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DRŽAVNI ZBOR
1.

Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo)
(ZTuj-2-UPB6)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 17. 10. 2017 je
Državni zbor na seji dne 19. 12. 2017 potrdil uradno prečiščeno
besedilo Zakona o tujcih, ki obsega:
– Zakon o tujcih – ZTuj-2 (Uradni list RS, št. 50/11 z dne
27. 6. 2011),
– Popravek Zakona o tujcih – ZTuj-2 (Uradni list RS,
št. 57/11 z dne 15. 7. 2011),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih –
ZTuj-2A (Uradni list RS, št. 26/14 z dne 14. 4. 2014),
– Zakon o spremembi Zakona o tujcih – ZTuj-2B (Uradni
list RS, št. 90/14 z dne 15. 12. 2014),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih –
ZTuj-2C (Uradni list RS, št. 19/15 z dne 20. 3. 2015),
– Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
– ZZSDT (Uradni list RS, št. 47/15 z dne 30. 6. 2015),
– Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih –
ZTuj-2D (Uradni list RS, št. 5/17 z dne 3. 2. 1017),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih –
ZTuj-2E (Uradni list RS, št. 59/17 z dne 27. 10. 2017).
Št. 213-04/17-41/3
Ljubljana, dne 19. decembra 2017
EPA 2384-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

ZAKON
O TUJCIH
uradno prečiščeno besedilo
(ZTuj-2-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.
(2) Ta zakon vsebinsko povzema naslednje direktive in
sklep Evropske unije:

– Direktivo 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);
– Direktivo Sveta 2001/51/ES z dne 28. junija 2001 o
dopolnitvi določb člena 26. Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 (UL L št. 187 z dne
10. 7. 2001, str. 45);
– Direktivo Sveta 2002/90/ES z dne 28. novembra 2002
o opredelitvi pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju (UL L št. 328 z dne 5. 12. 2002, str. 17);
– Direktivo 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);
– Direktivo 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);
– Direktivo 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);
– Direktivo 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 ozemlju 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);
– Direktivo 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);
– Direktivo Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004
o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela (UL L št. 375, 23. 12. 2004, str. 12);
– Direktivo 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);
– Direktivo Sveta 2008/115/ES z dne 16. decembra 2008
o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L
št. 348, 24. 12. 2008, str. 98), vključno z Skupnimi smernicami
o varnostnih določbah za skupne odstranitve po zračni poti,
priložene Odločbi Evropskega sveta 2004/573 z dne 29. aprila
2004 (UL L št. 261/5, 6. 8. 2004, str. 5);
– Direktivo Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene
visokokvalificirane zaposlitve (UL L št. 155, 18. 6. 2009, str. 17);
– Direktivo 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in
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ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov
tretjih držav (UL L št. 168, 30. 6. 2009, str. 24);
– Direktivo 2011/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. maja 2011 o spremembah Direktive Sveta 2003/109/
ES, da se razširi njeno področje uporabe na upravičence do
mednarodne zaščite (UL L št. 132/1, 19. 5. 2011, str. 1);
– Direktivo 2011/98/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 13. decembra 2011 o enotnem postopku obravnavanja
vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu
pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi
članici (UL L št. 343, 23. 12. 2011, str. 1);
– Direktivo 2014/66/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitev znotraj podjetja (UL L
št. 157 z dne 27. 5. 2014, str. 1);
– Direktivo 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. februarja 2014 o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev (UL L
št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 375);
– 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 ureja izvajanje naslednjih uredb
Evropske unije:
– Uredbe 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);
– Uredbe 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 oproščeni te zahteve (UL L št. 81, 21. 3. 2001, str. 1);
– Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (kodificirano besedilo) (UL L št. 77 z dne
23. 3. 2016, v nadaljnjem besedilu: Zakonik o schengenskih
mejah);
– Uredbe Sveta (ES) št. 380/2008 z dne 18. aprila 2008 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 115,
29. 4. 2008, str. 1);
– Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti
(Vizumski zakonik) (UL L št. 243, 15. 9. 2009, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Vizumski zakonik);
– Uredbe (EU) št. 265/2010 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 25. marca 2010 o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Uredbe (ES) št. 562/2006
v zvezi z gibanjem oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje
(UL L št. 85, 31. 3. 2010, str. 1).
2. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
– Tujec ali tujka (v nadaljnjem besedilu: tujec), je vsakdo,
ki nima državljanstva Republike Slovenije.
– 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 ozemlja Republike Slovenije.
– Tranzit je prehod državnega ozemlja Republike Slovenije.
– Mejna kontrola je kontrola na državni meji, ki jo izvajajo
pristojni organi zaradi nameravanega vstopa, tranzita in izstopa
tujcev z državnega ozemlja Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
– Potna listina je potni list ali potnemu listu enakovredna
listina za potovanje, če je tako določeno z mednarodnim sporazumom.
– Veljavna potna listina je listina, ki jo je izdal za to pristojen mednarodni subjekt, če sta iz nje nesporno razvidni
istovetnost imetnika in rok njene veljavnosti.
– Dnevni delovni migrant je tujec s stalnim bivanjem v sosednji državi, v katero se vrača in ki prihaja 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 kopenski, zračni ali vodni poti.
– Napoteni delavec je tujec, ki je v delovnem razmerju
pri tujem delodajalcu v času izvajanja pogodbene storitve na
ozemlju Republike Slovenije in zanj tuj delodajalec plačuje
prispevke za socialno zavarovanje.
– Rezident za daljši čas je tujec, ki ni državljan EU in
ima v državi članici Evropske unije dovoljenje za stalno ali
dolgotrajno prebivanje, izdano z veljavnostjo 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 raziskovalne 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 EU, z ustreznimi
visokošolskimi kvalifikacijami, ki omogočajo vpis v programe
doktorskih študijev, ki ga raziskovalna organizacija izbere za
izvajanje raziskovalnega dela.
– Visokošolski zavodi so univerze, fakultete, umetniške
akademije in visoke strokovne šole v skladu z zakonom, ki
ureja visoko šolstvo.
– Visokošolski učitelj je tujec, ki ni državljan EU, določen
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
– Visokošolski sodelavec je tujec, ki ni državljan EU, določen z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
– Sporazum o gostovanju je sporazum med raziskovalcem in raziskovalno organizacijo oziroma med visokošolskim
zavodom in visokošolskim učiteljem ali visokošolskim sodelavcem, s katerim se raziskovalec, visokošolski učitelj ali visokošolski sodelavec zaveže opraviti raziskovalno oziroma
pedagoško delo, organizacija oziroma visokošolski zavod pa se
zaveže, da bo v ta namen gostil raziskovalca, visokošolskega
učitelja ali visokošolskega sodelavca.
– Žrtev trgovine z ljudmi je tujec, ki ni državljan EU, 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 posameznik 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 garantnim pismom jamči za kritje vseh stroškov, nastalih v zvezi z
bivanjem in nastanitvijo tujca v Republiki Sloveniji in vrnitvijo in
odstranitvijo 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 preživljanje med bivanjem v Republiki Sloveniji in za vrnitev v
matično državo.
– Diplomatsko predstavništvo je predstavništvo Republike
Slovenije v tujini, pod vodstvom veleposlanika, ki je pristojno za
opravljanje konzularnih nalog v skladu z Dunajsko konvencijo
o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 in Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.

Uradni list Republike Slovenije
– Konzulat je predstavništvo Republike Slovenije v tujini, pod vodstvom poklicnega konzularnega funkcionarja, ki je
pristojno za opravljanje konzularnih nalog v skladu z Dunajsko
konvencijo o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.
– Žrtev nezakonitega zaposlovanja je mladoletni tujec, ki
ni državljan EU, in v Republiki Sloveniji prebiva nezakonito in
je zaposlen ali opravlja delo in tujec, ki ni državljan EU, in v Republiki Sloveniji prebiva nezakonito in je zaposlen ali opravlja
delo v posebno izkoriščevalskih delovnih pogojih, kot jih določa
zakon, ki ureja preprečevanje zaposlovanja in dela na črno.
– Modra karta EU je dovoljenje za začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane zaposlitve z oznako »modra karta EU«,
ki ga izda država članica Evropske unije za visokokvalificirano
zaposlitev tujcu, ki ni državljan EU in imetniku omogoča, da
vstopi, prebiva in dela v državi članici Evropske unije.
– Visokokvalificirana zaposlitev je zaposlitev državljana
tretje države, kot jo za namen pridobitve modre karte EU opredeljuje zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev v Republiki
Sloveniji.
– Prostovoljno vračanje je vračanje, pri katerem se tujec,
ki mu je bila izdana odločba o vrnitvi, v predpisanem roku prostovoljno vrne v državo, katere državljanstvo ima, ali državo, v
kateri je oseba brez državljanstva imela svoje zadnje prebivališče ali drugo državo, pod pogojem, da ga ta država sprejme.
– Nevarnost pobega pomeni, da obstajajo okoliščine, ki jih
določa ta zakon, zaradi katerih se domneva, da bi se državljan
tretje države, ki je v postopku vrnitve, vrnitvi lahko izognil.
– Odstranitev pomeni vrnitev tujca v državo izvora, državo
tranzita, drugo tretjo državo, ki ga je pripravljena sprejeti, ali
v državo članico Evropske unije, v kateri izpolnjuje pogoje za
prebivanje.
– Premestitev znotraj gospodarske družbe pomeni začasno napotitev zaradi opravljanja poklicne dejavnosti ali usposabljanja tujca, ki ni državljan EU, iz gospodarske družbe s sedežem v tretji državi, ki ima pred in med premestitvijo s tujcem
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v povezano družbo s sedežem
v Republiki Sloveniji ter kratkotrajno ali dolgotrajno premestitev
med povezano družbo s sedežem v drugi državi članici Evropske unije in povezano družbo s sedežem v Republiki Sloveniji.
– Oseba, premeščena znotraj gospodarske družbe, je
tujec, ki ni državljan EU, ki prebiva in je zaposlen v tretji državi
in je premeščen v povezano družbo s sedežem v Republiki
Sloveniji.
– Subjekt gostitelj je gospodarska družba s sedežem v
Republiki Sloveniji, v katero je tujec premeščen v okviru premestitve znotraj povezanih družb.
– Povezane družbe so gospodarske družbe, določene
z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo
tujcev.
– Vodstveni delavec je tujec, ki ni državljan EU, ki zaseda
vodstveno mesto v subjektu gostitelju, za kar se šteje mesto,
ki zahteva vodenje gospodarske družbe ali njenega dela in
nadzor nad delom drugih nadzornih, strokovnih ali poslovodnih delavcev ter omogoča neposredni ali posredni vpliv na
kadrovske zadeve.
– Strokovnjak je tujec, ki ni državljan EU, s posebnim
znanjem in poklicnimi izkušnjami, ki so bistvene na področju
izvajanja registriranih dejavnosti v subjektu gostitelju, v katerega je premeščen.
– Zaposleni na usposabljanju je tujec, ki ni državljan EU,
z najmanj visokošolsko izobrazbo, ki je v subjekt gostitelja premeščen zaradi poklicnega razvoja ali plačanega usposabljanja
v poslovnih tehnikah ali metodah.
– Sezonski delavec je tujec, ki ni državljan EU, s stalnim
prebivališčem v tretji državi, ki v Republiki Sloveniji opravlja
sezonsko delo, kot je to opredeljeno v zakonu, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev.
– Žrtev družinskega nasilja je tujec, ki ni državljan EU,
in je žrtev nasilja v družini, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja
preprečevanje nasilja v družini.
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3. člen
(področje uporabe)
(1) Določbe tega zakona veljajo za vse tujce, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Za osebe brez državljanstva se v primerih, ko so določbe 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 po zakonu zahteva uveljavitev načela vzajemnosti, se osebam brez državljanstva ta pogoj
lahko oprosti, če prebivajo v Republiki Sloveniji najmanj tri leta.
(4) Ta zakon se ne uporablja za tujce, ki so zaprosili za
mednarodno zaščito (prosilci za mednarodno zaščito) in za
tujce, ki jim je bila v Republiki Sloveniji priznana mednarodna
zaščita, razen če ni z zakonom drugače določeno.
(5) Ta zakon se ne uporablja za osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji začasno zatočišče po zakonu, s katerim se ureja
začasno zatočišče, in osebe, ki jim je priznana začasna zaščita
po zakonu, ki ureja začasno zaščito razseljenih oseb, razen če
ni z zakonom drugače določeno.
(6) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za osebe, ki so
po mednarodnem pravu upravičene do privilegijev ali imunitet.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, pa se določbe tega zakona lahko izjemoma in le s predhodnim soglasjem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, uporabijo za
osebe, ki so po mednarodnem pravu upravičene do privilegijev
ali 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
ali 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 je uveden kazenski postopek
ali postopek za prekršek in je v priporu oziroma je pridržan,
mora organ, ki je odredil pripor oziroma pridržanje, na njegovo
zahtevo omogočiti stik z diplomatskim predstavništvom ali konzulatom države, katere državljan je.
(2) Tujec mora med bivanjem v Republiki Sloveniji spoštovati 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 dejavnosti, 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 resolucijo iz prejšnjega odstavka, vsako leto določi število (kvoto)
dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki se jih lahko
izda tujcem v tekočem letu. V kvoto se ne vštejejo dovoljenja
za začasno prebivanje, izdana zaradi združevanja družine,
dovoljenja za začasno prebivanje, izdana družinskim članom
slovenskih državljanov ali državljanov EU, dovoljenja za začasno prebivanje, izdana akreditiranim novinarjem, dovoljenja za
začasno prebivanje, izdana umetnikom, dovoljenja za začasno
prebivanje, izdana zaradi opravljanja raziskovalnega dela, dovoljenja za začasno prebivanje, izdana zaradi visokokvalificirane zaposlitve, dovoljenja za začasno prebivanje, izdana žrtvam
trgovine z ljudmi, dovoljenja za začasno prebivanje, izdana
žrtvam nezakonitega zaposlovanja in dovoljenja za začasno
prebivanje, izdana iz drugih utemeljenih razlogov in zaradi
interesa Republike Slovenije.
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II. POGLAVJE

