodni strani izven območja OPPN poteka interven‑
cijska pot.
Območje je vizualno izpostavljeno pogledom z Dolenjske
ceste in bližnje okolice, zato je treba pri umestitvi objektov ohra‑
njati kvalitetne poglede na cerkev, ki predstavlja dominanto v
prostoru. S ploščadi pod gradom se odpirajo kvalitetne vedute
proti Krimu.
Vzdolž cest C1 in C2 je predvidena kanalizacija za odvod
padavinskih odpadnih voda, ki se bo nadaljevala po Rakovniški
ulici izven območja OPPN. Predvidena kanalizacija bo odvo‑
dnjavala zaledne vode s širšega območja na severni strani.
8. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– rekonstrukcije obstoječih objektov, investicijsko-vzdr‑
ževalna dela,
– spremembe namembnosti,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
9. člen
(namembnost znotraj območja OPPN)
V območju OPPN je osem prostorskih enot: P1, P2, P3,
Z1, Z2, Z3, Z4 in C.
Prostorske enote z oznakami P1, P2 in P3 so namenjene
prenovi obstoječih in gradnji novih stavb s pripadajočo zunanjo
ureditvijo.
Prostorska enota z oznako C je namenjena urejanju cest
(C1, C2, C3 in C4) in parkirnih površin. Prostorske enote z
oznakami Z1, Z2 in Z3 so namenjene urejanju zelenih, rekre‑
acijskih in parkovnih površin. Prostorska enota z oznako Z4
je namenjena obstoječi rabi – vrtičkarstvu in urejanju zelenih
površin.

Št.
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V posameznih objektih so dopustne naslednje dejavno‑

PROSTORSKA ENOTA P1:
Nova stavba:
Stavba z oznako N1 – glasbena šola
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko‑
valno delo
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: večnamenska
dvorana za prireditve
PROSTORSKA ENOTA P2:
Obstoječe stavbe:
Stavba z oznako O1 – cerkev Marije pomočnice:
Pritličje:
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
Klet:
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: prostori za obča‑
sne prireditve – zmogljivost 20 sedežev in razstave
– 12620 Muzeji in knjižnice
Stavba z oznako O2 – župnijski objekt
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe: pisarne –
delovni kabineti za člane redovne skupnosti
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko‑
valno delo: župnišče, učilnice
– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene: mla‑
dinski dom
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: koncertna dvora‑
na z zmogljivostjo do 40 sedežev
Stavba z oznako O3 – grad
– 12620 Muzeji in knjižnice
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe: pisarne –
delovni kabineti za člane redovne skupnosti
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: prostori za obča‑
sne prireditve – zmogljivost 70 obiskovalcev
Stavba z oznako O6 – stolp
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene
drugje: vertikalna povezava med ploščadjo pod gradom in
nivojem gradu
Nove stavbe:
Stavba z oznako N2 – poslovni objekt z garažo
Pritličje:
– 12420 Garažne stavbe
Nadstropje:
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: fotoko‑
pirnica, fotostudio
Stavba z oznako N3 – prizidek k cerkvi
Pritličje:
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov: spremlja‑
joči prostori cerkve
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe: pisarne –
delovni kabineti za člane redovne skupnosti
Nadstropje:
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe: pisarne –
delovni kabineti za člane redovne skupnosti
Stavba z oznako N4 – povezovalni objekt
– 12301 Trgovske stavbe: prodaja tiskovin
– 12620 Muzeji in knjižnice: občasne razstave
Stavba z oznako N5
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe: uprava,
pisarne – delovni kabineti za člane redovne skupnosti
– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene: na‑
stanitveni prostori za člane redovne skupnosti
– 12620 Muzeji in knjižnice: knjižnica z depojem
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov: kapela
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: kuhinja z men‑
zo in restavracijskim delom z največ 20 sedežev za zunanje
obiskovalce
PROSTORSKA ENOTA P3:
Obstoječe stavbe:
Stavba z oznako O4
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– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene: na‑
stanitveni prostori za člane redovne skupnosti
Stavba z oznako O5
Pritličje:
– 12420 Garažne stavbe
Nadstropje:
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe: prostori
za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije
Nova stavba:
Stavba z oznako N6
– 23020 Energetski objekti: energetski prostori
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe: prostori
za shranjevanje kmetijskega orodja
10. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)
1. Zazidalna zasnova
Osrednja prostorska enota območja je P2 z objektom
cerkve Marije pomočnice, okoli katere so locirane obstoječe in
predvidene stavbe.
Pozidava ob cerkvi bo strnjena. Stavbe bodo različnih
tlorisnih oblik, različnih višin, zaradi razgibanega terena bodo
imele različno višinsko nivelacijo. Stavbe bodo med seboj
fizično povezane in bodo na ta način tvorile nepravilno geome‑
trijsko strukturo. Stavbe N2, N3 in N4, ki so v neposredni bližini
cerkve, bodo delno vkopane v teren oziroma prekrite z zeleno
streho v nivoju zunanjih površin, tako, da se bodo intenzivno
povezovale z zunanjo ureditvijo ob njih. Niz predvidenih stavb
se bo zaključil s stavbo N5, ki bo višinsko usklajena z obstoje‑
čo stavbo O2 in se bo nanjo navezala na severni strani. Grad
(stavba O3) se ohranja kot prostostoječa stavba. V stolpu (stav‑
ba O6) je predvidena komunikacija za premostitev višinske
razlike med nivojem terena ob gradu in pod njim.
V prostorski enoti P1 je predvidena gradnja glasbene šole
(stavba N1).
V prostorski enoti P3 je poleg obstoječih stavb O4 in O5
predvidena še gradnja energetskega objekta (stavba N6).
Zazidalna zasnova je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.2.
»Pregledna arhitekturna zazidalna situacija«, št. 4.3. »Arhitek‑
turna zazidalna situacija – nivo pritličja« in št. 4.4. »Regulacij‑
ska karta«.
2. Zasnova zunanje ureditve
Zunanje površine bodo v največji možni meri ozelenjene.
Vozne in parkirne površine, pešpoti ter pohodne površine in
ploščadi ob stavbah bodo tlakovane ali utrjene. Urejen bo park
Janeza Boska s spomenikom, tlakovana ploščad pod gradom
in ploščad pri kapeli Lurške Matere Božje. Ostale parkovne
površine bodo urejene s pešpotmi, ureditev brežin je za premo‑
stitev višinskih razlik dopustna z nizkimi opornimi zidovi.
V prostorskih enotah P1, P2 in P3 so predvideni:
– dostopi do objektov in zelenih površin,
– pohodne površine ob objektih,
– oporni zidovi, brežine in zunanje stopnice za premosti‑
tev višinskih razlik,
– pešpoti in zelenice,
– rekonstrukcija obstoječih poti.
V prostorski enoti P2 so predvideni še:
– tlakovana ploščad pod gradom med stavbami O1, N4
in N5,
– park Janeza Boska: ureditev pešpoti in zelenih površin;
dopustna je prestavitev spomenika Janeza Boska in ureditev
ploščadi ob njem.
V prostorskih enotah Z1, Z2 in Z3 se ohranjajo obstoječe
zelene površine. Dopustne so tudi:
– parkovne ureditve s pešpotmi,
– rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih poti,
– ureditev brežin in opornih zidov za premostitev višinskih
razlik.
V prostorski enoti Z1 je treba ploščad pri kapeli Lurške
Matere Božje tlakovati in urediti tako, da bo na njej mogoče
obračanje komunalnih vozil.