VSTOP TUJCEV V REPUBLIKO SLOVENIJO
IN ZAPUSTITEV REPUBLIKE SLOVENIJE
6. člen
(vstop v in zapustitev Republike Slovenije)
(1) Vstop v Republiko Slovenijo in zapustitev Republike
Slovenije sta na zunanji meji dovoljena samo na za to določenih mejnih prehodih.
(2) Vstop v Republiko Slovenijo in zapustitev Republike
Slovenije na notranjih mejah je mogoč kjer koli brez mejne
kontrole.
(3) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi izjeme
glede prestopa državne meje za maloobmejni promet in za posebne kategorije pomorskega prometa, turističnega ladijskega
prevoza in obalnega ribolova.
(4) Zadrževanje tujca v letalskem tranzitnem prostoru na
letališču in zadrževanje tujcev na ladji, ki je v pristanišču, ne
pomeni vstopa v Republiko Slovenijo.
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
mednarodno pogodbo ni drugače določeno.
(2) Tujci, ki so dodatno vpisani v potno listino, lahko vstopajo 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 skupinski 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 Republike Slovenije tudi posameznemu 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 Republiko Slovenijo 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
pogodbe ali v skladu s sprejetimi mednarodnimi akti.
(7) Brez veljavne potne listine se lahko, na podlagi mednarodne pogodbe, dovoli vstop tudi v primeru tranzita izgnanih
tujcev, ki niso državljani države, s katero je sklenjena taka
pogodba.
8. člen
(dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo)
(1) Tujec mora za vstop v Republiko Slovenijo, poleg
veljavne potne listine iz prejšnjega člena, imeti tudi vizum ali
dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdal pristojni organ Republike
Slovenije ali pristojni organ države pogodbenice Konvencije o
izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985,
če ni z zakonom ali mednarodno pogodbo 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.
9. 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 zakonito
prebiva, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez vizuma, če:
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– potuje kot član skupine šolarjev splošne izobraževalne
ustanove, ki je na šolski ekskurziji,
– skupino spremlja učitelj ustanove, ki ima seznam učencev na predpisanem obrazcu iz aneksa k Sklepu Sveta z dne
30. 11. 1994 o skupni akciji, ki jo je Svet sprejel na podlagi člena K.3(2)(b) Pogodbe o Evropski uniji v zvezi s prevozom učencev 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 mednarodno pogodbo ali sklepom Vlade Republike Slovenije, razen če gre za primer iz drugega odstavka tega člena.
(2) Seznam učencev iz druge alinee prejšnjega odstavka
velja tudi kot dokument za vstop v Republiko Slovenijo pod
pogojem, da:
– ima učenec ali dijak iz seznama veljavni dokument s
fotografijo, s katerim lahko dokazuje svojo istovetnost, ali če je
seznamu priložena fotografija, ki kaže njegovo pravo podobo,
in
– pristojni organ druge države članice potrdi zakonitost
bivanja na njenem območju tistih učencev ali dijakov iz seznama, 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 določbami tega člena, lahko v Republiki Sloveniji biva v času trajanja
šolske ekskurzije, vendar ne dlje kot tri mesece, v primeru, da
preko Republike Slovenije potuje v tranzitu, pa pet dni.
(4) Tujcu z veljavnim dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki je učenec ali dijak splošne izobraževalne ustanove 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.
10. člen
(zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo)
(1) Tujcu se zavrne vstop v Republiko Slovenijo iz razlogov, določenih v Zakoniku o Schengenskih mejah.
(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. Pritožba
se vloži pisno pri organu, ki je odločal o zavrnitvi vstopa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Pritožba
ne zadrži izvršitve.
(3) Pri tujcu, ki vstopa v Republiko Slovenijo na podlagi
dovoljenja za prebivanje se razlogi za zavrnitev vstopa, določeni v Zakoniku o schengenskih mejah, ne ugotavljajo. Tujcu
se lahko zavrne vstop v državo samo, če mu je odpovedano
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 vnese v evidenco zavrnjenih oseb na način, določen v Zakoniku o
schengenskih mejah.
(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje
predpiše razloge za zavrnitev vstopa tujcu zaradi nevarnosti za
javni red, notranjo varnost Republike Slovenije ali javno zdravje
ter razloge za zavrnitev vstopa tujcu, ki ne poseduje veljavne
potne listine za vstop.
10.a člen
(spremenjene razmere na področju migracij)
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, redno spremlja razmere na področju migracij, predvsem na podlagi informacij državnih organov, drugih držav članic Evropske unije in
tretjih držav, institucij Evropske unije ter ustreznih mednarodnih
in medvladnih organizacij.
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(2) Če ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na podlagi informacij organov in institucij iz prejšnjega odstavka oceni,
da bi v Republiki Sloveniji lahko ali da so že nastale razmere,
ko bi bila ali sta zaradi spremenjenih razmer na področju
migracij, ogrožena javni red ali notranja varnost Republike
Slovenije, kar bi lahko otežilo delovanje osrednjih institucij
države in zagotavljanje njenih vitalnih funkcij, predlaga Vladi
Republike Slovenije, da predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da upoštevajoč načelo sorazmernosti, odloči o
uporabi 10.b člena tega zakona, in sicer najdlje za čas šestih
mesecev, in določi območje izvajanja tega ukrepa. Državni zbor
Republike Slovenije sprejme odločitev z večino glasov vseh
poslancev. Državni zbor Republike Slovenije lahko na predlog
Vlade Republike Slovenije po istem postopku podaljša uporabo
10.b člena tega zakona, vsakič za najdlje šest mesecev, če za
to še vedno obstajajo razlogi. K predlogu za uporabo in podaljšanje uporabe 10.b člena tega zakona pred obravnavo na Vladi
Republike Slovenije poda mnenje Svet za nacionalno varnost.
(3) V predlogu iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pripravi oceno možnih posledic
spremenjenih razmer na področju migracij glede vpliva na javni
red in notranjo varnost Republike Slovenije, kar bi lahko otežilo
delovanje osrednjih institucij države in zagotavljanje njenih vitalnih funkcij. Pri oceni upošteva razmere v državah, iz katerih
tujci nameravajo vstopiti ali so vstopili v Republiko Slovenijo, in
stanje na področju migracij v državah v regiji, število nezakonito
prebivajočih tujcev in tujcev z odločbo o dovolitvi zadrževanja
v Republiki Sloveniji, število prosilcev za mednarodno zaščito
in število oseb s priznano mednarodno zaščito v Republiki
Sloveniji ter nastanitvene in integracijske zmožnosti Republike
Slovenije za vse omenjene kategorije tujcev in možnost izvajanja zakona, ki ureja mednarodno zaščito, ter druge dejavnike,
ki bi lahko vplivali na javni red in notranjo varnost.
(4) Vlada Republike Slovenije o izvajanju 10.b člena tega
zakona mesečno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije. Takoj, ko prenehajo razlogi iz drugega odstavka tega člena
in izvajanje 10. b člena tega zakona ni več potrebno, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, predlaga Vladi Republike
Slovenije, da Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga,
naj odloči o predčasnem prenehanju uporabe 10.b člena tega
zakona. K predlogu poda mnenje Svet za nacionalno varnost.
Državni zbor Republike Slovenije sprejme odločitev z večino
glasov vseh poslancev.
(5) Odločitev iz prejšnjega odstavka lahko predlaga tudi
najmanj deset poslancev Državnega zbora Republike Slovenije. K predlogu poda mnenje Svet za nacionalno varnost.
(6) O razlogih, uporabi in prenehanju uporabe 10.b člena
tega zakona Vlada Republike Slovenije obvesti generalnega
sekretarja Sveta Evrope, generalnega sekretarja Organizacije
združenih narodov, Visokega komisarja Združenih narodov za
begunce in Evropsko komisijo.
10.b člen
(ukrepanje ob spremenjenih razmerah na področju migracij)
(1) Če Državni zbor Republike Slovenije sprejme odločitev iz drugega odstavka prejšnjega člena, policija tujcu, ki ne
izpolnjuje pogojev za vstop, ne dovoli vstopa, tujca, ki je po
uveljavitvi te odločitve nezakonito vstopil v Republiko Slovenijo
in se na območju, na katerem se izvaja ta člen, nahaja nezakonito, pa privede do državne meje in ga napoti v državo, iz
katere je nezakonito vstopil.
(2) Če tujec, ki poskuša nezakonito vstopiti na mejnem
prehodu ali je že nezakonito vstopil na ozemlje Republike Slovenije iz sosednje države članice Evropske unije in se nahaja
na območju, na katerem se ta člen izvaja, po uveljavitvi odločitve Državnega zbora Republike Slovenije iz drugega odstavka
prejšnjega člena izrazi namero podati prošnjo za mednarodno
zaščito, policija izvede identifikacijski postopek in ugotavlja
identiteto tujca v skladu z zakonom, ki ureja naloge in pooblastila policije. Ne glede na določbe zakona, ki ureja mednarodno
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zaščito, policija to namero zavrže kot nedopustno, če v sosednji
državi članici Evropske unije, iz katere je tujec vstopil, ni sistemskih pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom in pogoji
za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročile nevarnost mučenja,
nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, in tujca napoti v to
državo. Pritožba zoper sklep ne zadrži izvršitve. O pritožbi
odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(3) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar bi zdravstveno stanje tujca očitno onemogočalo ukrepanje iz prejšnjega
odstavka ali kadar je tujec družinski član tujca, pri katerem
ukrepanje ni mogoče zaradi zdravstvenega stanja, ali kadar
gre po videzu, obnašanju ali drugih okoliščinah za mladoletnika
brez spremstva.
11. člen
(mejna kontrola)
(1) Tujci se morajo pri vstopu v Republiko Slovenijo in
zapustitvi Republike Slovenije na zunanji meji podrediti mejni
kontroli.
(2) Mejna kontrola tujcev, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, obsega poleg 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 Republiko Slovenijo po prejšnjem členu.
(3) Mejna kontrola tujcev, ki izstopajo iz Republike Slovenije, obsega zlasti kontrolo, ki je nujna zaradi javnega reda,
notranje varnosti ali mednarodnih odnosov Republike Slovenije
ter preveritev, ali obstajajo razlogi, zaradi katerih se tujcu ne
dovoli zapustiti Republiko Slovenijo.
12. člen
(nedovoljen vstop v Republiko Slovenijo)
Za nedovoljen vstop tujca v Republiko Slovenijo se
šteje, če:
– vstopi v Republiko Slovenijo, čeprav mu je bil na podlagi
10. člena tega zakona zavrnjen 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, vključno z
uporabo spremenjenega osebnega imena v času veljavnosti
ukrepa prepovedi vstopa;
– vstopi v Republiko Slovenijo na notranji meji v nasprotju
s 7. in 8. členom tega zakona;
– vstopi v Republiko Slovenijo na notranji meji, čeprav še
ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop v državo.
13. člen
(zapustitev Republike Slovenije)
(1) Tujci svobodno zapuščajo Republiko Slovenijo v skladu z zakonom.
(2) Tujcu se ne dovoli izstop iz Republike Slovenije, 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.
14. člen
(dovoljen čas bivanja tujca)
(1) Tujec lahko vstopi v Republiko Slovenijo in biva v Republiki Sloveniji toliko časa, kolikor mu je dovoljeno z vizumom,
dovoljenjem za prebivanje, sklepom Vlade Republike Slovenije,
zakonom ali mednarodno pogodbo.
(2) Tujec, ki na podlagi pravnega reda Evropske unije ali
mednarodne pogodbe ali sklepa Vlade Republike Slovenije za
vstop v Republiko Slovenijo in bivanje ne potrebuje vizuma,
lahko v Republiko Slovenijo vstopa in v njej biva največ 90 dni
v katerem koli obdobju 180 dni, kar zajema vsak dan bivanja v
zadnjem 180-dnevnem obdobju.
(3) Tujec, ki lahko brez vizuma biva in se giblje na območju držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega
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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 90 dni v
katerem koli obdobju 180 dni, kar zajema vsak dan bivanja v
zadnjem 180-dnevnem obdobju.
(4) Tujec, ki ima veljaven vizum za kratkoročno bivanje ali
vizum za dolgoročno bivanje, izdan s strani druge države pogodbenice Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z
dne 14. junija 1985 ali veljavno dovoljenje za prebivanje, izdano
s strani druge države pogodbenice, lahko v Republiko Slovenijo
vstopi in v njej ostane na podlagi veljavnega vizuma oziroma
dovoljenja za prebivanje največ toliko časa, da skupna dolžina
bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen v državi, ki je
vizum ali dovoljenje za prebivanje izdala, ne preseže 90 dni v
katerem koli obdobju 180 dni, kar zajema vsak dan bivanja v
zadnjem 180-dnevnem obdobju, oziroma do poteka veljavnosti
vizuma ali dovoljenja za prebivanje, če je ta krajša.
(5) Ne glede na določbo tretje alineje prvega odstavka
60. člena tega zakona, lahko tujec, ki za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebuje vizuma, ostane in biva v Republiki Sloveniji
največ 90 dni po poteku veljavnosti dovoljenja za prebivanje.
(6) Rezident za daljši čas in njegovi družinski člani, ki imajo v drugi državi članici Evropske unije dovoljenje za prebivanje,
lahko v Republiki Sloveniji ostanejo 90 dni od dneva vstopa v
Republiko Slovenijo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja,
če je ta krajša.
(7) Tujec mora zapustiti Republiko Slovenijo pred potekom dovoljenega časa bivanja v Republiki Sloveniji, če tako
odloči pristojni organ.
15. 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.
16. člen
(obveznost prevoznikov)
(1) Prevoznik lahko pripelje tujca na zunanjo mejo po kopenski, zračni ali vodni poti samo, če ima tujec ustrezno potno
listino in dovoljenje za vstop, 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 zunanjo 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 s prejšnjim odstavkom, mora na svoje stroške nemudoma poiskati drugega prevoznika, da to stori.
(4) Prevoznik, ki je pripeljal tujca na zunanjo mejo v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, mora kriti stroške
nastanitve tujca in njegove odstranitve. Po vrnitvi ali odstranitvi
tujca iz Republike Slovenije, višino stroškov nastanitve tujca in
njegove odstranitve, ki jih je dolžan plačati prevoznik, določi
policija s sklepom, zoper katerega se prevoznik lahko pritoži v
osmih dneh od prejema. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve.
(5) Obveznost iz drugega, tretjega in četrtega odstavka
tega člena velja tudi za prevoznika, ki po zračni, kopenski ali
vodni poti pripelje na zunanjo mejo tujca, ki potuje v tranzitu in
katerega isti ali drug prevoznik ne sprejme v nadaljnje potovanje, ali mu je bil zavrnjen vstop v državo, v katero potuje, in je
bil vrnjen v Republiko Slovenijo.
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III. POGLAVJE
VIZUMI
17. člen
(vizumi in vrste vizumov)
(1) Vizum je dovoljenje, ki ga izda pristojni organ tujcu,
na podlagi katerega lahko, če ni razlogov za zavrnitev vstopa
tujcu, vstopi v državo in v njej biva toliko časa, kolikor je dovoljeno z vizumom, ali s katerim se mu omogoči tranzit preko
državnega ozemlja, če izpolnjuje za tranzit določene pogoje.
(2) Vrste vizumov so:
– letališko tranzitni vizum (vizum A),
– vizum za kratkoročno bivanje (vizum C),
– vizum za dolgoročno bivanje (vizum D).
(3) Pogoje in postopek za izdajo vizuma za kratkoročno
bivanje in letališko tranzitnega vizuma določa Vizumski zakonik.
18. člen
(pristojni organ za izdajo in podaljšanje veljavnosti vizumov)
(1) Vizume izdajajo diplomatska predstavništva in konzulati Republike Slovenije v tujini in v primerih, določenih v
drugem odstavku 20. člena tega zakona, ministrstvo, pristojno
za zunanje zadeve.
(2) V primerih, določenih v Vizumskem zakoniku, lahko
vizum za kratkoročno bivanje in letališko tranzitni vizum izda
tudi organ mejne kontrole Republike Slovenije ali diplomatsko predstavništvo oziroma konzulat druge države pogodbenice Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne
14. junija 1985, s katerim ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve, sklene dogovor o zastopanju v vizumskem poslovanju.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi mejne
prehode, na katerih organi mejne kontrole lahko izdajo vizume
iz prejšnjega odstavka.
(4) V primerih in na način, določen v Vizumskem zakoniku, lahko veljavnost vizuma za kratkoročno bivanje podaljša
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
19. člen
(vizum za dolgoročno bivanje)
(1) Vizum za dolgoročno bivanje se izda za čas nameravanega bivanja tujca v Republiki Sloveniji, ki je daljše od 90 dni,
vendar najdlje za eno leto. Vizum za dolgoročno bivanje mora
tujec pridobiti pred vstopom v Republiko Slovenijo, razen če ta
zakon ne določa drugače.
(2) Vizum za dolgoročno bivanje tujcu dovoljuje vstop in
bivanje v Republiki Sloveniji ves čas veljavnosti vizuma.
20. člen
(izdaja vizuma za dolgoročno bivanje)
(1) Vizum za dolgoročno bivanje se lahko izda tujcu:
– ki je družinski član državljana EU in tujcu, ki je družinski
član slovenskega državljana in namerava v Republiki Sloveniji
prebivati zaradi združitve družine z državljanom EU oziroma
s slovenskim državljanom, če za vstop v Republiko Slovenijo
potrebuje vizum;
– ki je imetnik diplomatskega ali službenega potnega lista
in ki namerava v Republiki Sloveniji prebivati zaradi opravljanja
mandata v diplomatskem predstavništvu ali konzulatu druge
države oziroma mednarodni organizaciji, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in njegovim družinskim članom, kot jih določa
47. člen tega zakona, če tujec in njegovi družinski člani za vstop
v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum;
– zaradi udeležbe ali sodelovanja na tečaju ali drugih podobnih oblikah izobraževanja ali izpopolnjevanja, zaradi katerih
tujec ne potrebuje dovoljenja za prebivanje zaradi študija, če
tečaj ali druge podobne oblike izobraževanja ali izpopolnjevanja trajajo najmanj 20 ur mesečno in če predloži potrdilo o
sprejemu na tečaj ali druge podobne oblike izobraževanja ter
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potrdilo o plačilu, če so tečaj ali druge podobne oblike izobraževanja, plačljive;
– zaradi obstoja gospodarskega interesa za Republiko
Slovenijo, ki ga tujec izkaže z mnenjem pristojnega ministrstva;
– ki je visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec ali raziskovalec zaradi obstoja interesa Republike Slovenije na področju izobraževanja ali znanosti, ki ga tujec izkaže z mnenjem
pristojnega ministrstva;
– ki je umetnik ali kulturni delavec, zaradi obstoja interesa
Republike Slovenije na področju kulture, ki ga tujec izkaže z
mnenjem pristojnega ministrstva;
– ki je športni trener, poklicni športnik ali zasebni športni
delavec in ki ima sklenjeno pogodbo o treniranju, pogodbo o
zaposlitvi ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo
s sedežem v Republiki Sloveniji;
– je kot poročevalec za tuje medije ali kot tuj dopisnik
akreditiran v Republiki Sloveniji;
– ki bo v Republiki Sloveniji opravljal duhovniški poklic ali
redovniško dejavnost v okviru registrirane verske skupnosti in
tujcu, ki bo organiziral oziroma vodil karitativno in humanitarno
dejavnost v okviru priznane humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se vizum za dolgoročno
bivanje lahko izda tudi tujcu, ki že biva v Republiki Sloveniji in ki
za vstop v Republiko Slovenijo ni potreboval vizuma, dovoljen
čas bivanja v Republiki Sloveniji iz drugega odstavka 14. člena
tega zakona pa mora podaljšati, zaradi:
– nujnega bolnišničnega zdravljenja;
– smrti ali hujše bolezni družinskega člana, ki prebiva v
Republiki Sloveniji;
– naravne nesreče;
– nujnega podaljšanja poslovnega obiska, ki je posledica
nepredvidljivih okoliščin, da se prepreči nastanek večje gospodarske škode ali da se preprečijo škodljive posledice za okolje;
– nujne udeležbe v postopku pred državnim organom
Republike Slovenije.
(3) Prošnjo za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje iz
prejšnjega odstavka mora tujec vložiti pred potekom dovoljenega 90 dnevnega bivanja v Republiki Sloveniji pri ministrstvu,
pristojnemu za zunanje zadeve.
(4) Minister, pristojen za gospodarski razvoj in tehnologijo,
izda pravilnik, s katerim predpiše kriterije za ugotavljanje obstoja gospodarskega interesa iz četrte alinee prvega odstavka
tega člena.
21. člen
(sodelovanje s policijo)
(1) V primeru, da je za tujca ali njegovega garanta vpisan ukrep v schengenskem informacijskem sistemu, razen
ukrepa zavrnitve vstopa, ali ukrep v evidencah policije, mora
diplomatsko predstavništvo ali konzulat, ki obravnava prošnjo
za izdajo vizuma, policiji posredovati zahtevek za izdajo mnenja za izdajo vizuma. Diplomatsko predstavništvo ali konzulat
lahko policiji posreduje zahtevek tudi v primeru, ko za tujca ali
njegovega garanta v schengenskem informacijskem sistemu
ali v evidencah policije ni vpisanega ukrepa, če oceni, da bi to
prispevalo k razjasnitvi okoliščin. Zahtevki in mnenja se posredujejo elektronsko ali v pisni obliki.
(2) Policija poda mnenje najkasneje v 15 dneh po prejemu
zahtevka. Če v navedenem roku policija mnenja ne poda, se
šteje, da se strinja z izdajo vizuma.
22. člen
(postopek in pogoji za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje)
(1) Vizum za dolgoročno bivanje se izda na prošnjo tujca.
Prošnja se lahko vloži največ tri mesece pred nameravanim
prihodom tujca v Republiko Slovenijo pri pristojnem organu
iz 18. člena tega zakona. Obrazec prošnje za izdajo vizuma
za dolgoročno bivanje določi minister, pristojen za zunanje
zadeve.

Št.

1 / 5. 1. 2018 /

Stran

7

(2) Tujec, ki želi vstopiti in bivati v Republiki Sloveniji z
vizumom za dolgoročno bivanje, mora imeti veljavno potno
listino, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega bivanja v Republiki Sloveniji, potovalno zdravstveno
zavarovanje, zadostna sredstva za preživljanje, in mora izkazati enega od namenov iz 20. člena tega zakona, zaradi katerih
se vizum za dolgoročno bivanje lahko izda.
(3) Vlagatelj mora prošnji za izdajo vizuma za dolgoročno
bivanje priložiti veljavno potno listino in kopijo takšne listine ter
druga dokazila in listine o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega
odstavka in plačati upravno takso za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje. Prošnja za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje,
za katero upravna taksa ni bila plačana, se s sklepom zavrže.
Družinski član državljana EU in družinski član slovenskega
državljana iz prve alinee prvega odstavka 20. člena tega zakona v postopku izdaje vizuma za dolgoročno bivanje ne plača
upravne takse.
(4) Odločba o zavrnitvi izdaje vizuma za dolgoročno bivanje, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje vizuma za dolgoročno bivanje, se izdajo
na obrazcu, ki ga določi minister, pristojen za zunanje zadeve.
(5) Izdani vizum za dolgoročno bivanje se vroči osebno
tujcu pri pristojnem organu.
(6) Odločba o zavrnitvi izdaje vizuma, sklep o ustavitvi
postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje
vizuma, se vroči tujcu osebno pri diplomatskem predstavništvu
ali konzulatu ali po pošti v skladu s predpisi države, v kateri je
diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije, ki
urejajo poštne storitve, in sicer na način, ki omogoča potrditev
prejema. Če vročitve na takšen način ni mogoče opraviti, se
odločba ali sklep objavi na oglasni deski diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije in na enotnem
državnem portalu e-uprava v skladu z določbami zakona, ki
ureja splošni upravni postopek.
23. člen
(potovalno zdravstveno zavarovanje)
(1) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje,
mora dokazati, da ima za čas veljavnosti vizuma sklenjeno
ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške,
ki bi lahko nastali zaradi zdravstvenih razlogov ter nujne medicinske pomoči in nujnega bolnišničnega zdravljenja.
(2) Zavarovalna vsota, za katero tujec sklene zavarovanje, ne sme biti nižja od 30.000 eurov.
(3) Tujec sklene potovalno zdravstveno zavarovanje praviloma v državi, kjer prebiva. Če sklenitev potovalnega zdravstvenega zavarovanja v državi tujčevega prebivanja ni mogoča, ga lahko sklene v katerikoli drugi državi, kjer je sklenitev
zavarovanja iz prvega odstavka tega člena mogoča, lahko pa
zanj potovalno zdravstveno zavarovanje sklene tudi garant ali
druga pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji.
(4) Predložitve dokazila o zavarovanju so oproščeni imetniki diplomatskih ali službenih potnih listin in tujci, ki za izdajo
vizuma zaprosijo na meji.
24. člen
(garant in 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 zagotovil 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 (v
nadaljnjem besedilu: center) ali v azilnem domu ter morebitne
stroške odstranitve tujca iz države.
(3) Garant mora garantno pismo evidentirati pri upravni
enoti, ki podatke vnese v evidenco overitev garantnih pisem.
(4) V postopku izdaje vizuma mora uradna oseba pristojnega organa po uradni dolžnosti pridobiti podatke, ki se
nanašajo na verodostojnost garanta ter njegovo sposobnost

Stran

8 /

Št.

1 / 5. 1. 2018

kriti stroške in zagotoviti nastanitev, o katerih se vodi uradna
evidenca. Sposobnost kritja stroškov se v primeru, ko je garant fizična oseba, lahko ugotavlja tudi na podlagi podatkov
iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o dohodkih skladno z
zakonom, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, o davku in obveznih prispevkih za socialno varnost ter
normiranih oziroma dejanskih stroških, ki se nanašajo na te
dohodke in o vzdrževanih družinskih članih ter so označeni
kot davčna tajnost. Uradna oseba, ki vodi postopek izdaje vizuma, mora pridobljene podatke, ki so davčna tajnost, varovati
v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek. Uradna oseba
v diplomatskem predstavništvu ali konzulatu mora po uradni
dolžnosti pridobiti tudi podatke o vabljenih osebah, ki se nanašajo na njihovo verodostojnost oziroma podatke, da te osebe
ne predstavljajo grožnje za javni red, varnost, javno zdravje ali
mednarodne odnose Republike Slovenije.
(5) Garantno pismo mora vsebovati izjavo garanta 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 oseba, mora garantno pismo, poleg izjave garanta iz
drugega odstavka tega člena, vsebovati naslednje podatke:
ime in priimek garanta, datum rojstva garanta, EMŠO 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 izjave garanta iz drugega odstavka tega člena,
vsebovati naslednje podatke: firma oziroma ime in sedež
pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, matično številko podjetja, ime in priimek zakonitega zastopnika,
telefonsko številko zakonitega 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 vzpostavitve prvega poslovnega
stika s tujcem.
(6) V primeru, da je garant tujec, ki v Sloveniji prebiva na
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o prijavi
prebivanja, mora biti njegovo dovoljenje za prebivanje oziroma
potrdilo o prijavi prebivanja veljavno še najmanj tri mesece po
izteku veljavnosti vizuma, ki se izda tujcu, za katerega jamči.
(7) Obrazec garantnega pisma določi minister, pristojen
za zunanje zadeve.
(8) Podrobnejšo opredelitev podatkov o dohodkih iz četrtega odstavka tega člena, ki jih zagotavlja davčni organ ter
način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev
za preživljanje, določi minister, pristojen za zunanje zadeve, v
soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
25. člen
(sredstva za preživljanje za izdajo vizuma)
(1) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje, mora imeti zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje
v višini kot je določena v pravilniku, ki ureja izvajanje Zakonika
o schengenskih mejah.
(2) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje,
mora imeti zagotovljena sredstva mesečno najmanj v višini,
kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji.
(3) Izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje lahko tujec dokazuje z gotovino, potovalnimi čeki, kreditnimi
karticami, garantnim pismom, dokazilom o plačanem bivanju v
okviru turističnega aranžmaja oziroma na kakršenkoli drug način, ki dokazuje, da razpolaga s sredstvi, potrebnimi za njegovo
preživljanje v državi.
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26. člen
(zavrnitev izdaje vizuma za dolgoročno bivanje)
(1) Vizum za dolgoročno bivanje se tujcu ne izda, če:
– niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 22. člena
tega zakona;
– obstajajo razlogi za domnevo, da tujec ne bo bival na
ozemlju Republike Slovenije;
– je tujcu izrečen ukrep prepovedi vstopa v državo;
– se na vabilo pristojnega organa pri njem ne zglasi
osebno;
– obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku veljavnosti vizuma za dolgoročno bivanje ne bo prostovoljno zapustil
Republike Slovenije;
– obstajajo razlogi za sum, da utegne pomeniti nevarnost
za javni red in 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, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– obstajajo razlogi za domnevo, da se tujec ne bo podrejal
pravnemu redu Republike Slovenije;
– obstajajo resni razlogi za domnevo, da utegne biti tujec
v času svojega bivanja v Republiki Sloveniji žrtev trgovine z
ljudmi;
– se v postopku izdaje vizuma za dolgoročno bivanje
ugotovi, da prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni
z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih
pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, ali 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 vizuma za dolgoročno bivanje
ugotovi, da je bila tujcu v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo
prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje zavrnjena
izdaja vizuma ali dovoljenja za prebivanje ali mu je bil vizum
ali dovoljenje za prebivanje razveljavljeno zaradi nevarnosti za
javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije
ali drugih držav članic EU ali EGP ali zaradi suma, da bo njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU
ali EGP povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo
ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– je podano negativno mnenje policije;
– je očitno, da je bila zakonska zveza, partnerska skupnost oziroma partnerska zveza sklenjena ali registrirana predvsem z namenom pridobitve vizuma za dolgoročno bivanje;
– tujec dejansko že živi v Republiki Sloveniji, razen v
primerih iz drugega odstavka 20. člena tega zakona;
– se ugotovi, da je bilo katero od dokazil o izpolnjevanju
pogojev za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje prirejeno ali
ponarejeno;
– je tujec namenoma navedel napačne podatke o svoji
istovetnosti ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril
okoliščine, ki so pomembne za izdajo vizuma za dolgoročno
bivanje.
(2) Pristojni organ obstoj razlogov za zavrnitev izdaje
vizuma za dolgoročno bivanje iz šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka ugotavlja tudi na podlagi podatkov iz kazenske
evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o
prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi ministrstvo, pristojno
za pravosodje, evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških,
ki jih vodijo prekrškovni organi ter podatkov o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih
vodi pristojno sodišče. Podatke iz navedenih evidenc pristojni
organ pridobi po uradni dolžnosti.
(3) Pristojni organ obstoj razlogov za zavrnitev izdaje
vizuma za dolgoročno bivanje iz šeste in sedme alinee prvega
odstavka tega člena lahko ugotavlja tudi na podlagi prejetih
podatkov pridobljenih iz uradnih evidenc ali javnih listin drugih
držav, ki jih posreduje diplomatsko predstavništvo ali konzulat
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Republike Slovenije ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat
druge države.
27. člen
(vsebina in oblika vizuma)
(1) Vizum mora vsebovati podatke o:
– državi, ki je vizum izdala,
– vrsti vizuma,
– roku veljavnosti,
– ozemeljski veljavnosti vizuma,
– trajanju dovoljenega bivanja,
– številu dovoljenih vstopov,
– priimku in imenu osebe, ki ji je vizum izdan,
– številki potne listine imetnika vizuma,
– kraju in datumu izdaje vizuma,
– fotografijo, 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 zunanje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za notranje zadeve, izda pravilnik, s katerim predpiše vsebino in format vizuma ter način označitve
razveljavitve vizuma.
(4) Podatkov, vpisanih v izdanem vizumu, ni mogoče
spreminjati.
28. člen
(razveljavitev vizuma za dolgoročno bivanje)
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29. člen
(pritožba)
(1) Zoper izdajo, zavrnitev izdaje vizuma, zavrženje prošnje za izdajo vizuma, ustavitve postopka za izdajo vizuma,
razveljavitev vizuma ali preklica letališko tranzitnega vizuma
in vizuma za kratkoročno bivanje se tujec lahko pritoži v osmih
dneh od vročitve odločbe ali sklepa. Pritožba se poda v pisni
obliki.
(2) O pritožbi zoper odločitve diplomatskih predstavništev
ali konzulatov odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
O pritožbi zoper odločitev policije glede izdaje vizuma, zavrnitve izdaje vizuma, zavrženje prošnje za izdajo vizuma, ustavitve postopka za izdajo vizuma, razveljavitve vizuma ali preklica
letališko tranzitnega vizuma in vizuma za kratkoročno bivanje
odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(3) Zoper odločitve ministrstva, pristojnega za zunanje
zadeve glede izdaje vizuma, zavrnitve izdaje vizuma, zavrženje
prošnje za izdajo vizuma, ustavitve postopka za izdajo vizuma,
razveljavitve vizuma ali preklica letališko tranzitnega vizuma in
vizuma za kratkoročno bivanje, pritožba ni dovoljena.
(4) Pritožba se vloži pri organu, ki je odločal o izdaji, razveljavitvi ali preklicu vizuma.
(5) Pritožba, za katero upravna taksa ni plačana, se s
sklepom zavrže.
30. člen
(izdaja dovoljenja za prebivanje tujcu z vizumom
za dolgoročno bivanje)

(1) Vizum za dolgoročno bivanje se razveljavi, če:
– se ugotovi, da tujec ne izpolnjuje pogojev za izdajo
vizuma ali da obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje vizuma iz
prvega odstavka 26. člena tega zakona;
– je tujec namenoma navedel napačne podatke o svoji
istovetnosti ali druge netočne podatke, ali je namenoma prikril
okoliščine, ki so pomembne za izdajo vizuma;
– je zoper tujca izrečena stranska sankcija izgona iz
države.
(2) Vizum razveljavi policija ali ministrstvo, pristojno za
zunanje zadeve. V primeru, če tujec še ni vstopil v Republiko
Slovenijo, lahko vizum razveljavi tudi diplomatsko predstavništvo ali konzulat.
(3) Tujec, ki mu je bil vizum razveljavljen in se nahaja
v Republiki Sloveniji, mora državo zapustiti v roku iz tretjega
odstavka 60. člena tega zakona.

(1) Tujcu, ki v Republiki Sloveniji biva na podlagi vizuma
za dolgoročno bivanje, se lahko izda dovoljenje za začasno
prebivanje, če izpolnjuje pogoje za izdajo tega dovoljenja in če
ta zakon ne določa drugače.
(2) Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
mora biti vložena pred pretekom veljavnosti vizuma za dolgoročno bivanje pri upravni enoti, na območju katere tujec
prebiva. O pravočasno vloženi prošnji se tujcu izda potrdilo,
ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne
odločitve o prošnji.
(3) Dovoljenje za prebivanje, izdano tujcu na podlagi
prvega odstavka tega člena, se tujcu vroči na upravni enoti, ki
je dovoljenje izdala.

28.a člen

PREBIVANJE TUJCEV

(prenehanje vizuma za dolgoročno bivanje)

31. člen

(1) Vizum za dolgoročno bivanje preneha, če:
– poteče njegova veljavnost ali če je razveljavljen;
– je tujcu odpovedano prebivanje;
– je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca iz države, ali
če je tujec zaradi pravne posledice kazenske obsodbe izgubil
pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji, ali če je tujcu druga
država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o
izgonu, zaradi katerega bo odstranjen iz Republike Slovenije;
– tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije;
– tujec pridobi dovoljenje za prebivanje;
– tujec umre.
(2) Prenehanje vizuma za dolgoročno bivanje iz razlogov
iz prejšnjega odstavka pristojni organ ustrezno označi. Za način
označitve prenehanja vizuma za dolgoročno bivanje se smiselno uporabljalo določbe Vizumskega zakonika. Pristojni organi
za označitev prenehanja vizuma za dolgoročno bivanje so policija, upravna enota in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(3) O prenehanju vizuma za dolgoročno bivanje pristojni
organ iz prejšnjega odstavka obvesti organ, ki je izdal vizum.
(4) Podatek o prenehanju vizuma za dolgoročno bivanje
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, evidentira v evidenci
vizumov.

IV. POGLAVJE

(dovoljenje za prebivanje)
(1) Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v
Republiko Slovenijo in prebivanje za določen čas in za določen
namen ali prebivanje za nedoločen čas.
(2) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na dovoljenje za
prebivanje, se uporabljajo tudi za enotno dovoljenje za prebivanje in delo, razen če zakon ne določa drugače.
(3) Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji ni potrebno za tiste tujce in v tistih primerih, za katere je tako določeno z zakonom ali mednarodno pogodbo.
32. člen
(vrsta dovoljenj za prebivanje)
(1) Dovoljenje za prebivanje se izda kot:
1. dovoljenje za začasno prebivanje, ali
2. 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 prebivanje, lahko izda določenim tujcem v primerih, ko ta zakon
tako določa.

Stran

10 /

Št.

1 / 5. 1. 2018

(4) Dovoljenje za stalno prebivanje se izda brez omejitev
glede trajanja in namena bivanja v Republiki Sloveniji. Tujec,
ki je ob izpolnjevanju pogoja petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje
po tem zakonu ali na podlagi 53. in 53.a člena tega zakona,
pridobil dovoljenje za stalno prebivanje, ima status rezidenta
za daljši čas, kar se na dovoljenju tudi označi.
(5) Dovoljenje za stalno prebivanje, izdano imetniku modre karte EU, vsebuje oznako, da gre za nekdanjega imetnika
modre karte EU.
33. 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 začasno prebivanje
mora biti naveden namen prebivanja v Republiki Sloveniji ali
razlog iz drugega odstavka 35. člena tega zakona, zaradi katerega se tujcu lahko izda dovoljenje za prebivanje.
(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, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preživljanje 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 Sloveniji. Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje mora tujec imeti
veljavno potno listino, ne glede na njeno časovno veljavnost.
Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje lahko tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s
sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela
ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala
in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati,
s štipendijo, s prejemki, do katerih je upravičen na podlagi
zakona, ki ureja družinske prejemke in s prejemki, do katerih
je upravičen na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic do
javnih sredstev ter s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali
hranilnici v Republiki Sloveniji ali v tujini. Za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje lahko tujec izpolnjevanje pogoja
zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih
zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z
dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov
ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s štipendijo ali s
sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki
Sloveniji ali v tujini.
(4) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora poleg
pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi pogoje, ki se s
tem zakonom določeni za izdajo posamezne vrste dovoljenja
za prebivanje.
(5) Vlagatelj mora prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje priložiti veljavno potno listino iz tretjega odstavka tega
člena oziroma overjeno kopijo 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 s prošnjo za
izdajo delovnega dovoljenja.
(6) Dovoljenje za prebivanje, razen prvega dovoljenja za
začasno prebivanje, se lahko izda tudi tujcu, ki nima in si ne
more priskrbeti 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 mednarodno pogodbo se lahko določi, da imajo določeni tujci ob pogojih, določenih z zakonom
ali mednarodno pogodbo, pravico do prebivanja v Republiki
Sloveniji.

Uradni list Republike Slovenije
34. člen
(prvo dovoljenje za začasno prebivanje)
(1) Prvo dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji je dovoljenje za začasno prebivanje, ki se ga izda
ob izpolnjevanju pogojev, določenih s tem zakonom za izdajo
dovoljenja za začasno prebivanje.
(2) Prvo dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji mora tujec pridobiti pred vstopom v državo, če ta
zakon ne določa drugače.
(3) Prošnja za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena se vloži pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu
Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji, če je tako določeno s tem zakonom.
(4) Če tujec zaradi nepredvidenih okoliščin prvo dovoljenje za začasno prebivanje ni mogel pridobiti pred vstopom
v državo, mu lahko prvo dovoljenje za začasno prebivanje v
Republiki Sloveniji vroči pristojni organ, ki je dovoljenje izdal,
če tujec v Republiki Sloveniji biva zakonito in je bila prošnja za
izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje vložena pred
njegovim vstopom v državo, tujec pa je že pred vstopom v državo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike
Slovenije v tujini dal prstne odtise, po vstopu v državo pa je o
vstopu v državo, naslovu ter trajanju nameravanega bivanja
v državi ter o razlogih, zaradi katerih prvega dovoljenja za
začasno prebivanje ni mogel pridobiti pred vstopom v državo,
obvestil pristojni organ za izdajo dovoljenja.
(5) Prvo dovoljenje za začasno prebivanje se izda z veljavnostjo do enega leta, razen če ni s tem zakonom drugače
določeno.
(6) Tujec, kateremu je dovoljenje za prebivanje prenehalo,
lahko za prebivanje v Republiki Sloveniji ob izpolnjevanju pogojev, določenih s tem zakonom, pridobi novo, prvo dovoljenje
za začasno prebivanje.
(7) Tujec, ki mu je prenehal status mednarodne zaščite
iz razlogov, določenih za prenehanje mednarodne zaščite v
zakonu, ki ureja mednarodno zaščito, lahko v roku osmih dni
po prenehanju statusa mednarodne zaščite pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji zaprosi za izdajo dovoljenja za
začasno prebivanje za katerikoli namen, ki ga določa zakon.
O pravočasno vloženi prošnji pristojni organ tujcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za prebivanje do dokončne odločitve
o prošnji oziroma v primeru izdaje enotnega dovoljenja, do
pravnomočne odločitve o prošnji. Če je tujec, ki mu je status
mednarodne zaščite prenehal, v času vložitve vloge za izdajo
dovoljenja za prebivanje zaposlen ali opravlja delo oziroma
opravlja delo kot samozaposlena oseba, lahko na podlagi
izdanega potrdila o vloženi prošnji za izdajo enotnega dovoljenja prebiva in dela v Republiki Sloveniji do pravnomočne
odločitve o prošnji.
(8) Tujec s priznanim statusom subsidiarne zaščite, ki ni
vložil prošnje za podaljšanje subsidiarne zaščite ali zahtevka
za uvedbo ponovnega postopka skladno z določbami zakona,
ki ureja mednarodno zaščito, lahko v roku 30 dni pred potekom
subsidiarne zaščite pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
vloži prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za
katerikoli namen, ki ga določa zakon. O pravočasno vloženi
prošnji pristojni organ tujcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje
za prebivanje do dokončne odločitve o prošnji oziroma v primeru izdaje enotnega dovoljenja, do pravnomočne odločitve o
prošnji. Če je tujec s priznanim statusom subsidiarne zaščite
v času vložitve vloge za izdajo dovoljenja za prebivanje zaposlen ali opravlja delo oziroma opravlja delo kot samozaposlena
oseba, lahko na podlagi izdanega potrdila o vloženi prošnji za
izdajo enotnega dovoljenja prebiva in dela v Republiki Sloveniji
do pravnomočne odločitve o prošnji. Če tujec v času odločanja
o prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje vloži tudi
prošnjo za podaljšanje subsidiarne zaščite ali zahtevek za
uvedbo ponovnega postopka skladno z določbami zakona, ki
ureja mednarodno zaščito, se postopek za izdajo dovoljenja za
začasno prebivanje ustavi.