Uradni list Republike Slovenije
V prostorski enoti Z3 je dopustna gradnja zunanjih špor‑
tnih igrišč in otroškega igrišča.
V prostorski enoti Z4 je dopustno vrtičkarstvo. Dopustno
je tudi urejanje zelenih površin, dostopnih poti, brežin in opornih
zidov (teras).
Zunanja ureditev je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.2.
»Pregledna arhitekturna zazidalna situacija« in št. 4.3. »Arhi‑
tekturna zazidalna situacija – nivo pritličja«, trasa intervencijske
poti pa je prikazana v grafičnem načrtu št. 4.6. »Prometnoteh‑
nična situacija in idejna višinska regulacija s prikazom inter‑
vencijskih poti«.
11. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
Na celotnem območju OPPN je dovoljeno postaviti ali
urediti naslednje nezahtevne in enostavne objekte:
– skulpture in druge prostorske inštalacije,
– vodnjake in okrasne bazene,
– spominska obeležja.
Znotraj območja je dopustna izvedba transparentnih ograj,
visokih največ 1,60 m. Ograjevanje oziroma omejevanje dosto‑
pa do površin, ki predstavljajo javno dobro, ni dovoljeno.
Na ploščadi med stavbami O1, N4 in N5 je dopustno
urediti sezonski gostinski vrt.
Na zelenih ali utrjenih površinah v prostorskih enotah P2,
Z1 in Z3 je v času praznikov in prireditev dovoljeno postaviti
naslednje začasne objekte:
– montažni šotor,
– oder z nadstreškom,
– začasno tribuno s površino do 200 m2.
Začasnih objektov ni dopustno postavljati na parkirišča in
na površine, ki so namenjene občasnemu parkiranju.
V času praznikov ali prireditev je v prostorski enoti Z3
dopustno postaviti montažno sanitarno enoto, vendar le na
vizualno manj izpostavljeni lokaciji.
Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomo‑
žnih infrastrukturnih objektov v skladu z določili, opredeljenimi
v 22. in 23. členu tega odloka.
Ostalih enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustno
graditi oziroma postavljati.
12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Celotno območje mora biti oblikovano tako, da bo cerkev
ohranila značaj glavne dominante v prostoru. Nove stavbe mo‑
rajo biti ali vkopane ali oblikovane tako, da s svojo silhueto ne
bodo zapirale pogledov na cerkev in grad. Fasade stavb morajo
biti ometane ali izvedene iz kvalitetnih sodobnih materialov.
Zasnovane morajo biti umirjeno, tako da oblikovno ne bodo
preglasile cerkve in gradu. Barve fasad morajo biti skladne z
barvami obstoječih fasad v območju. Barvni kontrasti niso do‑
voljeni. Fasade stavb v prostorski enoti P2 morajo imeti jasno
horizontalno členitev in enakomeren ritem okenskih odprtin.
Pri oblikovanju stavb je treba upoštevati tudi naslednje
posebne pogoje:
PROSTORSKA ENOTA P1:
Nova stavba:
Stavba z oznako N1 – glasbena šola
– Obulična fasada mora biti vzporedna s smerjo ceste C2,
na zadnji strani pa se oblika stavbe lahko prilagaja plastnicam
terena. Del stavbe v nivoju pritličja, ki sega preko GM1N mora
biti delno vkopan.
– Streha bo ravna, zelena. Streho nad pritličnim delom se
mora navezati na raščen teren.
PROSTORSKA ENOTA P2:
Obstoječe stavbe:
Dopustni so le posegi, ki so nujni za funkcionalno in var‑
no rabo stavb kot so: izvedba strešnih oken, nadstreškov nad
vhodi, požarnih stopnic ipd. in ne spreminjajo zunanje podobe
stavb.
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Ob obstoječem stolpu (stavba z oznako O6) sta predvide‑
ni odstranitev vseh dozidanih delov in rekonstrukcija stolpa po
prvotni podobi. Streha bo štirikapnica z enakim naklonom kot
obstoječa streha. Fasada bo ometana.
Nove stavbe:
Stavba z oznako N2 – poslovni objekt z garažo
– Stavba mora biti delno vkopana.
– Jugozahodna fasada prvega nadstropja mora biti pre‑
težno zastekljena.
– V celoti je lahko vidna le jugozahodna fasada.
– Streha bo ravna, zelena, nad pritličnim delom je lahko
delno pohodna. Streha nad prvim nadstropjem se mora nave‑
zati na zelene površine na severovzhodni strani stavbe.
Stavba z oznako N3 – prizidek k cerkvi
– Na severovzhodni strani cerkve mora biti fasada stavbe
N3 naslonjena na fasado cerkve.
– Streha bo ravna, zelena.
Stavba z oznako N4 – povezovalni objekt:
– Jugozahodna fasada mora biti pretežno zastekljena.
– Streha bo ravna, delno pohodna, delno zelena. Pohodni
del strehe bo navezan na zunanjo ureditev na jugozahodni
strani gradu. Na jugozahodnem robu je treba izvesti zaščitno
ograjo ali drug ukrep, ki bo preprečil padec na nižje ležeče
zemljišče.
Stavba z oznako N5
– Tretje nadstropje bo izvedeno le nad delom stavbe in
na severozahodni strani lahko previseva nad pritlično etažo
ter prvim in drugim nadstropjem. Pritličje in prvo nadstropje sta
lahko delno vkopani. Klet je lahko deloma nezasuta na jugo‑
vzhodni in jugozahodni strani stavbe. Na severozahodni strani
ob stavbi O2 je v okviru GMP dopustna izvedba pritličnega
vhodnega dela.
– Streha je lahko ravna ali v položnih naklonih.
PROSTORSKA ENOTA P3:
Obstoječe stavbe:
Zunanja podoba stavb z oznakama O4 in O5 se mora
ohraniti.
Nova stavba:
Stavba z oznako N6 – energetski objekt
– Stavba mora biti podolgovate oblike, umeščena vzpore‑
dno z interno dovozno cesto. Stavba mora biti delno vkopana.
– Streha bo ravna, zelena. Streho se mora navezati na
raščen teren na severovzhodni strani.
13. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
Za zunanjo ureditev območja je treba izdelati načrt kra‑
jinske arhitekture, ki mora upoštevati krajinske značilnosti in
zasnovo OPPN glede zasaditve, oblikovanja terena, razpo‑
reditve programov in sistema poti. Biti mora tudi usklajena s
stičnimi območji.
Vse pešpoti, ploščadi, zunanje stopnice in klančine mo‑
rajo biti tlakovane z nedrsečimi materiali. Površine za pešce
morajo biti urejene in opremljene s klopmi, koši za odpadke
ipd. in ustrezno osvetljene.
Vozne in parkirne površine morajo imeti betonske ali
kamnite robnike. Rekonstrukcijo poti p2 je treba izvesti tako,
da bo preoblikovanje terena ob robovih čim manjše. Potrebne
useke in nasipe je treba vsaj delno ozeleniti.
Vse ureditve morajo omogočiti dostope funkcionalno ovi‑
ranim ljudem.
Ob stavbah je dopustna ureditev tlakovanih ali ozelenje‑
nih dvorišč.
Ureditev zunanjih površin ob gradu se mora navezati na
pohodno streho nad stavbo N4.
Tlakovana ureditev na severozahodni strani stavbe O4 se
mora navezati na ploščad pred kapelo Lurške Matere Božje.
Višinske razlike se praviloma premostijo z ozelenjenimi
brežinami in izjemoma terasasto z opornimi zidovi, visokimi do
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1,5 m. Višine vizualno manj izpostavljenih opornih zidov (na
primer za objekti ali ob uvozu v garažo) so lahko prilagojene
koti raščenega terena. Vsi oporni zidovi morajo biti vsaj delno
ozelenjeni.
Ureditve na robovih prostorskih enot se morajo višinsko
in z uporabo materialov navezati na sosednjo prostorsko
enoto.
Po robu celotnega območja je dopustna izvedba ozele‑
njene žičnate ograje, visoke največ 2,20 m. Igrišča za igre z
žogo se lahko ogradijo s transparentno žičnato ograjo, visoko
do 2,20 m. V ograji morajo biti vgrajena vrata tako, da bo
omogočena pot intervencijskim vozilom.
V prostorskih enotah, ki niso namenjene gradnji ali pro‑
metnim površinam, je preoblikovanje raščenega terena dopu‑
stno zaradi izvedbe pešpoti ali teras.
Na celotnem območju je treba v največji možni meri
ohranjati obstoječa drevesa, morebitna odstranjena drevesa
je treba nadomestiti. V območju je treba zagotoviti najmanj
20 dreves/hektar.
Zasnova zunanje ureditve je razvidna iz grafičnih na‑
črtov št. 4.2. »Pregledna arhitekturna zazidalna situacija«
in št. 4.3. »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja«,
trasa intervencijske poti pa je prikazana v grafičnem načr‑
tu št. 4.6. »Prometnotehnična situacija in idejna višinska
regulacija s prikazom intervencijskih poti«.
14. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
1. Regulacijski elementi
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemen‑
te, ki imajo naslednji pomen:
– gradbena meja (GM) je linija, ki je novo grajene stavbe
ne smejo preseči, lahko se je dotikajo z zunanjo linijo fasade
ali pa so odmaknjene od nje v notranjost;
– gradbena meja pritličja (GMP) je linija, ki je novo
grajene stavbe v nivoju pritličja ne smejo preseči, lahko se je
dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjene od nje
v notranjost;
– gradbena meja prvega nadstropja (GM1N) je linija, ki
je novo grajene stavbe v nivoju prvega nadstropja ne smejo
preseči, lahko se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so
odmaknjene od nje v notranjost;
– gradbena meja drugega nadstropja (GM2N) je linija, ki
je novo grajene stavbe v nivoju drugega nadstropja ne smejo
preseči, lahko se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so
odmaknjene od nje v notranjost;
– gradbena meja tretjega nadstropja (GM3N) je linija, ki
je novo grajene stavbe v nivoju tretjega nadstropja ne smejo
preseči, lahko se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so
odmaknjene od nje v notranjost;
– največja višina (H max) je najvišja dopustna višina
stavbe in je v OPPN izražena z absolutno koto; H max se meri
do najvišje kote strehe stavbe;
– kota zelene strehe (KZ) je najvišja dopustna kota za‑
ključnega sloja (humusa) na zeleni strehi stavbe in je v OPPN
izražena z absolutno koto;
– največja dopustna brutotlorisna površina stavbe (BTP)
je vsota vseh etažnih površin (vključno z zidovi), ki so nad
nivojem terena in pod njim, s svetlo višino 1,60 m in več.
Regulacijski elementi so razvidni iz grafičnih načr‑
tov št. 4.2. »Pregledna arhitekturna zazidalna situaci‑
ja«, št. 4.3. »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja«
in št. 4.4. »Regulacijska karta«.
Točke za zakoličbo gradbenih mej so razvidne iz grafič‑
nega načrta št. 3.5 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije
in prikazom javnega dobra – prikaz v geodetskem načrtu«.
Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.
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2. Tlorisni gabariti
Nove stavbe:
– Stavba N1:
Tlorisne dimenzije stavbe morajo biti znotraj GM in GM1N.
Največja dopustna BTP = 2.355 m².
– Stavba N2:
Tlorisne dimenzije stavbe morajo biti znotraj GM in GM1N.
Največja dopustna BTP = 2.005 m².
– Stavba N3:
Tlorisne dimenzije stavbe morajo biti znotraj GM. Največja
dopustna BTP = 726 m².
– Stavba N4:
Tlorisne dimenzije stavbe morajo biti znotraj GM. Največja
dopustna BTP = 300 m².
– Stavba N5:
Tlorisne dimenzije stavbe morajo biti znotraj GM, GMK,
GMP, GM1N, GM2N in GM3N. Največja dopustna BTP =
4.912 m².
– Stavba N6:
Tlorisne dimenzije stavbe morajo biti znotraj GM
Največja dopustna BTP = 960 m².
Obstoječe stavbe:
Tlorisne dimenzije obstoječih stavb se ne smejo spre‑
minjati.
Med stavbama O1 in O2 je dopustna izvedba podze‑
mnega hodnika s širino 3,00 m. Vzdolž jugozahodne strani
hodnika so predvidene stopnice za premostitev višinske razlike
od nivoja košarkaškega igrišča do nivoja zunanje ureditve nad
hodnikom. Vidni del jugozahodne stene hodnika mora biti vsaj
delno ozelenjen.
Največje tlorisne dimenzije novo predvidenih stavb in tlo‑
risne dimenzije obstoječih stavb so razvidne iz grafičnih načr‑
tov št. 4.2. »Pregledna arhitekturna zazidalna situacija«, št. 4.3.
»Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja« in št. 4.4.
»Regulacijska karta«.
Točke za zakoličbo gradbenih mej so razvidne iz grafič‑
nega načrta št. 3.5 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije
in prikazom javnega dobra« – prikaz v geodetskem načrtu«.
Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.
3. Višinski gabariti
Nove stavbe:
– Stavba N1:
– etažnost: P+1N
– KZ = 317,00 m n. v.
– Stavba N2:
– etažnost: P+1N
– KZ = 316,50 m n. v.
– Stavba N3:
– etažnost: P+1N
– KZ = 316,50 m n. v.
– Stavba N4:
– etažnost: P
– KZ = 314,80 m n. v.
– Stavba N5:
– etažnost:
severovzhodni del: K+P+3N
jugozahodni del: K+P+2N
izstavljeni vhodni del: P
– zgornja kota strehe nad 2. nadstropjem ne sme pre‑
segati zgornje kote obstoječe stavbe O2, ki znaša H
max = 321,90 m n.v.
– najvišja dopustna zgornja kota strehe nad 3. nadstro‑
pjem znaša H max = 325,50 m n.v.
– Stavba N6:
– etažnost: K+P
– KZ = 319,50 m n. v.
Obstoječe stavbe:
Pri obstoječih stavbah se njihove sedanje višine ohra‑
njajo.
Višine stavb so razvidne iz grafičnih načrtov št. 4.2. »Pre‑
gledna arhitekturna zazidalna situacija« in št. 4.4. »Regulacij‑
ska karta«.
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4. Višinske kote terena in pritličja:
Višinske kote pritličja za nove stavbe znašajo:
– stavba N1:
308,00 m n. v.
– stavba N2:
308,50 m n. v.
– stavba N3:
309,00 m n. v.
– stavba N4:
309,70 m n. v.
– stavba N5:
309,70 m n. v.
– stavba N6:
315,50 m n. v.
Kote zunanje ureditve se morajo prilagajati kotam dosto‑
pnih cest, kotam raščenega terena ter kotam zunanje ureditve
na sosednjih zemljiščih. Višinske kote zunanje ureditve ob
stavbah je treba pred vhodi prilagajati kotam pritličja.
Višinske kote terena in pritličja so razvidne iz grafičnega
načrta št. 4.6. »Prometnotehnična situacija in idejna višinska
regulacija s prikazom intervencijskih poti«.
5. Kapacitete območja
Površina območja OPPN:
39.115 m²
Površina prostorske enote P1
2.087 m²
– BTP v prostorski enoti
do 2.355 m²
Površina prostorske enote P2
12.592 m²
– BTP v prostorski enoti P2 skupaj
do 13.570 m²
Površina prostorske enote P3
3.475 m²
– BTP v prostorski enoti P3 skupaj
do 2.045 m²
Površina prostorske enote Z1
3.232 m²
Površina prostorske enote Z2
3.368 m²
Površina prostorske enote Z3
5.523 m²
Površina prostorske enote Z4
3.933 m²
Površina prostorske enote C
4.905 m²
15. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
V območju OPPN je treba odstraniti naslednje obstoječe
stavbe:
– stavba R1 (garaža) na parceli št. 77/2, k. o. Karlovško
predmestje,
– stavba R2 (gospodarsko poslopje) na parceli št. 77/2,
k. o. Karlovško predmestje,
– stavba R3 (montažni objekt, sanitarije) na parce‑
li št. 77/2, k. o. Karlovško predmestje,
– stavba R4 (učilnice in dvorana) na parceli št. 109/55,
k. o. Karlovško predmestje,
– stavba R5 (gospodarsko poslopje) na parceli št. 109/84,
k. o. Karlovško predmestje,
– stavba R6 (poslovni prostori – pisarne, dijaške sobe) na
parcelah št. 110/2 in 109/63, obe k. o. Karlovško predmestje,
– stavba R7 (povezovalni objekt) na parceli št. 94/4, k. o.
Karlovško predmestje,
– stavba R8 (glasbena šola in skladišča) na parce‑
li št. 94/4, k. o. Karlovško predmestje,
– stavba R9 (stanovanjski prostori) na parceli št. 94/4,
k. o. Karlovško predmestje,
– stavba R10 (pomožni objekt) na parceli št. 94/4, k. o.
Karlovško predmestje,
– stavba R11 (povezovalni prostor) na parceli št. 94/4,
k. o. Karlovško predmestje,
– stavba R12 (dozidava k stolpu – notranje stopnišče) na
parceli št. 94/4, k. o. Karlovško predmestje,
– stavba R13 (delavnica, shramba) na parceli št. 85/4,
k. o. Karlovško predmestje,
– stavba R14 (delavnica, shramba) na parceli št. 85/5,
k. o. Karlovško predmestje,
– stavba R15 (delavnica, shramba) na parceli št. 85/6,
k. o. Karlovško predmestje,
– stavba R16 (gospodarski objekt) na parceli št. 85/7, k. o.
Karlovško predmestje,
– stavba R17 (gospodarski objekt) na parceli št. 85/1, k. o.
Karlovško predmestje;
Stavbe, ki so predvidene za odstranitev, so razvidne iz
grafičnega načrta št. 4.1 »Odstranitev objektov«.
Obstoječe stavbe v območju OPPN, ki se ohranijo, so
stavbe z oznakami O1, O2, O3, O4, O5 in O6.
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V obstoječih stavbah, ki se ohranijo, so dopustne spre‑
membe namembnosti v skladu z določili 9. člena tega odloka.
Dopustni so tudi posegi, ki so nujni za izboljšanje bivalnih po‑
gojev in za varno uporabo stavb, kot na primer izvedba strešnih
oken, nadstreškov nad vhodi, požarnih stopnic in podobno.
IV. NAČRT PARCELACIJE
16. člen
(načrt parcelacije)
Območje OPPN bo razdeljeno na naslednje parcele, na‑
menjene gradnji:
1. V prostorski enoti P1 je parcela, namenjena gradnji
stavbe N1 (v nadaljevanju: P1/1).
– P1/1 obsega zemljišča s parc. št. 109/55, 109/11 del,
109/84 del, 77/2 in 95/3 del, vse k. o. Karlovško predmestje.
Površina P1/1 znaša 2.087 m2.
2. V prostorski enoti P2 so naslednje parcele in parcele,
namenjene gradnji:
– Parcela, namenjena gradnji stavbe N2 (v nadaljevanju:
P2/1)
P2/1 obsega zemljišča s parc. št. 94/8 del, 94/5 del, 94/4
del, 94/3 del, 94/2 del, 94/1 del, 110/2 del, 109/83 del, vse k. o.
Karlovško predmestje. Površina P2/1 znaša 1.853 m2.
– Parcela, namenjena gradnji stavbe N3 (v nadaljevanju:
P2/2)
P2/2 obsega zemljišča s parc. št. 94/2 del, 94/3 del, 94/4
del, 109/63, 109/83 del in 110/2 del, vse k. o. Karlovško pred‑
mestje. Površina P2/2 znaša 398 m2.
– Parcela, namenjena gradnji stavbe N4 (v nadaljevanju:
P2/3)
P2/3 obsega zemljišče s parc. št. 94/4 del, k. o. Karlovško
predmestje. Površina P2/3 znaša 387 m2.
– Parcela, namenjena gradnji stavb N5 in O2 (v nadalje‑
vanju: P2/4)
P2/4 obsega zemljišča s parc. št. 83/8 del, 83/20 del,
85/2 del, 86/1 del, 90, 94/4 del in 110/1 del, vse k. o. Karlovško
predmestje. Površina P2/4 znaša 4.289 m2.
– Parcela, namenjena gradnji parka (v nadaljevanju: P2/5)
P2/5 obsega zemljišča s parc. št. 95/3 del, 95/4 del,
109/11 del, 109/82 del in 109/83 del, vse k. o. Karlovško pred‑
mestje. Površina P2/5 znaša 1.419 m2.
– Parcela stavbe O1 (v nadaljevanju: P2/6)
P2/6 obsega zemljišča s parc. št. 94/4 del, 95/3 del,
109/11, 109/82 del, 109/83 del in 110/2 del, vse k. o. Karlovško
predmestje. Površina P2/6 znaša 1.879 m2.
– Parcela, namenjena gradnji ploščadi pod gradom in poti
p4 (v nadaljevanju: P2/7)
P2/7 obsega zemljišča s parc. št. 94/4 del, 109/1 del,
109/11 del, 109/81 del, 109/83 del in 110/1 del, vse k. o. Kar‑
lovško predmestje. Površina P2/7 znaša 1.314 m2.
– Parcela stavb O3 in O6 (v nadaljevanju: P2/8)
P2/8 obsega zemljišča s parc. št. 94/1 del, 94/3 del in
94/4 del, vse k. o. Karlovško predmestje. Površina P2/8 znaša
1.055 m2.
3. V prostorski enoti P3 so naslednje parcele in parcele,
namenjene gradnji:
– Parcela stavb O4 in O5 (v nadaljevanju: P3/1)
P3/1 obsega zemljišča s parc. št. 77/2 del, 88/1, 91 del in
94/6 del, vse k. o. Karlovško predmestje. Površina P3/1 znaša
959 m2.
– Parcela, namenjena gradnji poti p1 (v nadaljevanju:
P3/2)
P3/2 obsega zemljišče s parc. št. 88/2 del, k. o. Karlovško
predmestje. Površina P3/2 znaša 286 m2.
– Parcela, namenjena gradnji stavbe N6 (v nadaljevanju:
P3/3)
P3/3 obsega zemljišča s parc. št. 83/8 del, 85/1 del, 85/4
del, 85/5 del, 85/6 del in 85/7 del, vse k. o. Karlovško predme‑
stje. Površina P3/3 znaša 726 m2.
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– Parcela, namenjena gradnji poti p5 (v nadaljevanju:
P3/4)
P3/4 obsega zemljišče s parc. št. 85/1 del, k. o. Karlovško
predmestje. Površina P3/4 znaša 305 m2.
– Parcela, namenjena gradnji zelenih površin (v nadalje‑
vanju: P3/5)
P3/5 obsega zemljišči s parc. št. 85/1 del in 85/2 del, obe
k. o. Karlovško predmestje. Površina P3/5 znaša 448 m2.
– Parcela, namenjena gradnji poti p2 (v nadaljevanju:
P3/6)
P3/6 obsega zemljišča s parc. št. 83/8 del, 83/20 del, 85/1
del, 85/2 del, vse k. o. Karlovško predmestje. Površina P3/6
znaša 751 m2.
4. V prostorski enoti Z1 sta naslednji parceli, namenjeni
gradnji:
– Parcela, namenjena gradnji ploščadi pred kapelo Lurške
Matere Božje (v nadaljevanju: Z1/1)
Z1/1 obsega zemljišča s parc. št. 94/6 del, 109/66 in
109/84 del, vse k. o. Karlovško predmestje. Površina Z1/1
znaša 700 m2.
– Parcela, namenjena gradnji zelenih površin (v nadalje‑
vanju: Z1/2)
Z1/2 obsega zemljišča s parc. št. 77/2 del, 91 del in
109/84 del, vse k. o. Karlovško predmestje. Površina Z1/2
znaša 2.532 m2.
5. V prostorski enoti Z2 so naslednje parcele, namenjene
gradnji:
– Parcela, namenjena gradnji zelenih površin (v nadalje‑
vanju: Z2/1)
Z2/1 obsega zemljišča s parc. št. 77/2 del, 95/3 del in
96/3 del, vse k. o. Karlovško predmestje. Površina Z2/1 znaša
2.388 m2.
– Parcela, namenjena gradnji poti p3 (v nadaljevanju:
Z2/2)
Z2/2 obsega zemljišči s parc. št. 95/3 del in 96/3 del, obe
k. o. Karlovško predmestje. Površina Z2/2 znaša 277 m2.
– Parcela, namenjena gradnji zelenih površin (v nadalje‑
vanju: Z2/3)
Z2/3 obsega zemljišči s parc. št. 95/3 del in 96/3 del, obe
k. o. Karlovško predmestje. Površina Z2/3 znaša 703 m2.
6. V prostorski enoti Z3 je parcela, namenjena gradnji
športnega parka (v nadaljevanju: Z3/1).
– Z3/1 obsega zemljišča s parc. št. 86/1 del, 94/4 del,
109/5, 109/50, 109/81 del, 109/83 del in 110/1 del, vse k. o.
Karlovško predmestje. Površina Z3/1 znaša 5.523 m2.
7. V prostorski enoti Z4 je parcela vrtičkov (v nadaljeva‑
nju: Z4/1).
– Z4/1 obsega zemljišče s parc. št. 85/1 del, k. o. Karlov‑
ško predmestje. Površina Z4/1 znaša 3.933 m2.
8. V prostorski enoti C so naslednje parcele, namenjene
gradnji:
– Parcela, namenjena gradnji javne ceste – Rakovniška
ulica (v nadaljevanju: C/C1)
C/C1 obsega zemljišča s parc. št. 109/1 del, 109/11 del,
96/3 del, 109/81 del, vse k. o. Karlovško predmestje. Površina
C/C1 znaša 1.232 m2.
– Parcela, namenjena gradnji javne ceste – pravokotna
na Rakovniško ulico (v nadaljevanju: C/C2)
C/C2 obsega zemljišča s parc. št. 83/8 del, 94/1 del, 94/2
del, 94/3 del, 94/5 del, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12, 94/13, 95/3
del, 95/4 del, 109/1 del, 109/11 del, 109/82 del, 109/83 del,
109/84 del, vse k. o. Karlovško predmestje. Površina C/C2
znaša 1.421 m2.
– Parcela, namenjena gradnji interne ceste na seve‑
rovzhodni strani stavbe N2 (v nadaljevanju: C/C3)
C/C3 obsega zemljišči s parc. št. 83/8 del, 85/1 del, 94/1
del, obe k. o. Karlovško predmestje. Površina C/C3 znaša
322 m2.
– Parcela, namenjena gradnji interne ceste na seve‑
rovzhodni strani stavbe O3 (v nadaljevanju: C/C4)
C/C4 obsega zemljišča s parc. št. 83/8 del, 85/1 del, 85/4
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del, 85/5 del, 85/6 del, 85/7 del, 94/1 del, 94/4 del, vse k. o.
Karlovško predmestje. Površina C/C4 znaša 205 m2.
– Parcela, namenjena gradnji javnega parkirišča ob cesti
C2 (v nadaljevanju: C/1)
C/1 obsega zemljišče s parc. št. 95/3 del, k. o. Karlovško
predmestje. Površina C/1 znaša 127 m2.
– Parcela, namenjena gradnji parkirišča ob glasbeni šoli
(v nadaljevanju: C/2)
C/2 obsega zemljišča s parc. št. 77/2 del, 95/3 del,
109/84 del, vse k. o. Karlovško predmestje. Površina C/2
znaša 759 m2.
– Parcela, namenjena gradnji parkirišča med stavbo N2
in parkom (v nadaljevanju: C/3)
C/3 obsega zemljišči s parc. št. 94/2 del in 109/83 del, obe
k. o. Karlovško predmestje. Površina C/3 znaša 411 m2.
– Parcela, namenjena gradnji parkirišča severovzhodno
od stavbe N2 (v nadaljevanju: C/4)
C/4 obsega zemljišči s parc. št. 94/1 del, 94/8 del, obe
k. o. Karlovško predmestje. Površina C/4 znaša 256 m2.
– Parcela, namenjena gradnji parkirišča na severovzhodni
strani stavbe O3 (v nadaljevanju: C/5)
C/5 obsega zemljišči s parc. št. 94/1 del, 94/4 del, obe
k. o. Karlovško predmestje. Površina C/5 znaša 172 m2.
Parcelacija in točk za zakoličbo parcel so razvidne iz gra‑
fičnega načrta št. 3.5 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije
in prikazom javnega dobra – prikaz v geodetskem načrtu«.
Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.
17. člen
(površine namenjene javnemu dobru)
Površine namenjene javnemu dobru obsegajo zemljišča
naslednjih parc. št.: 83/8 del, 94/1 del, 94/2 del, 94/3 del, 94/5
del, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12, 94/13, 95/3 del, 95/4 del, 109/1
del, 109/11 del, 109/81 del, 109/82 del, 109/83 del, 109/84 del,
vse k. o. Karlovško predmestje.
Površina namenjena javnemu dobru meri 2780 m2.
Površine namenjene javnemu dobru so razvidne iz grafič‑
nih načrtov št. 3.4. »Načrt členitve površin s prikazom javnega
dobra – prikaz na katastrskem načrtu« in št. 3.5. »Zakoličbeni
načrt z načrtom parcelacije in prikazom javnega dobra – prikaz
na geodetskem načrtu«.
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
18. člen
(etapnost gradnje)
Odstranitve in posegi na obstoječih stavbah se lahko izva‑
jajo kot samostojne etape v poljubnem časovnem zaporedju.
Novogradnje so razdeljene v naslednje etape, ki se lahko
izvajajo v poljubnem časovnem zaporedju:
– etapa ena: gradnja stavb z oznakami N4, N5 in N6,
– etapa dva: gradnja stavb z oznakama N2 in N3,
– etapa tri: gradnja stavbe z oznako N1.
Sočasno z gradnjo posamezne stavbe je treba izvesti tudi
zunanjo ureditev znotraj pripadajoče parcele ter tisti del komu‑
nalne in energetske infrastrukture, ki je potreben za priključitev
stavbe na komunalno in energetsko omrežje.
Sočasno z etapo, ki se bo izvajala prva, je treba sanirati
obstoječa cestna požiralnika z oznakama CP1 in CP2, ki sta
locirana na Rakovniški cesti ob uvozu v območje OPPN in nju‑
no navezavo na javno kanalizacijo. Prav tako je treba zagoto‑
viti ustrezno odvodnjavanje padavinskih voda s ceste oziroma
preprečiti nekontrolirano stekanje padavinskih voda s cestišča
pri uvozu v območje.
Pogoji za gradnjo etape ena so:
– izvedba parkirišč ob cesti C4,
– izvedba intervencijske poti,
– ureditev obračališča za komunalna vozila na ploščadi
pred kapelo Lurške Matere Božje.
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Pogoja za gradnjo etape dva sta:
– ureditev parkirnih mest med stavbo N2 in parkom.
Pogoji za gradnjo etape tri so:
– ureditev ceste C2 in parkirnih mest ob njej,
– ureditev parkirišča na jugozahodni strani stavbe N1,
– rekonstrukcija ceste C3 s pripadajočo komunalno in
energetsko infrastrukturo ter ureditev parkirišč ob njej in
– ureditev komunalne in energetske infrastrukture v cesti
C2.
Rekonstrukcija ceste C1 in križišča predstavlja konč‑
no ureditev območja in ni pogoj za novogradnje v območju
OPPN.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE, ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
19. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
Območje OPPN se nahaja v naslednjih enotah kulturne
dediščine, ki so vpisane v Register nepremične kulturne dedi‑
ščine (Uradni list RS, št. 25/02):
– EŠD 9225 Ljubljana – Območje gradu Rakovnik,
– EŠD 9226 Ljubljana – Grad Rakovnik in
– EŠD 1993 Ljubljana – Cerkev Marije pomočnice na
Rakovniku.
Pri načrtovanju posegov je treba upoštevati naslednje
usmeritve:
– stavba z oznako O3: ploščad pred stavbo naj bo ure‑
jena kot trg oziroma parter, ki omogoča prireditve na prostem,
z odprtim pogledom na okoliške površine in objekte. Za odprt
prostor je treba izdelati načrt krajinske ureditve z zasaditvijo;
– stavba z oznako O2: objekt Angore je že prenovljen,
zato niso predvidene spremembe;
– stavba z oznako N5: stavbo je dopustno postaviti v
zazidalno linijo Angore in ne sme presegati njenega horizon‑
talnega gabarita;
– stavba z oznako N1: dopustna je zasnova z višinskim
gabaritom P+1N. Parkirna površina na južni strani stavbe naj
bo urejena tudi kot trg oziroma parter, ki omogoča prireditve na
prostem, z odprtim pogledom na okoliške površine in objekte.
Za odprt prostor je treba izdelati načrt krajinske ureditve z za‑
saditvijo, ki bo prekrivala poglede na parkirišče;
– stavba z oznako N4: streha stavbe naj bo oblikovno
in funkcionalno povezana z odprtimi površinami ob stavbi z
oznako O3;
– stavba z oznako N2: zelene pohodne strehe stavbe naj
bodo oblikovno usklajene in funkcionalno povezane z odprtimi
površinami pri stavbi z oznako O3;
– stavba z oznako N6: dopustna je zasnova s servisno
funkcijo, z višinskim gabaritom (K)+P;
– stavba z oznako O4: ohrani se v obstoječi funkciji in
zasnovi;
– stavba z oznako N3: del poligonalnega prizidka za
cerkvijo ne sme presegati severozahodne fasade cerkve. Do‑
pustna je višina P+1N.
K projektnim rešitvam za novogradnje in k projektnim re‑
šitvam, ki vplivajo na zunanjo podobo obstoječih stavb, je treba
pred izdajo dovoljenja za gradnjo pridobiti soglasje pristojnega
zavoda za varstvo kulturne dediščine.
20. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov
ter ohranjanje narave)
1. Varstvo vode in podtalnice
Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem območju za vo‑
dno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane
(Uradni list RS, št. 115/07 in 9/08) leži obravnavano območje
izven varstvenih pasov vodnih virov.
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Pri urejanju območja in izvajanju dejavnosti na območju
OPPN naj se uporabljajo prevozna sredstva, stroji in naprave,
ki so tehnično brezhibni.
Pri urejanju območja je dovoljena uporaba samo tistih
materialov, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodlji‑
vosti za okolje.
Vozne in parkirne površine v območju OPPN naj bodo
izvedene z vodotesno utrditvijo, ograjene z betonskimi robniki
in nagnjene proti iztokom, ki morajo biti opremljeni s peskolovi
in lovilniki olj.
Pri ureditvi sistema odvajanja odpadnih voda naj se do‑
sledno upoštevajo določila Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05 in 45/07).
V času gradnje morajo vsi stroji in oprema ustrezati
tehničnim zahtevam in standardom.
Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih
nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.
V objektih je prepovedano skladiščenje nevarnih snovi.
V zemeljske nasipe in tampone se ne smejo vgrajevati
materiali, ki bi lahko (z izpiranjem, izluženjem ipd.) onesnažili
podzemno vodo.
Zemljišče se nahaja v območju, kjer obstaja nevarnost
erozije. Za preprečevanje nastanka erozije v času gradnje
in uporabe objektov z vsemi predvidenimi ureditvami morajo
biti načrtovani ukrepi v skladu z veljavno zakonodajo, in sicer
tako, da se zmanjša možnost nastajanja erozije in oblikovanja
hudournikov na čim manjšo možno mero. V projektni rešitvi
je treba določiti dejansko erozijsko ogroženost in predvideti
morebitne ukrepe za njeno preprečitev.
Investitor si mora za gradnjo na erozijsko ogroženih
območjih in za posege v zvezi z odvajanjem zalednih in pada‑
vinskih odpadnih voda z območja pridobiti vodno soglasje.
2. Ohranjanje narave
Na območju OPPN se nahaja naravna vrednota Ljublja‑
na Rudnik – platani, ident. št. 8746 (Pravilnik o določitvi in var‑
stvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04 in 70/06).
Pri načrtovanju posegov v prostor je treba upoštevati
naslednje varstvene usmeritve:
– morebitna gradbena dela naj se izvajajo tako, da se ne
poškodujejo nadzemni deli dreves,
– na območju rastišča dreves naj se ne izvajajo zemelj‑
ska dela, ki bi prizadela koreninski sistem. Če se gradbena
dela približajo rastišču dreves, naj se izkop izvaja ročno ozi‑
roma tako, da se ne poškodujejo korenine,
– morebitni odpadni gradbeni material ali odkopni ze‑
meljski višek ter druge odpadke naj investitor oziroma iz‑
vajalec del odpelje na za to določena mesta zunaj območja
rastišča dreves.
3. Varstvo gozdnih površin
Gozdno drevje porašča del parcel št. 91 in 77/2, k.o.
Karlovško predmestje. Območje urejanja se na severni strani
navezuje na gozdno pobočje Golovca.
Investitor oziroma lastnik zemljišč je dolžan omogočiti
neovirano gospodarjenje z gozdom in neoviran dostop in
dovoz do sosednjih gozdnih zemljišč.
Morebitne poseke posamičnih dreves je treba opraviti
pod nadzorom pristojnega zavoda za gozdove.
4. Varstvo zraka
Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti naravno
ali prisilno, pri čemer je treba zagotoviti odvod dimnih plinov
in umazanega zraka nad strehe stavb.
Med izvajanjem del na območju OPPN je treba upošte‑
vati naslednje ukrepe:
– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin v
suhem in vetrovnem vremenu;
– preprečevanje nekontroliranega raznašanja materiala
z območja urejanja na javne prometne površine;
– upoštevanje emisijskih norm za gradbeno mehanizaci‑
jo in vse naprave, ki se uporabljajo pri izvajanju del;
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– na območju urejanja je prepovedano sežiganje odpa‑
dnih materialov, ki nastanejo med urejanjem.
Za ogrevanje vode ali prostorov naj se primarno uporabijo
generatorji toplote z visoko stopnjo zgorevanja oziroma izkoristi
možnost uporabe zemeljskega plina ali toplovoda.
Vse naprave, ki so predvidene za uporabo, naj ustrezajo
predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam.
Vsi izpusti iz stavb (klimatski, ostali zračniki) naj se na‑
mestijo na strehe stavb (če je to le mogoče). Vsi izpusti snovi v
zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustre‑
znimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.
5. Varstvo pred hrupom
Območje OPPN je mogoče v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05
in 34/08) opredeliti kot območje III. stopnje varstva pred hru‑
pom.
Dovoljena mejna raven hrupa v nočnem času Lnoč je 50
(dbA) in Ldvn (kombiniran kazalec hrupa) je 60 (dbA).
Pri izvajanju dejavnosti je treba te omejitve upoštevati. Za
morebitno kratkotrajno preseganje mejnih vrednosti je treba
pridobiti dovoljenje pristojnega ministrstva.
Vse prostore, v katerih bodo hrupnejši agregati, je treba
protihrupno izolirati.
Eksplozij ali drugih dejanj, ki hipno povzročijo močan
hrup, na območju OPPN ni dovoljeno izvajati.
Pred začetkom urejanja območja OPPN naj se pripravi
načrt izvajanja del. Načrt mora biti pripravljen tako, da bo
ob njegovem upoštevanju začasna obremenitev s hrupom na
sprejemljivi ravni.
Ob začetku obratovanja posamezne dejavnosti je treba
izvesti prve meritve hrupa skladno z zakonodajo. Meritve hrupa
je treba izvesti v času polne obremenitve.
6. Odstranjevanje odpadkov
Zbirni in odjemni mesti za odpadke sta predvideni v stavbi
N1 ter v stavbi N6. Zagotoviti je treba ločeno zbiranje odpadkov
na mestu nastanka.
Zbiranje in odstranjevanje odpadkov morata biti izvedeni
tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da niso uporabljeni
postopki in metode, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti
pa:
– čezmerno obremenili vode, zrak, tla,
– čezmerno obremenjevali s hrupom ali vonjavami,
– bistveno poslabšali življenjske razmere za živali in ra‑
stline ali
– škodljivo vplivali na krajino ali območja, zavarovana po
predpisih o ohranjanju narave in predpisih o varstvu kulturne
dediščine.
Pošiljko odpadkov, ki jo podjetje prepušča zbiralcu ali od‑
daja odstranjevalcu ali predelovalcu, mora spremljati evidenčni
list. Evidenčne liste je treba hraniti za obdobje petih (5) let.
Upoštevati je treba določila veljavne zakonodaje s tega
področje.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
21. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
1. Splošne določbe
Novogradnje morajo biti načrtovane varno glede na sto‑
pnjo potresne ogroženosti območja.
Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
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V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za stav‑
be, če to zahtevajo požarni predpisi, izdelati študijo požarne
varnosti.
Investitorji objektov, za katere je obvezna izdelava štu‑
dije požarne varnosti, morajo pred vložitvijo vloge za izdajo
gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim
rešitvam.
Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti ojačitev
prve plošče nad kletjo ali gradnjo zaklonišč, če to zahtevajo
veljavni predpisi.
2. Intervencijske poti in površine
Prek območja OPPN poteka krožna intervencijska pot.
Del poti na jugovzhodni strani poteka izven območja OPPN.
V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja je treba zagotoviti utrjene intervencijske
poti in dostope do posameznih stavb v območju OPPN, če to
zahtevajo požarni predpisi, ter predvideti delovne površine za
intervencijska vozila.
Poti, zelenice in druge površine morajo biti v območju,
kjer je predvidena pot za intervencijska vozila, utrjene na osni
pritisk 10 ton. V območju intervencijskih poti ne sme biti graje‑
nih ali drugih nepremičnih ovir. Širine in radiji morajo ustrezati
standardu SIST DIN 14090.
Intervencijske poti so razvidne iz grafičnega načrta št. 4.6.
»Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija s
prikazom intervencijskih poti«.
3. Hidrantno omrežje
Požarna zaščita je predvidena z zunanjim hidrantnim
omrežjem. V primeru požara bo voda za gašenje zagotovljena
iz internega hidrantnega omrežja. Če pretok vode ne bo zado‑
ščal za potrebe gašenja, mora investitor zgraditi požarni bazen
ali zagotoviti ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi.
4. Odmiki
Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost
širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte.
Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji v skladu
s požarnimi predpisi.
5. Evakuacijske poti
V projektni dokumentaciji je treba predvideti način varne
evakuacije iz stavb v območju OPPN na proste površine ob
njih. Dalje je evakuacija mogoča po sistemu poti ter internih
in javnih cest v območju OPPN. Evakuacijske poti ne smejo
biti predvidene preko sosednjih zemljišč, če to niso javne
površine.
VIII. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
22. člen
(pogoji za prometno urejanje)
1. Splošni pogoji
Vse prometne površine in vozne intervencijske površine
morajo biti utrjene za vožnjo motornih vozil do 10 t osnega
pritiska. Površine vozišč morajo biti asfaltirane.
Najmanjši notranji radij robnika ob javnih ulicah je 5,0 m,
na uvozih pa 2,0 m.
Utrjene površine za pešce, glavni dostopi do objektov,
primarne peš in kolesarske površine, parkirni prostori in ostale
površine morajo biti urejeni tako, da so za funkcionalno ovirane
ljudi zagotovljeni neoviran dostop ter vstop in uporaba objektov,
ki morajo biti grajeni brez ovir, v skladu z zakonodajo s tega
področja.
2. Motorni promet
Dostop do območja OPPN je predviden po Rakovniški
ulici (cesta C1), ki bo v delu, kjer prečka območje, rekonstru‑
iran. Predvidena je ureditev hodnikov za pešce. Pravokotno
na cesto C1 bo priključena cesta C2. Na mestu priključka bo
izvedena rekonstrukcija obstoječega križišča tako, da se ukine
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del Rakovniške ulice, ki poteka dvojno. Križišče bo opremljeno
s prehodi za pešce in prometnima znakoma.
Cesta C2 bo delno rekonstruirana, delno pa prestavljena.
Imela bo dvosmerno vozišče in bo v dolžini približno 45 m,
merjeno od križišča z Rakovniško ulico, opremljena s hodnikom
za pešce. Cesta C2 bo pri stavbi O4 zavila proti jugovzhodu in
se bo nadaljevala kot interni cesti C3 in C4. Cesti C3 in C4 sta
predvideni za rekonstrukcijo, ob njih bodo urejena parkirišča.
Dvosmerni promet za osebna vozila bo preko območja
potekal po cestah C2, C3 in C4 do parkirišč pred stavbo N6.
Parkirna ploščad bo služila kot obračališče za osebna vozila.
Ploščad pred kapelo Lurške Matere Božje je treba tlakovati in
urediti tako, da bo na njej mogoče obračanje komunalnih vozil,
ki bodo do stavbe N6 dostopala vzvratno po internih cestah
C3 in C4.
V območju so še obstoječe poti z oznakami p1, p2, p3,
p4, p5 in p6. Pot p3 je služnostna pot za dostop in dovoz do
objektov na zahodni strani območja OPPN. Poti z oznakami p1,
p2 in p5 omogočajo peš dostop in dostop s kmetijskimi stroji
do gozdnih površin in vrtičkov. Pot z oznako p2 je treba rekon‑
struirati za vožnjo z intervencijskimi vozili. Pot p4 je pešpot, ki
bo občasno služila tudi za dostavo.
Cesti C1 in C2 predstavljata javni cesti v območju, pot p3
je služnostna pot. Ostale ceste in poti v območju so interne.
Predviden normalni profil ceste C1 ima v delu od priključ‑
ka ceste C2 proti jugovzhodu naslednje elemente:
– hodnik za pešce
1,2 m
– vozišče
2 x 3,0 m = 6,0 m
– hodnik za pešce
1,2 m
– skupaj
8,4 m
Predviden normalni profil ceste C1 ima v delu od priključ‑
ka ceste C2 proti zahodu naslednje elemente:
– vozišče
2 x 2,5 m = 5,0 m
– hodnik za pešce
1,2 m
– skupaj
6,2 m
Predviden normalni profil ceste C2 ima v delu, kjer bo
urejen hodnik za pešce, naslednje elemente:
– hodnik za pešce
1,6 m (v dolžini pribl. 45 m)
– vozišče
2 x 3,0 m
– skupaj
7,6 m
Predviden normalni profil ceste C2 ima v delu, kjer hodnik
za pešce ni predviden, naslednje elemente:
– vozišče
2 x 2,5 m = 5,00 m
– skupaj
5,0 m
Predviden normalni profil cest C3 in C4 ima naslednje
elemente:
– vozišče
2 x 3,0 m = 6,0 m
– skupaj
6,0 m
3. Mirujoči promet
V območju OPPN je treba zagotoviti najmanj 104 par‑
kirna mesta. Parkirna mesta bodo zagotovljena na parkirnih
površinah na nivoju terena in v garažah v stavbah z oznakama
N2 in O5.
Za invalide je treba zagotoviti zadostno število parkirnih
mest skladno z veljavno zakonodajo s tega področja.
4. Kolesarski in peš promet
Pešcem so namenjeni hodniki za pešce ob Rakovniški
ulici in ob delu ceste C2 ter pohodne površine, ki so predvidene
ob stavbah in v sklopu zunanje ureditve.
Ob cestah v območju OPPN ni kolesarskih stez, kole‑
sarski promet poteka po vozišču. V sklopu zunanje ureditve je
mogoče namestiti nepokrita stojala za kolesa.
5. Intervencijske poti
Intervencijska pot bo potekala od Rakovniške ulice po
cestah C2, C3 in C4, po poti z oznako p2, preko obstoječih
utrjenih površin na jugovzhodni strani, izven območja OPPN in
preko prostorske enote Z3.
Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno s
standardom SIST DIN 14090. Intervencijske vozne poti izven
vozišč je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakova‑
nje in ozelenitev. Vse vozne intervencijske površine je treba
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dimenzionirati na 10 t osnega pritiska. Širina intervencijskih
poti mora biti najmanj 3,0 m, najmanjši zunanji radiji obračanja
morajo biti 10,50 m.
23. člen
(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko
urejanje)
1. Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energet‑
ske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in
predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje
po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih in energetskih
vodov;
– vsi sekundarni in primarni vodi morajo praviloma pote‑
kati po javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da
je omogočeno njihovo vzdrževanje;
– kadar potek po javnih površinah ni mogoč, mora lastnik
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih
komunalnih naprav in energetske infrastrukture na njegovem
zemljišču, upravljavec pa mora za to od lastnika pridobiti slu‑
žnost;
– upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih
komunalnih in energetskih vodov in naprav;
– gradnja komunalnih in energetskih naprav ter objektov
mora potekati usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti
izdelane v skladu s programi upravljavcev in izvedene tako,
da jih je mogoče vključiti v končno fazo ureditve posameznega
komunalnega oziroma energetskega voda po izdelanih idejnih
rešitvah za območje OPPN;
– obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo je
dopustno obnavljati, dograjevati in povečevati zmogljivost v
skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi;
– dovoljeni sta gradnja in ureditev naslednjih infrastruk‑
turnih objektov: cestne ureditve, gradnja pomožnih energetskih
objektov, razen tipskega zabojnika za skladiščenje jeklenk za
utekočinjeni naftni plin, pomožnih telekomunikacijskih objektov,
razen baznih postaj, pomožnih komunalnih objektov, razen
tipske greznice ali čistilne naprave, zbiralnice ločenih frakcij in
vodnega zajetja.
Obravnavani so komunalni, energetski in telekomunikacij‑
ski vodi do roba območja OPPN. Predvidena javna kanalizacija
za odvod padavinskih zalednih voda bo segala preko meje ob‑
močja OPPN. Razmejitev je razvidna iz grafičnih načrtov št. 2.1
»Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«
in št. 4.7. »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.
2. Kanalizacija
Celo območje Salezijanskega zavoda, ki je predmet
OPPN, je že opremljeno s kanalizacijo. Večji del kompleksa je
kanaliziran z internim kanalizacijskim omrežjem, manjši del na
vznožju kompleksa pa je kanaliziran z javnim kanalizacijskim
sistemom.
Interni kanalizacijski sistem je na kompleksu zasnovan
in zgrajen v mešanem kanalizacijskem sistemu. Javna kana‑
lizacija, ki poteka na južnem delu kompleksa in nasproti trgo‑
vsko poslovnega centra Rakovnik je prav tako zasnovana in
zgrajena v mešanem sistemu. Interna kanalizacija kompleksa
Salezijanskega zavoda je priključena na javni kanal DN 400
mešanega sistema, ki poteka ob vznožju kompleksa.
V interno kanalizacijo Salezijanskega zavoda se odvajajo
komunalne in odpadne padavinske vode s ceste, manipulacij‑
skih površin in strešnih površin ter zaledne vode iz zaledja.
Sočasno z etapo, ki se bo izvajala prva, je treba sanirati
obstoječa cestna požiralnika z oznakama CP1 in CP2, ki sta
locirana na Rakovniški cesti ob uvozu v območje OPPN in nju‑
no navezavo na javno kanalizacijo. Prav tako je treba zagoto‑
viti ustrezno odvodnjavanje padavinskih voda s ceste oziroma
preprečiti nekontrolirano stekanje padavinskih voda s cestišča
pri uvozu v območje.
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Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati
projektno nalogo št. 3171 K, »Gradnja kanalizacije na območju
Salezijanskega zavoda na Rakovniku«, ki jo je novembra 2008
izdelalo JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Predvidena je razme‑
jitev javnega kanalizacijskega sistema za odvod komunalnih in
vseh padavinskih voda z urbanih površin in kanalizacijskega sis‑
tema za odvod čistih padavinskih voda z neurbanih površin izven
območja urejanja iz zaledja s ciljem dolvodne razbremenitve
javnega kanalizacijskega sistema s čistimi zalednimi vodami.
Predvidena javna kanalizacija je zasnovana iz treh ka‑
nalov:
kanal M1:
za odvod padavinskih odpadnih voda, ki bo
potekal od obstoječega peskolova locira‑
nega pod cesto C2 do obstoječega jaška
J1 na kanalu, ki poteka nasproti trgovsko
poslovnega centra Rakovnik,
kanal M1-1:
za odvod padavinskih odpadnih voda, ki bo
potekal od jaška J3 na Rakovniški ulici do
predvidenega jaška J2, kjer se priključi na
kanal M1,
kanal M2:
za odvod padavinskih zalednih voda, ki bo
potekal od jaška na Rakovniški ulici, pa do
razbremenilnika predvidenega po projek‑
tu št. 2806 K,
jašek J5:
na obstoječem kanalu se zgradi jašek J5
tako, da se povezava med peskolovom in
obstoječim kanalom, prekine,
peskolov P1:
obstoječi peskolov se rekonstruira.
Faznost izgradnje
V 1. fazi se zgradi:
– kanala M1 in M1-1,
– rekonstruira peskolov,
– zgradi jašek J5.
V 2. fazi se zgradi:
– kanal M2,
– jašek J6 na kanalu M1.
Predpogoj za izgradnjo kanala M2 je izgradnja kanalizaci‑
je po projektu št. 2806 K, vključno z razbremenilnikom.
Predmet tega OPPN je le 1. faza izgradnje javne kanali‑
zacije za odvod padavinskih odpadnih voda urbanih površin in
zalednih voda iz neutrjenih površin.
Interna kanalizacija za odvod komunalnih in padavinskih
voda
Interno kanalizacijo na Rakovniški cesti ob igrišču na‑
sproti parka Janeza Boska je potrebno razmejiti na interno
kanalizacijo za odvod zalednih voda in interno kanalizacijo za
odvod komunalnih in padavinskih voda, in sicer na odseku od
kapelice Lurške Matere Božje pa vse do obstoječega peskolo‑
va na javnem kanalizacijskem sistemu.
Nova interna kanalizacija predvidenih objektov za odvod
komunalnih in padavinskih voda mora biti zasnovana in zgraje‑
na v ločenem sistemu. Prav tako morajo biti v ločenem sistemu
zasnovani in zgrajeni hišni priključki iz predvidenih stavb in
ustrezno priključeni na razmejeno interno kanalizacijo, ki je
predvidena znotraj obravnavanega kompleksa.
Interno kanalizacijo obstoječih objektov je treba v čim večji
meri razmejiti in jo ustrezno priključiti na razmejeno interno ka‑
nalizacijo, ki je predvidena znotraj obravnavanega kompleksa.
Razmejitev interne kanalizacije za odvod komunalnih in pada‑
vinskih voda iz obstoječih objektov je treba projektno obdelati.
Pri projektiranju je treba upoštevati:
– vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravil‑
niki, ter še posebej določila Odloka o odvajanju in čiščenju ko‑
munalne padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 14/06,
59/07),
– interni dokument JP Vodovod – Kanalizacija: TIDDOl
– projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega kanaliza‑
cijskega sistema,
– glede na to, da je predvidena gradnja javne in interne
kanalizacije na večjem kompleksu, naj kanali potekajo v dosto‑
pnih javnih in nejavnih površinah in intervencijskih poteh, tako
da bo omogočeno vzdrževanje javnega in internega omrežja
s priključki,
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– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je treba
zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključi‑
tev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
3. Vodovod
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz ljubljanskega
vodovodnega sistema po vodovodu LŽ ON 100, ki poteka v
Rakovniški ulici.
Preko območja OPPN je predvideno krožno interno vo‑
dovodno omrežje, ki je delno že dograjeno in se priključuje na
javno vodovodno omrežje preko obstoječega vodomernega
jaška na jugozahodni strani športnega igrišča. Interno vodovo‑
dno omrežje je opremljeno s hidranti.
Vsi objekti v območju OPPN se bodo oskrbovali z vodo
preko internega vodovodnega omrežja. Za obnovo obstoječe‑
ga oziroma gradnjo novega internega vodovodnega omrežja
na območju OPPN je treba upoštevati že izdelano projektno
dokumentacijo Kompleks Salezijanskega zavoda v Ljubljani –
hišni vodovodni priključek, hidropostaja ter interno hidrantno
omrežje, PGD-PZI, ki ga je pod številko projekta 12/D-04
izdelal Komunala projekt, d.o.o., v juliju 2004. V primeru, da
nameravani posegi vplivajo na spremembo načrtovane trase,
zasnove ali zmogljivosti vodovoda, je treba projekt noveli‑
rati. Pri tem morajo biti upoštevani obstoječe stanje, novo
predvideni posegi in nove dejavnosti ter predvidena potek in
faznost posegov v prostor na posameznih delih obravnava‑
nega območja.
Pri projektiranju je treba upoštevati:
– vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilni‑
ki, ter še posebej določila Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni
list RS, št. 17/06 in 59/07), ki velja za območje MOL,
– interni dokument JP Vodovod – Kanalizacija TIDDOl
– projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega vodovo‑
dnega sistema,
– vodovodi naj potekajo v dostopnih javnih površinah
in intervencijskih poteh, tako da je omogočeno vzdrževanje
omrežja in priključkov,
– posebno pozornost je treba posvetiti racionalni oskrbi z
vodo; pri načrtovanju izrabe prostora je treba za obstoječe in
predvidene javne vodovode na območju tras vodovodov zago‑
toviti predpisane varovalne pasove oziroma odmike od ostalih
objektov in naprav.
Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba
zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za priklju‑
čitev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
4. Plinovod
Na območju OPPN je predvidena oskrba objektov z ze‑
meljskim plinom. V območju urejanja je nizkotlačno plinovodno
omrežje zgrajeno v celoti.
Za potrebe ogrevanja, priprave tople sanitarne vode, kuhe
in tehnologije se morajo vse stavbe v območju priključiti na
sistem oskrbe z zemeljskim plinom, razen v primeru uporabe
obnovljivih virov energije (sončna energija, biomasa, bioplin,
geotermalna energija ...).
5. Elektroenergetsko omrežje
Objekti v območju OPPN bodo priključeni na obstoječe
NN elektroenergetsko omrežje, ki ga bo treba delno dograditi.
Trasa za izgradnjo elektrokabelske kanalizacije, ki bo omogoči‑
la priključitev novo predvidenih stavb v območju, je predvidena
v cesti C2.
Če bi se v fazi izdelave projektne dokumentacije pokazala
potreba po bistveno višji priključni moči od obstoječe, bo treba
v območju OPPN izvesti dopolnilno elektrifikacijo v skladu s
pogoji in v soglasju s podjetjem Elektro Ljubljana. Kolikor bo
zaradi dopolnilne elektrifikacije potrebna postavitev nove trans‑
formatorske postaje je njena lokacija predvidena na zemljišču
s parcelno št. 110/1, k.o. Karlovško predmestje.
Pred izdelavo posameznih projektnih dokumentacij za
pridobitev gradbenega dovoljenja in pred izdajo gradbenega
dovoljenja oziroma dovoljenj mora investitor pridobiti soglasje
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za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični po‑
goji in parametri priklopa.
Pred izvedbo priključka mora investitor skleniti pogodbo o
priključitvi objekta na elektroenergetsko omrežje.
7. Telekomunikacijsko omrežje
V območju OPPN je obstoječe telekomunikacijsko omrež‑
je. Novo predvidene stavbe bodo priključene nanj preko obsto‑
ječe hišne centrale v stavbi z oznako O2.
Na obravnavanem območju bo zgrajeno najsodobnejše
optično telekomunikacijsko omrežje. V cestah z oznakama C1
in C2 je predviden koridor za gradnjo TK kabelske kanalizacije.
Notranjo inštalacijo in dovodne omarice je treba izvesti tako, da
bo mogoča izvedba priključka, ki bo uporabnikom omogočal
vse telekomunikacijske storitve neodvisno od vrste dovodnega
prenosnega medija.
8. Javna razsvetljava
Vse javne površine je treba ustrezno osvetliti. Vzdolž cest
C1 in C2 je predvidena izvedba javne razsvetljave. Svetlobna
telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energetske
učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo.
Osvetlitev zunanjih površin ob stavbah v območju OPPN
mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.
Komunalna ureditev je razvidna iz grafičnega načr‑
ta št. 4.7. »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.
IX. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
24. člen
(program opremljanja zemljišč za gradnjo)
1. Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Pro‑
gram opremljanja stavbnih zemljišč za območje Salezijanskega
zavoda Rakovnik, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod
d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 6679 v
maju 2009.
2. Podlage za odmero komunalnega prispevka:
– skupni stroški gradnje nove komunalne opreme znašajo
363.787,53 EUR;
– obračunski stroški za novo komunalno opremo so sku‑
pni stroški gradnje nove komunalne opreme (363.787,53 EUR)
zmanjšani za druge vire financiranja (61.423,68 EUR),
ki so predvideni za ureditev križišča na Rakovniški cesti
(C/C1. Obračunski stroški za novo komunalno opremo znaša‑
jo 302.363,85 EUR;
– obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
znašajo 708.111,95 EUR;
– obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti
obračunskih stroškov za novo komunalno opremo in obra‑
čunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo ter znašajo
1.010.475,81 EUR;
– obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na
kvadratni meter parcele, znašajo 118,24 EUR/m2 (od tega
35,38 EUR za novo komunalno opremo in 82,86 EUR/m2 za
obstoječo komunalno opremo). Obračunski stroški komunalne
opreme, preračunani na kvadratni meter neto tlorisne površi‑
ne, znašajo 108,53 EUR/m2 (od tega 32,47 EUR/m2 za novo
komunalno opremo in 76,06 EUR/m2 za obstoječo komunalno
opremo). Preračun obračunskih stroškov po posamezni komu‑
nalni opremi je v programu opremljanja;
– obračunska območja za novo komunalno opremo so
enaka parcelam načrtovanih objektov v prostorskih enotah
P1, P2 in P3; P1/1 in C/2, P2/1, P2/2, P2/3, P3/3, P2/4 – pri‑
padajoči del;
– obračunska območja za obstoječo sekundarno komu‑
nalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 6. Obra‑
čunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so
vsa obračunska območja z oznako MOL mesto. Obračunska
območja z oznako 6 in MOL mesto so določena na podlagi
strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za ob‑
stoječo komunalno opremo: Določitev obračunskih območij
in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova
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64, Ljubljana, avgust 2005, ki so na vpogled na Oddelku za
ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka:
razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne povr‑
šine je 0,3: 0,7. Faktor dejavnosti je za vse objekte 1. Olajšav
za zavezance ni;
– v vseh stroških je vključen DDV;
– za indeksiranje stroškov se uporabi povprečni letni
indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Izhodiščni datum za
indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja;
– kolikor bodo površine parcele in/ali neto tlorisnih površin
objektov večje/manjše od navedenih v programu opremljanja,
se obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo po‑
večajo oziroma zmanjšajo skladno z izračunom v programu
opremljanja;
– pri odmeri komunalnega prispevka se upošteva zmanj‑
šanje komunalnega prispevka zaradi že poravnanih obveznosti
obstoječih objektov, ki so predvideni za rušenje.
25. člen
(pogodba o opremljanju)
Investitor in Mestna občina Ljubljana v skladu s progra‑
mom opremljanja skleneta pogodbo o opremljanju, v kateri se
določijo obveznosti investitorja pri izvedbi objektov, ki so v jav‑
no korist. Investitor mora skladno s pogodbo urediti vse javne
površine na območju OPPN in opremiti zemljišče s komunalno
in energetsko infrastrukturo ter jih neodplačno prenesti na
Mestno občino Ljubljana.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
26. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
V času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nad‑
zor, vključno z rednim opazovanjem stanja obstoječih objektov
v območju OPPN in v njegovem vplivnem območju.
Investitor mora pri projektiranju in v času gradnje upo‑
števati veljavni pravilnik glede učinkovite rabe energije v stav‑
bah.
Pred začetkom gradnje mora investitor pri upravljavcih
naročiti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov in naprav ter
zagotoviti nadzor v času izvajanja del v njihovi bližini.
Morebitne poškodbe obstoječih objektov, infrastrukture
in naprav ter zunanje ureditve, nastale zaradi gradnje, mora
investitor sanirati na lastne stroške.
27. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
1. Brutotlorisne površine (BTP)
Pri BTP novo predvidenih stavb (N1, N2, N3, N4, N5 in
N6) so dopustna le odstopanja navzdol.
2. Gradbene meje
– GM na severozahodni strani stavbe N3 lahko odstopa
zaradi prilagajanja dejanskemu stanju na terenu; GM mora biti
poravnana s severozahodno fasado stavbe O1;
– GMP na zahodni strani stavbe N5 lahko odstopa zaradi
prilagajanja dejanskemu stanju na terenu; GMP mora biti po‑
ravnana z zahodno fasado stavbe O2;
– preko GM1N lahko na severozahodni strani stavbe N3
segajo svetlobniki, vendar ne smejo presegati GM;
– GM na jugozahodni strani stavb N3 in N4 se lahko po‑
makne proti jugozahodu za debelino fasadne obloge, vendar
ne več kot za 0,30 m;
– zaradi pomika GM se posledično spremeni največja
dopustna zunanja tlorisna dimenzija stavbe;