Uradni list Republike Slovenije
35. člen
(izdaja dovoljenja za začasno prebivanje)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki
namerava 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 prostovoljcev;
– drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi akti ali
mednarodnimi načeli in običaji utemeljenih razlogov ali zaradi
interesa Republike Slovenije.
(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 drugega kolena v ravni
vrsti;
– otrokom tujcev, rojenih v Republiki Sloveniji;
– žrtvam trgovine z ljudmi;
– žrtvam nezakonitega zaposlovanja;
– tujcem, ki jim je bilo v Republiki Sloveniji dovoljeno
zadrževanje.
(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.
(4) Tujec, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje, lahko
prebiva v Republiki Sloveniji do poteka roka veljavnosti izdanega dovoljenja.
(5) Tujec, ki mu je bilo izdano dovoljenje za začasno prebivanje za določen namen, lahko prebiva v Republiki Sloveniji
samo v skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo izdano
dovoljenje, razen če ta zakon določa drugače.
(6) Tujec lahko začne uresničevati pravico do prebivanja v
Republiki Sloveniji na podlagi izdanega dovoljenja za začasno
prebivanje z dnem vročitve dovoljenja za začasno prebivanje.
36. 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 dovoljenja mora tujec vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
pred potekom roka, do katerega dovoljenje velja.
(2) Tujec lahko izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev
za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki so določena v tretjem
odstavku 33. člena za izdajo prvega dovoljenja za začasno
prebivanje, s prejemki, do katerih je upravičen na podlagi zakona, ki ureja družinske prejemke in s prejemki, do katerih je
upravičen na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic do
javnih sredstev.
(3) 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 Republiki Sloveniji, za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z
drugačnim namenom.
(4) Tujec se zoper odločbo in sklep, s katerim je prošnja
za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno
prebivanje zavrnjena, zavržena ali je postopek ustavljen, lahko
pritoži v roku 15 dni od vročitve odločbe ali sklepa.
37. člen
(enotno dovoljenje za prebivanje in delo)
(1) Enotno dovoljenje za prebivanje in delo (v nadaljnjem
besedilu: enotno dovoljenje) je dovoljenje za začasno prebivanje in delo, ki tujcu omogoča da vstopi, prebiva in dela v
Republiki Sloveniji.
(2) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi zaposlitve ali dela, se lahko izda enotno dovoljenje za prebivanje
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in delo, če izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 33. člena tega
zakona, če pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in
delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja in ne
obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz prve, druge,
tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete, desete ali enajste
alinee prvega odstavka 55. člena tega zakona. Če tujec po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, za zaposlitev ali delo
ne potrebuje soglasja k izdaji enotnega dovoljenja, soglasje ni
pogoj za izdajo enotnega dovoljenja.
(3) Prvo enotno dovoljenje se tujcu izda za čas veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe, sklenjene za opravljanje
dela, vendar ne dlje od enega leta.
(4) Enotno dovoljenje iz prejšnjega odstavka se po poteku veljavnosti lahko podaljša, če tujec ali njegov delodajalec
pravočasno zaprosi za podaljšanje enotnega dovoljenja, kot
to za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje določa prvi
odstavek prejšnjega člena, in so izpolnjeni pogoji iz drugega
odstavka tega člena, za čas veljavnosti pogodbe o zaposlitvi
ali pogodbe, sklenjene za opravljanje dela, vendar največ za
dve leti.
(5) Tujec, ki ima enotno dovoljenje, lahko v času njegove
veljavnosti zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu, zamenja delodajalca ali se zaposli pri dveh ali več delodajalcih, na
podlagi pisne odobritve pristojnega organa, ki pisno odobritev v
obliki odločbe izda po prejemu soglasja organa, pristojnega po
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. Pisno odobritev o
zamenjavi delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjavi
delodajalca ali zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih izda pristojni organ na prošnjo tujca ali njegovega delodajalca. Pisna
odobritev pristojnega organa ni potrebna, če zakon, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, določa, da soglasje v navedenih
primerih ni potrebno. Pristojni organ soglasje pridobi po uradni
dolžnosti. Prošnji za podajo soglasja je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, ki jih pristojni organ posreduje
organu, pristojnemu za podajo soglasja po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev.
(6) Organ, pristojen za podajo soglasja, mora o zahtevi
za podajo soglasja k pisni odobritvi pristojnega organa odločiti
v roku 15 dni od prejema prošnje iz prejšnjega odstavka. Če
organ, pristojen za podajo soglasja, soglasja ne poda v roku,
se šteje, da soglasje ni podano, kar pa se ne šteje kot razlog za
zavrnitev izdaje pisne odobritve. Če soglasje k pisni odobritvi
ni podano zaradi neizpolnjevanja pogojev po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, organ, pristojen za podajo soglasja
o teh razlogih obvesti pristojni organ, ki prošnjo za pisno odobritev z odločbo zavrne.
(7) Enotno dovoljenje se izda v obliki iz 58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja vpiše »enotno dovoljenje
za prebivanje in delo«.
37.a člen
(pristojnost in postopek za izdajo enotnega dovoljenja)
(1) Prošnjo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja
lahko vloži tujec ali njegov delodajalec. Tujec mora prošnjo
za izdajo prvega enotnega dovoljenja vložiti pri diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, razen
v primerih, določenih v šestem odstavku tega člena, ko lahko
prošnjo vloži tudi pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
Delodajalec lahko prošnjo za izdajo prvega enotnega dovoljenja vloži pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji. Če prošnjo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja vloži tujčev delodajalec, lahko opravlja tudi druga dejanja
v postopku v skladu s tujčevim pooblastilom, ne more pa se mu
vročiti izdanega enotnega dovoljenja. V primeru, ko soglasje za
izdajo enotnega dovoljenja ni zavrnjeno iz razlogov na strani
tujca, se odločba o zavrnitvi izdaje enotnega dovoljenja vroči
tudi delodajalcu.
(2) Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja
mora tujec ali njegov delodajalec priložiti dokazila o izpolnje-
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vanju pogojev iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona,
pogodbo o zaposlitvi ali opravljanju dela ter druga dokazila o
izpolnjevanju pogojev, ki jih za podajo soglasja določa zakon,
ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(3) Pristojni organ po prejemu prošnje za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja po uradni dolžnosti zahteva od
organa, pristojnega za podajo soglasja k izdaji ali podaljšanju
enotnega dovoljenja po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, da poda soglasje k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja. Organ, pristojen za podajo soglasja, mora o zahtevi
za podajo soglasja k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja
odločiti v roku 15 dni od prejema prošnje za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja. Če organ, pristojen za podajo soglasja, soglasja ne poda v roku, se šteje, da soglasje ni podano,
kar pa se ne šteje kot razlog za zavrnitev prošnje za izdajo
ali podaljšanje enotnega dovoljenja. Pristojni organ začne s
preverjanjem izpolnjevanja ostalih pogojev za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja iz prejšnjega člena še pred podajo
soglasja k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja.
(4) Če soglasje k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja ni podano zaradi neizpolnjevanja pogojev po zakonu, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev, organ, pristojen za podajo
soglasja o teh razlogih obvesti pristojni organ, ki prošnjo za
izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zavrne.
(5) Delovno dovoljenje, izdano na podlagi Sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in
Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine
v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/12), v postopku po
tem členu šteje kot soglasje za izdajo enotnega dovoljenja.
(6) Tujec, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na
podlagi veljavne osebne izkaznice, veljavnega potnega lista ali
na podlagi veljavnega potnega lista in dovoljenja za prebivanje,
ki ga izda druga država članica Evropske unije, ali na podlagi
vizuma C, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije ali druga država pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega
sporazuma z dne 14. junija 1985, in želi prebivati v Republiki
Sloveniji zaradi zaposlitve ali dela, lahko vloži prošnjo za izdajo
prvega enotnega dovoljenja pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji pod pogojem, da je tujec:
– športni trener, poklicni športnik ali zasebni športni delavec, ki je že vpisan v razvid poklicnih športnikov ali v razvid zasebnih športnih delavcev in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem
v Republiki Sloveniji;
– oseba, ki namerava v Republiki Sloveniji opravljati duhovniški poklic ali redovniško dejavnost v okviru registrirane
verske skupnosti oziroma oseba, ki bo organizirala oziroma
vodila karitativno in humanitarno dejavnost v okviru priznane
humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti, in
predloži potrdilo registrirane verske skupnosti o opravljanju
dejavnosti v tej skupnosti oziroma potrdilo priznane humanitarne organizacije o organiziranju oziroma vodenju karitativne
in humanitarne dejavnosti v tej organizaciji;
– poročevalec za tuje medije ali tuj dopisnik, ki je že akreditiran v Republiki Sloveniji oziroma je v postopku podaljšanja
akreditacije;
– oseba, ki na podlagi predložitve mnenja pristojnega
ministrstva izkaže obstoj gospodarskega interesa za Republiko
Slovenijo;
– oseba, ki na podlagi predložitve mnenja pristojnega
ministrstva izkaže obstoj interesa Republike Slovenije na področju izobraževanja, znanosti in kulture.
(7) Tujec iz prejšnjega odstavka lahko prebiva na območju
Republike Slovenije 90 dni od dneva vstopa v državo oziroma
do poteka veljavnosti dovoljenja ali vizuma, če je ta krajša.
Prošnjo za izdajo prvega enotnega dovoljenja za začasno
prebivanje mora tujec ali njegov delodajalec vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pred potekom dovoljenega
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90 dnevnega prebivanja oziroma pred potekom veljavnosti
dovoljenja za prebivanje ali vizuma, če je ta krajša.
(8) O pravočasno vloženi prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pristojni organ tujcu iz prejšnjega odstavka izda potrdilo, ki velja kot
dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve
o prošnji, razen če ta zakon določa drugače. Potrdilo tujcu ne
dovoljuje zaposlitve ali dela na ozemlju Republike Slovenije. Če
tujec pravočasno zaprosi za podaljšanje enotnega dovoljenja
ali izdajo enotnega dovoljenja kot nadaljnjega dovoljenja za
prebivanje, lahko na podlagi izdanega potrdila o vloženi prošnji
za podaljšanje enotnega dovoljenja ali prošnji za izdajo enotnega dovoljenja kot nadaljnjega dovoljenja za prebivanje dela
oziroma je zaposlen v Republiki Sloveniji do pravnomočne odločitve o prošnji, če je imel na podlagi predhodnega dovoljenja
za prebivanje ali vizuma za dolgoročno bivanje dostop do trga
dela na podlagi zakona, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(9) Tujcu, ki je vložil prošnjo za izdajo prvega enotnega
dovoljenja pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, se prvo
enotno dovoljenje, odločba o zavrnitvi izdaje prvega enotnega
dovoljenja, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju
prošnje vroči pri organu, ki je prvo enotno dovoljenje, odločbo
o zavrnitvi izdaje prvega enotnega dovoljenja, sklep o ustavitvi
postopka in sklep o zavrženju prošnje izdal.
37.b člen
(enotno dovoljenje zaradi opravljanja dela
kot samozaposlena oseba)
(1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi opravljanja dela kot samozaposlena oseba, se lahko izda enotno
dovoljenje zaradi opravljanja dela kot samozaposlena oseba
po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Republiki
Sloveniji, razen če gre za tujca, ki je vpisan v poslovni register
kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost, če
izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona, če
pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev,
poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja in ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz prve, druge, tretje, četrte,
pete, šeste, sedme, devete, desete ali enajste alinee prvega
odstavka 55. člena tega zakona. Če tujec po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, za opravljanje dela kot samozaposlena oseba ne potrebuje soglasja k izdaji enotnega dovoljenja
zaradi opravljanja dela kot samozaposlena oseba, soglasje ni
pogoj za izdajo enotnega dovoljenja zaradi opravljanja dela kot
samozaposlena oseba.
(2) Glede postopka izdaje enotnega dovoljenja zaradi
opravljanja dela kot samozaposlena oseba, se smiselno uporabljajo določbe 37. in 37.a člena tega zakona.
38. člen
(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela
na področju raziskav in visokega šolstva)
(1) Raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi
opravljanja raziskovalnega dela ali izobraževalnega dela na
področju visokega šolstva se lahko izda dovoljenje za začasno
prebivanje, če ima sklenjen sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo ali visokošolskim zavodom iz Republike
Slovenije in če izpolnjuje ostale pogoje po tem zakonu za izdajo
dovoljenja za prebivanje.
(2) Prvo dovoljenje za začasno prebivanje se raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu izda
za čas opravljanja dela po sporazumu o gostovanju, 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 začasno prebivanje lahko vloži raziskovalec, visokošolski učitelj, visokošolski
sodelavec ali raziskovalna organizacija oziroma visokošolski
zavod. Raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sode-
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lavec morajo prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno
prebivanje vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu
Republike Slovenije v tujini, razen v primeru in ob pogojih, določenih v četrtem odstavku tega člena, ko lahko prošnjo vložijo
tudi pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji. Raziskovalna
organizacija in visokošolski zavod lahko prošnjo vložita pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v
tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
(4) Raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi
veljavne osebne izkaznice oziroma veljavnega potnega lista, ali
na podlagi veljavnega potnega lista in dovoljenja za prebivanje,
ki ga izda druga država članica Evropske unije, ali na podlagi
vizuma C, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije ali
druga država, pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, in ima sklenjen sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo ali visokošolskim
zavodom iz Republike Slovenije, lahko vloži prošnjo za izdajo
prvega dovoljenja za začasno prebivanje tudi pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji.
(5) Tujec iz prejšnjega odstavka lahko prebiva na območju
Republike Slovenije 90 dni od dneva vstopa v državo oziroma
do poteka veljavnosti dovoljenja ali vizuma, če je ta krajša.
Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje
mora raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec ali raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod
vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pred potekom
dovoljenega 90 dnevnega prebivanja oziroma pred potekom
veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali vizuma, če je ta krajša.
O pravočasno vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za
začasno prebivanje pri pristojnem organu v državi, pristojni
organ raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno
prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.
(6) Raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu, ki je vložil prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega
dela ali izobraževalnega dela na področju visokega šolstva pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji, se dovoljenje za začasno prebivanje, odločba o zavrnitvi izdaje dovoljenja, sklep o
ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje, vroči pri organu,
ki je dovoljenje izdal.
(7) Raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec, ki ima v drugi državi članici Evropske unije sklenjen
sporazum o gostovanju in izdano dovoljenje za prebivanje za
raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca in želi zaradi izvedbe določenih del iz navedenega sporazuma v Republiki Sloveniji prebivati določen čas do 90 dni,
lahko v Republiko Slovenijo vstopi in v njej do 90 dni prebiva
na podlagi dovoljenja, izdanega v drugi državi članici Evropske
unije oziroma do poteka veljavnosti tega dovoljenja, če je le-ta
krajša.
(8) Raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec, ki ima v drugi državi članici Evropske unije izdano
dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca in želi v Republiki Sloveniji
opravljati raziskovalno ali pedagoško delo za obdobje, daljše
od 90 dni, mora za prebivanje v Republiki Sloveniji pridobiti dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja
ali visokošolskega sodelavca na podlagi sklenjenega sporazuma o gostovanju z raziskovalno organizacijo ali visokošolskim
zavodom in ob izpolnjevanju ostalih pogojev, določenih v prvem odstavku tega člena. Raziskovalec, visokošolski učitelj,
visokošolski sodelavec ali raziskovalna organizacija oziroma
visokošolski zavod lahko prošnjo za izdajo prvega dovoljenja
za začasno prebivanje vložijo pri diplomatskem predstavništvu
ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji v 90 dneh po prihodu raziskovalca,
visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca v Republiko Slovenijo oziroma pred iztekom veljavnosti dovoljenja za
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prebivanje, izdanega v drugi državi članici Evropske unije, če je
le-ta krajša. O pravočasno vloženi prošnji pri pristojnem organu
v državi pristojni organ raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in
visokošolskemu sodelavcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje
za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. Raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu, ki je vložil prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno
prebivanje pri pristojnem organu v državi, se dovoljenje vroči
osebno pri organu, ki je dovoljenje izdal.
(9) Če raziskovalec, visokošolski učitelj ali visokošolski
sodelavec, s katerim je raziskovalna organizacija ali visokošolski zavod iz Republike Slovenije sklenil sporazum o gostovanju,
v času veljavnosti sporazuma ali šest mesecev po prenehanju
veljavnosti sporazuma v Republiki Sloveniji prebiva nezakonito,
mora raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod
kriti stroške njegove nastanitve, vrnitve ali odstranitve, če raziskovalec, visokošolski učitelj ali visokošolski sodelavec nima
lastnih sredstev.
(10) Pristojni organi prošnje za izdajo dovoljenja za prebivanje raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in visokošolskim
sodelavcem obravnavajo prednostno.
39. člen
(enotno dovoljenje zaradi visokokvalificirane zaposlitve –
modra karta EU)
(1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi
visokokvalificirane zaposlitve, se lahko izda modra karta EU,
če ima veljavno potno listino, ki velja najmanj za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, ustrezno zdravstveno
zavarovanje, če pristojni organ poda soglasje k izdaji modre
karte EU po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, in ne
obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz tega člena in
iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete, desete ali
enajste alinee prvega ostavka 55. člena tega zakona.
(2) Modra karta EU se izda za čas dveh let, v primeru,
da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za krajše obdobje, pa za
čas, ki je tri mesece daljši od veljavnosti pogodbe o zaposlitvi,
vendar ne dlje kot za dve leti.
(3) Modra karta EU se lahko podaljša z veljavnostjo treh
let, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, če je
pogodba o zaposlitvi sklenjena za krajši čas, pa za čas, ki je tri
mesece daljši od veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vendar ne
dlje kot za tri leta. Prošnjo za podaljšanje modre karte EU lahko vloži tujec ali delodajalec pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji, pred potekom njene veljavnosti.
(4) Tujec, ki ima modro karto EU, lahko v prvih dveh letih
zakonite zaposlitve zamenja delodajalca ali zamenja delovno
mesto pri istem delodajalcu na podlagi pisne odobritve pristojnega organa, ki pisno odobritev v obliki odločbe izda po
prejemu soglasja za zamenjavo delodajalca ali zamenjavo
delovnega mesta pri istem delodajalcu organa, pristojnega po
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. Pisno odobritev o
zamenjavi delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zamenjavi
delodajalca izda pristojni organ na prošnjo tujca ali njegovega
delodajalca. Pisna odobritev pristojnega organa ni potrebna, če
zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, določa, da soglasje
v navedenih primerih ni potrebno. Pristojni organ soglasje pridobi po uradni dolžnosti. Prošnji za izdajo soglasja je potrebno
priložiti dokazila iz četrtega odstavka 40. člena tega zakona
ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev, ki jih pristojni organ posreduje
organu, pristojnemu za podajo soglasja po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev.
(5) Organ, pristojen za podajo soglasja, mora o zahtevi
za podajo soglasja k pisni odobritvi pristojnega organa odločiti
v roku 15 dni od prejema prošnje. Če organ, pristojen za podajo soglasja, soglasja ne poda v roku, se šteje, da soglasje
ni podano, kar pa se ne šteje kot razlog za zavrnitev izdaje
pisne odobritve. Če soglasje k pisni odobritvi ni podano zaradi
neizpolnjevanja pogojev po zakonu, ki ureja zaposlovanje in
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delo tujcev, organ, pristojen za podajo soglasja o teh razlogih
obvesti pristojni organ, ki prošnjo za zamenjavo delodajalca ali
delovnega mesta pri istem delodajalcu z odločbo zavrne.
(6) Po prvih dveh letih zakonite zaposlitve lahko imetnik
modre karte EU zamenja delodajalca brez pisne odobritve pristojnega organa za izdajo modre karte EU, vendar mora pred
zamenjavo delodajalca pristojnemu organu pisno sporočiti, da
bo zamenjal delodajalca.
(7) Modra karta EU se izda v obliki v skladu z 58. členom
tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja vpiše »modra
karta EU«.

daljšanje modre karte EU. Pristojni organ začne s preverjanjem
izpolnjevanja ostalih pogojev za izdajo ali podaljšanje modre
karte EU iz prejšnjega člena še pred podajo soglasja k izdaji
ali podaljšanju modre karte EU.
(6) Če soglasje k izdaji modre karte EU ni podano zaradi
neizpolnjevanja pogojev po zakonu, ki ureja zaposlovanje in
delo tujcev, organ, pristojen za podajo soglasja, pristojen po
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, o teh razlogih obvesti pristojni organ, ki prošnjo za izdajo ali podaljšanje modre
karte EU zavrne.