Št.

64 / 10. 8. 2009 /

Stran

9159

– preko gradbenih mej lahko pri stavbah N1 in N3 segajo
nadstreški, napušči in senčila, vendar ne za več kot 1,5 m;
– preko GM lahko na jugozahodni strani stavbe N2 sega
povezovalni hodnik med stavbama N2 in N3. Širina pove‑
zovalnega hodnika je lahko največ 3,00 m, dolžino je treba
prilagoditi razdalji med stavbama N2 in N3;
– na jugozahodni strani lahko preko GM stavbe N4 sega‑
jo napušči in senčila, vendar ne za več kot 1,00 m;
– preko GM lahko na jugovzhodni strani stavbe N4 sega
povezovalni hodnik med stavbama N4 in N5. Povezovalni
hodnik bo izveden pod stopnicami ob stavbi N5, njegova širina
je lahko največ 3,00 m.
3. Višinski gabariti
KZ pri stavbi N4 lahko odstopa zaradi prilagajanja koti
zunanje ureditve ob stavbi O3. Nad koto H max je pri stavbi
N5 dopustna izvedba tehničnih naprav in dostopov za vzdrže‑
vanje strehe, ki pa morajo biti od jugozahodnega in jugovzho‑
dnega roba fasade odmaknjeni vsaj 4 m.
4. Višinska regulacija terena in višinska kota pritličja
Odstopanja pri višinski regulaciji terena so lahko do
±0,50 m. Odstopanja pri višinskih kotah pritličij so lahko do
±0,20 m.
5. Parcelacija
Na mestih, kjer parcelne meje potekajo po fasadah ob‑
stoječih stavb, se koordinate za zakoličbo teh parcelnih mej
lahko spremenijo zaradi prilagoditve dejanskemu stanju na
terenu.
6. Komunalni vodi, objekti in naprave
Odstopanja pri trasah komunalnih in energetskih vodov
ter naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. Dopustne so
spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov
zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora. V
skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunal‑
nih vodov, ki jih v fazi priprave OPPN ni bilo mogoče predvideti.
XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
28. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po
prenehanju veljavnosti OPPN so dopustna redna in investi‑
cijsko-vzdrževalna dela in rekonstrukcije, s katerimi se ne
spreminjajo zunanji gabarit, fasadni plašč ali konstrukcijska
zasnova stavb. Dovoljene so tudi spremembe namembnosti
v okviru dejavnosti, ki so dopustne za posamezno stavbo na
obravnavanem območju.
XII. KONČNE DOLOČBE
29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila
Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plan‑
sko celoto V1 Rudnik (Uradni list SRS, št. 6/88 in 18/88, in
Uradni list RS, št. 40/92, 9/95, 11/95, 63/99, 28/00, 102/00 in
85/02 – odl. US) na območju, ki ga obravnava OPPN.
30. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostavi Ljubljana Vič - Rud
nik,
– Četrtni skupnosti Rudnik.
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31. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2007-43
Ljubljana, dne 6. julija 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3028.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1
Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3
Opekarna Črnuče

Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrto‑
vanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine
Ljubljana na 30. seji dne 6. 7. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna,
BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare
Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče (v nadaljevanju: OPPN),
ki vsebuje:
– območje OPPN;
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor‑
skih ureditev;
– načrt parcelacije;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve;
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave;
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
– program opremljanja zemljišč za gradnjo;
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen
(prostorske ureditve, načrtovane z OPPN)
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogo‑
je za gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih površin ter zelenih
in parkovnih površin, pogoje za ureditev prostorov za igro otrok,
pogoje za prestavitev in ureditev bajerja ter gradnjo prometne,
energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
Sestavni deli OPPN so:
I.
Besedilo odloka
II.
Grafični del, ki obsega naslednje grafič‑
ne načrte:
1.
Načrt namenske rabe prostora
1.1. Izsek iz dolgoročnega plana
M 1:5000

3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora
Načrt območja z načrtom parcelacije
Katastrski načrt s prikazom območja
OPPN
Geodetski načrt s prikazom območja
OPPN
Načrt obodne parcelacije, parcelacije
zemljišč na katastrskem načrtu
Načrt obodne parcelacije, parcelacije
zemljišč na geodetskem načrtu
Površine, namenjene javnemu dobru, na
katastrskem načrtu
Površine, namenjene javnemu dobru, na
geodetskem načrtu
Načrt arhitekturnih, krajinskih in obliko‑
valskih rešitev prostorskih ureditev
Ureditvena situacija – nivo pritličja
Ureditvena situacija – nivo strehe
Ureditvena situacija – nivo 1. kleti
Ureditvena situacija – nivo 2. kleti
Značilni prerezi in pogledi
Prikaz priključevanja objektov na javno
infrastrukturo
Prometnotehnična situacija in idejna vi‑
šinska regulacija
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami

M 1:1000
M 1:1000
M 1: 500
M 1:1000
M 1:500
M 1:1000
M 1:500

M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

4. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega plana,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. program opremljanja zemljišč za gradnjo,
7. povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti,
Mojca Kalan Šabec s.p, Ljubljana, pod številko projekta UP
07-038 v juniju 2009.
II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(območje OPPN)
1. Obseg
Območje OPPN obsega zemljišče s parcelno številko
567/1 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 567/6, 567/4,
982/16 in 982/30, vse k.o. Črnuče.
Površina območja OPPN znaša 34.534 m2.
2. Meja
Meja območja OPPN poteka v k.o. Črnuče. Od toč‑
ke TM0 poteka meja po severni in vzhodni meji zemljišča s
parc. št. 567/1 in se nadaljuje po jugovzhodni meji zemljišča
s parcelno št. 567/6 in preko zemljišča s parc. št. 982/16 do
točke TM1. Od točke TM1 do točke TM2 poteka meja po seve‑
rovzhodnem delu zemljišča s parc. št. 982/30, preko zemljišča
s parc št. 567/4, naprej po severovzhodnem delu zemljišča s
parc. št. 982/30 in preko zemljišča s parc. št. 567/6. Od točke
TM2 dalje poteka meja po severozahodni meji zemljišča s
parc. št. 567/6 in 567/1 do izhodiščne točke TM0.
Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordina‑
tami lomnih točk obodne parcelacije.
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Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načr‑
tov št. 3.1. »Katastrski načrt s prikazom območja OPPN«
in št. 3.3. »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na
katastrskem načrtu«.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Območje OPPN se navezuje na sosednje enote urejanja
prostora po obstoječih obodnih cestah in peš komunikacijah.
Dovoz v območje OPPN je predviden po Cesti Ceneta Štupar‑
ja, na katero so priključene dovozne ceste do objektov. Postaja
mestnega potniškega prometa se nahaja ob Cesti Ceneta
Štuparja, v neposredni bližini območja OPPN.
Po zahodnem in južnem robu območja potekata obstoječa
komunalna in energetska infrastruktura, na kateri bodo priklju‑
čeni predvideni objekti.
Predvidene ureditve so zasnovane tako, da omogočajo
poznejšo rekonstrukcijo Ceste Ceneta Štuparja v dvopasovno
cesto z obojestranskim hodnikom za pešce in drevoredom ob
severni strani ceste.
V osrednjem delu območja OPPN bo v sklopu stanovanj‑
skega bloka urejen vrtec.
V vzhodnem delu območja OPPN je predvidena gradnja
doma starejših občanov, ki bo namenjen širšemu območju. Juž‑
no od njega je načrtovana javna parkovna površina z bajerjem.
Parkovna ureditev bo funkcionalno povezana s sosednjimi ob‑
močji s Cesto Ceneta Štuparja ter z obstoječimi in predvidenimi
pešpotmi. Stanovanjski blok v neposredni bližini doma starejših
občanov bo namenjen oskrbovanim stanovanjem.
V vzhodnem delu območja OPPN je predvidena tudi
ureditev bajerja, ki bo deloval kot zadrževalnik zalednih vod
za širše območje. Za iztok vode iz bajerja bo treba zgraditi nov
odvodnik do Črnušnice.
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
so razvidni iz grafičnega načrta št. 2.1. »Vplivi in povezave s
sosednjimi enotami urejanja prostora«.
8. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin ter bajerja.
9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

nov;

1. Prostorske enote
Območje OPPN je razdeljeno na tri prostorske enote:
P1 – površine, namenjene gradnji stanovanjskih blokov;
P2 – površine, namenjene gradnji doma starejših obča‑

P3 – površine, namenjene ureditvi parka z bajerjem.
Prostorske enote so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.1.
»Katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in št. 3.2. »Ge‑
odetski načrt s prikazom območja OPPN«.
2. Namembnost
Dopustna je gradnja objektov z naslednjo namembno‑
stjo:
Prostorska enota P1
11221 Tri- in večstanovanjske stavbe
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskoval‑
no delo, od tega stavbe za predšolsko vzgojo, jasli, vrtci
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12420 Garažne stavbe v kleti objektov; v kleti so dopustne
tudi shrambe in tehnični prostori.
Prostorska enota P2:
11300 Domovi za starejše osebe.
3. Zazidalna zasnova
Prostorska enota P1
V prostorski enoti P1 je predvidenih deset večstanovanj‑
skih objektov A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 in E. V enem
izmed njih so predvidena oskrbovana stanovanja, v drugem
pa je načrtovan vrtec. Objekti so prostostoječi in so postavljeni
v štirih lomljenih vrstah tako, da je zagotovljena prehodnost
območja v smeri sever-jug. Smer pozidave je severovzhod-ju‑
gozahod in sledi konfiguraciji terena. Med objekti so oblikovane
proste površine s pešpotmi, ki povezujejo prostorsko enoto s
predvidenim parkom v prostorski enoti P3. Pod objekti so na‑
črtovane podzemne garaže.
Nivoji posameznih prostorskih enot se znižujejo v smeri
od zahoda proti vzhodu, temu in okoliški pozidavi mora biti
prilagojena tudi nova pozidava. Višina posameznih objektov je
delno P+2, delno P+4.
Prostorska enota P2
V prostorski enoti P2 je predvidena gradnja doma starej‑
ših občanov. Postavitev objekta, njegova zalomljena tlorisna
zasnova in višina objekta P+4 sledijo delno konfiguraciji terena
in delno pozidavi v prostorski enoti P1, tako da jo oblikovno in
funkcionalno zaključujejo. Ob objektu so oblikovane proste po‑
vršine s pešpotmi, ki povezujejo objekt s predvidenim parkom
v prostorski enoti P3 in z okolico.
Prostorska enota P3
V prostorski enoti P3 je predvidena ureditev parkovne
površine z bajerjem.
4. Zasnova zunanje ureditve
Zunanja ureditev območja OPPN mora biti izvedena skla‑
dno z načrtom krajinske arhitekture, ki mora biti izdelan v po‑
stopku priprave projektne dokumentacije.
Prostorska enota P1
V prostorski enoti P1 je teren preoblikovan v platoje, ki
se blago spuščajo proti vzhodu. Ob stanovanjskih objektih
so predvidene površine za stanovalce, ki bodo urejene kot
igralne ploščadi ali kot zelene površine. Po obodu prostorske
enote in v smeri sever-jug potekajo pešpoti, ki so urejene tudi
kot poti za intervencijska vozila. Predvidena je tudi peš pove‑
zava z ureditvami na severni strani območja OPPN. Neposre‑
dno ob objektih so načrtovani zasebni vrtovi, ki so med seboj
ločeni z ograjami in manjšimi shrambami za orodje. Ob vrtcu
je predvidena ograjena površina za igro otrok. Na južnem
robu prostorske enote so urejena odjemna mesta za smeti
in parkirišče z dovozom s Ceste Ceneta Štuparja. Parkirna
mesta na severni strani parkirišča in zbirna mesta za smeti
so pokrita s pergolami ali z nadstrešnicami. Po severnem
robu prostorske enote je na severni strani pešpoti predvidena
izvedba opornih zidov.
Prostorska enota P2
V prostorski enoti P2 je teren oblikovan v dveh nivojih. Za‑
hodni del se višinsko navezuje na zunanjo ureditev ob bajerju in
je urejen kot parkovna površina, zasajena z drevjem in grmov‑
nicami. Severni del, ki je namenjen oskrbovancem doma, je v
delu ograjen in nivojsko navezan na teraso nad pritlično etažo
doma. Po obodu prostorske enote potekata pešpoti, ki povezu‑
jeta območje s sosednjimi prostorskimi enotami in območji. Na
vzhodni strani doma je predviden uvoz v podzemno parkirišče z
dovozom s ceste C2. Ob domu so predvideni oporni zidovi.
Prostorska enota P3
V prostorski enoti P3 je predvidena ureditev javne parkov‑
ne površine z bajerjem. V sklopu zelenih površin je dopustna
ureditev igralne ploščadi za igre z žogo. Bajer je treba sanirati
in mu opredeliti primerno rabo. Dopustna je ureditev okrasnega
ribnika, rekreacijskega jezera ter sekundarnega ali nadome‑
stnega biotopa.
Preko bajerja sta dopustni izvedba lesenih brvi in izvedba
dostopa do doma starejših občanov.
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Na 5-metrskem priobalnem zemljišču ob bajerju sta do‑
pustni ureditev bregov in zelenih površin ob bajerju ter izvedba
dostopov do vodne površine v tlakovani ali leseni izvedbi.
Na vzhodnem robu prostorske enote je predvidena izved‑
ba dovozne ceste, ki bo delno segala na priobalno zemljišče ob
bajerju. Med cesto in bajerjem mora biti najmanj 1,50 m zelene
površine. Višinska razlika terena na vzhodnem delu območja je
premoščena z ozelenjenimi brežinami.
Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta raz‑
vidni iz grafičnega načrta št. 4.1. »Ureditvena situacija – nivo
pritličja«.
10. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
V območju OPPN je dovoljena postavitev naslednjih eno‑
stavnih objektov:
– skulpture in druge prostorske inštalacije;
– vodnjaki in okrasni bazeni;
– spominska obeležja.
Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomo‑
žnih infrastrukturnih objektov v skladu z določili, ki so oprede‑
ljena v 19. in 20. členu tega odloka.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Oblikovni princip ter izbor materialov in barv morata biti
za vse objekte v posamezni prostorski enoti usklajena. Obli‑
kovna zasnova objektov mora odražati njihovo programsko
raznolikost.
Fasade objektov morajo biti zasnovane sodobno ter s
kakovostnimi in trajnimi materiali.
Strehe so lahko ravne ali pod blagim naklonom, v tera‑
snem delu pohodne ali zazelenjene. Nad pohodnimi terasami
so dopustne pergole ali stekleni nadstreški.
Pri domu starejših občanov mora biti del pritličja, ki sega
izven gabarita višjih etaž, na severni strani vkopan. Streho
nad pritličjem je treba višinsko in oblikovno povezati z zunanjo
ureditvijo na severni strani prostorske enote P2.
Ograje igrišča vrtca, zasebnih vrtov in balkonov, pergole,
shrambe za orodje in nadstrešnice morajo biti oblikovane eno‑
tno oziroma oblikovno usklajene. Razmejitev med zasebnimi
vrtovi in skupnimi površinami je načrtovana z živo mejo z
višino do 1,50 m. Na meji med dvema zasebnima vrtovoma so
dopustne ograje oziroma predelne stene z višino do 2,00 m.
Namesto predelne stene je dopustna tudi izvedba shrambe s
površino do 4,0 m2. Predelne stene ali shrambe med zasebnimi
vrtovi so lahko kovinske, lesene ali iz fasadnih plošč.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje
za ureditev zunanjih površin:
– za zunanjo ureditev prostorskih enot P1, P2 in P3 mora
biti izdelan načrt krajinske arhitekture;
– parkovne površine morajo biti zasajene z avtohtonim
drevjem in grmovnicami. V območju OPPN je treba zasaditi
vsaj 25 dreves na hektar;
– parkovna ureditev v prostorski enoti P3 mora biti funk‑
cionalno navezana na prostorski enoti P1 in P2 ter na Cesto
Ceneta Štuparja;
– ploščadi in pešpoti morajo biti tlakovane, opremljene z
mikro urbano opremo in primerno osvetljene;
– vse ureditve morajo omogočiti dostop funkcionalno ovi‑
ranim ljudem;
– počivališča, prostori za igro otrok in elementi urbane
opreme morajo biti oblikovno usklajeni;
– pod igrali na igralnih ploščadih mora biti ustrezna na‑
menska površina, ki preprečuje poškodbe ob padcu;
– v prostorski enoti P1 je treba na eno stanovanje zago‑
toviti 15 m2 zelenih površin, od tega najmanj 7,5 m2 površin

Uradni list Republike Slovenije
za potrebe mlajših otrok in za počitek stanovalcev ter najmanj
5,0 m2 površin za potrebe večjih otrok. V te površine ne smejo
biti vključene površine zasebnih vrtov;
– za potrebe vrtca je treba zagotoviti 1800 m2 zunanjih
površin za igro otrok;
– nepokrite parkirne površine na nivoju terena je treba
ozeleniti, na štiri nepokrita parkirna mesta je treba zasaditi
vsaj eno drevo;
– intervencijske poti izven vozišč je treba izvesti na način,
ki dopušča ustrezno tlakovanje ali ozelenitev;
– višinske razlike terena morajo biti premoščene z breži‑
nami ali z opornimi zidovi z višino do 1,0 m. Izjemoma so oporni
zidovi ob severni parcelni meji, ob sprehajalni poti na severni
strani območja, ob pokritih parkiriščih ob cesti C1 in ob uvozu
v garažo doma lahko višji;
– oporni zidovi morajo biti ozelenjeni;
– višinska razlika med pešpotjo na severni strani območja
in med raščenim terenom mora biti premoščena v kaskadah:
na severni strani poti je dopustna izvedba betonskega ali zi‑
danega opornega zidu z višino od 0,50 do 1,50 m; ob severni
in severovzhodni meji območja OPPN je predvidena izvedba
betonskega opornega zidu z višino od 0,50 m do 2,40 m; med
opornima zidovoma mora biti ozelenjena terasa, široka najmanj
2,00 m. Na njej morajo biti posajene popenjavke, ki se bodo
spuščale na nižje ležeči oporni zid, ter drevesa in grmovnice,
ki bodo prekrivali višje ležeči oporni zid. Nad višje ležečim
opornim zidom je predvidena varovalna žičnata ograja z višino
do 1,20 m;
– višinska razlika med zunanjo ureditvijo ob večstanovanj‑
skih objektih in nivojem parkirišč mora biti premoščena z opor‑
nim zidom z višino največ 1,50 m. Na opornem zidu je predvi‑
dena nosilna konstrukcija pergole nad parkirnimi mesti. Višina
pergole, merjena od kote parkirišč, je lahko največ 2.5 m;
– bajer mora biti obdelan celostno;
– objekti na vodnem in priobalnem zemljišču morajo biti
načrtovani in izvedeni tako, da bodo varni v vseh hidroloških po‑
gojih ter da bodo imeli čim manjši vpliv na režim in stanje voda;
– svetla odprtina premostitvenih objektov (most, brv) mora
zagotavljati pretočnost za 100-letne visoke vode z zagotovitvijo
0,5 m varnostne višine med gladino in spodnjim robom nosilne
konstrukcije;
– pri ureditvi bajerja je treba upoštevati usmeritve strokov‑
nih podlag »Hidrološko hidravlična študija za območje opušče‑
nega glinokopa v Črnučah«, številka projekta 646-FR/07 ki jo je
izdelal Inženiring za vode, d.o.o., Ljubljana, v februarju 2008,
dopolnjeno v maju 2009 in usmeritve poročila »Ugotovitev stanja
v upoščenem glinokopu v Črnučah«, ki ga je izdelalo podjetje
Limnos d.o.o., Brezovica, v marcu 2008, ter Poročilo Usmeri‑
tve za biologijo v Črnuškem bajerju glede na predlog naloge:
Občinski podobni prosotorski načrt za del območja urejanja BS
6/4-1 Gmajna in območje urejanja BR 6/1 Stare Črnuče, ki ga je
izdelalo podjetje Inženiring za vode, d.o.o., v maju 2009;
– po izvedbi bajerja oziroma pred pridobitvijo uporabnega
dovoljenja za katerokoli objekt v območju OPPN morata biti,
v skladu z Zakonom o vodah in Pravilnikom o določitvi meje
vodnega zemljišča, izvedena odmera vodnega zemljišča in
določen status tega vodnega zemljišča.
13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
1. Regulacijski elementi
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente,
ki imajo naslednji pomen:
– gradbena meja pritličja (GMP) je linija, ki je novo gra‑
jene stavbe v nivoju pritličja ne smejo preseči, lahko se je
dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjene od nje
v notranjost;
– gradbena meja kleti (GMK) je linija, ki je novo grajene
stavbe v nivoju kleti ne smejo preseči, lahko se je dotikajo z
zunanjo linijo nosilne konstrukcije ali pa so odmaknjene od nje
v notranjost;
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– meja priobalnega zemljišča (PZ) omejuje 5 m širok pas,
merjeno od zgornjega roba brežine bajerja. Na priobalnem
zemljišču gradnja stavb ni dopustna. Dovoljena je gradnja
objektov javne komunalne in druge infrastrukture ter priključkov
na javno infrastrukturo;
– regulacijska linija (RL) razmejuje površine, namenjene
javni rabi, od površin, namenjenih zasebni rabi.
Regulacijski elementi so razvidni iz grafičnih načr‑
tov št. 4.1. »Ureditvena situacija – nivo pritličja« in 4.2. »Uredi‑
tvena situacija – nivo strehe«.
2. Tlorisni gabariti
Izvedba kleti je dopustna znotraj gradbene meje kleti
(GMK).
Prostorska enota P1
Objekti nad terenom imajo naslednje tlorisne dimenzije:
Objekta A1 in A2:
pritličje, prvo in drugo nadstropje:
tretje in četrto nadstropje
Objekti B1, B2 in B3:
pritličje in prvo nadstropje, drugo nadstropje:
Tretje in četrto nadstropje
Objekta C1 in C2:
pritličje, prvo in drugo nadstropje:
tretje in četrto nadstropje:
Objekta D1 in D2:
pritličje, prvo in drugo nadstropje:
tretje in četrto nadstropje:
Objekt E:
pritličje, prvo in drugo nadstropje:
tretje in četrto nadstropje
Prostorska enota P2
Dom starejših občanov
Pritličje:
– severni del pritličja mora biti znotraj gradbene meje pritličja (GMP)
– južni del pritličja
– prvo, drugo, tretje in četrto nadstropje

3. Višinski gabariti
Višina objekta se meri od kote zaključnega tlaka v pri‑
tličju stavbe in je določena z najvišjo točko venca. Nad njo je
dopustno postaviti tehnične naprave za obratovanje stavbe in
izhode na streho.
Prostorska enota P1
Vsi objekti so podkleteni z dvema ali tremi kletmi in po
višini razgibani.
Višine posameznih delov objektov so P+2 in P+4; višina
venca je 15,60 m.
Prostorska enota P2
Dom starejših občanov:
Višina stavbe je K+P+4, višina venca je 18,30 m.
4. Višinske kote terena in pritličja
Zunanja ureditev bo prilagojena višinskim kotam okoliške‑
ga terena, kotam pritličij objektov in višinskim potekom pešpoti
po robu in znotraj območja.
Kote urejenega terena v prostorskih enotah:
P1:
od 306,00 m. n. v. do 299,50 m. n. v.
P2:
od 303,50 m. n. v. do 299,50 m. n. v.
P3:
od 302,08 m. n. v. do 298,00 m. n. v.
Kote pritličij stavb:
Stavbi D1 in D2:
305,15 m. n. v.
Stavbi B1 in C1:
304,65 m. n. v.
Stavbe B2, C2 in B3:
304,15 m. n. v.
Stavbe A1, A2 in E:
303,65 m. n. v.
Dom starejših občanov:
299,65 m. n. v.