40. člen

(prebivanje imetnika modre karte EU, izdane
v drugi državi članici Evropske unije)

(pristojnost in postopek za izdajo modre karte EU)
(1) Prošnjo za izdajo ali podaljšanje modre karte EU lahko
vloži tujec ali njegov delodajalec. Tujec mora prošnjo za izdajo
prve modre karte EU vložiti pri diplomatskem predstavništvu
ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, delodajalec pa lahko
prošnjo vloži pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu
Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji. Če prošnjo za izdajo ali podaljšanje modre karte EU
vloži tujčev delodajalec, lahko opravlja tudi druga dejanja v
postopku v skladu s tujčevim pooblastilom, ne more pa se mu
vročiti izdane modre karte EU.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko tujec,
ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi veljavne
osebne izkaznice oziroma veljavnega potnega lista, ali na
podlagi veljavnega potnega lista in dovoljenja za prebivanje,
ki ga izda druga država članica Evropske unije, ali na podlagi
vizuma C, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije ali
druga država pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, in ki že ima sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, vloži prošnjo za izdajo
prve modre karte EU tudi pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji. Tujec lahko prebiva na območju Republike Slovenije
90 dni od dneva vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti
dovoljenja ali vizuma, če je ta krajša. Prošnjo za izdajo prve
modre karte EU mora tujec ali njegov delodajalec vložiti pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji v roku 30 dni od dneva
vstopa tujca v Republiko Slovenijo.
(3) O pravočasno vloženi prošnji za izdajo prve modre
karte EU pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pristojni
organ tujcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno
prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji. Potrdilo tujcu
ne dovoljuje zaposlitve na ozemlju Republike Slovenije. Če
tujec pravočasno zaprosi za podaljšanje modre karte EU, je
lahko na podlagi izdanega potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje modre karte EU zaposlen v Republiki Sloveniji do
pravnomočne odločitve o prošnji. Tujcu, ki je vložil prošnjo za
izdajo prve modre karte EU pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji, se prva modra karta EU, odločba o zavrnitvi izdaje
prve modre karte EU, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje prve modre karte EU,
vroči pri organu, ki je prvo modro karto EU, odločbo o zavrnitvi
izdaje prve modre karte EU, sklep o ustavitvi postopka in sklep
o zavrženju prošnje izdal.
(4) Prošnji mora tujec priložiti veljavno potno listino ali
overjeno kopijo veljavne potne listine, pogodbo o zaposlitvi,
dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju in dokazilo
o izobrazbi.
(5) Pristojni organ po prejemu prošnje za izdajo ali podaljšanje modre karte EU po uradni dolžnosti zahteva od organa,
pristojnega za podajo soglasja k izdaji ali podaljšanju modre
karte EU po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, da
poda soglasje k izdaji ali podaljšanju modre karte EU. Organ,
pristojen za podajo soglasja, mora o zahtevi za podajo soglasja
k izdaji ali podaljšanju modre karte EU odločiti v roku 15 dni
od prejema prošnje. Če organ, pristojen za podajo soglasja,
soglasja ne poda v roku, se šteje, da soglasje ni podano, kar
pa se ne šteje kot razlog za zavrnitev prošnje za izdajo ali po-