19,00 m x 35,80 m
19,00 m x 24,70 m
19,00 m x 24,90 m
19,00 m x 16,70 m
19,00 m x 40,90 m
19,00 m x 24,70 m
19,00 m x 24,90 m
19,00 m x 16,70 m
19,00 m x 27,80 m
19,00 m x 19,60 m

19,50 m x 48,20 m
22,40 m x 48,80 m + 22,40 m x 29,50 m

Idejne višinske kote terena so razvidne iz grafičnega
načrta št. 4.7. »Prometnotehnična situacija in idejna višinska
regulacija«.
5. Kapacitete območja
Površina območja OPPN je 34.534 m2.
Prostorska enota P1
Površina prostorske enote:
21.168 m2
BTP nad nivojem terena
največ 27.400 m2 BTP
(vključno z vrtcem):
kletnih etaž: 15.510 m2
število oddelkov vrtca:
6
BTP vrtca
850 m2
največ 250, od tega
število stanovanjskih enot
najmanj 27 oskrbovanih
(vključno z oskrbovanimi stanova‑
stanovanj
nji):
Prostorska enota P2
Površina prostorske enote:
6.150 m2
BTP nad nivojem terena:
8.500 m2
Število oskrbovancev:
160
Prostorska enota P3
Površina prostorske enote:
7.216 m2
Površina bajerja:
2.480 m2
Bruto tlorisna površina (BTP) nad nivojem terena je
skupna površina vseh tlorisnih etaž objekta nad nivojem
terena brez tlorisnih površin, ki so obdane z elementi, kot so
npr. parapeti, venci, ograje, in niso pokrite, tako kot odprti
balkoni.
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IV. NAČRT PARCELACIJE
14. člen
(načrt parcelacije)
Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, na‑
menjene gradnji:
Prostorska enota P1
P1/1: parcela, namenjena gradnji pločnika, ki obsega dele
zemljišč s parc. št. 567/6 in 567/1, k.o. Črnuče. Površina P1/1
meri 169 m2.
P1/2: parcela, namenjena gradnji objektov D1, D2, C1
in B1, ki obsega dele zemljišč s parc. št. 567/1, 567/6, 567/4,
982/30, k.o. Črnuče. Površina P1/2 meri 8.414 m2.
P1/3: parcela, namenjena gradnji objektov B3, C2, B2, E,
A2, in A1, ki obsega dele zemljišč s parc. št. 567/1, 567/6, 567/4,
987/30, 982/16, k.o. Črnuče. Površina P1/3 meri 12.302 m2.
P1/4: parcela, namenjena gradnji skupnega uvoza do
P1/2 in P1/3, ki obsega dele zemljišč s parc. št. 567/4, 982/30,
k.o. Črnuče. Površina P1/4 meri 190 m2.
P1/5: parcela, namenjena rezervatu ceste, ki obsega dela
zemljišč s parc. št. 982/30 in 567/4, k.o. Črnuče. Površina P1/5
meri 84 m2.
P1/6: parcela, namenjena rezervatu ceste, ki obsega dela
zemljišč s parc. št. 982/30 in 567/4, k.o. Črnuče. Površina P1/6
meri 9 m2.
Prostorska enota P2
P2/1: parcela, namenjena gradnji objekta doma starejših
občanov, ki obsega dele zemljišč s parc. št. 567/6 in 567/1, k.o.
Črnuče. Površina P2/1 znaša 6.150 m2.
Prostorska enota P3
P3/1: parcela, namenjena ureditvi parkovne površine z
bajerjem, ki obsega dele zemljišč s parc. št. 567/1, 567/6,
982/16, 982/30, k.o. Črnuče. Površina P3/1 znaša 6.263 m2.
P3/2 parcela, namenjena gradnji ceste C2 in parkirišč,
ki obsega dela zemljišč s parc. št. 567/6, 982/16, k.o. Črnuče.
Površina P3/2 znaša 938 m2.
P3/3: parcela, namenjena rezervatu ceste, ki obsega dela
zemljišč s parc. št. 982/30 in 982/16, k.o. Črnuče. Površina
P3/3 meri 15m2.
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss–Krueger‑
jevem koordinatnem sistemu in so sestavni del obrazložitve
odloka.
Parcelacija zemljišč in geokoordinate točk parcelacije so
razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.3. »Načrt obodne parcelacije,
parcelacije zemljišč na katastrskem načrtu« in št. 3.4. »Načrt obo‑
dne parcelacije, parcelacije zemljišč na geodetskem načrtu«.
15. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)
Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo dele ze‑
mljišč s parc. št. 567/1, 567/6, 982/16, in 982/30, k.o. Črnuče,
in merijo 6.540 m2.
Površine, namenjene javnemu dobru, so razvidne iz gra‑
fičnih načrtov št. 3.5. »Površine, namenjene javnemu dobru, na
katastrskem načrtu« in št. 3.6. »Površine, namenjene javnemu
dobru, na geodetskem načrtu«.
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
16. člen
(etapnost gradnje)
V območju OPPN je gradnjo objektov s pripadajočo zuna‑
njo ureditvijo ter prometno, komunalno in energetsko infrastruk‑
turo mogoče izvajati fazno, v zaključenih etapah. Zaključena
etapa je gradnja objektov in vse pripadajoče zunanje ureditve
na posamezni parceli, namenjeni gradnji.
Posamezne etape se lahko izvajajo tudi sočasno.
Pogoja za začetek gradnje sta ureditev bajerja v prostor‑
ski enoti P3 in izvedba odvodnika.
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VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
17. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov
ter ohranjanje narave)
1. Splošno
V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevar‑
stvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja.
2. Varstvo vode in podzemne vode
Pri urejanju območja in izvajanju dejavnosti na območju
OPPN je treba uporabljati transportna sredstva, stroje in napra‑
ve, ki so tehnično brezhibni.
Pri urejanju območja je dovoljena uporaba samo tistih
materialov, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti
za okolje.
Vozne in parkirne površine morajo biti izvedene z vodo‑
tesno utrditvijo, ograjene z betonskimi robniki in nagnjene proti
iztokom, ki morajo biti opremljeni s peskolovi in lovilniki olj.
Očiščene padavinske odpadne vode je treba odvajati v
bajer. Vode iz bajerja se bodo preko odvodnika kontrolirano
stekale v vodotok Črnušnica.
Pri ureditvi sistema odvajanja odpadnih voda je treba
dosledno upoštevati določila Uredbe o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05 in 45/07).
Načrtovanje in izvajanje ureditev je treba izvajati v skladu
z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodono‑
snika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04 in 7/06) in
Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja
(Uradni list RS, št. 64/04 in 5/06).
Območje OPPN se nahaja v širšem vodovarstvenem ob‑
močju za vodno telo Ljubljanskega polja z oznako VVO III.
Objekti in naprave morajo biti grajeni nad srednjo gladino
podzemne vode. Izjemoma je dovoljena gradnja, če se tran‑
smisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več
kakor 10 odstotkov. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba
drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno
soglasje. Izvedba kletnih etaž in vseh utrjenih voznih površin
mora biti vodotesna. K vsem posegom v območje je treba pri‑
dobiti vodno soglasje.
Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih
nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.
V objektih je prepovedano skladiščenje nevarnih snovi.
V zemeljske nasipe in tampone ni dovoljeno vgrajevati
materialov, ki bi lahko (z izpiranjem, izluženjem ipd.) onesnažili
podzemno vodo.
Kota pritličja objektov mora biti dvignjena vsaj 50 cm nad
koto visokih voda s povratno dobo 100 let. Pri projektiranju
je treba upoštevati Hidrološko-hidravlično študijo za območje
opuščenega glinokopa v Črnučah št. 646-FR/07, februar 2008,
dopolnjeno v maju 2009.
3. Varstvo gozdov
V severovzhodnem delu območja OPPN je predviden po‑
sek gozda, ki ga urejata Gozdnogospodarski načrt za gozdno‑
gospodarsko območje Ljubljana ter Gozdnogospodarski načrt
za gozdnogospodarsko enoto Ljubljana. Krčitev gozda oziroma
posek drevja je mogoče začeti po pridobljenem dovoljenju za
gradnjo objektov na območju OPPN. Drevje mora predhodno
označiti in evidentirati pristojni zavod za gozdove.
4. Varstvo zraka
Prezračevanje objektov je treba speljati nad strehe
objektov. Prezračevanje podzemnih garaž mora biti izvedeno
z odvodnimi kanali za odvod dima in toplote z izpustom nad
teren. Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje)
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi
zahtevami.
Med izvajanjem del na območju OPPN je treba upoštevati
naslednje ukrepe:
– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin v
suhem in vetrovnem vremenu;
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– preprečevanje nekontroliranega raznašanja materiala z
območja urejanja na javne prometne površine;
– upoštevanje emisijskih norm za gradbeno mehanizacijo
in vse naprave, ki se uporabljajo pri izvajanju del;
– na območju urejanja je prepovedano sežiganje odpa‑
dnih materialov, ki nastanejo med urejanjem območja.
Za ogrevanje vode ali prostorov je treba uporabljati pred‑
vsem energente z visoko stopnjo zgorevanja oziroma zemeljski
plin ali toplovod.
Vse naprave, ki so predvidene za uporabo, morajo ustre‑
zati predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam.
5. Varstvo pred hrupom
Območje OPPN je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08)
opredeljeno kot območje III. stopnje varstva pred hrupom.
Dovoljena mejna raven hrupa je 50 dBA ponoči in 60 dBA
podnevi.
Vsi prostori, v katerih bodo hrupnejši agregati ali druge
naprave, morajo biti protihrupno izolirani.
Pred začetkom urejanja območja OPPN mora biti izdelan
načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da bo ob nje‑
govem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na dovoljeni
ravni.
6. Osončenje
Na območju OPPN je treba zagotoviti neposredno oson‑
čenje bivalnih prostorov predvidenih stanovanjskih objektov:
najmanj eno uro v času zimskega solsticija in najmanj tri ure
v času pomladnega in jesenskega ekvinokcija ter v času pole‑
tnega solsticija.
Bivalni prostori so: bivalna kuhinja, dnevna soba, otroška
soba in bivalne sobe v domu.
7. Odstranjevanje odpadkov
Zbirno-prevzemna mesta komunalnih odpadkov v pro‑
storski enoti P1 so predvidena v sklopu pokritih parkirišč.
Zbirna mesta odpadkov v prostorski enoti P2 so predvidena
v sklopu objekta doma starejših občanov, prevzemno mesto
pa je predvideno ob priključku ceste C2 na Cesto Ceneta
Štuparja.
Dovoz za komunalna vozila je predviden s Ceste Ceneta
Štuparja po dovoznih cestah do prevzemnih mest.
Zbirna in prevzemna mesta morajo biti urejena v skladu s
predpisi o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpad‑
kov. Morajo biti tlakovana in zaščitena z nadstrešnico, opre‑
mljena z električno razsvetljavo, vodo in posebnim odtokom v
kanalizacijo, ki je opremljen z lovilnikom olj.
Investitor oziroma izvajalec morata v času gradnje po‑
skrbeti za pravilno zbiranje in odvoz odpadkov na ustrezno
deponijo v skladu z veljavnimi predpisi. Odpadkov, ki bodo
nastajali v času gradnje, ni dovoljeno odlagati v območju
gozda.
Razmestitev zbirnih in prevzemnih mest za komunalne
odpadke je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.1. »Ureditvena
situacija – nivo pritličja«.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
18. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)
1. Splošno
Novogradnje morajo biti načrtovane varno glede na sto‑
pnjo potresne ogroženosti območja.
Objekti morajo biti načrtovani potresno varno. Vsi objekti
morajo biti projektirani v skladu z Uredbo o graditvi in vzdrževa‑
nju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in 110/02 – ZGO-1).
Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
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– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vo‑
zila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati
študijo požarne varnosti in pridobiti požarno soglasje k pro‑
jektnim rešitvam.
2. Intervencijske poti in površine
Do novih objektov so predvideni dostopi in površine za
delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi predpisi.
V vsaki gradbeni etapi je treba zagotoviti ustrezno uredi‑
tev dostopov in površin za delovanje intervencijskih vozil.
Vse povozne površine, namenjene intervencijskim vozi‑
lom, morajo biti dimenzionirane na osni pritisk 10 ton. Širine
in radiji morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090.
3. Hidrantno omrežje
Požarna zaščita novih objektov je predvidena z zunanjim
hidrantnim omrežjem s hidranti. Za zagotavljanje požarne
varnosti je predvideno novo hidrantno omrežje. Začetnemu
gašenju požara je namenjeno notranje hidrantno omrežje.
Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.8. »Prikaz
ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami«.
VIII. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
19. člen
(pogoji za prometno urejanje)
1. Splošni pogoji
Glavni dostopi do objektov, primarne peš površine, par‑
kirni prostori v kletnih etažah ter druge površine in objekti
morajo biti urejeni tako, da so uporabni tudi za funkcionalno
ovirane ljudi.
Vse prometne površine in vozne intervencijske površine
morajo biti utrjene za vožnjo motornih vozil do 10 ton osnega
pritiska.
Površine vozišč morajo biti asfaltirane in omejene z
betonskim ali kamnitim robnikom. Najmanjši notranji radij
robnika cest C1 in C2 je 5,0 m, najmanjši notranji radij robnika
na uvozih je 2,0 m.
Na mestih predvidenih prehodov za pešce morajo biti
robniki poglobljeni za funkcionalno ovirane ljudi. Robniki mo‑
rajo biti poglobljeni tudi na mestih predvidenih dovozov gasil‑
skih in komunalnih vozil.
2. Motorni promet
V območju OPPN je predvidena izvedba cest C1 in C2,
ki se navezujeta na Cesto Ceneta Štuparja.
Predvideni normalni profil cest ima naslednje minimalne
elemente:
C1: vozišče 2 x 3,5 m = 7,0 m.
Ob cesti C1 je predvideno dvostransko parkirišče s pra‑
vokotnimi parkirnimi mesti.
C2: vozišče 2 x 2,4 m = 4,8 m,
pločnik 1,2 m,
skupaj 6,0 m.
3. Mirujoči promet
Potrebne površine za mirujoči promet so predvidene v
kletnih etažah in na nivoju terena.
Za potrebe novogradnje je treba zagotoviti parkirna me‑
sta (v nadaljevanju: PM) ob upoštevanju naslednjih norma‑
tivov:
– za stanovanja po 2 PM na enoto,
– za oskrbovano stanovanje po 1 PM na enoto,
– za 5 oskrbovancev doma starejših občanov po 1 PM,
– za vrtec po 2 PM na oddelek + 1 PM za kratkotrajno
parkiranje za starše.
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Parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje za potrebe vrtca
morajo biti urejena v bližini vhoda v vrtec. Označena morajo
biti z oznako za kratkotrajno parkiranje, namenjeno za dovoz
in odvoz otrok v vrtec.
Za funkcionalno ovirane ljudi je treba zagotoviti zadostno
število parkirnih mest skladno z veljavnimi predpisi.
4. Peš promet
Vse prometne površine v območju OPPN, razen ceste
C1 so namenjene pešcem. Ob cesti C2 je predviden hodnik za
pešce širine 2,40 m. Ostale pešpoti in hodniki za pešce morajo
biti široki najmanj 1,6 m.
5. Kolesarski promet
V območju OPPN niso predvidene ločene kolesarske
steze.
6. Dovoz komunalnih in dostavnih vozil
Odvoz komunalnih odpadkov in dostava bosta urejena s
Ceste Ceneta Štuparja po cestah C1 in C2.
7. Intervencijske poti
Intervencijska pot poteka po cestah C1 in C2 in po peš‑
poteh v območju OPPN.
Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.7.
»Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija«.
20. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
1. Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energet‑
ske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in
predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje.
Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev
vodov;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi pote‑
kati po javnih površinah ali po površinah v javni rabi tako, da
je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav
in vodov. Zagotoviti je treba ustrezne odmike od obstoječih
komunalnih in energetskih vodov in naprav;
– v primeru, da potek v javnih površinah ni mogoč, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posamezne‑
ga voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
– gradnja naprav, objektov in vodov mora potekati uskla‑
jeno;
– dopustne so spremembe tras posameznih vodov, objek‑
tov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racio‑
nalnejše izrabe prostora;
– dopustna je uporaba alternativnih virov za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, sončna energija ipd.) v skladu
s predpisi, ki urejajo to področje.
2. Vodovod
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz ljubljanske‑
ga vodovodnega sistema po vodovodu AC DN 125, ki poteka
ob Cesti Ceneta Štuparja. Za oskrbo območja OPPN s pitno,
sanitarno in požarno vodo je predvidena njegova prestavitev v
pločnik ali cestišče Ceste Ceneta Štuparja, med križiščema s
Potjo v Hrastovec in s Črnuško cesto.
Na zahodnem robu območja OPPN, v Poti v Hrastovec,
poteka vodovod NL DN 100.
V območju OPPN je treba zgraditi novo vodovodno
omrežje.
Predvideni objekti bodo priključeni na rekonstruiran in
prestavljen vodovod v Cesti Ceneta Štuparja, na vodovod,
ki poteka v Poti v Hrastovec, in na novo vodovodno omrežje
znotraj območja OPPN.
Voda za gašenje bo v primeru požara zagotovljena iz
obstoječega in novo predvidenega javnega vodovodnega
omrežja.
Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati projektno
nalogo Gradnja vodovoda in kanalizacije zaradi novogradnje
na območju urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče,
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številka projekta 2499 V, 3184 K, ki jo je izdelalo javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Vodovodna 90, Ljubljana, v
decembru 2008.
Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
vodovodov je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo
veljavni predpisi, ki urejajo oskrbo z vodo. Vodovod in pripada‑
joče objekte je treba izvesti v skladu z internim dokumentom
TIDD01 – projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega
vodovodnega sistema.
Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba za‑
prositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za priključitev
posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
3. Kanalizacija
Na območju Črnuč je zgrajeno kanalizacijsko omrežje
v ločenem sistemu z odvodom komunalne odpadne in pada‑
vinske vode. Komunalne odpadne vode se odvajajo v čistilno
napravo Črnuče, padavinske vode pa v bližnje odvodnike.
Na zahodnem robu območja OPPN, v Poti v Hrastovec,
potekata kanal za odvod komunalne odpadne vode z dimenzijo
DN 250 mm in kanal za odvod padavinske vode z dimenzijo
DN 250 mm.
V severnem robu Ceste Ceneta Štuparja poteka kanal
za odvod padavinske vode DN 250 mm, ki odvaja padavinsko
vodo v potok Črnušnica.
V območju OPPN je predvidena gradnja ločene kanali‑
zacije za komunalne odpadne in za padavinske vode. Priklju‑
čevanje objektov je mogoče z direktnim priključkom samo za
odtoke iz pritličij in nadstropij. Odtok iz kleti je mogoč le preko
črpališča.
Nova kanalizacija za odpadne vode bo delno navezana
na obstoječe kanalizacijsko omrežje v Cesti Ceneta Štuparja,
delno pa na nov kanal, ki je predviden južno od območja OPPN
po Cesti Ceneta Štuparja in po Črnuški cesti.
Nova kanalizacija za padavinsko vodo bo speljana v bajer,
ki bo deloval kot umetni mokri zadrževalnik padavinskih vod.
Sistem iztoka iz bajerja bo urejen tako, da bo zagotavljal gravi‑
tacijski odtok vode. Odtok iz bajerja bo urejen z odvodnikom, ki
je predviden južno od območja OPPN po cesti Ceneta Štuparja
in po Črnuški cesti z iztokom v vodotok Črnušnica. Ob gradnji
odvodnika bo ukinjena obstoječa kanalizacija za padavinske
vode, ki poteka po trasi odvodnika. Vsi objekti, sedaj priključeni
na obstoječi kanal, ki bo ukinjen, bodo prevezani na novo pred‑
videni odvodnik, zato mora biti le ta dimenzioniran tako, da bo
omogočal odtok vode iz bajerja pri pojavu visokih stoletnih vod,
ter meteornih voda iz priključkov obstoječih objektov.
Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati projektno
nalogo Gradnja vodovoda in kanalizacije zaradi novogradnje
na območju urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče,
številka projekta 2499 V, 3184 K, ki jo je izdelalo javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Vodovodna 90, Ljubljana, v
decembru 2008.
Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo
veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter o
odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda.
Upoštevati je treba interni dokument JP Vodovod – Kanalizaci‑
ja, d.o.o., Vodovodna 90, Ljubljana: TIDD01 – projektiranje, teh‑
nična izvedba in uporaba javnega kanalizacijskega sistema.
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je treba
zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priklju‑
čitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumen‑
tacijo.
4. Plinovod
V območju OPPN morajo biti vsi načrtovani objekti za
potrebe ogrevanja, priprave tople sanitarne vode, kuhanja in
tehnologije priključeni na javno plinovodno omrežje.
Glavno nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z
dimenzijo 200 mm (trasa N25160) poteka po Cesti Ceneta
Štuparja in se v dimenziji DN 100 (N25191) nadaljuje na za‑
hodni strani obravnavanega območja v Poti v Hrastovec. Na
severni strani obravnavanega območja je predvidena gradnja
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plinovodnega omrežja v skladu z načrtom PGD – Stanovanj‑
ska soseska Gmajna, št. načrta N-25196/41237, št. projekta
143/07, ki ga je izdelalo javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, v marcu 2008.
Za zagotavljanje nemotene oskrbe območja obravnavane
gradnje z zemeljskim plinom je treba zgraditi glavno povezoval‑
no plinovodno omrežje DN 100 (N 25207) med plinovodom, ki
poteka po Cesti Ceneta Štuparja, in predvidenim plinovodnim
omrežjem severno od obravnavanega območja ter glavno pli‑
novodno omrežje do posameznih objektov v območju. Za vsak
posamezni objekt je treba izvesti priključni plinovod. Glavne
plinske zaporne pipe je treba predvideti na fasadah objektov.
Pri projektiranju in izvedbi plinovodnega omrežja je treba
upoštevati Idejno zasnovo plinovodnega omrežja za izdelavo
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ure‑
janja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče, št. projekta
R-125-P/9-2008, ki jo je izdelalo javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, v oktobru 2008.
5. Elektroenergetsko omrežje
Napajanje stanovanjskih blokov na delih območij ureja‑
nja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče bo izvedeno iz
predvidene transformatorske postaje (TP), obdelane v projek‑
tu PGD št. 61-1/08, ki je bil izdelan pri projektni organizaciji
»ECO-ING, ekološki inženiring, cenitve in svetovanje, d.o.o.,
Opekarniška 15/a, Celje«.
Nov objekt doma starejših občanov in oskrbovana stano‑
vanja bodo napajana iz nove TP, ki bo izvedena v pritličju doma
starejših občanov. Predvideni odjem doma starejših občanov
in oskrbovanih stanovanj je za zdaj 400 kW. Predvideva se, da
bo imela nova TP meritve na SN strani.
Nova transformatorska postaja TP Črnuče – dom sta‑
rejših občanov ne bo tipske izvedbe in bo postavljena v za
to predvidenem prostoru objekta doma starejših občanov.
Opremljena bo z opremo za elektroenergetski transformator
z največjo močjo do 630 kVA. Projektirana TP bo predvidoma
imela meritve na SN strani, zato so NN izvodi predmet projekta
elektroinštalacij.
20 kV priključek za projektirano TP Črnuče – dom starej‑
ših občanov bo izveden podzemno z ustreznimi 20 kV zemelj‑
skimi kabli. Projektirana TP Črnuče – dom starejših občanov bo
napajana iz predvidene TP, ki jo je v projektu št. 61-1/08 projek‑
tiralo podjetje ECO-ING, d.o.o., Opekarniška 15/a, Celje.
V naselju je predvidena elektrokabelska kanalizacija, v
kateri bodo izvedeni nizkonapetostni priključki do posameznih
objektov.
Pri projektiranju in izvedbi elektroenergetskega omrežja
je treba upoštevati idejno zasnovo Elektroenergetska ureditev
območja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče, št. načrta
ELR3-125/08T, ki jo je izdelalo podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana, v novem‑
bru 2008.
6. Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje
Ob območju obdelave so zgrajena tri omrežja, na katera
se bodo priključevali naročniki: TELEKOM Slovenije, Gratel
(T-2) in UPC Telemach.
Za izvedbo navezav na omrežja je predvideno:
– TELEKOM Slovenije: po Cesti Ceneta Štuparja je treba
od zadnjega obstoječega jaška dograditi kabelsko kanalizacijo
po trasi obstoječega zemeljskega kabla v pločniku in nato do
območja OPPN. V tej kanalizaciji je treba zgraditi priključek na
optično omrežje;
– Gratel (T-2): po Cesti Ceneta Štuparja poteka mimo
območja obdelave delno obstoječe in delno projektirano ka‑
belsko omrežje. Vezano na projektirano traso je treba zgraditi
kabelsko kanalizacijo do območja OPPN. V tej kanalizaciji je
treba izvesti priključek na optično omrežje;
– UPC Telemach: obstoječe omrežje je ob Dunajski cesti,
do območja obdelave bo priključni kabel gradil operater.
V območju OPPN je predvidena kombinirana skupna
kabelska kanalizacija za razvod kabelskih omrežij posameznih
operaterjev do kletnih etaž objektov. V kletnih etažah bodo nato
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izvedeni kabelski razvodi do posameznih objektov (vertikal) v
kabelskih policah.
Za priključitev predvidenega števila novih naročnikov lah‑
ko vsi trije operaterji z dograditvijo lastnih omrežij zagotovijo
priključevanje stanovalcev območja OPPN na širokopasovno
telekomunikacijsko infrastrukturo. Izbira operaterja je predmet
naročnika oziroma investitorja.
7. Javna razsvetljava
Vse javne površine v območju OPPN je treba ustre‑
zno osvetliti. Obstoječa javna razsvetljava poteka ob Poti v
Hrastovec in ob Cesti Ceneta Štuparja. V območju OPPN
je načrtovan razvod javne razsvetljave ob pešpoti, ki poteka
okoli bajerja.
Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami gle‑
de energetske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo.
Osvetlitev javnih površin na območju OPPN mora biti zadostna,
enakomerna in nebleščeča.
Komunalna in energetska ureditev sta razvidni iz grafič‑
nega načrta št. 4.6. »Prikaz priključevanja objektov na javno
infrastrukturo«.
8. Učinkovita raba energije v stavbah
V predvidenih objektih je treba najmanj 25% moči za
gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo vodo zagotoviti z ak‑
tivno uporabo enega ali več virov obnovljive energije. Za za‑
livanje zelenic in uporabo sanitarne vode je treba predvideti
tudi možnost uporabe deževnice, ki naj se zbira v ustreznem
zadrževalniku.
IX. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
21. člen
(program opremljanja zemljišč za gradnjo)
Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program
opremljanja stavbnih zemljišč za dele območij urejanja BS 6/41 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče, ki
ga je izdelal Inštitut za urbano ekonomiko, d.o.o., Petkova ul.
69, Ljubljana, v juniju 2009.
Podlage za odmero komunalnega prispevka:
– skupni stroški gradnje nove komunalne opreme so
2.813.956,26 EUR;
– obračunski stroški gradnje nove komunalne opreme so
2.813.956,26 EUR;
– obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo so
2.056.875,26 EUR;
– obračunski stroški komunalne opreme so enaki vso‑
ti obračunskih stroškov za novo komunalno opremo in ob‑
računskih stroškov za obstoječo komunalno opremo ter so
4.870.831,53 EUR;
– obračunski stroški komunalne opreme, preračunani
na m2 parcele, so 180,03 EUR/m2 (od tega 104,00 EUR/m2 za
novo komunalno opremo in 76,02 EUR/m2 za obstoječo komu‑
nalno opremo). Obračunski stroški komunalne opreme, prera‑
čunani na m2 neto tlorisne površine, so 148,45 EUR/m2 (od tega
93,62 EUR/m2 za novo komunalno opremo in 54,82 EUR/m2 za
obstoječo komunalno opremo). Preračun obračunskih stroškov
po posamezni komunalni opremi je v programu opremljanja;
– obračunsko območje za gradnjo nove komunalne opre‑
me je enako območju OPPN;
– obračunska območja za obstoječo sekundarno komu‑
nalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 15. Obra‑
čunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so
vsa obračunska območja z oznako MOL mesto. Obračunska
območja z oznako 15 in MOL mesto so določena na podlagi
strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za ob‑
stoječo komunalno opremo: Določitev obračunskih območij
in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ, d.d., Verovškova
64, Ljubljana, avgust 2005, ki so na vpogled na Oddelku za
ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana;
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– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispev‑
ka: razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine je 0,3:0,7. Faktor dejavnosti je 1, razen za kletne
etaže, namenjene parkiranju in servisnim prostorom, za katere
se upošteva faktor dejavnosti 0,7, pri čemer je za te površine
določen le obračunski strošek za ceste ter vodovodno omrežje.
Olajšav za zavezance ni;
– v vseh stroških je vključen DDV;
– za indeksiranje stroškov opremljanja kvadratnega metra
parcele in stroškov opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
površine objekta z določeno komunalno opremo se uporabi pov‑
prečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združe‑
nje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Za izhodiščni datum za
indeksiranje se uporablja datum uveljavitve tega odloka;
– če bodo površine parcele in/ali neto tlorisne površine
objektov večje/manjše od navedenih v programu opremljanja,
se obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo po‑
večajo oziroma zmanjšajo skladno z izračunom v programu
opremljanja.
Komunalni prispevek za nove objekte na območju OPPN
znaša 4.870.831,53 EUR z DDV.
22. člen
(pogodba o opremljanju)
Investitor v prostorski enoti P1 ali P2 in Mestna občina
Ljubljana v skladu s programom opremljanja skleneta pogod‑
bo o opremljanju, v kateri določita obveznosti investitorja pri
izvedbi objektov, ki so v javno korist. Investitor mora skladno
s pogodbo urediti vse javne površine na območju OPPN in
opremiti zemljišče s komunalno in energetsko infrastrukturo
ter zgrajeno komunalno opremo s pripadajočimi zemljišči ne‑
odplačno prenesti na Mestno občino Ljubljana.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
23. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov
ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja med gradnjo
in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– promet med gradnjo morajo organizirati tako, da prome‑
tna varnost zaradi gradnje ni poslabšana in da ne prihaja do
zastojev na obstoječem cestnem omrežju;
– zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne
vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;
– v času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravni
hrupa, predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom;
– zagotoviti morajo sanacijo zaradi gradnje poškodovanih
objektov, pripadajočih ureditev in naprav;
– v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nad‑
zor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov in te‑
rena. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje objektov in namestiti
naprave za merjenje posedkov. Investitor gradnje posameznega
objekta je dolžan izvesti sanacijo poškodb na sosednji stavbi, če
je le-ta nastala zaradi izvajanja gradbenih del. Stopnja poškodb
se ugotovi s strokovno ekspertizo. V fazi PGD geomehanik za
vsako posamezno etapo določi, katere od obstoječih objektov je
treba opazovati, in opredeli potreben obseg meritev;
– investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbe‑
nih odpadkov, preden se začnejo izvajati gradbena dela.
24. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
1. Parcele, namenjene gradnji
V posameznih prostorskih enotah so dopustna odstopa‑
nja od mej in površin parcel, namenjenih gradnji, pod pogojem,
da ne posegajo v površine, namenjene javnemu dobru.
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Pri parcelaciji površin, namenjenih javnemu dobru, so
dopustna manjša odstopanja zaradi prilagoditve dejansko
izvedenemu stanju na terenu.
2. Površine objektov
V prostorski enoti P1 se lahko BTP vrtca in pripadajočih
površin za igro otrok ob soglasju Mestne občine Ljubljana
zmanjša.
V prostorski enoti P2 se lahko BTP doma starejših
občanov zaradi ustreznejše funkcionalne zasnove objekta
zveča, če se ne poveča število oskrbovancev, in zmanjša, pri
čemer se število postelj za oskrbovance ne sme zmanjšati
za več kot 10%.
Dopustna so odstopanja površin kleti pod pogojem, da
so znotraj gradbenih mej kleti.
3. Tlorisni gabariti objektov
Dopustna so odstopanja tlorisnih gabaritov objekta A1
in A2 za potrebe vrtca. Poleg tega so dopustna odstopanja
tlorisnih gabaritov vseh objektov do +0,50 m in odstopanja
navzdol. Izven gabarita stavb lahko segajo nadstreški.
4. Višinski gabariti objektov
Dopustna so odstopanja višinskih gabaritov objektov
do ±1,00 m.
Dopustna je izvedba tretje kletne etaže, kjer to dopu‑
ščajo hidrogeološke lastnosti tal, kar je treba dokazati z
ekspertnim mnenjem.
5. Višinske kote terena in pritličij objektov
Dopustna so odstopanja višinskih kot terena in višin‑
skih kot pritličij objektov do ±0,50 m.
6. Parcelacija
Dopustna je sprememba parcelacije zemljišč za gra‑
dnjo, vendar le v okviru dovoljenih toleranc tlorisnih gabaritov
objektov in dovoljenih toleranc glede prometne ureditve.
7. Prometne, komunalne in energetske ureditve
Dopustne so spremembe prometnih, komunalnih, ener‑
getskih in telekomunikacijskih ureditev, objektov, naprav in
priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe
prostora pod pogojem, da so ureditve v soglasju z njihovimi
upravljavci.
Dopustne so spremembe mikrolokacij in število vhodov
v objekte.
Za napajanje večstanovanjskih objektov je mogoče
transformatorsko postajo predvideti tudi znotraj območja
OPPN. Lokacijo transformatorske postaje je treba določiti
v soglasju z distributerjem električne energije na vizualno
manj izpostavljenem mestu in v primerni oddaljenosti od
stanovanj.
Napajanje oskrbovanih stanovanj z električno energijo
je dopustno tudi iz transformatorske postaje za oskrbo več‑
stanovanjskih objektov.
8. Namembnost
Oskrbovana stanovanja so dopustna v vseh objektih.
Vrtec je dopusten v objektih A1 in A2.
Dopustna je gradnja vrtca z manj oddelki pod pogo‑
jem, da Mestna občina Ljubljana pred izdelavo projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskih
objektov v 1. fazi ugotovi, da gradnja vrtca s 6 oddelki v
območju OPPN ni potrebna. Pri tem se lahko površine, ki so
bile prej predvidene za vrtec, namenijo drugim dejavnostim,
dovoljenim v prostorski enoti P1.
9. Osončenje
Največ 15% od celotnega števila stanovanj v soseski
lahko odstopa od pogojev glede osončenja bivalnih prosto‑
rov iz 17. člena tega odloka. Stanovanja, ki ne izpolnjujejo
teh pogojev, imajo lahko največ štiri ležišča.
Največ 15% bivalnih sob v domu starejših občanov
lahko odstopa od zahtev glede osončenja bivalnih prostorov
iz 17. člena tega odloka. Neizpolnjevanje zahtev glede oson‑
čenja je dopustno le v primeru, da to niso sobe negovalnega
oddelka, in pod pogojem, da ima skupni bivalni prostor bival‑
nega oddelka ustrezno osončenje.
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10. Površina bajerja
Površina dela bajerja, ki se nahaja v prostorski enoti
P3, lahko odstopa do –10%. Pri tem površina celotnega
bajerja, ki sega tudi v sosednje ureditveno območje, ne sme
biti manjša kot 3.260 m2.
11. Lokacija objektov
Lokacija doma starejših občanov se lahko, zaradi ustre‑
znejše funkcionalne zasnove prostora, pomakne proti vzho‑
du pod pogojem, da objekt ne sega v prostorsko enoto P3.
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(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)