41. člen

(1) Tujcu z veljavno modro karto EU, izdano v drugi državi
članici Evropske unije, ki je na podlagi veljavne modre karte
EU na njenem ozemlju prebival zadnjih 18 mesecev, se lahko
izda modra karta EU, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka
39. člena tega zakona.
(2) Tujec iz prejšnjega odstavka lahko na območju Republike Slovenije brez dovoljenja za prebivanje prebiva 30 dni od
dneva vstopa v državo. Če želi na območju Republike Slovenije
prebivati dlje, mora tujec ali njegov delodajalec pred potekom
dovoljenega prebivanja pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, na območju katerega prebiva, zaprositi za izdajo modre
karte EU. Za izdajo modre karte EU lahko tujec ali njegov delodajalec zaprosi tudi pred prihodom tujca v Republiko Slovenijo
pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v državi članici Evropske unije, v kateri ima tujec izdano
modro karto EU, delodajalec pa tudi pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji. Če je prošnja vložena pri diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, lahko tujec
vstopi v Republiko Slovenijo že pred odločitvijo o prošnji, o
čemer mora po prihodu v Republiko Slovenijo obvestiti pristojni
organ za odločitev o prošnji. O pravočasno vloženi prošnji za izdajo modre karte EU pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
in o vloženi prošnji za izdajo modre karte EU pri diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike Sloveniji v tujini, pristojni
organ oziroma diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini izda tujcu potrdilo, ki velja kot dovoljenje
za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji.
Izdana modra karta EU, odločba o zavrnitvi izdaje modre karte
EU, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje,
izdan v postopku izdaje modre karte EU, se tujcu, ki že prebiva
na območju Republike Slovenije, vroči pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji.
(3) O odločitvi o prošnji za izdajo modre karte EU iz prvega odstavka tega člena mora ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, obvestiti pristojni organ druge države članice Evropske
unije, ki je modro karto EU izdala.
42. člen
(družinski člani imetnika modre karte EU)
(1) Za družinskega člana tujca, ki v Republiki Sloveniji
prebiva na podlagi modre karte EU, izdane v Republiki Sloveniji, se glede izdaje dovoljenja za prebivanje zaradi združitve
družine uporablja ureditev iz 47. člena tega zakona.
(2) Družinski član imetnika modre karte EU, izdane v
drugi državi članici Evropske unije, ki ima v drugi državi članici
Evropske unije dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU in je v tej državi članici z
imetnikom modre karte EU tudi prebival, lahko v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi veljavnega dovoljenja za prebivanje za
družinskega člana imetnika modre karte EU, izdanega v drugi
državi članici Evropske unije 30 dni od dneva vstopa v državo
oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša. Če
želi v Republiki Sloveniji prebivati dlje, mora imetnik modre karte EU pred potekom dovoljenega prebivanja družinskega člana
pri pristojnem organu, na območju katerega družinski član
prebiva, zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za
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družinskega člana imetnika modre karte EU. Prošnji za izdajo
dovoljenja za začasno prebivanje je treba priložiti dokazila o
izpolnjevanju pogojev iz tretjega in četrtega odstavka 33. člena tega zakona ter dovoljenje za prebivanje za družinskega
člana imetnika modre karte EU, izdanega v drugi državi članici
Evropske unije. O pravočasno vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje pristojni organ družinskemu članu
imetnika modre karte EU izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje
za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji.
Za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega
člana imetnika modre karte EU lahko imetnik modre karte EU
zaprosi tudi pred prihodom družinskega člana v Republiko Slovenijo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike
Slovenije v državi članici Evropske unije, v kateri ima družinski
član izdano dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega
člana imetnika modre karte EU. Če je prošnja vložena pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije
v tujini, lahko družinski član imetnika modre karte EU vstopi v
Republiko Slovenijo že pred odločitvijo o prošnji, o čemer mora
po prihodu v Republiko Slovenijo obvestiti pristojni organ za
odločitev o prošnji. O vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za
začasno prebivanje, diplomatsko predstavništvo ali konzulat
Republike Slovenije v tujini, družinskemu članu izda potrdilo,
ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne
odločitve o prošnji.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje iz prejšnjega odstavka se izda in podaljšuje za enako časovno obdobje, kot se
izda in podaljšuje modra karta EU imetniku karte.
(4) Za družinske člane imetnika modre karte EU, ki so njegovi družinski člani postali za tem, ko je zapustil drugo državo
članico Evropske unije, v kateri je prebival kot imetnik modre
karte EU, se uporablja ureditev iz 47. člena tega zakona.
(5) O odločitvi o prošnji za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU,
mora ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, obvestiti pristojni organ druge države članice Evropske unije, ki je izdala
dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU.
43. člen
(ponovni sprejem imetnika modre karte EU in njegovih
družinskih članov po poteku veljavnosti dovoljenj)
(1) Imetniku modre karte EU in njegovim družinskim
članom, ki so Republiko Slovenijo zapustili v času veljavnosti
modre karte EU oziroma dovoljenja za začasno prebivanje
za družinskega člana imetnika modre karte EU, izdanih v Republiki Sloveniji, z namenom prebivanja v drugi državi članici
Evropske unije zaradi visokokvalificirane zaposlitve, in v drugi
državi članici Evropske unije modre karte EU oziroma dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika
modre karte EU niso pridobili, ob vstopu v Republiko Slovenijo
pa nimajo več veljavne modre karte EU oziroma dovoljenja
za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika modre
karte EU v Republiki Sloveniji, Republika Slovenija dovoli
vstop v državo.
(2) Nekdanji imetnik modre karte EU in njegovi družinski
člani iz prejšnjega odstavka se morajo v roku petih dni od dneva vstopa v državo zglasiti pri upravni enoti, na območju katere
prebivajo, ali pri upravni enoti, ki je izdala modro karto EU iz
prejšnjega odstavka, katere veljavnost je potekla. Upravna enota nekdanjemu imetniku modre karte EU zaradi iskanja nove
visokokvalificirane zaposlitve in njegovim družinskim članom
izda posebno potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje za čas treh mesecev od dneva izdaje potrdila.
(3) Tujec iz prejšnjega odstavka lahko pred potekom dovoljenega bivanja zase in za družinske člane pri upravni enoti,
na območju katere prebiva, vloži prošnjo za izdajo dovoljenja
za prebivanje. O pravočasno vloženi prošnji pristojni organ
tujcu in družinskim članom izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje
za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji.
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44. člen
(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija)
(1) Tujcu, ki je sprejet na študij, druge oblike izobraževanja, specializacijo, strokovno izpopolnjevanje, praktično usposabljanje, ali bo sodeloval v mednarodni študijski izmenjavi v
ustreznih izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji ali bo
sodeloval v izobraževalnih programih mednarodnih izmenjav
prostovoljcev in izpolnjuje ostale pogoje za izdajo dovoljenja
po tem zakonu, se lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje. Kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za
preživljanje, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni
znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji, zadošča
pisna izjava študentovih staršev oziroma njegovega zakonitega
zastopnika o tem, da ga bodo v času študija preživljali, če so
ga starši po pravu države, katere državljan je, dolžni preživljati.
(2) Tujcem iz prejšnjega odstavka se izda dovoljenje za
začasno prebivanje za čas študija, izobraževanja, specializacije 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 pristojnega državnega organa, ki je pristojen za izvajanje mednarodne ali bilateralne pogodbe 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 začasno prebivanje zaradi študija obravnavajo prednostno.
(5) Tujec, ki v Republiki Sloveniji študira oziroma se izobražuje 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 in delo študentov.
(6) Tujec iz prvega odstavka tega člena, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi veljavne osebne izkaznice
oziroma veljavnega potnega lista, ali na podlagi veljavnega
potnega lista in dovoljenja za prebivanje, ki ga izda druga
država članica Evropske unije, ali na podlagi vizuma C, ki ga
izda pristojni organ Republike Slovenije ali druga država pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma
z dne 14. junija 1985, ali vizuma D, ki ga izda pristojni organ
druge države članice Evropske unije zaradi študija in ki predloži
dokazilo o vpisu na študij, lahko vloži prošnjo za izdajo prvega
dovoljenja za začasno prebivanje pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
(7) Tujec iz prejšnjega odstavka lahko prebiva na območju
Republike Slovenije 90 dni od dneva vstopa v državo oziroma
do poteka veljavnosti dovoljenja ali vizuma, če je ta krajša.
Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje
mora tujec vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
pred potekom dovoljenega 90 dnevnega prebivanja oziroma
pred potekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali vizuma,
če je ta krajša. O pravočasno vloženi prošnji pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji pristojni organ tujcu izda potrdilo,
ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne
odločitve o prošnji. Izdano potrdilo dovoljuje tujcu prebivanje v
Republiki Sloveniji iz namena študija. Tujcu, ki je vložil prošnjo
za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, se dovoljenje
za začasno prebivanje, odločba o zavrnitvi izdaje dovoljenja,
sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan
v postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje vroči pri
organu, ki je dovoljenje izdal.
45. člen
(enotno dovoljenje za napotene delavce)
(1) Tujcu, ki je s strani delodajalca s sedežem izven
Republike Slovenije, pri katerem je zaposlen, za omejen čas
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napoten na delo v Republiko Slovenijo zaradi izvajanja čezmejnih storitev ali na usposabljanje v gospodarsko družbo v Republiki Sloveniji, se lahko izda enotno dovoljenje za napotene
delavce, če ima tujec veljavno potno listino, katere veljavnost
je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v
Republiki Sloveniji, če je v državi, iz katere je napoten, socialno
zavarovan, če pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje
in delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za
napotene delavce, če je soglasje pogoj za izdajo enotnega
dovoljenja, in če ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete,
desete, enajste ali dvanajste alineje prvega odstavka 55. člena
tega zakona. Socialno zavarovanje v državi, iz katere je tujec
napoten, mora vključevati tudi zdravstveno zavarovanje, ki krije
vsaj nujne zdravstvene storitve na območju Republike Slovenije, ali pa mora imeti tujec ustrezno zdravstveno zavarovanje
v Republiki Sloveniji.
(2) Prvo enotno dovoljenje za napotene delavce se izda
za čas trajanja v pogodbi določenih del oziroma za čas programa usposabljanja, vendar ne dlje od enega leta. Če iz upravičenih razlogov pogodbe, na podlagi katere je tujec napoten, ali
usposabljanja ni mogoče realizirati v roku, se enotno dovoljenje
za napotene delavce tujcu iz prejšnjega odstavka podaljša na
podlagi predhodno pridobljenega soglasja pristojnega organa
po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(3) Prvo enotno dovoljenje se v primeru izvajanja storitev,
ki so posebnega pomena za državo, lahko izda tudi za obdobje, daljše od enega leta, o čemer odloči organ, pristojen za
izdajo enotnega dovoljenja, na podlagi odločitve ministrstva,
pristojnega za delo, v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje
in delo tujcev.
(4) Glede pristojnosti in postopka izdaje in podaljšanja
enotnega dovoljenja za napotene delavce se smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka
37.a člena tega zakona.
(5) Enotno dovoljenje za napotene delavce se izda v obliki
iz 58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja vpiše
»napoteni delavec«.
45.a člen
(enotno dovoljenje za sezonsko delo, daljše od 90 dni)
(1) Enotno dovoljenje za sezonsko delo, daljše od 90 dni,
se izda tujcu, če:
– ima veljavno potno listino, katere veljavnost je vsaj
tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki
Sloveniji;
– ima ustrezno zdravstveno zavarovanje;
– predloži veljavno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo za
opravljanje dela;
– pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za sezonsko
delo, daljše od 90 dni;
– ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz
prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, devete, desete, enajste
in dvanajste alineje prvega odstavka 55. člena tega zakona.
(2) Če tujec po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, za opravljanje sezonskega dela, daljšega od 90 dni, ne
potrebuje soglasja k izdaji enotnega dovoljenja za sezonsko
delo, soglasje ni pogoj za izdajo enotnega dovoljenja za sezonsko delo, daljše od 90 dni.
(3) Enotno dovoljenje za sezonsko delo, daljše od 90 dni,
se izda tujcu za čas trajanja pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe
za opravljanje dela pri istem delodajalcu oziroma naročniku
dela in se lahko podaljša, pri čemer skupno trajanje sezonskega dela ne sme preseči šestih mesecev oziroma v izjemnih
primerih, določenih z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, sedmih mesecev v koledarskem letu.
(4) Enotno dovoljenje za sezonsko delo, daljše od 90 dni,
se lahko v primeru zaposlitve oziroma opravljanja dela pri
drugem delodajalcu oziroma naročniku dela podaljša za čas
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trajanja pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe za opravljanje
dela, pri čemer skupno trajanje sezonskega dela ne sme preseči šestih mesecev, oziroma v izjemnih primerih, določenih z
zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, sedmih mesecev
v koledarskem letu.
(5) Pristojni organ o prošnji tujca za izdajo enotnega dovoljenja za sezonsko delo, daljšega od 90 dni, ki je imel v zadnjih petih letih v Republiki Sloveniji vsaj enkrat izdano enotno
dovoljenje za sezonsko delo, daljše od 90 dni, odloči čim prej,
najpozneje pa v 20 dneh od prejema popolne prošnje.
(6) Glede pristojnosti in postopka izdaje ali podaljšanja
enotnega dovoljenja za sezonsko delo, daljšega od 90 dni,
se smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega, tretjega in
četrtega odstavka 37.a člena tega zakona.
(7) Enotno dovoljenje za sezonsko delo se izda v obliki iz
58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja vpiše
»sezonsko delo«.
45.b člen
(enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj
gospodarske družbe)
(1) Tujcu, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati zaradi
opravljanja dela kot oseba, premeščena znotraj gospodarske
družbe, se lahko izda enotno dovoljenje za osebo, premeščeno
znotraj gospodarske družbe, če gre za vodstvenega delavca,
strokovnjaka ali zaposlenega na usposabljanju, če:
– ima veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj
tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki
Sloveniji;
– ima ustrezno zdravstveno zavarovanje;
– predloži pogodbo o zaposlitvi in akt o premestitvi;
– pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe;
– ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz
prve, tretje, pete, devete, desete, enajste ali dvanajste alineje
prvega odstavka 55. člena tega zakona.
(2) Prošnjo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja
za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, lahko vloži
tujec ali subjekt gostitelj.
(3) Glede pristojnosti in postopka izdaje enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe,
se smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega, tretjega in
četrtega odstavka 37.a člena tega zakona.
(4) Prvo enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj
gospodarske družbe, se izda za čas trajanja premestitve, kot je
določeno s pogodbo o zaposlitvi in aktom o premestitvi, vendar
ne dlje od enega leta.
(5) Enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, se izda v obliki iz 58. člena tega zakona, pri
čemer se pri vrsti dovoljenja vpiše »ICT«.
45.c člen
(podaljšanje enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno
znotraj gospodarske družbe)
(1) Enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, se za vodstvenega delavca in strokovnjaka
lahko podaljša pod enakimi pogoji, kot se izda, če tujec ali
subjekt gostitelj pravočasno zaprosi za podaljšanje enotnega
dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe,
kot to za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje določa
prvi odstavek 36. člena tega zakona, in sicer za čas trajanja
premestitve, kot je določeno s pogodbo o zaposlitvi in aktom
o premestitvi, pri čemer skupna dolžina prebivanja tujca v
Republiki Sloveniji ali na območju držav članic Evropske unije
zaradi kratkotrajne ali dolgotrajne premestitve na podlagi izdanega enotnega dovoljenja iz prejšnjega člena ne sme presegati
treh let.
(2) Enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, se za zaposlenega na usposabljanju lahko
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podaljša pod enakimi pogoji, kot se izda, če tujec ali subjekt
gostitelj pravočasno zaprosi za podaljšanje enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, kot
to za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje določa
prvi odstavek 36. člena tega zakona, in sicer za čas trajanja
premestitve, kot je določeno s pogodbo o zaposlitvi in aktom o
premestitvi, pri čemer skupna dolžina prebivanja tujca v Republiki Sloveniji ali na območju držav članic Evropske unije zaradi
kratkotrajne ali dolgotrajne premestitve na podlagi enotnega
dovoljenja iz prejšnjega člena ne sme presegati enega leta.
45.č člen
(prebivanje imetnika enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, izdanega v drugi
državi članici Evropske unije – kratkotrajna premestitev)
(1) Tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala
druga država članica Evropske unije, lahko v Republiki Sloveniji prebiva in dela v subjektu gostitelju do 90 dni v katerem koli
180-dnevnem obdobju, kar zajema vsak dan bivanja v zadnjem
180-dnevnem obdobju (v nadaljnjem besedilu: kratkotrajna
premestitev), če:
– ima veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj
tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki
Sloveniji;
– predloži dokazilo, da sta subjekt gostitelj in gospodarska družba s sedežem v tretji državi, iz katere je bil tujec
premeščen v povezano družbo s sedežem v drugi državi članici
Evropske unije medsebojno povezani;
– je bil pristojni organ v Republiki Sloveniji pisno obveščen (uradno obvestilo) o nameri delodajalca iz povezane
družbe s sedežem v drugi državi članici Evropske unije, da bo
tujca premestil v subjekta gostitelja, skladno z določbo drugega
odstavka tega člena;
– predloži pogodbo o zaposlitvi in akt o premestitvi, iz katerega izhaja datum nastopa kratkotrajne premestitve in njeno
predvideno trajanje;
– ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja iz tretje, pete,
desete, enajste ali dvanajste alineje prvega odstavka 55. člena
tega zakona.
(2) Delodajalec iz povezane družbe s sedežem v drugi
državi članici Evropske unije, ki je tujcu prva izdala enotno
dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, mora pristojni organ v Republiki Sloveniji pisno obvestiti
o nameri, da bo tujca premestil v subjekt gostitelja takoj, ko
je znano, da bo tujec premeščen, oziroma najkasneje v roku
osmih dni od dneva nastopa kratkotrajne premestitve v subjektu gostitelju. Uradnemu obvestilu delodajalec priloži dokazilo o
izpolnjevanju pogojev iz prve, druge in četrte alineje prejšnjega
odstavka.
(3) Tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, izdanim v državi članici
Evropske unije, ki je osebi, premeščeni znotraj gospodarske
družbe, prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno
znotraj gospodarske družbe, lahko v Republiki Sloveniji prebiva ter dela v subjektu gostitelju za čas trajanja premestitve v
obdobju iz prvega odstavka tega člena po uradnem obvestilu
delodajalca iz povezane družbe s sedežem v državi članici
Evropske unije o nameravani premestitvi.
(4) Pristojni organ v Republiki Sloveniji tujcu ne dovoli prebivanja v Republiki Sloveniji ter dela v subjektu gostitelju, če:
– niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena;
– tujec v predvidenem obdobju kratkotrajne premestitve
doseže najdaljše obdobje dovoljenega prebivanja v Republiki
Sloveniji ali na območju držav članic Evropske unije, določeno
v prvem oziroma drugem odstavku prejšnjega člena;
– tujec v predvidenem obdobju kratkotrajne premestitve
v Republiki Sloveniji doseže najdaljše dovoljeno 90-dnevno
prebivanje v kateremkoli 180-dnevnem obdobju, določeno v
prvem odstavku tega člena.
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(5) Če pristojni organ v Republiki Sloveniji tujcu ne dovoli
prebivanja v Republiki Sloveniji ter dela v subjektu gostitelju,
najkasneje v 20 dneh od prejema popolnega uradnega obvestila o nameravani premestitvi izda odločbo, s katero kratkotrajno premestitev tujca zavrne. Odločba pristojnega organa
Republike Slovenije, s katero se kratkotrajna premestitev tujca
v Republiko Slovenijo zavrne, se vroči delodajalcu iz povezane
družbe s sedežem v drugi državi članici Evropske unije, ki je
pristojni organ v Republiki Sloveniji uradno obvestil o nameravani premestitvi, pristojnemu organu države članice Evropske
unije, ki je tujcu prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, subjektu gostitelju in tujcu,
ki izvaja oziroma ima namen izvajati kratkotrajno premestitev
v subjektu gostitelju, kateremu se odločba o zavrnitvi vroči na
sedežu delodajalca iz povezane družbe v drugi državi članici
Evropske unije, iz katere bo tujec kratkotrajno premeščen
oziroma na sedežu subjekta gostitelja, če se tujec že nahaja v
Republiki Sloveniji.
(6) Če pristojni organ v Republiki Sloveniji tujcu ne dovoli
prebivanja v Republiki Sloveniji ter dela v subjektu gostitelju in
tujec še ni nastopil kratkotrajne premestitve v subjektu gostitelju, ga delodajalec iz povezane družbe s sedežem v drugi državi članici Evropske unije ne sme premestiti v subjekt gostitelja.
Če je tujec že vstopil v Republiko Slovenijo in začel izvajati kratkotrajno premestitev v subjektu gostitelju, preden je delodajalec
iz povezane družbe s sedežem v drugi državi članici Evropske
unije prejel odločbo pristojnega organa Republike Slovenije, s
katero je kratkotrajno premestitev tujca v Republiko Slovenijo
zavrnil, mora tujec takoj, najpozneje pa v treh dneh po prejemu
odločbe o zavrnitvi kratkotrajne premestitve, prenehati z delom
ali usposabljanjem in se vrniti v državo članico Evropske unije,
ki je prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe. Pristojni organ v odločbi o zavrnitvi
kratkotrajne premestitve določi, da mora tujec v primeru, če je
že vstopil v Republiko Slovenijo in začel izvajati kratkotrajno
premestitev, državo zapustiti v roku treh dni po vročitvi odločbe.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. V tem primeru
posebna odločba o odpovedi prebivanja ni potrebna.
(7) Če tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala
druga država članica Evropske unije, pri pristojnem organu
druge države članice Evropske unije pravočasno zaprosi za
podaljšanje tega dovoljenja, lahko v času odločanja o prošnji
prebiva v Republiki Sloveniji in opravlja delo v subjektu gostitelju na podlagi dokazila o vloženi prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske
družbe, ki ga je vložil v državi članici, ki je prva izdala enotno
dovoljenje iz tega namena, vendar največ do poteka dovoljenega 90-dnevnega prebivanja v obdobju, določenem v prvem
odstavku tega člena. Če država članica Evropske unije, ki je tujcu prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj
gospodarske družbe, dovoljenje podaljša, lahko tujec prebiva
in dela v Republiki Sloveniji na podlagi in v času veljavnosti podaljšanega dovoljenja, ki ga je prva izdala druga država članice
Evropske unije, vendar največ do poteka dovoljenega 90-dnevnega prebivanja v obdobju, določenem v prvem odstavku tega
člena. Če država članica Evropske unije, ki je tujcu prva izdala
enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske
družbe, ne podaljša enotnega dovoljenja, tujec z dnem vročitve
odločitve o zavrnitvi podaljšanja enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, preneha s premestitvijo v subjektu gostitelju in mora nemudoma, najpozneje pa v
treh dneh od vročitve odločitve o zavrnitvi podaljšanja enotnega
dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe,
zapustiti Republiko Slovenijo. Posebna odločba o odpovedi
prebivanja ni potrebna.
(8) Če tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala
druga država članica Evropske unije, pri pristojnem organu
druge države članice Evropske unije, v obdobju do poteka
dovoljenega 90-dnevnega prebivanja, določenem v prvem od-
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stavku tega člena, ne zaprosi za podaljšanje tega dovoljenja,
z dnem prenehanja veljavnosti enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, preneha s premestitvijo v subjektu gostitelju in mora nemudoma, najpozneje
pa v treh dneh od prenehanja veljavnosti enotnega dovoljenja
za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, zapustiti
Republiko Slovenijo. Posebna odločba o odpovedi prebivanja
ni potrebna.
45.d člen
(prebivanje imetnika enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, izdanega v drugi
državi članici Evropske unije – dolgotrajna premestitev)
(1) Tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala druga država članica Evropske unije, lahko vstopi v Republiko Slovenijo z veljavno potno listino, ter v 30 dneh od dneva vstopa
v državo pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, kjer tujec
prebiva, vloži prošnjo za izdajo enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi premestitve,
daljše od 90 dni (v nadaljnjem besedilu: dolgotrajna premestitev). Prošnjo lahko vloži tudi subjekt gostitelj, pri pristojnem
organu, kjer je sedež subjekta gostitelja. Pristojni organ tujcu z
veljavnim enotnim dovoljenjem za osebo, premeščeno znotraj
gospodarske družbe, ki ga je prva izdala druga država članica
Evropske unije, izda potrdilo o vloženi prošnji za izdajo enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske
družbe zaradi dolgotrajne premestitve, ki velja kot dovoljenje za
začasno prebivanje in tujcu dovoljuje, da v Republiki Sloveniji
prebiva in dela do pravnomočne odločitve o prošnji.
(2) Enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne premestitve se tujcu izda,
če:
– ima veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj
tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki
Sloveniji;
– ima ustrezno zdravstveno zavarovanje;
– predloži pogodbo o zaposlitvi in akt o premestitvi;
– pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, poda soglasje k dolgotrajni premestitvi;
– ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja iz prve, tretje,
pete, desete, enajste in dvanajste alineje prvega odstavka
55. člena tega zakona in ne obstajajo razlogi za zavrnitev,
določeni v četrtem odstavku tega člena;
– ima tujec veljavno enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala druga
država članica Evropske unije;
– še ni poteklo dovoljeno obdobje prebivanja in dela
tujca v subjektu gostitelju skladno z določbo prvega odstavka
45.č člena tega zakona v primeru, da je tujec že kratkotrajno
premeščen;
– je bila prošnja za izdajo enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, vložena pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji najmanj 20 dni pred iztekom
kratkotrajne premestitve, v primeru, da je tujec že kratkotrajno
premeščen.
(3) Enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne premestitve, se izda za
čas trajanja premestitve, kot je določeno s pogodbo o zaposlitvi
in aktom o premestitvi.
(4) Pristojni organ zavrne izdajo enotnega dovoljenja za
osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne premestitve, če:
– niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena;
– je že poteklo najdaljše obdobje prebivanja tujca v Republiki Sloveniji ali na območju držav članic Evropske unije,
določeno v prvem in drugem odstavku 45.c člena tega zakona;
– je bilo uradno obvestilo delodajalca iz povezane družbe
s sedežem v drugi državi članici Evropske unije o kratkotrajni
premestitvi tujca vloženo istočasno kot prošnja za izdajo eno-
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tnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske
družbe zaradi dolgotrajne premestitve;
– veljavnost enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno
znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala druga država
članica Evropske unije, poteče med postopkom pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji;
– je obdobje premestitve v subjektu gostitelju daljše od
obdobja premestitve v državi članici Evropske unije, ki je tujcu
prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj
gospodarske družbe.
(5) Če tujcu pristojni organ v Republiki Sloveniji zavrne
izdajo enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne premestitve, ali če se v
postopku ugotovi, da tujec ne prebiva v Republiki Sloveniji v
skladu z namenom, zaradi katerega je bilo enotno dovoljenje
izdano, ali če je bilo enotno dovoljenje razveljavljeno iz razlogov iz prvega odstavka 56. člena tega zakona, mora tujec takoj
prenehati z delom ali usposabljanjem v subjektu gostitelju in se
nemudoma, najpozneje pa v treh dneh od dokončnosti odločbe,
izdane v postopku zavrnitve ali razveljavitve izdaje enotnega
dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe
zaradi dolgotrajne premestitve, vrniti v državo članico Evropske
unije, ki je prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno
znotraj gospodarske družbe. V tem primeru posebna odločba
o odpovedi prebivanja ni potrebna.
(6) Enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne premestitve, se lahko
podaljša pod enakimi pogoji kot se izda, če tujec ali subjekt
gostitelj pravočasno zaprosi za podaljšanje enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi
dolgotrajne premestitve, kot to za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje določa prvi odstavek 36. člena tega zakona,
če skupna dolžina prebivanja tujca v Republiki Sloveniji ali na
območju držav članic Evropske unije ne presega enega leta za
zaposlenega na usposabljanju oziroma treh let za vodstvene
delavce in strokovnjake in če ne obstajajo razlogi za zavrnitev
izdaje dovoljenja za začasno prebivanje iz četrtega odstavka
tega člena.
(7) O odločitvi o prošnji za izdajo enotnega dovoljenja za
osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne premestitve, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
obvesti pristojni organ druge države članice Evropske unije, ki
je prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj
gospodarske družbe.
(8) Enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne premestitve, se izda v
obliki iz 58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja
vpiše »mobile ICT«.
45.e člen
(prebivanje družinskega člana imetnika enotnega dovoljenja
za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe)
(1) Za družinskega člana tujca, ki v Republiki Sloveniji
prebiva na podlagi enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno
znotraj gospodarske družbe, izdanega na podlagi 45.b člena
tega zakona, se glede izdaje dovoljenja za prebivanje zaradi
združitve družine uporablja ureditev iz 47. člena tega zakona.
(2) Glede izdaje dovoljenja za prebivanje za družinskega
člana tujca, imetnika enotnega dovoljenja za osebo premeščeno znotraj gospodarske družbe, izdanega na podlagi 45.d člena
tega zakona, se smiselno uporabljajo določbe 42. člena tega
zakona.
(3) Pristojni organ prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje za družinskega člana osebe, premeščene znotraj
gospodarske družbe, obravnava istočasno kot prošnjo za
izdajo dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe na podlagi 45.b ali 45.d člena tega zakona, če
se prošnja za izdajo dovoljenja za prebivanje za družinskega člana osebe, premeščene znotraj gospodarske družbe,
predloži istočasno.
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45.f člen
(ponovni sprejem imetnika enotnega dovoljenja
za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe
in njegovih družinskih članov)
(1) Ponovni vstop v Republiko Slovenijo se na zahtevo
druge države članice Evropske unije dovoli imetniku enotnega
dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe,
izdanega na podlagi 45.b člena tega zakona, ki je bilo razveljavljeno oziroma katerega veljavnost je prenehala v obdobju
izvajanja kratkotrajne ali dolgotrajne premestitve v drugi državi
članice Evropske unije, in njegovim družinskim članom.
(2) Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja iz prejšnjega
odstavka in njegovi družinski člani lahko najkasneje v petih
dneh od dneva vstopa v državo pri pristojnem organu zaprosijo
za izdajo dovoljenja za prebivanje iz katerega koli namena. Pristojni organ tujcu izda potrdilo o vloženi prošnji, ki mu dovoljuje
prebivanje v Republiki Sloveniji do dokončne oziroma v primeru
izdaje enotnega dovoljenja do pravnomočne odločitve o prošnji.
46. člen
(dnevni delovni migranti)
(1) Dnevnemu delovnemu migrantu se lahko izda enotno
dovoljenje za dnevnega delovnega migranta.
(2) Enotno dovoljenje za dnevnega delovnega migranta
se izda tujcu, če izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 33. člena
tega zakona, če pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja
in ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz prve,
druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete, desete ali
enajste alinee prvega odstavka 55. člena tega zakona in če
dokaže, da je dnevni delovni migrant.
(3) Glede postopka izdaje enotnega dovoljenja za dnevnega delovnega migranta se uporabljajo določbe 37. in 37.a člena
tega zakona, pri čemer se na enotnem dovoljenju za prebivanje
in delo vpiše oznaka »dnevni delovni migrant«.
47. člen
(združitev družine in pravica do celovitosti družine)
(1) Tujcu, ki prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, in tujcu, ki v Republiki Sloveniji zadnje 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
celovitosti družine z družinskimi člani, ki so tujci. Tujcu, ki v
Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje zaradi opravljanja sezonskega dela ali kot dnevni
delovni migrant, se pravica do združitve, ohranitve in ponovne
pridobitve celovitosti družine z družinskimi člani, ki so tujci, ne
prizna. V enoletni rok veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje se šteje tudi čas prebivanja tujca v Republiki Sloveniji
na podlagi potrdila o vloženi prošnji za izdajo ali podaljšanje
dovoljenja za začasno prebivanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, ki velja kot dovoljenje za začasno
prebivanje. Brez omejitev glede dolžine tujčevega prebivanja
v Republiki Sloveniji in veljavnosti njegovega dovoljenja lahko
združuje družinske člane tujec, imetnik modre karte EU, tujec,
ki ima izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva, tujec, ki ima
izdano enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, na podlagi 45.b in 45.d člena tega zakona, in
tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje, če je to v interesu
Republike Slovenije, o čemer organ, pristojen za izdajo dovoljenja, odloči na podlagi mnenja pristojnega ministrstva oziroma
drugega državnega organa.
(2) Tujec iz prejšnjega odstavka, ki lahko združuje družinske člane, lahko prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje za svoje družinske člane vloži pri diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
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(3) Za družinske člane tujca se po tem zakonu štejejo:
– zakonec, partner v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partner, s katerim tujec živi v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti;
– mladoletni neporočeni otroci tujca;
– mladoletni neporočeni otroci zakonca, partnerja v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partnerja, s katerim tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– starši mladoletnega tujca, s katerim je pred prihodom v
Republiko Slovenijo prebival v družinski skupnosti;
– polnoletni neporočeni otroci in starši tujca, zakonca,
partnerja v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali
partnerja, s katerim tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, katere je tujec, zakonec, partner v partnerski skupnosti
oziroma partnerski zvezi ali partner, s katerim tujec živi v dalj
časa trajajoči življenjski skupnosti po zakonu države, katere
državljan je, dolžan preživljati.
(4) Izjemoma lahko pristojni organ za 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 preživljanje tistih družinskih članov, ki nameravajo prebivati v državi, pri
čemer ta sredstva mesečno ne smejo biti nižja od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z
zakonom, ki ureja ki ureja socialno varstvene prejemke.
(6) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine se družinskemu članu tujca, ki ima dovoljenje za začasno
prebivanje, izda z veljavnostjo, kot velja njegovo dovoljenje
oziroma do poteka veljavnosti njegovega dovoljenja, vendar ne
dlje kot za eno leto, podaljšuje pa za enako časovno obdobje,
kot velja njegovo dovoljenje za začasno prebivanje, vendar
ne dlje kot za dve leti. Družinskemu članu se lahko dovoljenje
za začasno prebivanje zaradi združitve družine podaljša tudi
v primeru, če ima tujec, s katerim se družinski član združuje,
izdano dovoljenje za začasno prebivanje z veljavnostjo, krajšo
od enega leta. Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu imetnika modre karte EU izda in podaljšuje za enako
časovno obdobje kot velja njegova modra karta EU. Dovoljenje
za začasno prebivanje družinskega člana tujca, ki je kot imetnik
modre karte EU pridobil dovoljenje za stalno prebivanje, se izda
in podaljšuje z veljavnostjo treh let. Dovoljenje za začasno prebivanje se 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 zakonca ali partnerja v partnerski zvezi oziroma partnerski skupnosti, ali partnerja, s katerim
tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti in staršem
mladoletnega tujca se dovoljenje za začasno prebivanje zaradi
združitve družine ne more izdati ali podaljšati za daljši čas od
otrokove polnoletnosti.
(7) Družinskim članom tujca se, če izpolnjujejo z zakonom
določene pogoje, izda dovoljenje za prebivanje kot nevezano
dovoljenje.
(8) Pristojni organ lahko družinskemu članu tujca iz prvega odstavka tega člena podaljša dovoljenje za prebivanje
tudi v primeru, če je tujec umrl ali če je zakonska skupnost,
partnerska skupnost oziroma partnerska zveza ali dalj časa trajajoča življenjska skupnost prenehala, vendar pa je v Republiki
Sloveniji trajala najmanj tri leta. Navedeno dovoljenje se lahko
podaljša samo enkrat, z veljavnostjo do enega leta.
47.a člen
(združitev družine tujca s priznanim statusom begunca
v Republiki Sloveniji)
(1) Pravica do združitve družine se prizna tujcu, ki mu je v
Republiki Sloveniji priznan status begunca na podlagi zakona,
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ki ureja mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: begunec)
pod pogojem, da je družina obstajala že pred vstopom begunca
v Republiko Slovenijo.
(2) Za družinske člane begunca se po tem zakonu štejejo:
– zakonec, partner v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partner, s katerim begunec živi v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti;
– mladoletni neporočeni otroci begunca;
– mladoletni neporočeni otroci zakonca, partnerja v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partnerja, s katerim begunec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– polnoletni neporočeni otroci in starši begunca, zakonca,
partnerja v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali
partnerja, s katerim begunec živi v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti, če ga je begunec, zakonec, partner v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partner, s katerim begunec
živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, po zakonu države,
katere državljan je, dolžan preživljati;
– starši begunca, ki je mladoletnik brez spremstva.
(3) Dovoljenje za stalno prebivanje se družinskemu članu
begunca izda na prošnjo begunca, ki mora prošnjo vložiti v roku
90 dni od priznanja statusa begunca pri ministrstvu, pristojnem
za notranje zadeve. Begunec mora prošnji priložiti listinske
dokaze, ki izkazujejo družinsko vez in istovetnost njegovih družinskih članov. Če begunec ne poseduje listinskih dokazov za
izkazovanje družinskih vezi, mora v prošnji navesti vsa dejstva
o družinskih članih, s katerimi se želi združiti, zlasti njihova
osebna imena, datume in kraje rojstev, naslov prebivališča
ter podatke o tem, kje v času vložitve prošnje bivajo. Prošnji
mora priložiti tudi pisno soglasje, s katerim pristojnemu organu
dovoljuje, da lahko za preverjanje družinskih vezi podatke o
družinskih članih posreduje mednarodnim organizacijam, ki
delujejo na področju migracij. Pred posredovanjem podatkov
mednarodnim organizacijam, ki delujejo na področju migracij,
pristojni organ pridobi pisno izjavo te organizacije, da bo podatke varovala pred organi izvorne države.
(4) Izjemoma lahko pristojni organ za družinskega člana
šteje tudi drugega sorodnika begunca, če posebne okoliščine
govorijo v prid združitvi družine v Republiki Sloveniji. Posebne
okoliščine so podane, kadar obstoji življenjska skupnost med
drugimi sorodniki, ki je zaradi specifičnih dejanskih okoliščin v
bistvenem podobna primarni družini oziroma ima enako funkcijo kot jo ima primarna družina, kar pomeni predvsem pristne
družinske vezi med družinskimi člani, fizično skrb, varstvo,
zaščito, čustveno podporo in finančno odvisnost.
(5) Pri preverjanju družinskih vezi ima begunec, ki ne razume slovenskega jezika, pravico do brezplačnega prevajanja
in tolmačenja za jezik, ki ga razume. Sredstva za prevajanje in
tolmačenje zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(6) Dovoljenje za stalno prebivanje se družinskemu članu
begunca, katerega istovetnost ni sporna, lahko izda, če ni
razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje iz tretje,
pete, šeste, sedme, desete ali enajste alinee prvega odstavka
55. člena tega zakona.
(7) Če begunec prošnje za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje ne vloži v roku iz tretjega odstavka tega člena,
se družinskemu članu, katerega istovetnost ni sporna, dovoljenje za stalno prebivanje lahko izda, če družinski član
izpolnjuje pogoje, določene za izdajo dovoljenja iz tretjega
odstavka 33. člena tega zakona, pri čemer sredstva za preživljanje, s katerimi se izkazuje preživljanje družinskih članov,
mesečno ne smejo biti nižja od ravni, določene za pridobitev
pravice do denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki
ureja socialno varstvene prejemke, in če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje iz tretje, pete, šeste,
sedme, desete ali enajste alinee prvega odstavka 55. člena
tega zakona.
(8) V postopku izdaje in pri vročitvi dovoljenja za stalno
prebivanje družinskemu članu begunca se osebni podatki begunca in njegovega družinskega člana varujejo pred organi
njune izvorne države.
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(9) Izdano dovoljenje za stalno prebivanje družinskemu
članu begunca vroči diplomatsko predstavništvo ali konzulat
Republike Slovenije, če družinski član še ne prebiva v Republiki
Sloveniji, oziroma ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
če družinski član že prebiva v Republiki Sloveniji. Odločbo o
zavrnitvi izdaje dovoljenja za stalno prebivanje, sklep o ustavitvi
postopka, sklep o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje
dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana begunca,
vroči beguncu ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(10) Za družinskega člana begunca, ki je to postal po
vstopu begunca v Republiko Slovenijo, se glede izdaje dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine uporablja ureditev
iz prejšnjega člena.
(11) V primeru poligamne zakonske zveze se dovoljenje
za stalno prebivanje zaradi združitve družine lahko izda le
enemu zakoncu.
47.b člen
(združitev družine tujca, ki ima v Republiki Sloveniji priznano
subsidiarno zaščito)
(1) Tujcu, kateremu je v Republiki Sloveniji priznana
subsidiarna zaščita na podlagi zakona, ki ureja mednarodno
zaščito (v nadaljnjem besedilu: oseba s priznano subsidiarno
zaščito) za več kot eno leto, se prizna pravica do združitve
družine z družinskimi člani, ki so tujci, pod pogojem, da je družina obstajala že pred vstopom osebe s priznano subsidiarno
zaščito v Republiko Slovenijo. Osebi s subsidiarno zaščito,
priznano za eno leto, se pravica do združitve družine prizna,
ko ji je subsidiarna zaščita podaljšana skladno z zakonom, ki
ureja mednarodno zaščito.
(2) Za družinske člane osebe s priznano subsidiarno
zaščito se po tem zakonu štejejo:
– zakonec, partner v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partner, s katerim oseba s priznano subsidiarno
zaščito živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– mladoletni neporočeni otroci osebe s priznano subsidiarno zaščito;
– mladoletni neporočeni otroci zakonca, partnerja v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partnerja, s katerim oseba s priznano subsidiarno zaščito živi v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti;
– polnoletni neporočeni otroci in starši osebe s priznano
subsidiarno zaščito, zakonca, partnerja v partnerski skupnosti
oziroma partnerski zvezi ali partnerja, s katerim oseba s priznano subsidiarno zaščito živi v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti, če ga je oseba s priznano subsidiarno zaščito, zakonec, partner v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi
ali partner, s katerim oseba s priznano subsidiarno zaščito živi
v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, po zakonu države,
katere državljan je, dolžan preživljati;
– starši osebe s priznano subsidiarno zaščito, ki je mladoletnik brez spremstva.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu
članu osebe s priznano subsidiarno zaščito, katerega istovetnost ni sporna, izda na prošnjo osebe s priznano subsidiarno
zaščito, ki mora prošnjo vložiti v roku 90 dni od priznanja statusa subsidiarne zaščite pri ministrstvu, pristojnem za notranje
zadeve. Oseba s priznano subsidiarno zaščito mora prošnji
priložiti listinske dokaze, ki izkazujejo družinsko vez in istovetnost njegovih družinskih članov. Če oseba s priznano subsidiarno zaščito ne poseduje listinskih dokazov za izkazovanje
družinskih vezi, mora v prošnji navesti vsa dejstva o družinskih
članih, s katerimi se želi združiti, zlasti njihova osebna imena,
datume in kraje rojstev, naslov prebivališča ter podatke o tem,
kje v času vložitve prošnje bivajo. Prošnji mora priložiti tudi
pisno soglasje, s katerim pristojnemu organu dovoljuje, da
lahko za preverjanje družinskih vezi podatke o družinskih članih posreduje mednarodnim organizacijam, ki delujejo na področju migracij. Pred posredovanjem podatkov mednarodnim
organizacijam, ki delujejo na področju migracij, pristojni organ
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pridobi pisno izjavo te organizacije, da bo podatke varovala
pred organi izvorne države.
(4) Izjemoma lahko pristojni organ za družinskega člana
šteje tudi drugega sorodnika osebe s priznano subsidiarno
zaščito, če posebne okoliščine govorijo v prid združitvi družine
v Republiki Sloveniji. Posebne okoliščine so podane, kadar
obstoji življenjska skupnost med drugimi sorodniki, ki je zaradi
specifičnih dejanskih okoliščin v bistvenem podobna primarni
družini oziroma ima enako funkcijo, kot jo ima primarna družina, kar pomeni predvsem pristne družinske vezi med družinskimi člani, fizično skrb, varstvo, zaščito, čustveno podporo in
finančno odvisnost.
(5) Pri preverjanju družinskih vezi ima oseba s priznano
subsidiarno zaščito, ki ne razume slovenskega jezika, pravico
do brezplačnega prevajanja in tolmačenja za jezik, ki ga razume. Sredstva za prevajanje in tolmačenje zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(6) Če oseba s priznano subsidiarno zaščito prošnje za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje ne vloži v roku iz
tretjega odstavka tega člena, se družinskemu članu, katerega
istovetnost ni sporna, dovoljenje za začasno prebivanje lahko
izda, če družinski član izpolnjuje pogoje, določene za izdajo
dovoljenja iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona, pri čemer
sredstva za preživljanje, s katerimi izkazuje preživljanje družinskih članov, mesečno ne smejo biti nižja od ravni, določene
za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z
zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke.
(7) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu osebe s priznano subsidiarno zaščito, katere istovetnost ni
sporna, lahko izda, če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja
za prebivanje iz tretje, pete, šeste, sedme, desete ali enajste
alineje prvega odstavka 55. člena tega zakona. Dovoljenje za
začasno prebivanje se izda za čas trajanja subsidiarne zaščite
tujca iz prvega odstavka tega člena in se podaljšuje pod enakimi pogoji kot se izda, za enako časovno obdobje, kot se podaljša subsidiarna zaščita tujcu iz prvega odstavka tega člena.
(8) V postopku izdaje in pri vročitvi dovoljenja za začasno
prebivanje družinskemu članu osebe s priznano subsidiarno
zaščito se osebni podatki osebe s priznano subsidiarno zaščito in njegovega družinskega člana varujejo pred organi njune
izvorne države.
(9) Izdano dovoljenje za začasno prebivanje družinskemu
članu osebe s priznano subsidiarno zaščito vroči diplomatsko
predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije, če oseba biva
v tujini, oziroma ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, če
družinski član že biva v Republiki Sloveniji. Odločbo o zavrnitvi izdaje dovoljenja za začasno prebivanje, sklep o ustavitvi
postopka, sklep o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje
dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana osebe
s priznano subsidiarno zaščito, vroči osebi s priznano mednarodno zaščito ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(10) Za družinskega člana osebe s priznano subsidiarno
zaščito, ki je to postal po vstopu osebe s priznano subsidiarno zaščito v Republiko Slovenijo, se glede izdaje dovoljenja
za prebivanje zaradi združitve družine uporablja ureditev iz
47. člena tega zakona.
(11) V primeru poligamne zakonske zveze se dovoljenje
za začasno prebivanje zaradi združitve družine lahko izda le
enemu zakoncu.
(12) Tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi
dovoljenja za začasno prebivanje kot družinski član osebe s
priznano subsidiarno zaščito, je na področju zdravstvenega
varstva, socialnega varstva, izobraževanja in zaposlovanja,
izenačen z državljani Republike Slovenije.
48. 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 status rezidenta za daljši čas in želi v Republiki Sloveniji prebivati
zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezon-
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skega dela ali bo dnevni delovni migrant, se lahko izda enotno
dovoljenje zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali za dnevnega delovnega migranta, če
izpolnjuje pogoje, določene v tretjem odstavku 33. člena tega
zakona, če pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje
in delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja po
posameznem namenu, če izpolnjuje pogoje, opredeljene v
tem zakonu pri posamezni vrsti enotnega dovoljenja ter če
ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena
tega zakona. Če tujec po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, za zaposlitev ali delo, samozaposlitev, opravljanje sezonskega dela ali dela kot dnevni delovni migrant, ne potrebuje
soglasja k izdaji enotnega dovoljenja po posameznem namenu,
soglasje ni pogoj za izdajo enotnega dovoljenja. Tujcu, ki ima v
drugi državi članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas
in želi v Republiki Sloveniji prebivati zaradi študija ali iz drugih
utemeljenih razlogov, se lahko izda dovoljenje za začasno
prebivanje če izpolnjuje pogoje, določene v tretjem odstavku
33. člena tega zakona in pogoje, določene s tem zakonom
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija ali
iz drugih utemeljenih razlogov, ter če ne obstajajo razlogi za
zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena tega zakona.
(2) Tujcu iz prejšnjega odstavka, razen tujcu, ki je dnevni
delovni migrant in tujcu, ki namerava v Republiki Sloveniji
prebivati zaradi opravljanja sezonskega dela, se ob pogojih in
v skladu s tem zakonom prizna pravica do združitve, ohranitve
in ponovne pridobitve celovitosti družine z družinskimi člani, ki
so tujci, če imajo v drugi državi članici Evropske unije status
rezidenta 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 družinski člani iz
prejšnjega odstavka lahko prebivajo na območju Republike
Slovenije brez dovoljenja za prebivanje 90 dni od dneva vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je
ta krajša. Če želijo na območju Republike Slovenije prebivati
dlje, mora rezident za daljši čas zase in za družinske člane
pred pretekom dovoljenega prebivanja pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji, na območju katerega prebivajo, zaprositi za
izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali za dnevnega delovnega migranta oziroma dovoljenja za začasno prebivanje. Za
izdajo enotnega dovoljenja po posameznem namenu oziroma
dovoljenja za začasno prebivanje lahko zase in za družinske
člane zaprosi tudi pred prihodom v Republiko Slovenijo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije
v državi članici Evropske unije, v kateri ima status rezidenta za
daljši čas. Če so prošnje vložene pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, lahko rezident
za daljši čas in njegovi 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
enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali za dnevnega delovnega
migranta oziroma dovoljenja za začasno prebivanje pristojni
organ v Republiki Sloveniji ali diplomatsko predstavništvo ali
konzulat Republike Slovenije v tujini izda potrdilo, ki velja kot
dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o
prošnji oziroma v primeru prošnje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija, iz drugih utemeljenih razlogov
ali za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinske
člane iz prejšnjega odstavka, do dokončne odločitve o prošnji.
Izdano enotno dovoljenje zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali za dnevnega delovnega
migranta oziroma dovoljenje za začasno prebivanje, odločba o
zavrnitvi izdaje dovoljenja, sklep o ustavitvi postopka in sklep
o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje enotnega dovoljenja po posameznem namenu oziroma dovoljenja za začasno
prebivanje, se rezidentu za daljši čas in njegovim družinskim