26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati tista
določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja BS6/2 Stare Črnuče, BS6/3-1, -2 Gmajna, BS6/41, -2, -3, -4 Gmajna, BS6/5 Podboršt in BR6/1 (Uradni list
RS, št. 52/97 in 87/99) ter tista določila Odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za območje urejanja BP 6/3 Opekarna
Črnuče (Uradni list RS, št. 66/93), ki se nanašajo na obmo‑
čje OPPN.
27. člen

1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za dele območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 Korotansko
naselje (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje:
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor‑
skih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de‑
diščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– program opremljanja zemljišč za gradnjo,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, po‑
goje za gradnjo novih objektov, pogoje za posege na obstoječih
objektih, pogoje za odstranitev obstoječih objektov, ureditev
utrjenih površin, zelenih površin in prostorov za igro otrok, ter
gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacij‑
ske infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli OPPN)

Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled

– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostava Bežigrad,
– Četrtni skupnosti Posavje.

I.
II.
1.
1.1
2.

28. člen

3.
3.1

(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-1040/2007-93
Ljubljana, dne 6. julija 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za dele območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS
2/2-2 Korotansko naselje

I. UVODNE DOLOČBE

(vpogled OPPN)
pri:

9169

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za dele območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2
Korotansko naselje

25. člen

XII. KONČNE DOLOČBE

Stran

Na podlagi 61., 74. in 98. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO1B)
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 30. seji dne 6. 7. 2009 sprejel

XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po
prenehanju veljavnosti OPPN so dopustni naslednji posegi:
– redna in investicijsko-vzdrževalna dela objektov in
rekonstrukcije, s katerimi se ne spreminjata zunanji gabarit
in konstrukcijska zasnova stavb;
– obnove fasadnega plašča objektov pod pogojem, da
se pri oblikovanju fasad ohranijo oblikovne lastnosti fasad
objektov, zgrajenih v prostorski enoti;
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so
dopustni v območju OPPN;
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so
dopustne za novogradnje na območju OPPN, ob pogoju, da
so na parceli, namenjeni gradnji objektov, zagotovljene za‑
dostne zelene površine in zadostno število parkirnih mest.

64 / 10. 8. 2009 /

3.2
3.3
3.4
4.

Sestavni deli OPPN so:
Besedilo odloka
Grafični del, ki obsega naslednje načrte:
Načrt namenske rabe prostora
Izsek iz dolgoročnega plana
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora
Načrt območja z načrtom parcelacije
Katastrski načrt s prikazom območja
OPPN
Geodetski načrt s prikazom območja
OPPN
Načrt obodne parcelacije, parcelacije
zemljišč in delitve na prostorske enote
na katastrskem načrtu
Načrt obodne parcelacije, parcelacije
zemljišč in delitve na prostorske enote
na geodetskem načrtu
Načrt arhitekturnih, krajinskih in obliko‑
valskih rešitev prostorskih ureditev

M 1:5000
M 1:5000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000

Stran
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4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.1
4.8.2
4.9
4.10.1
4.10.2
4.11
4.12
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Ureditvena situacija
M 1:500
Ureditvena situacija
M 1:500
Ureditvena situacija – pritličje z zelenimi
površinami
M 1:500
Ureditvena situacija – pritličje z zelenimi
površinami
M 1:500
Ureditvena situacija – nivo 1. kleti
M 1:500
Ureditvena situacija – nivo 2. kleti
M 1:500
Ureditvena situacija – nivo 3. kleti
M 1:500
Značilni prerezi in pogledi
M 1:500
Načrt odstranitve objektov
M 1:1000
Prometno tehnična situacija, idejna
višinska regulacija – 1. faza
M 1:500
Prometno tehnična situacija, idejna
višinska regulacija – 1. faza
M 1:500
Prometno tehnična situacija, idejna
višinska regulacija – 2. faza
M 1:1000
Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
– 1. faza
M 1:500
Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
– 1. faza
M 1:500
Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav,
nova Korotanska ulica
M 1:1000
Prikaz ureditev potrebnih za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami
M 1:500.
4. člen

Uradni list Republike Slovenije
parceli št. 40. V tej točki se obrne in poteka proti JV vzpore‑
dno z železniškimi tiri do točke 6. Od tu poteka proti SV do
točke 7 in se nadaljuje proti SZ do točke 12. Potek meje od
točke 5 do 12 je del meje območja lokacijskega načrta za
gradnjo II. tira železniške proge. Od točke 12 naprej poteka
proti SZ po severni strani Korotanske ulice do točke 16, kjer
zavije proti SV po južni strani parcele št. 741 do točke 17,
zavije proti JV do točke 18 in poteka po JV robu Drabošnja‑
kove ulice do točke 19. Od te točke naprej poteka po JV in
JZ robu Kovinarske ulice do Litostrojske ceste na točkah
24 in 25, nato se obrne nazaj proti SZ in poteka po severni
stranici Korotanske ulice do točke 28 in nadalje do točke 1
po JV meji parcele št.19/4.
Meje območja severnega dela OPPN se prične v točki
31 na SV vogalu Litostrojske ceste. Od tu poteka proti JZ do
točke 36 na JZ vogalu parcele št. 19/9, k.o. Zg. Šiška, kjer
zavije proti vzhodu do točke 37 ob Litostrojski cesti. Tu zavije
proti SV do točke 1.
Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordina‑
tami lomnih točk obodne parcelacije.
Posebej je prikazano ožje območje OPPN brez Korotan‑
ske ulice in rezervata servisne ceste ob mestni obvoznici. To
območje obsega 4 ha 61 ar 34 m².
Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.1
»Katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in št. 3.2: »Ge‑
odetski načrt s prikazom območja OPPN«.

(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega plana,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. program opremljanja zemljišč za gradnjo,
7. povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelal Genius Loci inštitut za arhitekturo in
prostor, Dunajska 158, Ljubljana, pod številko projekta 291/08,
v juniju 2009.
II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(območje OPPN)
1. Obseg
Območje OPPN zajema del območja urejanja ŠS 2/2-1 in
ŠS 2/2-2 Korotansko naselje. Sestavljeno je iz dveh delov, od
katerih meri eden 6 ha 0 ar 48 m² ter drugi 48 ar 12 m², skupna
površina območja OPPN znaša 6 ha 48 ar 60 m².
Območje OPPN obsega zemljišča z naslednjimi parcel‑
nimi številkami:
– v katastrski občini Zgornja Šiška (v nadaljevanju: Zg. Ši‑
ška) zemljišča s parcelnimi številkami: 11/3, 11/4, 11/11, 11/13,
14/3, 14/5, 14/6, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 36/1, 37/1,
38/1 – del, 38/5, 39, 40, 41, 42, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4 – del,
73, 522/7, 523/3 – del, 1878/3 – del, 1870/1- del, 1944/2,
– v katastrski občini Dravlje zemljišča s parcelnimi števil‑
kami: 734/2, 738/1, 738/3, 738/5, 738/6, 738/7, 738/8, 738/9,
738/10, 741, 740/1 755/1, 1653/1 – del, 1653/24 – del, 1653/45
– del, 1653/49, 1653/51.
2. Meja
Meja območja južnega dela OPPN se prične na se‑
verozahodnem delu območja, v točki št. 1, ki se nahaja na
parceli št. 19/4 v k.o. Zg. Šiška, od koder poteka proti JZ po
SZ parcelni meji parcele št. 19/4 do točke 3, kjer se nadaljuje
v smeri proti JZ po parceli 738/3 v k.o. Dravlje do točke 5 na

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Območje OPPN je s predvidenim pretežno stanovanjskim
programom umeščeno v niz obstoječih stanovanjskih sosesk
ob obvoznici.
Prometno se navezuje na sosednja območja po obstoje‑
čih obodnih cestah, peš komunikacijah in kolesarskih poteh.
Na obstoječ sistem cestnega omrežja se navezuje z izgradnjo
nove osrednje ulice, ki se na jugu priključuje na Korotansko
ulico in na severu na novo servisno cesto, ki poteka ob ob‑
voznici od Korotanske ulice do novega krožišča na izvozu iz
mestne obvoznice in novi povezavi Litostrojske ceste preko
mestne obvoznice.
V 1. fazi, do izgradnje severne obvozne ceste, se uredi iz
Korotanske ulice uvoz do dovozne rampe in do parkirišč ter se
ga poveže z novo osrednjo ulico.
Na vzhod se območje navezuje preko Kovinarske ceste
na Litostrojsko cesto. Na jugu je Korotanska ulica, ki se pri‑
ključuje na Litostrojsko cesto, v 2. fazi na deniveliran podvoz
Litostrojske ceste pod železniško progo.
Severni del območja OPPN je prometno navezan nepo‑
sredno na Litostrojsko cesto.
Postaja mestnega potniškega prometa je na Litostrojski
cesti.
Za potrebe osnovne oskrbe, za ožje območje OPPN in
širše zaledja obstoječih stanovalcev ter študentskih domov, se
uporabljajo večji nakupovalni centri v bližini. Za dostop se uredi
v podaljšku nove osrednje ulice povezava s Cesto Ljubljan‑
ske brigade kot nad ali pohod pod železniško progo. Znotraj
območja se predvidi kot opcija trgovski in storitveni program
v pritličju objektov ob Korotanski ulici in ob novi osrednji ulici.
Za potrebe vzgoje in varstva otrok se ustanovi enota vrtca, za
šolstvo in zdravstvo se uporabijo obstoječe kapacitete v širšem
območju Šiške.
Parkovne, rekreacijske in igralne površine so zagotovlje‑
ne znotraj območja.
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
so razvidni iz grafičnega načrta št. 2. »Vplivi in povezave s
sosednjimi enotami urejanja prostora«.
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8. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– odstranitev objektov in naprav,
– gradnja novih objektov,
– urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in telekomu‑
nikacijske infrastrukture,
– redna in investicijska vzdrževalna dela.
9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na prostorske
enote.
Prostorske enote s površinami namenjenimi gradnji stano‑
vanjskih objektov, garažnih kleti in urejanju zunanjih površin:
– PE1: območje dveh stanovanjskih objektov med rezer‑
vatom servisne ceste – PEJ7 in novo osrednjo ulico – PEJ1,
SV od uvoza v garažne kleti iz dovozne poti na njihovi severni
strani,
– PE2: območje šestih stanovanjskih objektov med rezer‑
vatom servisne ceste – PEJ7 in novo osrednjo ulico – PEJ1 SZ
od uvoza v garažne kleti,
– PE3: območje igrišča za šport in rekreacijo na prostem
(izvedba kot enostavni objekt) severno od Kovinarske ulice –
PEJ2,
– PE4: območje dveh stanovanjskih blokov južno od osre‑
dnje nove ulice – PEJ1 in Kovinarske ulice – PEJ2,
– PE5: območje vrtca ob Drabosnjakovi ulici (v nadalje‑
vanju: VVZ),
– PE6: območje stanovanjskega bloka in stolpnice ob
Korotanski ulici – PEJ9 in severno od nove osrednje ulice –
PEJ1,
– PE7: štiri vrstne hiše južno od Kovinarske in Drabo‑
snjakove ulice,
– PE8: stanovanjska stolpnica na severu območja med
rezervatom servisne ceste – PEJ8 in zelenico POT-i – PEJ10
ob Litostrojski cesti,
– PE9: začasna igrišča za šport in rekreacijo na prostem
in parkirišča (izvedba kot enostavni objekt) jugozahodno od
Korotanske ulice.
Prostorske enote s površinami namenjenimi urejanju pro‑
metne in komunalne infrastrukture v javni rabi – javno dobro:
– PEJ1: nova osrednja ulica,
– PEJ2: rekonstruirana Kovinarska ulica,
– PEJ3: rekonstruiran dovoz med Kovinarsko in Drabo‑
snjakovo ulico,
– PEJ4: rekonstruiran severni del Drabosnjakove ulice,
– PEJ5: promenada med novo osrednjo ulico in Drabo‑
snjakovo ulico,
– PEJ6: promenada med novo osrednjo ulico in parkiri‑
ščem ob servisni cesti,
– PEJ7: rezervat servisne ceste ob obvoznici – južni del,
– PEJ8: rezervat servisne ceste ob obvoznici – severni
del,
– PEJ9: Korotanska ulica,
– PEJ10: zelenica in POT ob Litostrojski cesti.
Prostorske enote so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.3
»Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in delitve na
prostorske enote na katastrskem načrtu« in št. 3.4 »Načrt obo‑
dne parcelacije, parcelacije zemljišč in delitve na prostorske
enote na geodetskem načrtu«.
1. Namembnost
Prostorske enote PE1, PE2, PE4, PE6, PE7 in PE8:
V enotah je dopustna gradnja objektov z naslednjo na‑
membnostjo:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe,
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Stran
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– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanova‑

– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene.
Dopustni so večnamenski objekti. V etažah nad pritličjem
sme biti le stanovanjska namembnost. V objektu PE6-B je
v celotnem pritličju obvezna ureditev trgovine z osnovnimi
življenjskimi potrebščinami. V pritličnih prostorih v delih stavb
ob Korotanski ulici in ob novi osrednji ulici so dopustne še na‑
slednje namembnosti po klasifikaciji objektov:
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno na‑
stanitev,
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nasta‑
nitev,
– 12202 Stavbe bank, pošt in zavarovalnic,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12620 Muzeji in knjižnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko‑
valno delo,
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene
drugje (ob pogoju, da ne povzročajo motilnih vplivov v okolju in
niso vezane na uporabo javnih parkirnih mest).
ter tudi naslednje ob pogoju, da za njihovo gradnjo ni potrebna
presoja vplivov na okolje skladno s 13. členom Uredbe o vodo‑
varstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja:
– 12301 Trgovske stavbe,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
– 12420 Garažne stavbe (samo v kletnih etažah pod
nivojem terena).
Drugje v notranjosti prostorskih enot je dopustna raba pri‑
tličnih prostorov za mirne dejavnosti osebnih storitev in storitev
gospodinjstvom skladno s stanovanjskim zakonom.
V kletnih etažah je dopustna ureditev parkirišč, tehničnih
prostorov, skladišč in pomožnih stanovanjskih prostorov.
Površine zunanjih ureditev po prostorskih enotah so sku‑
pne za vse stanovalce.
Prostorska enota PE5:
V enoti je dopustna gradnja objektov z naslednjo na‑
membnostjo:
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko‑
valno delo – VVZ.
PE3, PE9:
V enoti je dopustna gradnja objektov z naslednjo na‑
membnostjo:
– igrišča za šport in rekreacijo na prostem kot gradnja
enostavnih objektov.
PEJ1, PEJ2, PEJ3, PEJ4, PEJ5, PEJ6:
V enoti je dopustna gradnja objektov z naslednjo na‑
membnostjo:
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste.
PEJ7, PEJ8, PEJ9, PEJ10:
V enoti je dopustna gradnja objektov z naslednjo na‑
membnostjo:
– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne
ceste.
2. Zazidalna zasnova
Prostorska enota PE1 leži na SZ delu območja. Na južni
strani je nova osrednja ulica, na severni strani dovozna pot, na
JZ strani promenada. Med dovozno potjo in rezervatom servi‑
sne ceste je zelenica, drevored ter ob servisni cesti protihrupna
ograja. Predvidena je zazidava z visokim večstanovanjskim
blokom PE1-A vzporedno s potekom obvoznice in vzporedno
z novo osrednjo ulico z nizkim blokom PE1-B. Vhodi v objekte
so s strani oboda prostorske enote. Iz stopnišč je potrebno
zagotoviti dostop do osrednjega dela območja. Pod objekti in
osrednjim delom so kleti dostopne iz objektov in preko uvoza.
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Na SZ vogalu objekta PE1-A je skupna uvozna rampa v gara‑
žne kleti za vse objekte v prostorskih enotah PE1, PE2 in PE4.
Rampa je pod objektom in je popolnoma zaprta in pokrita. V
osrednjem delu med bloki je večja skupna zunanja površina.
Zahodno od promenade med PE1 in PE2 je osrednje otroško
igrišče. Ob robovih je raščen teren za zasaditev dreves. Zuna‑
nje površine niso ograjene.
Prostorska enota PE2 leži v osrednjem delu območja.
Na južni strani je nova osrednja ulica, na severni strani do‑
vozna pot, na JZ in SV strani sta promenadi. Med dovozno
potjo in rezervatom servisne ceste je zelenica, drevored ter
ob servisni cesti protihrupna ograja. Predvidena je zazidava z
visokim večstanovanjskim blokom PE2-A orientiranim v smeri
pravokotno na Korotansko ulico. Pravokotno na novo osrednjo
ulico je predvidenih pet nizkih večstanovanjskih blokov PE2-B,
PE2-C, PE2-D, PE2-E in PE2-F. Vhodi v objekte so s SZ ali s
SV strani. Iz stopnišč bloka PE2-A je potrebno zagotoviti dostop
do osrednjega dela območja. Pod objekti so kleti dostopne iz
objektov. Dostop do kleti je preko uvozne rampe v PE1. Med
velikim blokom in manjšimi je večji skupen zunanji prostor. Ta
in zelenice med bloki so namenjene tudi igralnim površinam.
SZ od bloka PE2-A je do parkirišč ob dovozni poti večja zele‑
nica. Ob robovih je raščen teren za zasaditev dreves. Zunanje
površine niso ograjene.
Prostorska enota PE3 leži v osrednjem delu območja.
Na južni strani je Kovinarska ulica, na zahodni nova osrednja
ulica. Predvidena je ureditev športnega igrišča (npr. košarkaško
igrišče).
Prostorska enota PE4 leži v osrednjem delu območja.
Na SZ strani je nova osrednja ulica, na južni VVZ, na SV
Kovinarska ulica. Predvidena je zazidava z nizkima blokoma
vzporedno z obema ulicama z vhodi iz ulične strani. Pod bloko‑
ma je klet. Klet je dostopna iz objektov ter preko podhoda pod
osrednjo ulico do garažnih kleti v PE2. Na SV vogalu objekta
PE4-A je javni izhod iz garažnih kleti. Na JV in JZ strani je sku‑
pna zunanja površina. Zunanje površine niso ograjene. Vhodi
v bloke so iz SZ in SV strani, iz stopnišč je potrebno zagotoviti
dostope na dvoriščno stran.
Prostorska enota PE5 leži v osrednjem delu območja, se‑
verno od Drabosnjakove ulice. Predvidena je gradnja nizkega
objekta, vrtca, s kletjo, z dostopom iz Drabosnjakove ulice. Za
in vzhodno od stavbe vrtca je predvideno večje interno igrišče.
Okoli vrtca se postavijo ograje. Dostop z vozili v klet je na SV
vogalu zemljišča iz Drabosnjakove ulice.
Prostorska enota PE6 leži v na SZ delu območja ob
Korotanski ulici in sega na severu do rezervata servisne ce‑
ste, na vzhodu do promenade ter na jugu do nove osrednje
ulice. Predvidena zazidava sta stolpnica na severnem delu in
nižji blok na južni strani ter pod njima kleti. Na JV strani ob
promenadi je uvozna rampa, obzidana in pokrita. Med objek‑
toma je večja skupna površina, ploščad, s katere so vhodi. Za
stolpnico je JV od promenade večja zelenica. Med dovozno
potjo in rezervatom servisne ceste je zelenica, drevored ter
ob servisni cesti protihrupna ograja. Zunanje površine niso
ograjene.
Prostorska enota PE7 leži južno od Kovinarske ulice in
vzhodno od Drabosnjakove ulice. Predvidena je zazidava štirih
vrstnih hiš vzporedno s Kovinarsko ulico. Zunanje površine so
privatni atriji. Parkirišča so pod objekti na JZ strani.
Prostorska enota PE8 leži ob Litostrojski cesti na se‑
vernem delu območja. Predvidena zazidava je visoka več‑
stanovanjska stolpnica. V pritličju na strani proti Litostrojski
cesti ni stanovanj. Na jugovzhodnem vogalu je uvozna rampa
v garažni kleti, ki je s strani zaprta in pokrita. Okoli obeh
objektov so peščeve površine. SZ od stolpnice so igrišča in
parkovne površine. Na vzhodnem delu je zunanje parkirišče
pod objektom, dostopno z uvozne poti. Zunanje površine
smejo biti ograjene.
Iz vsakega stopnišča v posameznem objektu mora biti
omogočen dostop do kletnih parkirnih prostorov ter shramb.
Kleti so povezane pod novo osrednjo ulico.
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3. Zasnova zunanje ureditve
Prostorska enota PE1 ima v osrednjem delu območja
na ploščadi nad kletjo parkovno in vrtno ureditev, peščeve ter
igralne površine. Ob promenadi je urejeno osrednje igrišče so‑
seske opremljeno z ustreznim številom igral. Na skrajnem SZ
in SV delu je večji prostor zasajen z drevesi v raščen teren. Na
severnem delu so ob dovozni in intervencijski poti parkirišča in
zelenica z grmovjem in drevesi do protihrupne ograje na meji z
rezervatom servisne ceste. Na južni strani se obrobje osrednje
nove ulice intenzivno zasadi z grmovnicami.
Prostorska enota PE2 ima v osrednjem delu območja
na ploščadi nad kletjo parkovno in vrtno ureditev, peščeve ter
igralne površine. Ob južni fasadi bloka PE2-A je za zelenicami
pas utrjene površine za intervencijo. Na zahodnem delu je
ob promenadi drevored in na vzhodni strani večja zelenica
z drevesi, oboje v raščenem terenu. Na severnem delu se
do dovozne in intervencijski poti s parkirišči uredi zelenica z
grmovjem in drevesi. Na južni strani se obrobje osrednje nove
ulice intenzivno zasadi z grmovnicami.
Prostorska enota PE3 je namenjena ureditvi športnega
igrišča na raščenem terenu.
Prostorska enota PE4 ima na severni strani obrobje osre‑
dnje nove ulice intenzivno zasajeno z grmovnicami. Neposredno
ob objektih na južni in zahodni strani se uredi zelenica, za njo
pas vrtne ureditve in igrišč in ob ograji z vrtcem drevored. V ob‑
močju naj se ohrani vsa večja drevesa izven gabaritov objekta.
Prostorska enota PE5 ima na južni strani ozelenjen pred‑
prostor stavbe, na SV strani vstopno ploščad v VVZ, ob SV
parcelni meji pokrito in zaprto uvozno rampo. To je glavni uvoz
za dostavo in dostop do parkirišč. Interno igrišče je na SV in
SZ delu. V območju naj se ohrani vsa večja drevesa izven
gabaritov objekta.
Prostorska enota PE6 ima okoli obeh objektov na ploščadi
nad kletjo parkovno in vrtno ureditev, peščeve ter igralne povr‑
šine. SZ od stolpnice je do dovozne in intervencijske poti ze‑
lenica z grmovjem in drevesi. Parkirišča ob dovozni poti so od
servisne ceste razmejena s protihrupno ograjo. Med ploščadjo
nad kletjo in Korotansko ulico se zasadi drevored.
Prostorska enota PE7 ima na JZ strani skupno dostopno
pot z obstoječimi objekti.
Prostorska enota PE8 ima na zahodni strani do protihru‑
pne ograje ob koridorju mestne servisne ceste skupno igrišče
in zelenico za vse stanovalce. Severno in vzhodno, tudi pod
objektom, so zunanje parkirne površine.
Prostorska enota PE9 na zemljiščih Slovenskih železnic
ima na JZ robu protihrupno ograjo in ob njej drevored visoko‑
raslih dreves (3m nižjih od odmika od osi železniške proge),
v osrednjem delu igrišča za šport in rekreacijo na prostem
členjena z nadstrešnicami ter ob Korotanski ulici drevored. Na
južnem robu se uredi povezavo s Cesto Ljubljanske brigade s
pod ali nadhodom čez železniško progo. Izvedba je vezana na
projekte železniške infrastrukture.
Vse zunanje površine so skupne, namenjene stanoval‑
cem, dostopne po poteh med vhodi in ureditvami. Širše tlako‑
vane poti so tudi intervencijske in servisne poti. Na igriščih za
otroke v sklopu zunanjih površin mora biti najmanj 1 igralo/20
stanovanj.
Zunanja ureditev v območjih prostorskih enot, namenjenih
urejanju prometne in komunalne infrastrukture:
Prostorska enota PEJ1 ima obojestransko drevored z
visokoraslimi drevesi enake vrste. Med drevesi je na obcestni
zelenici zasajena živa meja. Na severni strani je niz vzdolžnih
parkirnih prostorov, ki so prekinjeni z dostopi do objektov.
Prostorski enoti PEJ2 in PEJ3 imata le prometno ureditev
brez specifičnih elementov zunanje ureditve.
Prostorska enota PEJ4 ima na severni strani obcestno
vzdolžno parkiranje, za njim hodnik za pešce, na južni strani
se ne spreminja.
Prostorska enota PEJ5 ima tlakovano površino in urbano
opremo, na vzhodni strani v PE4 in PE5 drevoredno zasadi‑
tev.
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Prostorska enota PEJ6 ima tlakovano površino in urbano
opremo, na vzhodni strani v PE2 drevoredno zasaditev.
Prostorske enote PEJ7, PEJ8, PEJ9 se urejajo kot pro‑
metne površine in brez specifičnih elementov zunanje ureditve.
Projekt za rekonstrukcijo Korotanske ulice ob poglobitvi mora
vključevati obojestransko drevoredno zasaditev.
Prostorska enota PEJ10 ima elemente zunanje ureditve
POT-i, na severu do predvidenega krožišča se izvede intenziv‑
na ozelenitev z visokoraslimi drevesi.
Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta razvi‑
dni iz grafičnih načrtov št. 4.2.1 »Ureditvena situacija – pritličje«
in št. 4.2.2 »Ureditvena situacija – pritličje«.
10. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
V območju OPPN je dovoljena postavitev naslednjih eno‑
stavnih objektov:
– odprti sezonski gostinski vrtovi brez nadstreškov, nosil‑
nih konstrukcij in ograj ob gostinskih lokalih,
– igrišče za šport in rekreacijo na prostem,
– spominska obeležja,
– urbana oprema: čakalnica JPP, javna kolesarnica, skulp‑
ture, večnamenski kiosk, vodnjak, otroško igrišče, obešanke na
drogu javne razsvetljave,
– samo v PE9 je dopustna postavitev odra z nadstreškom
in pokritega prireditvenega prostora.
Ostalih enostavnih objektov ni dopustno graditi oziroma
postavljati.
Objekti ne smejo biti nameščeni na intervencijskih povr‑
šinah.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Objekti morajo biti sodobno oblikovani. Posamezna gruča
ali niz objektov mora biti arhitekturno skladna, zasnovana z
enakimi likovnimi izhodišči in konceptom, izborom materialov
in barv.
Pri oblikovanju je potrebno predvidene objekte obravna‑
vati kot niz, gručo ali posamezno arhitekturo:
– niz: objekta PE1-A in PE2-A se oblikuje kot tvorca nove
mestne vedute za pogled iz obvoznice,
– gruča: objekte PE1-B, PE-4A in PE-4B kot enovit sklop
obrobja nove osrednje ulice,
– gruča: objekte PE2-B, PE2-C, PE2-D, PE2-E in PE2-F
kot oblikovno celoto severno od nove osrednje ulice,
– gruča: objekta PE6-A in PE6-B kot oznako križišča po‑
membnih mestnih cest ob delu Korotanske ulice,
– posamezna arhitektura: objekt PE5-VVZ kot sodob‑
no stavbo sredi prosto stoječih individualnih stanovanjskih
stavb,
– posamezna arhitektura: objekti PE7-A kot dopolnitev
obstoječe drobne zazidalne strukture,
– posamezna arhitektura: objekt PE8-A kot oznako križi‑
šča pomembnih mestnih cest.
Za vsakega od objektov PE1-A, PE2-A, PE6-A se mora
zdelati 3 variantne rešitve zunanje podobe objekta in fasad. Iz‑
bor opravi komisija v sestavi predstavnikov investitorja (3 člani),
stroke (dva člana) in MOL (dva člana). Sodelujoče avtorje in
člane ocenjevalne komisije skupaj določita investitor in MOL.
Objekt PE8-A se oblikuje skladno s strokovno rešitvijo, ki je del
strokovnih podlag.
Fasade objektov morajo biti zasnovane tehnološko so‑
dobno, s kvalitetnimi in trajnimi materiali. Mogoče je izvajati
ventilirane fasade z opečnim, kompozitnim ali drugim narav‑
nim materialom kot zaključnim slojem ali fasade, kjer je kot
zaključna obloga pred nosilno fasadno konstrukcijo termični
prefabricirani fasadni sendvič visoke kakovosti in standardizi‑
rane tehnološke izvedbe.
Strehe so lahko ravne ali pod blagim naklonom, v tera‑
snem delu pohodne ali ekstenzivno zazelenjene. Fasade in
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strehe terasnih etaž smejo biti enovito oblikovane z nakloni
do 15 stopinj.
Nad strehe objektov smejo segati le zaključki instalacij‑
skih naprav do višine 1,50 m in povišan del nad dvigali. Vsi
povišani deli morajo biti umaknjeni od vencev objektov najmanj
2,00 m. Instalacijske naprave in drugi tehnični elementi morajo
biti obdani z zaslonom, ki zagotavlja urejeno poenotenje izgle‑
da s spodnjimi etažami objekta.
Izvedba vseh sistemov odvodnjavanja meteornih voda ni
dovoljena vidno na fasadah objektov.
V posameznem nizu ali gruči se poenoti izbor materialov
in oblikovanje ograj, lož in pergol. Senčila in zasteklitve lož se
sme izvajati le po enotnem projektu za celotno stavbo.
Na objektih ne sme biti balkonov, ki bi presegali v grafiki
opredeljene tlorisne gabarite objektov.
Vhodi se oblikujejo s poglobljenimi, pokritimi predprostori,
prepoznavno in se dosledno ločijo od vhodov v nestanovanjske
dele stavb.
Pri visokih objektih mora biti med fasadnimi odprtinami po
višini 1 m masivne, negorljive fasade.
Oglasna mesta za lastne potrebe se sme nameščati na
pritličnih delih fasad, kjer so poslovni prostori. Nameščena
smejo biti le v ravnini fasad. Oglasnih sporočil se ne sme na‑
meščati na objekte. Oglasna sporočila na odprtih površinah se
sme nameščati le ob Korotanski ulici ob robu pločnikov v max.
dimenzijah širine 1,00 m in višine 2,00 m.
Vsi eventualni posegi na fasade že izvedenih objektov mo‑
rajo biti ustrezno arhitektonsko oblikovani za celoten objekt.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
Osrednje pešpoti, ploščadi in klančine so tlakovane in
opremljene z mikrourbano opremo in primerno osvetljene. Vse
ureditve morajo omogočiti dostope funkcionalno oviranim lju‑
dem.
Počivališča, prostori za igro otrok in elementi urbane
opreme morajo biti oblikovno usklajeni.
Na otroških igriščih, igriščih za šport in rekreacijo ter
na zelenicah se mora nameščati igrala, klopi, koše za smeti,
luči, pitnike, pergole ob igriščih. Igrala morajo biti varna in
primerna tudi za igro funkcionalno oviranih otrok. Na posame‑
znem igrišču mora biti najmanj 10 raznolikih igral. Del igrišča
s peskovniki in igrali za najmlajše otroke mora biti ograjen
z lahko kovinsko ograjo, ki se jo umesti v živo mejo ali med
grmovnice.
Skupna višina naložb nad betonsko konstrukcijo nad 1.
kletjo mora omogočiti zasaditev travnatih površin in nizkih
grmovnic in mora biti najmanj 90 cm.
Znotraj posamezne prostorske enote je treba zasaditi vsaj
25 dreves na hektar, v območju OPPN je treba zasaditi najmanj
150 dreves. V drevoredu v posamezni prostorski enoti morajo
biti zasajena drevesa enake vrste, ob saditvi se uporabijo sa‑
dike višine najmanj 3,00 m in prsnega obsega najmanj 20 cm.
Parkirne površine na nivoju terena je treba ozeleniti z
drevesi ali grmovnicami.
Zasebnih površin pred stanovanji v pritličjih ni. Pred loža‑
mi pritličnih stanovanj se uredi intenzivna ozelenitev z grmov‑
nicami do višine parapeta.
Na stanovanjsko enoto znotraj posamezne prostorske
enote je treba zagotoviti najmanj 15 m2 zelenih površin s pro‑
stori za igro otrok.
13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
1. Tlorisni gabariti
Prostorska enota PE1
Objekt PE1-A:
– pritličje in tipične etaže 123,50 m x 12,50 m, uvozna
rampa v širini 8,00 m x (najmanj 24 m skupne dolžine) oziroma
19,30 m na koti pritličja pod JZ vogalom objekta
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Objekt PE1-B:
– pritličje in tipične etaže 74,30 m x 14,50 m,
– 1, 2. in 3. klet: gabarit temeljev objektov in medprostor.
Prostorska enota PE2
Objekt PE2-A:
– pritličje in tipične etaže: 92,50 m x 12,50 m.
Objekt PE2-B, PE2-C, PE2-D, PE2-E, PE2-F:
– pritličje in tipične etaže: 22,00 m x 17,50 m,
– terasna etaža: 16,00 m x 17,50 m,
– 1., 2. in 3. klet: gabarit temeljev objektov in medpro‑

Prostorska enota PE4:
Objekt PE4-A:
– klet, pritličje in tipične etaže: 75,00 m x 12,50 m,
– javni podhod pod osrednjo ulico: 17,75 m x najmanjša
svetla širina 3,0 m, izhod na koti pritličja neposredno na javno
ulično površino, izvedba za gibalno funkcionalno osebe.
Objekt PE4-B:
– klet, pritličje in tipična etaža: 41,40 m x 12,50 m.
Prostorska enota PE5:
Objekt PE5-VVZ:
– klet: okvirno 20,00 m x 20,00 m in okvirno 56,00 m x
10,00 m ter uvozna rampa v širini 4 m po SV in SZ parcelni
meji,
– pritličje in nadstropje: okvirno 15,00 m x 16,00 m in
okvirno 41,00 m x 10,00 m.
Tlorisni gabariti smejo odstopati od grafičnega prikaza.
Prostorska enota PE6:
Objekt PE6-A:
– pritličje in tipične etaže: 17,50 m x 22,00 m.
Objekt PE6-B:
– 37,00 m x 17,00 m,
– 1. in 2. klet: 48,90 m x 80,00 m.
Uvozna rampa:
– 7,00 m x (24,00 m) 19,00 m na terenu.
Prostorska enota PE7:
Objekti PE7-A:
– skupna dolžina največ 4 vrstnih hiš: 43,20 m x 12,0 m,
vsaka ima vrt 5,40 m x 5,50 m,
– klet: ločeno pod posameznim objektom.
Prostorska enota PE8:
Objekt PE8-A:
– 2 x 24,00 m x 12,00 m z veznim delom 9,20 m x 6,0 m
zamaknjenim za 4,50 m,
– terasna etaža 24,00 m x 8,00 m umaknjena na daljši
stranici od venca 2 m,
– 1. in 2. klet: 79,00 m x 48,60 m.
2. Višinski gabariti
Prostorska enota PE1
– Objekt PE1-A: P + 9, višina venca 31,00 m,
– Objekt PE1-B: P + 4 +T, višina venca 16,00 m, višina
venca terase 19,00 m,
– pod PE1-A in PE1-B in osrednjim delom: 3 kletne etaže.
Prostorska enota PE2
– Objekt PE2-A: P + 9, višina venca 31,00 m,
– Objekt PE2-B, PE2-C, PE2-D, PE2-F: P + 4 + T, višina
venca 16,0 m, višina venca terasne etaže 19,00 m,
– pod PE2-A, PE2-B, PE2-C, PE2-D, PE2-F in osrednjim
delom: do 2–3 kletne etaže.
Kolikor se bo dele objekta v PE1-A in PE2-2 izvedeno
kot etažne vrtove, je mogoče nadomestiti etažne površine kot
dodatne strešne etaže.
Prostorska enota PE4:
– Objekt PE4-A: K + P + 4, višina venca 16,0 m,
– Objekt PE4-B: K + P + 3, višina venca 13,00 m.
Prostorska enota PE5:
– Objekt PE5-VVZ: K + P + 1, višina venca največ
8,00 m.
Prostorska enota PE6:
– Objekt PE6-A: del P + 13 + T, JV del višina venca
45,00 m.
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Ob SZ stranici možna duplex izvedba zadnje etaže na
50% tlorisne površine do višine venca 48,00 m,
– Objekt PE6-B: P + 4 + T, višina venca 19,00 m, višina
venca terasne etaže 21,00 m,
– pod PE6-A, PE6-B in osrednjim delom: do 2–3 kletne
etaže.
Prostorska enota PE7:
– Objekt PE7-A: K + P + 1, višina venca 7,00 m.
Prostorska enota PE8:
– Objekt PE8-A: SV del P + 13, JZ del P + 13 + T, SV del
višina venca 44,00 m, JZ del višina venca 48,00 m,
– pod PE8-A in zunanjimi površinami 2–3 kletne etaže.
Tipična etažna višina vseh stavb je 3,00 m, pritličja ob
Korotanski ulici in Litostrojski ulici 4,00 m.
Stopnišča se smejo v mansardnih etažah nadaljevati v
tlorisnih gabaritih iz spodnjih etaž.
Nad zadnjo nadzemno etažo je dopustna ureditev tehnič‑
nih prostorov oziroma postavitev tehničnih naprav, ki morajo
oblikovno slediti zasnovi posameznega objekta. Od vencev
morajo biti umaknjene najmanj 2,0 m.
3. Višinske kote terena in pritličja
Zunanja ureditev je prilagojena terenu in višinskim pote‑
kom obodnih cest. Kota urejenega terena je od 306,60 m n. v.
do 307,20 m n. v.
Kote pritličja po posameznih prostorskih enotah:
– PE1 in PE2 307,00 m n. v.,
– PE3 in PE4 306, 80 m n. v.,
– PE5 306,40 m n. v.,
– PE6 306,90 m n. v.,
– PE7 306,60 m n. v.,
– PE8 306,80 m n. v.
Idejne višinske kote terena so razvidne iz grafičnih načr‑
tov št. 4.8.1 in 4.8.2 »Prometno tehnična situacija, idejna višin‑
ska regulacija – 1. faza« ter 4.9 »Prometno tehnična situacija,
idejna višinska regulacija – 2. faza«.
4. Kapacitete
Kapacitete celotnega območja
– površina območja OPPN: 6 ha 48 ar 60 m²,
– število stanovanj: največ 800,
– število enot VVZ: najmanj 6,
– število parkirnih mest: najmanj 1700.
Kapacitete ožjega območja
– površina ožjega območja: 4 ha 63 ar 16 m²,
– BTP nad nivojem terena: največ 71.790 m²,
– BTP pod nivojem terena: največ 64.635 m²,
– BTP poslovnega programa (opcija): cca 1200 m²,
– število stanovanjskih enot: največ 800,
– število parkirnih mest v kleteh + na terenu: najmanj
1474 + 182 = 1656,
– zelenice z igralnimi površinami: najmanj 15.613 m².
Kapacitete po prostorskih enotah
PE1
– površina prostorske enote: 10.644 m²,
– BTP vseh objektov nad nivojem terena: največ
21.686 m²,
– BTP vseh objektov pod nivojem terena: največ
19.020 m²,
– število stanovanjskih enot: največ 257,
– število parkirnih mest v kleteh: najmanj 570,
– število parkirnih mest na terenu: najmanj 33,
PE2
– površina prostorske enote: 11.896 m²,
– BTP vseh objektov nad nivojem terena: največ
22.665 m²,
– BTP vseh objektov pod nivojem terena: 16.434 m²,
največ 24.651 m²,
– število stanovanjskih enot: največ 267,
– število parkirnih mest v kleteh: najmanj 552,
– število parkirnih mest na terenu: najmanj 85,
PE3
– površina prostorske enote: 696 m²,
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PE4
– površina prostorske enote: 3240 m²;
– BTP obeh objektov nad nivojem terena: največ
6.758 m²;
– BTP obeh objektov pod nivojem terena: največ
1.456 m²;
– število stanovanjskih enot: največ 79;
– število parkirnih mest na terenu: najmanj 13.
Za prostorske enote PE1, PE2, PE3 in PE4 so skupne
parkirne kapacitete v kleteh in na terenu v PE1 in PE2. Skupno
število stanovanj je največ 603, skupno število PM je najmanj
1266.
PE5
– površina prostorske enote: 2882 m²;
– BTP nad nivojem terena: največ 1600 m²;
– BTP pod nivojem terena: največ 1062 m²;
PE6
– površina prostorske enote: 4.755 m²,
– BTP obeh objektov nad nivojem terena: največ 9.014 m²,
9.168 m²,
– BTP obeh objektov pod nivojem terena: 6.272 m², naj‑
več 9.408 m²,
– število stanovanjskih enot: največ 98,
– število parkirnih mest v kleteh: najmanj 177,
– število parkirnih mest na terenu: najmanj 19,
PE7
– površina prostorske enote: 846 m²,
– BTP vseh objektov nad nivojem terena: največ 820 m²,
– BTP vseh objektov pod nivojem terena: največ 410 m²,
– število stanovanjskih objektov: največ 4,
– število parkirnih mest v pritličju: najmanj 8,
PE8
– površina prostorske enote: 3.290 m²,
– BTP objekta nad nivojem terena: največ 9.093 m²,
– BTP objekta pod nivojem terena: 5.752 m², največ
8628 m²,
– število stanovanjskih enot: največ 95,
– število parkirnih mest v kleteh: najmanj 169,
– število parkirnih mest na terenu: najmanj 20,
PE9:
– površina prostorske enote: 2.461 m²,
– število parkirnih mest na terenu: najmanj 70.
PEJ1:
– površina prostorske enote: 4650 m²,
– število parkirnih mest na terenu: najmanj 34.
PEJ2:
– površina prostorske enote: 1122 m².
PEJ3:
– površina prostorske enote: 331 m².
PEJ4:
– površina prostorske enote: 1355 m²,
– število parkirnih mest na terenu: najmanj 13.
PEJ5:
– površina prostorske enote: 215 m².
PEJ6:
– površina prostorske enote: 394 m².
PEJ7:
– površina prostorske enote: 1383 m².
PEJ8:
– površina prostorske enote: 442 m².
PEJ9:
– površina prostorske enote: 13.387 m².
PEJ10:
– površina prostorske enote: 1.075 m².
Načrtovane rešitve in ureditev v prostoru so razvidne
iz grafičnih načrtov št. 4.1.1 in 4.1.2 »Ureditvena situaci‑
ja«, št. 4.2.1 in 4.2.2 »Ureditvena situacija – pritličje«, št. 4.3.1
»Ureditvena situacija – nivo 1. kleti«, št. 4.4.1 »Ureditvena
situacija – nivo 2. kleti«, št. 4.5.1 »Ureditvena situacija – nivo
3. kleti« in št. 4.6: »Značilni prerezi in pogledi«.
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14. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
Do odstranitve objektov so dopustna redna in investicijska
vzdrževalna dela.
15. člen
(odstranitve objektov)
V območju OPPN je predvidena odstranitev naslednjih
objektov:
– leseni pritlični stanovanjski objekt z oznako A,
parcela št. 738/1 k.o. Dravlje, BTP je 120 m2;
– leseni pritlični stanovanjski objekt z oznako B,
parcela št. 738/1 k.o. Dravlje, BTP objekta je 275 m2;
– leseni pritlični stanovanjski objekt z oznako C,
parcela št. 738/1 k.o. Dravlje, BTP objekta je 178 m2;
– leseni pritlični stanovanjski objekt z oznako D,
parcela št. 738/1 k.o. Dravlje, BTP objekta je 420 m2;
– leseni pritlični stanovanjski objekt z oznako E,
parcela št. 738/1 k.o. Dravlje, BTP objekta je 444 m2;
– zidani pritlični stanovanjsko – poslovni objekt z oznako F,
del parcela št. 738/5 in del 738/6 k.o. Dravlje, BTP objekta
95 m2;
– zidani pritlični stanovanjski objekt z oznako K,
del parcele št. 19/4 k.o. Zgornja Šiška, del parcela št. 738/1
k.o. Dravlje, BTP 544 m2;
– leseni pritlični stanovanjski objekt z oznako L,
parcela št. 19/4 k.o. Zgornja Šiška, BTP 147 m2;
– leseni pritlični stanovanjski objekt z oznako M,
parcela št. 19/4 k.o. Zgornja Šiška, BTP 147 m2;
– leseni pritlični stanovanjski objekt z oznako N,
parcela št. 19/4 k.o. Zgornja Šiška, BTP 246 m2,
– zidani dvoetažen stanovanjski objekt z oznako P,
parcela št. 41 k.o. Zgornja Šiška, BTP 192 m2.
– zidani dvoetažen stanovanjski objekt z oznako R,
parcela št. 42 k.o. Zgornja Šiška, BTP 180 m2,
– pritlična pomožna objekta z oznako R,
parcela št. 42 k.o. Zgornja Šiška, BTP 50 m2,
Skupna BTP vseh objektov, ki se odstranijo, je 3038 m².
Objekti od A–N so bili zgrajeni pred letom 1967.
Objekti, predvideni za odstranitev, so razvidni iz grafične‑
ga načrta št. 4.7 »Načrt odstranitve objektov«.
IV. NAČRT PARCELACIJE
16. člen
(načrt parcelacije)
Gradbene parcele so identične prostorskim enotam z
oznako PE.
PE1 meri 10.644 m² in obsega zemljišča s parcelnimi
številkami:
– k.o. Zg. Šiška: 19/4-del, 19/7-del,
– k.o. Dravlje: 738/7-del, 738/9-del.
PE2 meri 11.896 m² in obsega zemljišča s parcelnimi
številkami:
– k.o. Zg. Šiška: 19/4-del, 19/7-del,
– k.o. Dravlje: 738/1-del, 738/3-del, 738/5-del, 738/6-del,
738/7-del.
PE3 meri 696 m² in obsega zemljišča s parcelnimi šte‑
vilkami:
– k.o. Zg. Šiška: 19/4-del.
PE4 meri 3.240 m² in obsega zemljišča s parcelnimi
številkami:
– k.o. Zg. Šiška: 36/1 –del,
– k.o. Dravlje: 738/1-del, 738/7-del, 738/9-del, 738/10del.
PE5 meri 2.882 m² in obsega zemljišča s parcelnimi
številkami:
– k.o. Dravlje: 738/1-del, 738/8-del.
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PE6 meri 4.755 m² in obsega zemljišča s parcelnimi
številkami:
– k.o. Dravlje: 740/1-del.
PE7 meri 846 m² in obsega zemljišča s parcelnimi šte‑
vilkami:
– k.o. Zg. Šiška: 37/1-del, 38/5-del.
PE8 meri 3.290 m² in obsega zemljišča s parcelnimi
številkami:
– k.o. Zg. Šiška: 11/3, 11/4, 14/3, 19/5, 19/6-del,
19/8-del,19/9-del.
PE9 meri 2.461 m² in obsega zemljišča s parcelnimi
številkami:
– k.o. Zg. Šiška: 38/1-del, 40-del,
– k.o. Dravlje: 1653/1-del, 1878/3-del.
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss–Krueger‑
jevem koordinatnem sistemu in so priloga občinskega lokacij‑
skega načrta.
Parcelacija zemljišč in geokoordinate točk parcelacije so
razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.3 »Načrt obodne parcelacije,
parcelacije zemljišč in delitve na prostorske enote na katastr‑
skem načrtu« in št. 3.4 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije
zemljišč in delitve na prostorske enote na geodetskem načr‑
tu«.
17. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)
Javne površine namenjene javnemu dobru so identične
prostorskim enotam z oznako
PEJ.
PEJ1 meri 4650 m² in obsega zemljišča s parcelnimi
številkami:
– k.o. Zg. Šiška: 19/4-del,
– k.o. Dravlje: 738/1-del, 738/9-del, 741, 740/1-del.
PEJ2 meri 1122 m² in obsega zemljišča s parcelnimi
številkami:
– k.o. Zg. Šiška: 36/1-del, 38/5 del,
– k.o. Dravlje: 738/10-del, 734/2-del.
PEJ3 meri 331 m² in obsega zemljišča s parcelnimi šte‑
vilkami:
– k.o. Zg. Šiška: 37/1-del, 56/2-del.
PEJ4 meri 1355 m² in obsega zemljišča s parcelnimi
številkami:
– k.o. Zg. Šiška: 38/5-del,
– k.o. Dravlje: 734/2-del, 738/1-del, 738/8-del.
PEJ5 meri 215 m² in obsega zemljišča s parcelnimi šte‑
vilkami:
– k.o. Dravlje: 738/1-del.
PEJ6 meri 394 m² in obsega zemljišča s parcelnimi šte‑
vilkami:
– k.o. Dravlje: 740/1-del, 738/1-del, 738/6 –del.
PEJ7 meri 1383 m² in obsega zemljišča s parcelnimi
številkami:
– k.o. Zg. Šiška: 19/4-del,
– k.o. Dravlje: 738/1-del, 738/3-del, 740/1-del, 755/1-del.
PEJ8 meri 442 m² in obsega zemljišča s parcelnimi šte‑
vilkami:
– k.o. Zg. Šiška: 19/8-del, 19/9-del,
– k.o. Dravlje: 523/3-del.
PEJ9 meri 13.387 m² in obsega zemljišča s parcelnimi
številkami:
– k.o. Zg. Šiška: 38/1-del, 39, 40-del, 41, 42, 71-del, 72/1del, 72/2, 72/3, 72/4-del, 73-del,
– k.o. Dravlje: 755/1-del,1653/24, 1653/45-del, 1653/49,
1653/51, 1653/1-del, 1878/3-del.
PEJ10 meri 1.075 m² in obsega zemljišča s parcelnimi
številkami:
– k.o. Zg. Šiška: 11/11, 14/6, 14/5-del,19/6-del,
– k.o. Dravlje: 523/3-del, 1944/2-del.
Površine namenjene javnemu dobru so razvidne iz gra‑
fičnih načrtov št. 3.3 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije
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zemljišč in delitve na prostorske enote na katastrskem načrtu«
in št. 3.4 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in
delitve na prostorske enote na geodetskem načrtu«.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
18. člen
(etapnost gradnje)
V območju OPPN je možna etapna gradnja objektov s
pripadajočo zunanjo ureditvijo ter prometno, komunalno in
energetsko infrastrukturo po posameznih gradbenih parcelah.
Prva etapa je gradnja PE1, PEJ1, PEJ2, PEJ4 in nove
osrednje ulice s pripadajočo komunalno infrastrukturo. Gradnja
v PE2, PE4, PE5, PE6, PE7 in PE8 se sme izvajati neodvisno
od predhodnih, ob pogoju, da so zagotovljeni cestni in komu‑
nalni priključki.
Posamezne etape se lahko izvajajo tudi sočasno.
Prestavitev daljnovoda mora biti izvedena pred izda‑
jo uporabnega dovoljenja za prvega izmed objektov PE2 in
PE6-A, z izjemo kletnih etaž, ki so lahko urejene tudi pred
prestavitvijo daljnovoda.
V PEJ7 in PEJ8 mora biti do izgradnje servisne ceste
izvedena začasna zunanja ureditev, ki bo obsegala pešpot,
kolesarsko pot in ozelenitev.
VI. REŠITVE IN UKREPE ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
19. člen
Na zahodni strani Litostrojske ceste se območje OPPN
navezuje na enoto kulturne dediščine EŠD 1116 Ljubljana
– Pot POT. Zagotovljen je integralen potek poti z vplivnim
območjem in ureditvami. Prostorska enota PEJ11, kjer pote‑
ka POT, ima elemente zunanje ureditve POT-i. Korigirana je
lokacija uvoza preko Pot-i tako, da se na severni strani POT
podaljša in uredi pravokoten uvoz iz Litostrojske ceste ter
ukine obstoječi uvoz.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV
20. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov
in ohranjanja narave)
1. Splošno
V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevar‑
stvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja.
2. Varstvo vode in podzemne vode
Območje OPPN se nahaja na vodovarstvenem območju
za vodno telo Ljubljanskega polja, na pod območju s stro‑
gim varstvenim režimom z oznako VVO II A. Pri načrtovanju
posegov je treba upoštevati vse omejitve in pogoje Uredbe
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Lju‑
bljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04 in 7/06), kjer je v
13. člen u za območje Korotanskega naselja pod določenimi
pogoji dovoljena gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih
stavb.
Objekti in naprave morajo biti grajeni najmanj 2,0 m nad
najvišjo gladino podzemne vode. Izvedba kletnih etaž in vseh
utrjenih voznih površin mora biti vodotesna.
Gradnja objektov podzemnih garaž je možna na podlagi
rezultatov analize tveganja za onesnaženje in rezultatov ana‑
lize vplivov zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za one‑
snaževanje. Analiza tveganja za onesnaženje zaradi gradnje
na vodovarstvenem območju mora biti izdelana v obsegu kot je
določen v 50. členu Pravilnika o kriterijih za določitev vodovar‑
stvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04 in 5/06).
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Vozne in parkirne površine morajo biti ustrezno vodote‑
sno utrjene in opremljene z lovilci olj. Na robovih morajo biti
postavljeni betonski ali kamniti robniki.
V času gradnje je treba predvideti vse potrebne var‑
nostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo
preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi tran‑
sporta, skladiščenja ali uporabe tekočih goriv ali drugih
nevarnih snovi.
Za dreniranje ali črpanje podzemne vode v času gra‑
dnje je potrebno pridobiti vodno soglasje.
Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih
nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.
3. Varstvo zraka
Prezračevanje nadzemnih delov objektov in kletnih etaž
mora biti izvedeno naravno ali prisilno tako, da ne bodo pre‑
sežene dovoljene vrednosti CO2.
Med rušenjem in gradnjo je treba preprečevati nekon‑
trolirano prašenje.
4. Varstvo pred hrupom
V območju OPPN je dovoljena mejna raven hrupa
45 dBA ponoči in 55 dBA podnevi.
Na fasadah objektov orientiranih na severno stran proti
obvoznici in na stran proti železniški progi je treba izvesti
pasivno zvočno zaščito z ustrezno izolacijo oken in balkon‑
skih vrat.
V objektih PE1-A in PE2-A stanovanja niso orientirana
na SZ fasado.
Povsod na meji s koridorjem servisne ceste je treba
izvesti protihrupno ograjo višine min. 3.0 m.
5. Osončenje
Stanovanja z največ 2 ležiščema do velikosti 40 m²
neto stanovanjske površine lahko imajo samo SZ ali SV ori‑
entacijo. Pri večjih stanovanjih je treba zagotoviti osončenje
prostorov ali delov prostorov, namenjenih uživanju in pripravi
hrane, spanju in bivanju: najmanj eno uro v času zimskega
solsticija, najmanj 3 ure v času pomladnega in jesenskega
ekvinokcija in najmanj 3 ur v času poletnega solsticija.
6. Odstranjevanje odpadkov
Zbirna in s komunalnimi vozili dostopna prevzemna me‑
sta gospodinjskih odpadkov so predvidena na nivoju terena,
ob objektih oziroma v pritličjih objektov. Dovoz za komunalna
vozila je predviden iz Korotanske ali Litostrojske ceste, po
obstoječih in novih voznih površinah ter po za intervencijo
urejenih poteh ob objektih.
Zbirna mesta morajo biti tlakovana in zaščitena z nad‑
strešnico, opremljena z električno razsvetljavo, vodo in s
posebnim odtokom v kanalizacijo, ki je opremljen z lovilcem
olj. Vse smetarnice morajo biti urejene tako, da je omogo‑
čeno ločeno zbiranje odpadkov. Kapacitete smetarnic se
dimenzionira na osnovi formule: št. posod = dnevna količina
smeti na stanovalca (5 l) x število stanovalcev x pogostost
odvažanja (3,5 x tedensko) / prostornina posod (500 l) x
koeficient polnjenja posod (85%).
Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstrani‑
tve objektov in času gradnje je treba, v postopku pridobivanja
gradbenega dovoljenja, izdelati načrt ravnanja z odpadki.
Razmestitev zbirnih in odjemnih mest za odpadke je
razvidna iz grafičnega načrta št. 4.2.1 in 4.2.2 »Ureditvena
situacija – pritličje«.
7. Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Daljnovod se prestavi na severni rob parkirišč ob dovo‑
zni poti ob servisni cesti. Ob prestavitvi se obstoječi steber
nadomesti z dvema novima stebroma.
8. Racionalna raba energije in naravnih virov
V predvidenih objektih je treba zagotoviti najmanj 25%
za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z aktiv‑
no uporabo enega ali več virov obnovljive energije oziroma
v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah
(Uradni list RS, št. 93/08).

Št.

64 / 10. 8. 2009 /

Stran

9177

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
21. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
1. Splošno
Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno.
Vsi objekti morajo biti projektirani v skladu z uredbo o graditvi
in vzdrževanju zaklonišč. Za zaščito pred požarom je treba
zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati
študijo požarne varnosti najmanj za posamezno prostorsko
enoto.
2. Intervencijske poti in površine
Do novih objektov so predvideni dostopi in površine za
delovanje intervencijskih vozil v skladu s standardi. V vsaki
gradbeni etapi je treba zagotoviti ustrezno ureditev dostopov
in površin za delovanje intervencijskih vozil.
3. Hidrantno omrežje
Požarna zaščita novih objektov je predvidena z zunanjim
hidrantnim omrežjem s hidranti. Začetnemu gašenju požara je
namenjeno notranje hidrantno omrežje.
Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.12 »Prikaz
ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami«.
IX. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
22. člen
(pogoji za prometno urejanje)
1. Splošni pogoji
Vse prometne površine morajo biti utrjene za vožnjo mo‑
tornih vozil do 10 ton osnega pritiska. Površine vozišč bodo
asfaltirane in morajo biti omejene z betonskim ali kamnitim
robnikom. Robniki morajo biti za invalide poglobljeni na mestih
predvidenih prehodov za pešce, prav tako na mestih predvide‑
nih dovozov gasilskih, dostavnih in komunalnih vozil. Površine
namenjena le intervencijskim in komunalnim vozilom so lahko
tlakovane ali zatravljene.
Glavni dostopi do objektov, primarne peš površine, par‑
kirni prostori v kletnih etažah ter ostale površine in objekti
morajo biti urejeni tako, da so uporabni tudi za funkcionalno
ovirane ljudi.
2. Javne prometne površine
Železniški promet
Na območju PEJ9 in PEJ10 so možne začasne ureditve
parkirišč in športnih igrišč do izgradnje industrijskega tira.
Mestna obvozna cesta
Zaradi preobremenjenosti avtocestnega obroča v Lju‑
bljani, je skladno z načrti DARS-a potrebno upoštevati razši‑
ritev obroča za dodatni vozni pas v vsaki smeri. Zaradi zelo
utesnjenega prostora se širitve obvoznice izvedejo v obstoje‑
čo brežino, s postavitvijo podpornih zidov. Cestni nadvozi se
nadomestijo z novimi, tako da imajo zadosten svetli profil za
šestpasovnico. Izvozna rampa iz obvoznice na Litostrojsko ce‑
sto situativno ostane na istem mestu. Proti severu se prestavi
priključek izvozne rampe na Litostrojsko cesto.
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Prostorska enota PEJ1
V okviru prostorske enote PEJ1 se med Korotansko ulico
in predvideno servisno cesto zgradi napajalna cesta. Križišče
s Korotansko ulico bo semaforizirano. Preko te ceste bo urejen
dovoz do parkirnih kletnih etaž za stanovanjski stavbi v okviru
prostorske enote PE6. V jugozahodnem delu napajalne ceste
se ob zunanjem robu cestišča uredi obojestranski hodnik za pe‑
šce, ob severozahodnem robu vozišča so predvidena vzdolžna
parkirna mesta. V severovzhodnem delu se hodnik za pešce
uredi ob zunanjem robu cestišča ob meji s prostorsko enoto
PE1 in ob meji s PE3, vzdolžna parkirna mesta so v tem delu
predvidena ob jugovzhodnem robu vozišča.
Prostorska enota PEJ2 – Kovinarska ulica
Širina vozišča Kovinarske ulice se od Litostrojske ceste
do Drabošnjakove ohrani. Od Drabošnjakove do PEJ1 je pred‑
videno širše vozišče. Ohrani se obstoječa širina enostranskega
hodnika za pešce od Litostrojske do PEJ3, od PEJ3 do PEJ4 se
enostranski hodnik za pešce razširi. Hodnik za pešce je predvi‑
den ob vozišču, ob meji s prostorskima enotama PE3 in PE4.
Prostorska enota PEJ3 – Andreaševa ulica, južni krak
Kovinarske ulice
Ohrani se obstoječa širina vozišča Andreaševe ulice v
okviru prostorske enote, ohrani se tudi obstoječa širina hodnika
za pešce ob jugovzhodnem in severozahodnem robu vozišča.
Južni krak je namenjen dovozu do obstoječih in novih
vrstnih hiš.
Prostorska enota PEJ4 – Drabosnjakova ulica
Vozišče Drabosnjakove ulice v okviru PEJ4 se izvede
v isti širini kakor obstoječi že urejeni del ulice, ob vozišču se
uredi obojestranski hodnik za pešce. Ob severozahodnem robu
vozišča so predvidena vzdolžna parkirna mesta za obiskovalce.
Robniki morajo biti za invalide poglobljeni na mestih predvi‑
denih prehodov za pešce, prav tako na mestih predvidenih
dovozov gasilskih, komunalnih, dostavnih vozil ter dovozih do
predvidenega VVZ in obstoječih objektov.
Prostorska enota PEJ5
Utrjena površina v okviru PEJ5 je peš promenada.
Prostorska enota PEJ6
Utrjena površina v okviru PEJ6 je peš promenada, ki ob
enem služi tudi za dovoz intervencijskih in komunalni vozil.
Prostorska enota PEJ7, PEJ8 – Servisna cesta ob ob‑
voznici – del
PEJ7 in PEJ8 predstavljata del potrebnega prostora
za izgradnjo bodoče servisne ceste ob severni obvoznici.
Potekala bo med Korotansko ulico in Litostrojsko cesto. Pred
priključkom na Litostrojsko cesto se bo navezala na izvozno
rampo predvidene razširjene severne obvoznice. Ob južnem
robu vozišča servisne ceste se uredi dvosmerna kolesarska
steza in hodnik za pešce. Njena izgradnja je časovno neod‑
visna od gradnje Korotanskega naselja. Ko bo izgrajena, se
bo ukinilo semaforizirano križišče dovozne poti s Korotansko
ulico. Nanjo se bo v osi uvoza v garažne kleti izvedel priklju‑
ček iz dovozne poti.
Prostorska enota PEJ9 – Korotanska ulica
Potek Korotanske ulice se v prvi fazi ne spreminja. Za
dovoz do ožjega območja OPPN sta predvidena dva priključ‑
ka. Prvi je semaforizirano križišče z novo osrednjo ulico PEJ1.
Drugi je semaforizirano križišče uvoza na dovozno pot do par‑
kirišč in uvozne rampe za PE1 in PE2, oziroma semaforizirano
križišče servisne ceste po njeni izgradnji.
V drugi fazi je predvidena deviacija in poglobitev Koro‑
tanske ulice od prostorske enote PEJ1 do Litostrojske ceste.
V drugi fazi se ob Korotanski uredi dvosmerna enostranska ali
obojestranska enosmerna kolesarska steza in obojestranski
hodnik za pešce. Obstoječi del Korotanske ulice se v drugi fazi
slepo zaključi pred Litostrojsko cesto.
Prostorska enota PEJ10 – POT
Prostorska enota PEJ11 predstavlja javno prometno po‑
vršino POT. Čez njo se uredi nov uvoz do PE8 in obstoječih
študentskih domov. Obstoječi uvoz se ukine in vključi v ureditev
POT-i.

Uradni list Republike Slovenije
Prečni profili za javne prometne površine
Prečni profili prometnic so naslednji:
– Korotanska ulica: vozišče 7,00 m, na vzhodni strani
3,00 m kolesarska steza, pločnik 4,00 m,
– Kovinarska ulica – severni del: vozišče 5-5,5 m, pločnik
na južni strani od 1,45 m ob obstoječem bloku do 1,80 m ob
novih blokih,
– Kovinarska ulica – južni del: med obstoječimi stavbami
in novimi 6,20 m vozne površine,
– Nova osrednja ulica: vozišče 6,00 m, obojestransko
zelenica 1,0 m in pločnik 1,80 m, na severni strani,
– Drobosnjakova ulica pred VVZ: vozišče 5,00 m, na
zahodni strani 2,50 m širok pas za vzdolžno parkiranje vozil,
1,80 m širok pločnik,
– Promenade minimalno 3,5 metra.
2. Prometne površine znotraj prostorskih enot PE
Prostorska enota PE1
V okviru prostorske enote PE1 je del dovozne ceste, ki
se na SV navezuje na novo osrednjo ulico PEJ1. Ob dovozne
ceste je enostranski hodnik za pešce in pravokotna parkirna
mesta.
Ob jugozahodnem robu prostorske enote PE1 je peš
promenada, ki v jugovzhodnem delu služi tudi za dovoz inter‑
vencijskih in komunalnih vozil.
Iz dovozne ceste je za dovoz do kletnih parkirnih etaž pod
jugozahodnim vogalom objekta PE1-A predvidena klančina do
predvidenih parkirnih kletnih etaž v prostorski enoti PE1 in PE2.
Klančina za dovoz do parkirnih kletnih etaž bo pokrita, vzdolžni
sklon klančine ne bo presegal 14%.
Prostorska enota PE2
V okviru prostorske enote PE2 je del dovozne ceste, ki se
na jugozahodu navezuje na Korotansko ulico, na severovzhodu
na novo osrednjo ulico PEJ1. Ob dovozni cesti so predvidena
pravokotna parkirna mesta ter ob jugozahodnem robu hodnik
za pešce.
Prostorska enota PE6
V okviru prostorske enote PE6 je del dovozne ceste, ki
se na jugozahodu navezuje na Korotansko ulico ter nadaljuje
v PE2 proti SV. Ob dovozne ceste so ob vozišču predvidena
pravokotna parkirna mesta, ob jugovzhodnem robu je hodnik
za pešce.
Za dovoz do kletnih parkirnih etaž je ob jugovzhodnem
robu prostorske enote PE6 predviden dovoz in klančina za do‑
voz do predvideni parkirnih kletnih etaž v prostorski enoti PE6.
Klančina za dovoz do parkirnih kletni etaž bo pokrita, vzdolžni
sklon klančine ne bo presegal 14%. Dostava za potrebe poslov‑
nih površin se vrši preko prve kletne parkirne etaže.
Prostorska enota PE8
V okviru prostorske enote PE8 bo urejen uvoz do parkir‑
nih mest na nivoju terena, za dovoz do parkirnih mest na nivoju
parkirnih kletnih etaž in za dovoz do sosednje jugozahodne
parcele. Dovoz do parkirnih kletnih etaž bo urejen preko klan‑
čine katere vzdolžni sklon ne bo presegal 14%.
Prostorska enota PE9
V prostorski enoti je mogoče do predvidenih ureditev
železniške infrastrukture urejati parkirišča in v osrednjem delu
športna igrišča. Na južnem robu se uredi peš pot kot povezava
s Cesto Ljubljanske brigade s pod- ali nadhodom čez železni‑
ško progo.
Prečni profili za prometne površine znotraj prostorskih
enot PE
– Dovozna cesta na severni strani PE6 in PE2: vozišče
7 m, obojestransko 5,00 m širok pas za pravokotno parkiranje,
na južni strani 2,00 m širok pločnik,
– Dovozna cesta na severni strani PE1: vozišče 6,5 m,
na južni strani 5,00 m širok pas za pravokotno parkiranje, ob
severni fasadi PE1-A 2.00 m širok pločnik,
– Uvoz v PE8 (iz Litostrojske ceste) 6 metrov.
Mirujoči promet
Za potrebe novogradnje je treba zagotoviti parkirna mesta
(PM) upoštevajoč naslednje kriterije:
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– za stanovanja po 2 PM/enoto. Pri tem je potrebno
kot skupno obračunsko območje obravnavati prostorske enote
PE1, PE2 in PE4.
– za storitvene in poslovne dejavnosti 1 PM/30 m² bruto
površin
– za VVZ 1PM/oddelek v kletni etaži.
Parkirna mesta morajo meriti za pravokotno parkiranje
najmanj 2,5 m x 5,00 m ter najmanj 2,30 m x 5,5 m za vzdolžno
parkiranje.
Za parkirna mesta rezervirana za vozila oseb z invalid‑
skimi vozički je treba zagotoviti zadostno število parkirnih mest
skladno s predpisi. 10% tovrstnih parkirnih mest mora biti za‑
gotovljenih na terenu, ostala v kleteh v bližini dvigal.
Potrebne površine za mirujoči promet se zagotovi v kle‑
tnih etažah v PE1, PE2, PE6, PE8 in kletni etaži v PE5.
Parkirna mesta na nivoju terena, v okviru javnih prome‑
tnih površin so javna, parkirna mesta ob interni dovozni poti v
okviru prostorskih enot PE1, PE2, PE6 so za stanovalce teh
prostorskih enot. Parkirna mesta na nivoju v okviru PE8 so za
stanovalce in obiskovalce te prostorske enote. Parkirna mesta
v okviru PE9 so v lasti Slovenskih železnic.
V območju PE1 in PE2 v kletnih etažah se mora zagotoviti
možnost ureditve parkirnih mest za obstoječe stanovalce v ob‑
segu do 200 PM. Obstoječi stanovalci morajo izraziti svojo po‑
trebo po parkirnem mestu v času načrtovanja objektov PE1-A
in PE2A in v ta namen skleniti z investitorjem gradnje ustrezno
pogodbo pred izdajo gradbenega dovoljenja. Investitor je v
času načrtovanja objektov dolžan pisno obvestiti MOL in domi‑
cilne stanovalce v območju med Litostrojsko cesto, Korotansko
ulico in severno obvoznico o možnostih nakupa PM.
Kolesarski in peš promet
Kolesarske steze so predvidene ob obodnih cestah, ob
obstoječih in predvidenih javni cestah znotraj območja ni pred‑
videnih kolesarskih stez. Ob vhodih v objekte je treba postaviti
stojala za kolesa.
Peš površine so predvidene ob javnih cestah in znotraj
območij prostorskih enot.
Dovoz komunalnih in gasilskih vozil
Odvoz komunalnih odpadkov se vrši preko obstoječih in
predvidenih javnih prometnih površin interne dovozne poti in
peš promenade znotraj prostorske enote PE1.
Dovoz gasilskih vozil se vrši preko obstoječih in pred‑
videnih javnih prometnih površin interne dovozne ceste, peš
promenade znotraj prostorske enote PE1 in utrjenih površin
znotraj posameznih prostorskih enot.
Idejna višinska regulacija
Višine zunanje ureditve na robu prostorskih enot se nave‑
žejo na višine obstoječih utrjenih površin. Orientacijska višina
vseh stopnišč je med 306.60 m n.v. do 307.20 m n.v.
Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega načrta
št. 4.8.1 in 4.8.2 »Prometno tehnična situacija, idejna višinska
regulacija – 1. faza« ter št. 4.9. »Prometno tehnična situacija,
idejna višinska regulacija – 2. faza«.
23. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
1. Splošno
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture v ureditvenem območju
so:
– za načrtovano gradnjo komunalne, energetske in te‑
lekomunikacijske infrastrukture na obravnavanem je treba pri
posameznih upravljavcih predhodno izdelati idejne zasnove
(programske rešitve) ali upoštevati že izdelane (navedene v
strokovnih podlagah),
– za priključitev objektov na javno komunalno omrežje je
treba pridobiti soglasje upravljalca komunalnega voda,
– vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni
na obstoječe in predvideno komunalno, energetsko in teleko‑
munikacijsko infrastrukturno omrežje, in sicer kanalizacijsko,
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vodovodno, plinovodno, vročevodno, elektroenergetsko in te‑
lekomunikacijsko omrežje. Priključitev mora biti izvedena po
pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov,
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi pote‑
kati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje
infrastrukturnih objektov in naprav,
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
pridobiti služnost,
– trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov do
ostalih naravnih ali grajenih struktur,
– gradnja infrastrukture mora potekati usklajeno,
– dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras po‑
sameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov
zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve
posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah
za to območje,
– obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske
vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavlja‑
ti, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu
s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju
veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z
njihovimi upravljavci,
– pri gradnji nove Korotanske ulice je treba zaščititi obsto‑
ječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode,
– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne
opreme je dovoljena tudi gradnja drugih linijskih komunalnih
vodov in naprav, kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb pred‑
metnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem
območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo
izvedbe ureditev po tem odloku,
– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infra‑
strukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih infrastrukturnih vodov,
– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi,
ki urejajo to področje.
2. Kanalizacija
Na obravnavanem območju je zgrajeno sekundarno javno
kanalizacijsko omrežje v mešanem sistemu za odvod komunal‑
ne odpadne in padavinske vode.
Za odvod odpadne in padavinske vode iz utrjenih povo‑
znih površin iz območja novo predvidene gradnje je predvi‑
dena gradnja novih kanalov po PN št. 2997/2 K z dne april
2009.
Padavinske vode iz streh in utrjenih nepovoznih površin je
treba ponikati. Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1m nad najvišjo
gladino podzemne vode.
Kanal, ki poteka preko obravnavanega območja od obvo‑
znice do Litostrojske ceste, dimenzije DN 300 do DN 400 mm,
bo na tangiranem delu ukinjen, na območju, ki poteka preko
parcele šolskega dvorišča ostane v funkciji, ker je nanj priklju‑
čen priključek šolskega centra.
Objekt, ki se bo gradil na območju prostorske enote PE8,
se lahko preko hišnega priključka priključi v začetni jašek, ki
poteka v vzhodnem delu Litostrojske ceste
Novo predvideni kanali bodo potekali v skladu PN št. 2997/2 K,
izdelano na JP Vodovod-Kanalizacija, aprila 2009.
3. Vodovod
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz centralnega
vodovodnega sistema mesta Ljubljana. Glavni napajalni vodo‑
vod LZ DN je zgrajen v sredini Litostrojske ceste.
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Za oskrbo predvidenih objektov je treba zgraditi na obrav‑
navanem območju sekundarno vodovodno omrežje in rekon‑
struirati dva odseka obstoječega vodovodnega omrežja.
Glavni napajalni vodovod za nove objekte je predviden v
Korotanski ulici.
Pred tem se ukine stari litoželezni vodovod DN 100, ki
je ob Kovinarski ulici in naprej v podaljšku zgrajen za oskrbo
delavskih barak tangiranih na Drabošnjakovo ulico, predvi‑
denih za rušitev. V sklop ukinitve vodovoda spada tudi odsek
vodovoda DN 100, ki je zgrajen v zasebnem zemljišču na
vzhodni strani objektov Andreaševa ulica 14 do 16. Ukinitev
povezave med ukinjenim vodovodom in obstoječim omrežjem
se izvede v obstoječem jašku severno od objekta Litostrojska
cesta 45.
Zgradi se novi vodovod na Kovinarski ulici z navezavo na
primarni vodovod LZ DN 400.
Nov vodovod v Kovinarski ulici poteka od križišča z novo
Osrednjo ulico, zavije severovzhodno in po njenem južnem
robu, mimo predvidenih južnih objektov v PE1 do naslednjega
križišča, ga obide in nato zavije v dovozno pot, ki je predvidena
na severni strani objektov v PE1, vzporedno z obvoznico. Mimo
prvega sklopa objektov, vodovod v dovozni poti poteka ob robu
parkirišč, mimo drugega sklopa objektov, ki so predvideni v
PE2, pa zavije v peš pot.
Opisan vodovod je profila DN 150. Na njem so predvideni
vodovodni priključki za nove objekte in hidranti za zagotavljanje
požarne varnosti.
Nadaljna gradnja vodovoda je predvidena manjšega pro‑
fila DN 100. Po redukciji profila DN 150 na DN 100 trasa vo‑
dovoda zavije v jugovzhodni smeri, v pešpot, ki je predvidena
med objekti PE6 in PE2.
Na delu Osrednje ulice je predviden vodovod v dolžini
70 m. Ta odsek vodovoda se zaradi predvidene povezave kle‑
tnih etaž pod PE2 in PE4 zaključi z končnim hidrantom.
Na drugem delu Osrednje ulice, v jugovzhodni smeri,
je gradnja vodovoda predvidena v severnem robu ulice. Ta
odsek nadomešča obstoječi odsek vodovoda DN 80 mimo
objektov Korotanska ulica 18 do 18b, ki se ukinja, istočasno
pa predstavlja povezavo z že zgrajenim vodovodnim omrež‑
jem.
Zaradi predvidene gradnje vrstnih hiš bo treba obnoviti
odsek obstoječega vodovoda LZ DN 80. Pri prevezavi obno‑
vljenega odseka vodovoda na obstoječi vodovod se vgradita
hidranta. Predvidena je povezava obnovljenega vodovoda z
novopredvidenim v Kovinarski ulici in sicer v izvozu Andreaše‑
ve ulice na Kovinarsko ulico.
Oskrba predvidene stolpnice v PE8 je predvidena pre‑
ko hišnega vodovodnega priključka z zunanjim vodomernim
jaškom. Na vodovodu 400, ki je zgrajen v Litostrojski cesti, je
severno od predvidene stolpnice v jašku v vzhodni smeri izve‑
den odcep vodovoda LZ DN 300. Vodovod 300, na katerega
je navezan tudi vodovod NL DN 150 zgrajen po severni strani
območja Litostroj, se konča s priključkom za enega porabnika
znotraj območja Litostroja. Priključek za novo stolpnico naj se
izvede na vodovodu LZ DN 300, na odseku med navezavo
vodovoda DN 150 in novim hidrantom.
Požarna voda se bo na predmetnem območju zagota‑
vljala iz javnega vodovodnega omrežja, z notranjimi hidranti in
preko sprinkler sistema, ki bo vezan na požarni bazen. Za za‑
gotovitev požarne varnosti je v skladu s Pravilnikom o tehničnih
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni
list SFRJ, št. 30/91) upoštevano, da je iz javnega vodovodnega
omrežja dovoljen istočasni odvzem:
– za zunanje hidrantno omrežje (delovanje dveh hidrantov
z pretokom po 5,00 l/s)
Q pož= 2 x 5,00 = 10,00 l/s,
– za notranje hidrantno omrežje (delovanje posameznega
hidrante z pretokom po 2,5 l/s)
Q pož = 2 x 2,50 = 5,00 l/s.
Vsako stopnišče bo imelo svojo vodomerno zidno nišo
s kombiniranim vodomerom DN 50/20, ki je namenjen odčita‑
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vanju porabe vode v stanovanjskih delih objekta. Vodomerne
niše objektov se v novih prostorih predvidijo v kleteh objektov
in izdelajo tako, da omogočajo daljinsko odčitavanje vodo‑
merov.
V času gradnje bo treba za obstoječe uporabnike izvesti
ustrezne provizorije za nemoteno oskrbo s pitno in požarno
vodo. Predvidene vodovode se opremi z nadtalnimi hidranti,
če je možno, sicer pa s podtalnimi hidranti.
Pri projektiranju vodovodnega omrežja je treba upoštevati
Projektno nalogo za PGD-PZI, št. proj. 2315/1V – vodovod,
izdelano na JP Vodovod-Kanalizacija, aprila 2009.
4. Vročevod
Objekte na območju OPPN se za potrebe ogrevanja in
pripravo sanitarne tople vode priključi na sistem daljinskega
ogrevanja – vročevodno omrežje.
Glavno vročevodno omrežje T1900, preko katerega se
bo vršila oskrba stavb na južnem delu OPPN, poteka od Lito‑
strojske ceste ob Kovinarski in Drabosnjakovi ulici ter v nada‑
ljevanju po Korotanski ulici in je izvedeno v dimenziji DN 500.
Zmogljivost obstoječega glavnega vročevoda T1900 DN 500
zadošča za priključitev in oskrbo stavb s toploto.
Vročevodno omrežje P3971, preko katerega se bo vršila
oskrba stavb na severnem delu OPPN, poteka ob zahodni
strani Litostrojske ceste in je namenjeno oskrbi študentskih
domov Litostroj. Izvedeno je v dimenziji DN 100 in po zmo‑
gljivosti zadošča za priključitev in oskrbo predvidenih stavb
s toploto.
Na južnem delu OPPN je z gradnjami v prostorskih eno‑
tah PE2, PE4, PE5 in PE6 tangiran glavni vročevod T1900
DN 500, ki ga bo treba v času gradnje ustrezno zaščititi oziro‑
ma prestaviti izven vplivnega območja gradenj. Prestavitvena
dela je možno izvajati samo v času izven ogrevalne sezone v
predhodno določenem terminu s strani Energetike Ljubljana,
d.o.o.
Za priključitev novo predvidenih stavb na južnem delu
OPPN na vročevodno omrežje bo treba izvesti priključne vro‑
čevode in glavno vročevodno omrežje po območju urejanja do
obstoječega glavnega vročevoda T1900.
Za priključitev novo predvidenih stavb na severnem delu
OPPN na vročevodno omrežje bo treba izvesti vročevodno
omrežje v dimenziji DN 80 ob zahodni strani Litostrojske ceste
do obstoječega vročevoda DN 100 za študentske domove
Litostroj.
Ob gradnji vročevodnega omrežja mora biti hkrati s vro‑
čevodom zgrajen tudi podzemni hodnik med objektoma PE4A
in PE4B.
Pri projektiranju glavnega vročevodnega omrežja in pri‑
ključnih vročevodov za priključitev stavb na območju OPPN
na vročevodno omrežje je treba upoštevati Idejno zasnovo
vročevodnega omrežja za območje urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS
2/2-2, številka R-77-D/2005, Energetika Ljubljana, d.o.o., no‑
vember 2005.
Idejna zasnova vročevodnega omrežja je v tekstualnem
in grafičnem delu sestavni del odloka o OPPN za obravnavano
ureditveno območje.
Vročevodno omrežje, toplotne postaje in notranje napelja‑
ve morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi na‑
vodili za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geograf‑
sko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/08)
in internim dokumentom Energetike Ljubljana, d.o.o.: Tehnične
zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj
ter za priključitev stavb na vročevodni sistem.
5. Plinovodno omrežje
Stavbe na območju OPPN je za potrebe kuhe in tehno‑
logije možno priključiti na distribucijsko omrežje zemeljskega
plina. Priključitev ni predvidena.
Pred začetkom gradnje je treba zakoličiti in zaščititi glav‑
ni nizkotlačni distribucijski plinovod N10390 DN200, ki poteka
ob zahodni strani Litostrojske ceste in priključni plinovod DN
50 po dovozni cesti do študentskih domov Litostroj (upošte‑
vati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
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in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do
vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02) in interni
dokument Energetike Ljubljana, d.o.o.: Tehnične zahteve za
graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih
napeljav).
6. Elektroenergetsko omrežje
Za potrebe novega stanovanjskega naselja se v trans‑
formatorski postaji TP Študentski dom Litostroj predvidi še en
transformator 1 x 1000 kVA. Tako je treba tip transformatorske
postaje TP Študentski dom Litostroj s prvotne IMP2 povečati
in zgraditi TP tipa IMP4.
Ob severni obvoznici se načrtuje izgradnja transfor‑
matorske postaje »TP Severna obvoznica« tipa IMP4. V TP
bosta vgrajena dva transformatorja (2 x 1000 kVA) za potrebe
stanovanjskega naselja. Transformatorsko postajo se vključi
v SN električno omrežje.
Treba je prestaviti oziroma odstraniti obstoječo TP Dra‑
bosnjakova z vsemi NN in SN vodi. V obstoječi TP je vgrajen
transformator 1 x 630 kVA.
Zgradi se nadomestna TP Drabosnjakova z vključitvami
v SN in obstoječe NN omrežje. TP bo tipa IMP 4 z vgrajenima
dvema transformatorjema (2 x 1000 kVA).
Za priključitev PE8 na skrajnem severnem delu je treba
zgraditi ob predvidenem objektu novo transformatorsko po‑
stajo in jo vključiti v SN omrežje.
Projektirani SN in NN kablovodi bodo potekali v kabelski
kanalizaciji, ki bo zgrajena pred pričetkom polaganja projek‑
tiranih SN kablov.
Ker bo trasa predvidene kabelske kanalizacije na posa‑
meznih odsekih križala oziroma sovpadala s traso obstoječih
el. kablov, se mora izvajalec del na kabelski kanalizaciji pred
pričetkom gradnje s predstavniki Službe vzdrževanja Elektro
Ljubljana dogovoriti o terminskem planu gradnje, potrebnih
izklopih obstoječih kablov in preklopih v obstoječi 1 in 10 kV
mreži. Dogovoriti se mora o prestavitvah obstoječih kablov,
zaščiti kablov ter o ponovni položitvi teh kablov.
Pri projektiranju je treba upoštevati PGD projekt pred‑
videne 110 kV kabelske povezave med RTP Šiška in RTP
Litostroj, ki ga je izdelal IBE d.d., Ljubljana, št. proj. DK02A572/183B.
Zaradi gradnje novega stanovanjskega naselja je treba
prestaviti obstoječi daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Šiška – RTP
Kleče in postaviti dva nova stebra na novi lokaciji SM9B in
SM9C v obstoječi razpetini SM8 – SM10 (skladno s projek‑
tom št. D190-D461/008, IBE, varianta 2).
Celotne stroške prestavitve daljnovoda DV 2 x 110 kV
RTP Šiška – RTP Kleče nosi investitor stanovanjskega nase‑
lja oziroma druga zainteresirana stranka, ki pridobi tudi vsa
dovoljenja za izgradnjo in obratovanje novega dela daljno‑
voda in njegovo vključitev v prenosno omrežje. Prestavitev
mora biti izvršena v skladu z zakonodajo ter pod nadzorom
lastnika daljnovoda družbe Elektro Ljubljana, d.d. Ker gre za
prestavitev obstoječe elektroenergetske infrastrukture v lasti
družbe Elektro Ljubljana, d.d. je tudi prestavljeni del daljnovo‑
da skupaj z vso pripadajočo upravno in drugo dokumentacijo
last družbe Elektro Ljubljana, d.d.«
7. Telekomunikacijsko omrežje
Priključitev na telefonsko omrežje bo možna preko ob‑
stoječega telekomunikacijskega omrežja, ki poteka po vzho‑
dni strani Litostrojske ceste.
Za vlečenje telekomunikacijskih vodov je treba zgraditi
telefonsko kabelsko kanalizacijo s pripadajočimi jaški. Na
obravnavanem območju se zagotovi prostor za potrebe tele‑
fonske centrale.
8. Javna razsvetljava
Obstoječa javna razsvetljava je že delno izvedena po
posameznih obstoječih ulicah in cestah.
Vse javne dovozne, parkirne, pohodne in manipulativne
površine na obravnavanem območju je treba opremiti z javno
razsvetljavo.
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Uporabiti je treba tipske elemente javne razsvetljave.
Komunalna in energetska ureditev je razvidna iz grafič‑
nega načrta št. 4.10 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
– 1. faza« in št. 4.11 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
– nova Korotanska ulica«.
X. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
24. člen
(program opremljanja)
Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program
opremljanja stavbnih zemljišč za dele območij urejanja ŠS 2/21 in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje, ki ga je izdelal Ljubljanski
urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko
projekta 6656, v maju 2009.
Podlage za odmero komunalnega prispevka:
– skupni stroški gradnje komunalne opreme znašajo
4.781.956,28 EUR;
– obračunski stroški nove komunalne opreme so ena‑
ki skupnim stroškom gradnje komunalne opreme in znašajo
4.781.956,28 EUR, od tega 4.524.176,41 EUR za obračunsko
območje 1 in 257.779,87 EUR za obračunsko območje 2;
– obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
znašajo 2.011.221,14 EUR, od tega 1.722.557,89 EUR za
obračunsko območje 1 in 288.663,25 EUR za obračunsko
območje 2;
– obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti
obračunskih stroškov za novo komunalno opremo in obra‑
čunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo ter znašajo
6.793.177,42 EUR, od tega 6.246.734,30 EUR za obračunsko
območje 1 in 546.443,12 EUR za obračunsko območje 2;
– obračunski stroški komunalne opreme za obračunsko
območje 1, preračunani na kvadratni meter parcele, znašajo
182,84 EUR/m2 (od tega 132,57 EUR/m2 za novo komunalno
opremo in 50,27 EUR/m2 za obstoječo komunalno opremo).
Obračunski stroški komunalne opreme za obračunsko obmo‑
čje 1, preračunani na kvadratni meter neto tlorisne površine,
znašajo 94,02 EUR/m2 (od tega 67,98 EUR/m2 za novo komu‑
nalno opremo in 26,04 EUR/m2 za obstoječo komunalno opre‑
mo). Obračunski stroški komunalne opreme za obračunsko
območje 2, preračunani na kvadratni meter parcele, znašajo
160,61 EUR/m2 (od tega 72,87 EUR/m2 za novo komunalno
opremo in 87,74 EUR/m2 za obstoječo komunalno opremo).
Obračunski stroški komunalne opreme za obračunsko območje
2, preračunani na kvadratni meter neto tlorisne površine, so
63,96 EUR/m2 (od tega 33,19 EUR/m2 za novo komunalno
opremo in 30,78 EUR/m2 za obstoječo komunalno opremo).
Preračun obračunskih stroškov po posamezni komunalni opre‑
mi je v programu opremljanja;
– obračunska območja za novo komunalno opremo z
oznako 1 so obračunska območja za vso novo komunal‑
no opremo po tem OPPN, razen ureditev javnih površin v
prostorski enoti PEJ 10, končno ureditev servisne ceste ob
obvoznici v prostorskih enotah PEJ7 in PEJ8 ter ureditev Ko‑
rotanske ulice v prostorski enoti PEJ 9. Obračunska območja
z oznako 1 obsegajo parcele PE1, PE2, PE4, PE5, PE6 in
PE7. Obračunska območja za novo komunalno opremo z
oznako 2 so obračunska območja za ureditev javnih površin
v prostorski enoti PEJ10, začasno ureditev do izgradnje
servisne ceste ob obvoznici v prostorskih enotah PEJ7 in
PEJ8 ter za podhod oziroma nadhod preko železniške pro‑
ge Ljubljana – Jesenice. Obračunska območja z oznako 2
obsegajo parcelo PE8;
– obračunska območja za obstoječo sekundarno komu‑
nalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 10. Obra‑
čunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so
vsa obračunska območja z oznako MOL mesto. Obračunska
območja z oznako 10 in MOL mesto so določena na podlagi
strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obsto‑
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ječo komunalno opremo: Določitev obračunskih območij in iz‑
račun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, Lju‑
bljana, avgust 2005, ki so na vpogled na Oddelku za ravnanje z
nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka:
razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površi‑
ne je 0,3 : 0,7. Faktor dejavnosti je 1 za stanovanjske objekte,
0,7 za vzgojno varstveni zavod v prostorski enoti PE 5 in 0,7 za
kletne etaže namenjene parkiranju in servisnim prostorom, pri
čemer je za te površine določen le obračunski strošek za ceste
ter vodovodno omrežje. Kolikor bo lastnik in investitor za plačilo
komunalnega prispevka za objekt vrtca v prostorski enoti PE5
Mestna občina Ljubljana, se jo oprosti plačila komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo. Olajšav za druge
zavezance ni;
– v vseh stroških je vključen DDV;
– za indeksiranje stroškov se uporabi povprečni letni
indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod
naslovom »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Izhodiščni
datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opre‑
mljanja;
– če bodo površine parcele oziroma neto tlorisnih povr‑
šin objektov večje oziroma manjše od navedenih v programu
opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno
opremo povečajo oziroma zmanjšajo skladno z izračunom v
programu opremljanja;
– pri odmeri komunalnega prispevka v prostorskih enotah
PE1, PE2, PE4 in PE5 v obračunskem območju 1 se upošteva
zmanjšanje zaradi že poravnanih obveznosti obstoječih objek‑
tov, ki so predvideni za rušenje.
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
25. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objekta
ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja med gradnjo
in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– promet med gradnjo organizirati tako, da se prometna
varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala in da ne bo prihajalo
do zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
– uvoz in izvoz na gradbišče se uredi iz Korotanske ulice
na mestu predvidenega uvoza na dostopno pot. Dostop do
gradbišče preko Kovinarske ulice z uvozom iz Litostrojske
ceste ni dopusten,
– za PE8 se uredi dostop na gradbišče na mestu seda‑
njega uvoza na parcelo,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo prek vseh ob‑
stoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode
je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani,
– v času gradnje na smejo biti prekoračene kritične ravni
hrupa, predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom,
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objek‑
tov, pripadajočih ureditev in naprav. Izvedena sanacija je pogoj
za pridobitev uporabnega dovoljenja,
– v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni
nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja objektov v vplivnem
območju.
26. člen
(pogodba o opremljanju)
Posamezen investitor načrtovane prostorske ureditve v
prostorskih enotah od PE1 do PE8 in Mestna občina Ljubljana
v skladu s programom opremljanja skleneta pogodbo o opre‑
mljanju, v kateri se določijo obveznosti investitorja pri izvedbi
objektov in ureditev, ki so v javno korist. Investitor mora skladno
s pogodbo urediti vse javne površine na območju OPPN in

Uradni list Republike Slovenije
opremiti zemljišče s komunalno in energetsko infrastrukturo, ter
jih neodplačno prenesti na Mestno občino Ljubljana.
27. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
1. Število stanovanj
Število stanovanje se lahko poveča do 5% v okviru dopu‑
stnih bruto tlorisnih površin v posamezni prostorski enoti, pod
pogojem, da se v kleteh zagotovi ustrezno število parkirnih
mest (2PM/stanovanje).
2. Tlorisni gabariti objektov
Odstopanja so lahko do ± 0.50 m. Izven gabarita stavb
lahko segajo oblikovni poudarki posamezne fasade, če ne
presegajo gradbene parcele in če ne presegajo 10% tlori‑
sne površine. Odstopanja kletnih etaž so lahko do ± 1.0 m
pod pogojem, da so v okviru gradbene parcele. Dovoljene so
spremembe tlorisne ureditve garažnih kleti, pozicij in število
požarnih izhodov iz kletnih etaž.
V PE8 se sme povečati gabarit kleti na vzhodni strani ob
soglasju upravljalca POT-i in Ministrstva za kulturo.
3. Višinski gabariti objektov
Odstopanja so lahko do ± 1,0 m. Komunikacijska jedra
smejo segati nad predvideno višino le za dostop do teras. Nad
predvideno višino smejo segati nadomestne etažne površine
za etažne vrtove v PE1-A in PE2-A.
4. Višinska regulacija terena
Odstopanja so lahko do ± 0,5 m.
5. Komunalni vodi, objekti in naprave
Izjemoma so dopustne spremembe tras posameznih ko‑
munalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustre‑
znejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora pod pogojem,
da so ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci in skladne z
njihovimi programi.
6. Prometna ureditev
Dopustna je sprememba ureditve in pozicije priključkov
na servisno cesto mestne obvoznice.
7. Prestavitev daljnovoda
Izjemoma je možna pridobitev uporabnega dovoljenja za
objekte v PE2 oziroma za objekt PE6-A brez predhodne pre‑
stavitve daljnovoda, v kolikor Elektro Ljubljana d.d. pravočasno
ne zagotovi tehničnih pogojev. V tem primeru morajo investi‑
torji pridobiti pred izdajo uporabnega dovoljenja pravnomočno
gradbeno dovoljenje za prestavitev daljnovoda in deponirati ali
zavarovati denarna sredstva za njegovo izvedbo, prestavitev
daljnovoda pa mora biti izvedena nemudoma ob izpolnitvi
tehničnih pogojev.
XII. KONČNE DOLOČBE
28. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi
veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila
Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š2Litostroj (Uradni list SRS, št. 17/88, in Uradni list RS, št. 58/92
in 76/06), ki veljajo za območje tega OPPN.
29. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Po izvedbi z OPPN predvidene ureditve so v območju
OPPN dopustna redna in investicijska vzdrževalna dela ter
spremembe namembnosti skladno z določbami 9. člena tega
odloka.
30. člen
(vpogled občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt s prilogami je stalno
na vpogled pri:
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– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostava Šiška,
– Četrtni skupnosti Šiška.
Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN je na vpo‑
gled pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urejanje prostora.
31. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3501-11/2005-78
Ljubljana, dne 6. julija 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

MURSKA SOBOTA
3030.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev lokacijskega načrta za ožje
mestno središče mesta Murska Sobota

Na podlagi 57. člena in v povezavi s tretjim odstav‑
kom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 21. in
33. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni
list RS, št. 94/07 in 76/08) ter 31. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta za ožje mestno središče
mesta Murska Sobota
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in do‑
polnitev lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta
Murska Sobota.
(2) Sklep določa način priprave sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta (v nadaljevanju: LN).
(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spremi‑
nja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu
za ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 32/06), kateri je bil izdelan po določilih Zakona o ureja‑
nju prostora (ZUreP-1).
(4) Ob uveljavitvi novega odloka o spremembah in do‑
polnitvah lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta
Murska Sobota bodo določila Odloka o lokacijskem načrtu
za ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 32/06), preklicana za območja, ki se bodo na novo
definirala.
(5) V skladu s 97. členom ZPNačrt se bo akt spremembe
in dopolnitve lokacijskega načrta za ožje mestno središče me‑
sta Murska Sobota štel za občinski podrobni prostorski načrt.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev LN)
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednje‑
ročnega plana občine Murska Sobota je predmetno območje
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opredeljeno kot zazidljivo. V veljavi je prostorski akt Odlok o
lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 32/06). V tem prostorskem aktu je
na predmetnih parcelah predvidena gradnja enega objekta v
velikih gabaritih s poslovno-trgovsko-turistično (zabaviščno)
namembnostjo. Zemljišče je nepozidano, gramozirano in služi
za parkiranje osebnih avtomobilov. Investitorju več pogojev
iz veljavnega prostorskega akta ne ustreza, zato je podal
pobudo za izdelavo spremembe prostorskega akta. Kom‑
pleks sestavljajo trije objekti nad skupno podzemno garažo.
V pritličju so predvideni javni lokali s poslovnimi, trgovskimi
in storitvenimi programi. V dveh objektih, razgibanih višinskih
gabaritov, se v nadstropnih etažah predvidevajo stanovanja.
Ob izgradnji kompleksa se bo dokončno uredila tudi predvi‑
dena prometna infrastruktura ter druge ureditve na zunanjih
javnih površinah.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev LN)
(1) Območje sprememb in dopolnitev LN obsega zemlji‑
šče s parcelnimi številkami 1355, 1350, 1354, 1358, 1348 in
1377/2 vse k.o. Murska Sobota. Za potrebe izvedbe posame‑
znih infrastrukturnih vodov in drugih zunanjih ureditev se lahko
v območje sprememb in dopolnitev LN vključijo tudi druge
parcelne številke, potrebne za infrastrukturno opremljenost ob‑
močja in širšega prostora. Gradbena parcela je trikotne oblike
in je omejena z Zvezno ulico na severu, s Slomškovo na jugu
in z asfaltno ploščadjo avtobusne postaje na vzhodu.
(2) Območje sprememb in dopolnitev LN se v času po‑
stopka priprave lahko spremeni.
4. člen
(način pridobitve strokovne rešitve)
(1) Strokovna rešitev za ureditev kompleksa temelji na
idejni zasnovi, izdelani v februarju 2009 kot varianta 1 in na
idejni zasnovi, izdelani v juliju 2009 kot varianta 2 pri STUDIO
KALAMAR d.o.o., Slovenska 19, 1000 Ljubljana.
(2) Za pridobitev strokovnih rešitev in za pripravo spre‑
memb in dopolnitev LN se uporabijo strokovne podlage, študije,
raziskave in različna strokovna gradiva, izdelana za pripravo
drugih prostorskih aktov na obravnavanem območju in za pri‑
merljive prostorske ureditve, ki se po potrebi dopolnijo ali izde‑
lajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto prostorske
ureditve in značilnost prostora pomembne za pripravo načrta
prostorskih ureditev.
(3) Načrtovane prostorske ureditve morajo biti izdelane
na način, da vključujejo funkcionalne, urbanistične, krajinske,
arhitekturne in okoljevarstvene rešitve.
(4) Za strokovno rešitev prostorske ureditve se izdelajo
tudi morebitne druge strokovne podlage iz smernic nosilcev
urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se
v postopku priprave načrta prostorskih ureditev izkazalo, da
so potrebne.
(5) Načrtovalec sprememb in dopolnitev LN bo moral
predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, pet
izvodov akta v barvni analogni obliki in enem izvodu v digitalni
obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu Au‑
toCAD (dwg) oziroma programu, ki ga uporablja pripravljavec.
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev LN)
(1) Mestna občina Murska Sobota začne pripravljati spre‑
membe in dopolnitve LN na podlagi sklepa, ki ga sprejme
župan. Sklep se pošlje tudi pristojnemu ministrstvu za prostor.
(2) Osnutek sprememb in dopolnitev LN se pripravi na
podlagi prikaza stanja prostora, sprememb in dopolnitev pro‑
storskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne
občine Murska Sobota in izraženih investicijskih namer občine
ter drugih oseb. Osnutek sprememb in dopolnitev LN občina
pošlje nosilcem urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa s
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pozivom, da v roku 30 dni od prejema podajo smernice za
načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti.
Istočasno posreduje občina osnutek sprememb in dopol‑
nitev LN Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje,
Sektorju za celovito presojo vplivov na okolje, da le-ta v roku
30 dni občini pisno sporoči, ali je za spremembe in dopolnitve
LN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Prostorski načrtovalec pregleda in analizira prido‑
bljene smernice in podatke ter dopolni osnutek sprememb in
dopolnitev LN tako, da posamezno strokovno rešitev pridobi s
primerjavo variantnih rešitev posameznih prostorskih ureditev
in/ali z utemeljitvijo izbora najustreznejše strokovne rešitve.
V primeru, da je za osnutek sprememb in dopolnitev
LN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, občina za
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev LN zagotovi tudi
okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo skupaj z dopolnjenim
osnutkom sprememb in dopolnitev LN občina pošlje ministr‑
stvu, pristojnemu za varstvo okolja, da preveri, ali je okoljsko
poročilo kakovostno izdelano in ga s sklepom zavrne, če
ugotovi, da okoljsko poročilo ni kakovostno ali ni izdelano v
skladu s predpisi.
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev LN občina
javno razgrne za najmanj 30 dni in v tem času organizira njego‑
vo javno obravnavo. Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in
javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
LN najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
Pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in
dopolnitev LN poda javnost v okviru javne razgrnitve in javne
obravnave.
(4) Predlog sprememb in dopolnitev LN občina pripravi
na podlagi stališča, ki ga zavzame do pripomb in predlogov z
javne razgrnitve, ter sklepa mestnega sveta iz I. obravnave, in
ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje
ali predlog sprememb in dopolnitev LN upošteva smernice.
Pristojna ministrstva se v primeru, da je za spremembe in
dopolnitve LN treba izvesti celovito presojo na okolje, opredelijo
tudi o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev LN na
okolje s stališčem iz svoje pristojnosti, in ga pošljejo ministr‑
stvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o spreje‑
mljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev LN na pod‑
lagi mnenj ministrstev in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
okolja, ter izda potrdilo v primeru, da so vplivi njegove izvedbe
na okolje sprejemljivi.
(5) Prostorski načrtovalec ob upoštevanju mnenj nosil‑
cev urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa izdela dopolnjen
predlog sprememb in dopolnitev LN. Usklajen predlog občina
predloži v sprejem mestnemu svetu.
(6) Mestni svet sprejme spremembe in dopolnitve LN z
odlokom in ga objavi v uradnem glasilu.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
za načrtovanje prostorske ureditve in drugi udeleženci,
ki bodo sodelovali pri pripravi spremembe in dopolnitve LN)
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re‑
ševanje,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava
Murska Sobota,
4. Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dedi‑
ščine Slovenije, OE Maribor,
5. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Območna enota Murska Sobota,
6. Mestna občina Murska Sobota,
7. Mestni plinovodi, distribucija plina, d.o.o.,
8. Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje, d.o.o.,
9. Komunala, Javno podjetje, d.o.o.
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(2) Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje; v
skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B)
ministrstvo odloči, ali je za spremembe in dopolnitve LN treba
izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
2. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota,
3. CATV - Kabelsko prenosni sistemi d.d.,
4. UPC TELEMACH d.o.o. Širokopasovne komunikacije,
5. T-2, d.o.o.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave spre‑
memb in dopolnitev LN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo
delovno področje.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave sprememb
in dopolnitev LN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev LN in strokovnih podlag
financira investitor IMO-REAL d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10,
9000 Murska Sobota, preko izvajalca, ki izpolnjuje zakonite
pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani http://www.murska-sobota.si.
Št. 350-0002/2009-5(182)
Murska Sobota, dne 30. julija 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

PODLEHNIK
3031.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Podlehnik za leto 2008

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97 – odločba Ustavnega sodišča, 67/97 –
odločba Ustavnega sodišča, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99 – od‑
ločba Ustavnega sodišča, 89/99), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 92. člena Statuta Občine
Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99) in spremembe je Občinski
svet Občine Podlehnik na 17. redni seji dne 30. junij 2009 na
predlog župana sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Podlehnik za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Podlehnik
za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke transakcijske‑
ga računa Občine Podlehnik.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2008
izkazuje prejemke v višini 1,668.644,18 EUR in izdatke v višini
1,570.570,23EUR. Prejemki in izdatki so izkazani v bilanci
prihodkov in odhodkov, računu financiranja terjatev in naložb
in računu financiranja kot sledi:
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A)
I.
II.
III.
B)
IV.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
1,668.644,18
Skupaj odhodki
1,570.570,23
Proračunski presežek (I. – II.)
89.788,16
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
0,00
VI. Prejeta minus dana posojila (IV. – V.)
0,00
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje
0,00
VIII. Odplačilo dolga
89.788,16
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
8.285,79
X.
Neto zadolževanje (VII. – VIII.)
XI. Neto financiranje (VI.+ X. – IX.)
–89.788,16
3. člen
Sredstva na računu ob koncu leta 2008 se namenijo za
financiranje projektov v letu 2009.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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VELIKE LAŠČE
3032.

Sklep o določitvi cene programov v vrtcu
Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike
Lašče

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08) in 16. člena Statuta Občine
Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče, št. 2706 –
UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 18. redni seji
dne 9. julija 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek
pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
Cena programa I. starostne skupine znaša 442,08 EUR.
Cena programa II. starostne skupine znaša
337,98 EUR.
Cene skrajšanih programov:
– 4 do 5 ur brez hrane
247,68 EUR,
– 4 do 5 ur z zajtrkom
257,18 EUR,
– 4 do 5 ur z zajtrkom in kosilom
287,05 EUR.
Cene veljajo od 1. 9. 2009.
Št. 0301-09/2009
Velike Lašče, dne 9. julija 2009

Št. 033-4/2009-4
Podlehnik, dne 30. junija 2009

Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek l.r.

Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

POPRAVKI
3033.

Stran

Popravek Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI-H)

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o or‑
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 58/09 z dne 27. 7. 2009,
je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi pr‑
vega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96, 90/05 in 102/07) dajem
naslednji

POPRAVEK
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (ZOFVI-H)
V 11. členu se besedilo »9.a člena tega zakona« pravilno
glasi: »10. člena tega zakona«.
Št. 411-10/09-20/57
Ljubljana, dne 10. avgusta 2009
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Mojca Prelesnik l.r.
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Popravek Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto L3 –
Dragomer

Popravek
V Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
L3 – Dragomer, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61/09 z
dne 31. 7. 2009, se:
– navedba člena v uvodu namesto »46. člena« pravilno
glasi »57. člena«;
– navedba območja urejanja v prvem odstavku prve točke
namesto »L3I/1« pravilno glasi »L3I/3«.
Št. 3500-3/2009
Dragomer, dne 7. avgusta 2009
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

3035.

Popravek Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v
splošni rabi

Popravek
V Sklepu o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi, števil‑
ka sklepa 032-0001/2009-21-14 z dne 19. 3. 2009, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 46/09 z dne 19. 6. 2009, se besedilo I.
člena pravilno glasi:
»Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemlji‑
šču parc. št. 1430/2 v izmeri 427 m2, ZKV 560, k.o. Kozje.«
Št. 032-0001/2009-21
Kozje, dne 7. avgusta 2009
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
3019.

Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo)
(ZTuj-1-UPB6)

3020.

Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo iz‑
polnjevati specializirane prodajalne za promet z
zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh
pogojev

9109

MINISTRSTVA

9136

BANKA SLOVENIJE
3021.

Sklep o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih iz‑
vajanja denarne politike

9138

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3022.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na ob‑
močju Slovenije za julij 2009

9138

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3023.

Tarifna priloga 2009 h Kolektivni pogodbi gradbe‑
nih dejavnosti

9138

OBČINE
KAMNIK
3024.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in pada‑
vinskih odpadnih voda v Občini Kamnik

3025.

Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za
leto 2009
Sklep o ukinitvi javnega dobra

9140

KRIŽEVCI
3026.

9147
9147

LJUBLJANA
3027.
3028.
3029.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑
tu za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑
tu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR
6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑
tu za dele območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2
Korotansko naselje

9147
9160
9169

MURSKA SOBOTA
3030.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta
Murska Sobota
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9184

VELIKE LAŠČE
3032.

Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni
žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

3033.

Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izo‑
braževanja (ZOFVI-H)
Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in
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ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA
PROMETA (ZVCP-1)
(neuradno prečiščeno besedilo)
z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona Mitjana Bizjaka,
Rafaela Viltužnika ter stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška
Po letu 2004 je pri Založbi Uradni list RS v knjižni obliki ponovno izšel
Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1). Avtorja uvodnih pojasnil
k zakonu Mitjan Bizjak in Rafael Viltužnik na 74 straneh razlagata
posamezne zakonske določbe in pri tem še posebej opozarjata na
spremembe zakona.
ZVCP-1E, sprejet v letu 2008, je po obsegu in vsebini največja novelacija
Zakona o varnosti cestnega prometa, saj je v 106 členih posegel na tako
rekoč vsa področja, ki jih ureja ta zakon. Osnovno vodilo pri pripravljanju
besedila zakona je bilo zagotoviti večjo varnost oziroma zmanjšati najhujše
posledice prometnih nesreč. Uvedba novitet, to je zvišanje nekaterih kazni,
možnost zasega motornega vozila, s katerim je bil storjen prekršek, ukrep
obveznega pridržanja voznika vozila, ki je zaloten pri najhujših prekrških,
uvedba novih kategorij vozniškega dovoljenja, širitev pooblastil občinskih
redarjev …, naj bi omogočila, da bi bili udeleženci cestnega prometa ob
hkratni poenostavitvi postopkov po Zakonu o prekrških obravnavani
hitreje, primarni učinek zagroženih sankcij pa bi bil s tem učinkovitejši.

N A R O Č I L N I C A

Cena: 43 EUR
Leto izdaje: 2009
ISBN: 978-961-204-432-9
Število strani: 341
Dimenzija: 14,5 cm × 20,5 cm
Vezava: trda vezava

Spremembe in dopolnitve ZVCP-1E so natisnjene polkrepko, knjigo
pa zaključuje obširno stvarno kazalo, ki bo gotovo olajšalo iskanje
posameznih členov.
Knjigo priporočamo pravnim in ﬁzičnim osebam, skratka vsem, ki so
kakorkoli povezani s prometom, bodisi kot aktivni udeleženci ali le kot
»opazovalci«.
Vabimo vas, da nas obiščete na naši spletni strani http://www.uradni-list.si/3
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