Stran

22 /

Št.

1 / 5. 1. 2018

članom, ki že prebivajo na območju Republike Slovenije, vroči
pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
(4) Glede izdaje in podaljšanja enotnega dovoljenja rezidentu za daljši čas se uporabljajo določbe 37., 37.a, 37.b
in 45. člena tega zakona. Dovoljenje za začasno prebivanje
zaradi študija ali iz drugih utemeljenih razlogov 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
zakonu pri posamezni vrsti dovoljenja za začasno prebivanje.
Družinskemu članu se dovoljenje za začasno prebivanje izda
in podaljšuje za enako časovno obdobje kot rezidentu za daljši
čas. Rezident za daljši čas lahko prebiva v Republiki Sloveniji
samo v skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo izdano
enotno dovoljenje oziroma dovoljenje za začasno prebivanje.
(5) O izdanem enotnem dovoljenju zaradi zaposlitve ali
dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali za dnevnega delovnega migranta, dovoljenju za začasno ali stalno prebivanje, podaljšanju enotnega dovoljenja oziroma dovoljenja
za začasno prebivanje, izdani odločbi ali sklepu ter odstranitvi
rezidenta za daljši čas in njegovih družinskih članov mora ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, obvestiti pristojni organ
druge države članice Evropske unije, v kateri ima tujec status
rezidenta za daljši čas.
(6) Za družinske člane rezidenta za daljši čas, ki imajo 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 družinske člane, ki v drugi državi članici Evropske
unije nimajo dovoljenja za prebivanje, se glede izdaje dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine uporablja ureditev iz
47. člena tega zakona. Ta ureditev se uporablja tudi za družinske člane rezidenta za daljši čas, ki so njegovi družinski člani
postali zatem, ko je zapustil državo članico Evropske unije, v
kateri ima status rezidenta za daljši čas.
(7) Tujcu, ki je slovenskega rodu do drugega kolena v
ravni vrsti in ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, se lahko
izda dovoljenje za začasno prebivanje, če izpolnjuje pogoje iz
tretjega odstavka 33. člena tega zakona.
(8) Tujec, ki je slovenskega rodu do drugega kolena v
ravni vrsti in ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi veljavne osebne izkaznice oziroma veljavnega potnega
lista, ali na podlagi veljavnega potnega lista in dovoljenja za
prebivanje, ki ga izda druga država članica Evropske unije,
ali na podlagi vizuma C, ki ga izda pristojni organ Republike
Slovenije ali druga država pogodbenica Konvencije o izvajanju
schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, lahko vloži
prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje
tudi pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji. Tujec lahko
prebiva na območju Republike Slovenije 90 dni od dneva
vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja ali
vizuma, če je ta krajša. Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja
za začasno prebivanje mora tujec vložiti pri pristojnem organu
v Republiki Sloveniji pred potekom dovoljenega 90 dnevnega
prebivanja oziroma pred potekom veljavnosti dovoljenja za
prebivanje ali vizuma, če je ta krajša. O pravočasno vloženi
prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji, pristojni organ tujcu
izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do
dokončne odločitve o prošnji. Tujcu, ki je vložil prošnjo za izdajo
prvega dovoljenja za začasno prebivanje kot tujec slovenskega
rodu, pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, se dovoljenje
za začasno prebivanje, odločba o zavrnitvi izdaje dovoljenja,
sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan
v postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje, vroči pri
organu, ki je dovoljenje izdal.
49. člen
(otroci tujcev, rojeni v Republiki Sloveniji)
(1) Otrok tujca, rojen v Republiki Sloveniji, ki ne pridobi
slovenskega državljanstva, v prvih treh mesecih od rojstva ne
potrebuje dovoljenja za prebivanje.
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(2) Pristojni organ otroku iz prejšnjega odstavka najkasneje v treh mesecih od rojstva po uradni dolžnosti izda dovoljenje
za prebivanje, ki velja oziroma se po uradni dolžnosti podaljšuje
toliko časa, kolikor ima dovoljenje ali se podaljšuje dovoljenje
otrokovi materi ali otrokovemu očetu oziroma skrbniku do otrokovega 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.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
otroka osebe, ki ji je v Republiki Sloveniji priznana mednarodna
zaščita, rojenega v Republiki Sloveniji. Pristojni organ po uradni
dolžnosti izda dovoljenje za stalno prebivanje otroku iz prvega
odstavka tega člena ob pogoju, da ima vsaj eden od staršev
oziroma skrbnikov priznan status begunca. Pristojni organ izda
po uradni dolžnosti dovoljenje za začasno prebivanje otroku iz
prvega odstavka tega člena ob pogoju, da ima vsaj eden od
staršev oziroma skrbnikov priznan status subsidiarne zaščite.
Dovoljenje za začasno prebivanje velja oziroma se po uradni
dolžnosti podaljšuje toliko časa, kolikor ima status subsidiarne
zaščite ali se ta podaljšuje otrokovi materi ali otrokovemu očetu
oziroma skrbniku do otrokovega dopolnjenega 18. leta starosti.
(5) Dovoljenje za prebivanje, izdano skladno z drugim,
tretjim in četrtim odstavkom tega člena velja od otrokovega
rojstva dalje.
50. člen
(žrtve trgovine z ljudmi, žrtve nezakonitega zaposlovanja
in žrtve družinskega nasilja)
(1) Žrtvi trgovine z ljudmi, ki v Republiki Sloveniji prebiva
nezakonito, policija na njeno prošnjo ali po uradni dolžnosti
dovoli zadrževanje za čas 90 dni, da se odloči, ali bo sodelovala kot priča v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
trgovine z ljudmi. Za enako časovno obdobje policija na njeno
prošnjo ali po uradni dolžnosti dovoli zadrževanje tudi žrtvi
nezakonitega zaposlovanja, da se odloči, ali bo sodelovala kot
priča v kazenskem postopku zoper delodajalca zaradi kaznivega dejanja nezakonite zaposlitve ali če je zoper delodajalca
vložila tožbo za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja. Za
enako časovno obdobje policija na njeno prošnjo ali po uradni
dolžnosti dovoli zadrževanje tudi žrtvi družinskega nasilja, da
se odloči, ali bo sodelovala s pristojnimi organi pri preiskavi ali
kot priča v kazenskem postopku zaradi družinskega nasilja. Iz
utemeljenih razlogov se lahko žrtvi trgovine z ljudmi, žrtvi nezakonitega zaposlovanja in žrtvi družinskega nasilja dovolitev
zadrževanja podaljša za čas do 90 dni.
(2) Zadrževanje se lahko zavrne, če bi prebivanje žrtve
trgovine z ljudmi, žrtve nezakonitega zaposlovanja ali prebivanje žrtve družinskega nasilja 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, proizvodnjo
ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj.
(3) V času dovoljenega zadrževanja imajo žrtev trgovine
z ljudmi, žrtev nezakonitega zaposlovanja in žrtve družinskega
nasilja pravice, ki so po tem zakonu zagotovljene tujcem z dovoljenim začasnim zadrževanjem in pravico do brezplačnega
prevajanja in tolmačenja. Policija in nevladne organizacije jih
morajo seznaniti z možnostjo in pogoji za pridobitev dovoljenja
za prebivanje, v primeru žrtve trgovine z ljudmi, žrtve nezakonitega zaposlovanja in žrtve družinskega nasilja, ki je mladoletnik
brez spremstva, storijo tudi vse potrebno, da se kar najhitreje
vzpostavi stik z njeno družino.
(4) Žrtvi trgovine z ljudmi, žrtvi nezakonitega zaposlovanja
in žrtvi družinskega nasilja se ne glede na druge pogoje, določene v tem zakonu, za izdajo dovoljenja za prebivanje lahko
izda dovoljenje za začasno prebivanje, če je pripravljena sode-
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lovati kot priča v kazenskem postopku, kar potrdi pristojni organ
kazenskega pregona, žrtvi nezakonitega zaposlovanja pa tudi
v primeru, če je zoper delodajalca vložila tožbo za uveljavljanje
pravic iz delovnega razmerja in je njena prisotnost na ozemlju
Republike Slovenije pomembna za sodni postopek, kar potrdi
pristojno sodišče.
(5) Dovoljenje za začasno prebivanje se žrtvi trgovine z
ljudmi, žrtvi nezakonitega zaposlovanja in žrtvi družinskega
nasilja ne izda, če:
– niso izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja iz prejšnjega
odstavka;
– bi njeno prebivanje 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, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– se v postopku izdaje dovoljenja ugotovi, da izvaja žrtev
trgovine z ljudmi samovoljno stike z osumljencem, obdolžencem ali obtožencem kaznivega dejanja, žrtev nezakonitega
zaposlovanja pa samovoljne stike z delodajalcem, ki je osumljen, obdolžen ali obtožen kaznivega dejanja nezakonitega
zaposlovanja;
– če v postopku izdaje dovoljenja obstaja utemeljen sum,
da je kazenska ovadba žrtve kriva ali utemeljeno sklepanje, da
je njeno sodelovanje lažno.
(6) Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
morajo žrtev trgovine z ljudmi, žrtev nezakonitega zaposlovanja in žrtev družinskega nasilja vložiti pri pristojnem organu
v Republiki Sloveniji pred pretekom roka, do katerega jim
je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji oziroma pred
pretekom dovoljenega prebivanja, če žrtev trgovine z ljudmi v
Republiki Sloveniji, žrtev nezakonitega zaposlovanja ali žrtev
družinskega nasilja prebiva zakonito na drugi podlagi. O pravočasno vloženi prošnji pristojni organ žrtvi trgovine z ljudmi,
žrtvi nezakonitega zaposlovanja in žrtvi družinskega nasilja
izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do
dokončne odločitve o prošnji. Žrtev trgovine z ljudmi, žrtev nezakonitega zaposlovanja in žrtev družinskega nasilja, ki nima
sredstev za preživljanje, je v postopku izdaje dovoljenja za
začasno prebivanje oproščena plačila upravne takse, plačila
tiskovin ter stroškov tolmačenja in prevajanja.
(7) Dovoljenje za začasno prebivanje se žrtvi trgovine z
ljudmi, žrtvi nezakonitega zaposlovanja in žrtvi družinskega
nasilja 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, žrtve nezakonitega zaposlovanja in žrtve
družinskega nasilja podaljšuje z veljavnostjo do enega leta.
Žrtvi nezakonitega zaposlovanja, kateri delodajalec ni izplačal
neporavnanih plačil, se lahko na njeno prošnjo, ob izpolnjevanju pogojev iz tega člena in predložitvi dokazila o vloženi tožbi
za povrnitev neporavnanih plačil pred pristojnim sodiščem,
dovoljenje za začasno prebivanje podaljšuje tudi po koncu
kazenskega postopka z veljavnostjo do enega leta. V primeru
izplačila neporavnanih plačil pred potekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje, mora žrtev nezakonitega zaposlovanja o
izplačilu obvestiti upravno enoto, ki je dovoljenje za prebivanje
izdala ali upravno enoto, na območju katere prebiva.
(8) Žrtev trgovine z ljudmi, žrtev nezakonitega zaposlovanja in žrtev družinskega nasilja, ki ji je izdano dovoljenje za začasno prebivanje in nima sredstev za preživljanje, ima pravico
do nujnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in do izplačila
denarne pomoči, v višini in na način, kot ga za izplačilo denarne
pomoči določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotavlja in izplačuje
center za socialno delo, na območju katerega tujec prebiva.
V času veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje se žrtev
trgovine z ljudmi in žrtev družinskega nasilja lahko zaposli ali
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opravlja delo v Republiki Sloveniji pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, žrtev nezakonitega
zaposlovanja pa se lahko pod enakimi pogoji v času veljavnosti
dovoljenja za začasno prebivanje zaposli ali opravlja delo tudi
pri drugem delodajalcu.
(9) Žrtvi trgovine z ljudmi, žrtvi nezakonitega zaposlovanja
in žrtvi družinskega nasilja se lahko izda nadaljnje dovoljenje
za začasno prebivanje iz drugega namena prebivanja v Republiki Sloveniji, če so izpolnjeni pogoji za izdajo tega dovoljenja.
Prošnja za izdajo nadaljnjega dovoljenja mora biti vložena pred
potekom veljavnosti prejšnjega dovoljenja.
51. člen
(dovoljenje za prebivanje iz drugih utemeljenih razlogov
in zaradi interesa Republike Slovenije)
(1) Tujcu, ki v skladu z zakonom, mednarodnimi akti ali
mednarodnimi 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 nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji,
vendar ne dlje od enega leta. Za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje mora tujec izpolnjevati tudi ostale pogoje za izdajo
dovoljenja za prebivanje po tem zakonu.
(2) Tujcu, kateremu je bilo v Republiki Sloveniji dovoljeno
zadrževanje za čas najmanj 24 mesecev, ker njegova odstranitev iz države v skladu z 72. členom tega zakona ni dovoljena
in katerega istovetnost ni sporna, in tujcu, kateremu je bilo
v Republiki Sloveniji dovoljeno zadrževanje za čas najmanj
24 mesecev in njegova odstranitev iz države še vedno ni možna
in pri njem obstajajo drugi utemeljeni razlogi in posebne osebne
okoliščine, ki utemeljujejo njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji, in katerega istovetnost ni sporna, lahko pristojni organ
izda dovoljenje za začasno prebivanje z veljavnostjo dveh let.
Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje mora tujec
pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji vložiti pred potekom
roka, do katerega mu je dovoljeno zadrževanje. Dovoljenje
za začasno prebivanje se lahko izda, če so izpolnjeni pogoji,
določeni v tem odstavku za izdajo dovoljenja za prebivanje in
če pri tujcu ne obstajajo razlogi za sum, da utegne pomeniti
nevarnost za javni red in varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali ne obstaja sum, da bo njegovo prebivanje
v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo
ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj.
Dovoljenje se lahko izda ne glede na določbo devete alinee
prvega odstavka 55. člena tega zakona in vroči pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji, ki je dovoljenje izdal. Tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje se lahko v času veljavnosti tega
dovoljenja v Republiki Sloveniji tudi zaposli ali opravlja delo
pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev. Tujec, ki mu je izdano dovoljenje za začasno prebivanje
in nima sredstev za preživljanje, ima pravico do nujnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
varstvo in zdravstveno zavarovanje, in do izplačila denarne
pomoči v višini in na način, kot ga za izplačilo denarne pomoči
določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Sredstva
za izplačilo denarne pomoči zagotavlja in izplačuje center za
socialno delo, na območju katerega tujec prebiva. Dovoljenje za
začasno prebivanje, izdano tujcu, kateremu je bilo v Republiki
Sloveniji dovoljeno zadrževanje za čas najmanj 24 mesecev,
ker njegova odstranitev iz države v skladu z 72. členom tega
zakona ni dovoljena in katerega istovetnost ni sporna, lahko
pristojni organ podaljšuje z veljavnostjo dveh let pod pogojem,
da odstranitev tujca iz države v skladu z 72. členom tega zakona še vedno ni dovoljena, kar potrdi policija, in če ni razloga
za zavrnitev izdaje dovoljenja iz tega odstavka. Dovoljenje za
začasno prebivanje, izdano tujcu, kateremu je bilo v Republiki
Sloveniji dovoljeno zadrževanje za čas najmanj 24 mesecev in
njegova odstranitev iz države še vedno ni možna in pri njem
obstajajo drugi utemeljeni razlogi in posebne osebne okoliščine, ki utemeljujejo njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji, in
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katerega istovetnost ni sporna, lahko pristojni organ podaljšuje
z veljavnostjo dveh let pod pogojem, da njegova odstranitev iz
države še vedno ni možna, kar potrdi policija, in pri njem obstajajo drugi utemeljeni razlogi in posebne osebne okoliščine,
ki utemeljujejo njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji, in če
ni razloga za zavrnitev izdaje dovoljenja iz tega odstavka. O
pravočasno vloženi prošnji za izdajo in podaljšanje dovoljenja
za začasno prebivanje izda pristojni organ tujcu potrdilo, ki velja
kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o
prošnji. Tujec, ki nima sredstev za preživljanje, je v postopku
izdaje in podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje na podlagi tega odstavka oproščen plačila upravne takse in tiskovin.
(3) Tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je
v interesu Republike Slovenije, se lahko izda dovoljenje za
začasno prebivanje za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, vendar ne dlje od petih let. Vlada Republike
Slovenije na predlog zainteresiranega ministrstva ali drugega
državnega organa izda sklep, da obstaja interes Republike
Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje tujcu. V
predlogu mora zainteresirano ministrstvo ali drug državni organ
utemeljiti obstoj interesa in priložiti soglasje tujca za uvedbo postopka za izdajo dovoljenja za prebivanje ter dokazila, da ima
tujec zadostna sredstva za preživljanje in ustrezno zdravstveno
zavarovanje oziroma zagotoviti ta sredstva v višini zneska
osnovnega minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji za ves
čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje. Na podlagi sklepa
Vlade Republike Slovenije ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve po uradni dolžnosti uvede postopek izdaje dovoljenja
za začasno prebivanje. Stranki v postopku izdaje dovoljenja
za prebivanje sta tujec in zainteresirano ministrstvo ali drug
državni organ. Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko
izda, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem odstavku za izdajo
dovoljenja za prebivanje in če pri tujcu ne obstajajo razlogi za
sum, da utegne pomeniti nevarnost za javni red in varnost ali
mednarodne odnose Republike Slovenije ali ne obstaja sum,
da bo njegovo prebivanje v državi povezano z izvajanjem
terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali
izvrševanjem drugih kaznivih dejanj ali če se v postopku izdaje
prvega dovoljenja za začasno prebivanje ne 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. Prvo dovoljenje za začasno prebivanje se
lahko izda tudi tujcu, ki dejansko že biva v Republiki Sloveniji.
V tem primeru se tujcu prvo dovoljenje za začasno prebivanje
vroči pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve.
52. člen
(dovoljenje za stalno prebivanje)
(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki
pet let neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi
prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za izdajo prvega
dovoljenja za začasno prebivanje, ki tujcu v času odločanja o
njegovi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji in ki izpolnjuje
druge pogoje za izdajo dovoljenja, določene s tem zakonom, in
če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena tega
zakona. Pogoj petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo
nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje,
ki tujcu v času odločanja o njegovi prošnji za izdajo prvega
dovoljenja za začasno prebivanje dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, je izpolnjen tudi, če je bil tujec v tem obdobju
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odsoten iz Republike Slovenije in ni imel izdanega dovoljenja
za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega 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 vizuma za dolgoročno bivanje
se všteje v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje,
če tujec pred potekom vizuma zaprosi za izdajo dovoljenja
za začasno prebivanje in mu je bilo dovoljenje za začasno
prebivanje izdano na podlagi 30. člena tega zakona. 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, oseba, premeščena znotraj gospodarske
družbe, 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. Čas, ki ga
je tujec prebil na prestajanju kazni, se ne šteje v čas, potreben
za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. V času odločanja o
prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje mora tujec v
Republiki Sloveniji prebivati na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje, ali na podlagi vložene prošnje za izdajo dovoljenja
za stalno prebivanje, v primeru tujca iz četrtega in petega odstavka tega člena.
(2) Imetnik modre karte EU izpolnjuje pogoj petletnega
neprekinjenega zakonitega prebivanja za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje iz prejšnjega odstavka tudi, če je na območju
Evropske unije kot imetnik modre karte EU prebival neprekinjeno zakonito pet let, od tega v Republiki Sloveniji neprekinjeno
zadnji dve leti pred vložitvijo prošnje za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje. Odsotnosti iz ozemlja držav članic Evropske
unije ne prekinejo obdobja petletnega zakonitega prebivanja,
če so krajše od dvanajstih zaporednih mesecev in če skupaj ne
presegajo osemnajst mesecev v petletnem obdobju.
(3) Tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v
interesu Republike Slovenije, o čemer organ, pristojen za izdajo dovoljenja, odloči na podlagi mnenja pristojnega ministrstva
oziroma drugega državnega organa, ali tujcu, ki je slovenskega rodu, se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje tudi
pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena. 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 zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo
nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. Pred potekom
roka iz prvega odstavka tega člena se dovoljenje za stalno
prebivanje lahko izda tudi tujcu, kateremu je dovoljenje za
stalno prebivanje prenehalo na podlagi šeste, sedme ali osme
alinee tretjega odstavka 57. člena tega zakona, pod pogojem,
da je v primeru prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje
iz osme alinee tretjega odstavka 57. člena tega zakona tujcu
status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Evropske
unije prenehal.
(4) Tujcu, ki mu je v Republiki Sloveniji prenehal status mednarodne zaščite iz razlogov, določenih za prenehanje
statusa mednarodne zaščite v zakonu, ki ureja mednarodno
zaščito, in je v roku osmih dni po prenehanju statusa mednarodne zaščite pri pristojnem organu vložil prošnjo za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje, lahko pristojni organ, na območju katerega prebiva, izda dovoljenje za stalno prebivanje,
če v Republiki Sloveniji pet let neprekinjeno zakonito prebiva
na podlagi določb zakona, ki ureja mednarodno zaščito in če
izpolnjuje druge pogoje za izdajo dovoljenja, določene v prvem
odstavku tega člena. O pravočasno vloženi prošnji pristojni organ izda tujcu potrdilo, ki mu dovoljuje prebivanje do dokončne
odločitve o prošnji. Če je tujec, ki mu je status mednarodne
zaščite prenehal, v času vložitve vloge za izdajo dovoljenja za
prebivanje zaposlen ali opravlja delo oziroma opravlja delo kot
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samozaposlena oseba, lahko na podlagi izdanega potrdila o
vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, prebiva in dela v Republiki Sloveniji do dokončne odločitve o prošnji.
(5) Tujcu s priznanim statusom subsidiarne zaščite, ki ni
vložil prošnje za podaljšanje subsidiarne zaščite ali zahtevka
za uvedbo ponovnega postopka skladno z določbami zakona,
ki ureja mednarodno zaščito, in je v roku 30 dni pred potekom
subsidiarne zaščite pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
vložil prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, lahko
pristojni organ, na območju katerega prebiva, izda dovoljenje
za stalno prebivanje, če v Republiki Sloveniji pet let neprekinjeno zakonito prebiva na podlagi določb zakona, ki ureja
mednarodno zaščito in če izpolnjuje druge pogoje za izdajo
dovoljenja, določene v prvem odstavku tega člena. O pravočasno vloženi prošnji pristojni organ tujcu izda potrdilo, ki velja kot
dovoljenje za prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. Če je
tujec s priznanim statusom subsidiarne zaščite v času vložitve
vloge za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje zaposlen ali
opravlja delo oziroma opravlja delo kot samozaposlena oseba,
lahko na podlagi izdanega potrdila o vloženi prošnji za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje prebiva in dela v Republiki
Sloveniji do dokončne odločitve o prošnji. Če tujec v času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vloži
tudi prošnjo za podaljšanje subsidiarne zaščite ali zahtevek za
uvedbo ponovnega postopka skladno z določbami zakona, ki
ureja mednarodno zaščito, se postopek za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje ustavi.
(6) Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tujcu, ki
v Republiki Sloveniji zakonito 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, poklicnega usposabljanja, sezonskega dela, kot napoteni
delavec ali kot dnevni delovni migrant.
(7) Tujec, kateremu je bilo dovoljenje za stalno prebivanje izdano ob izpolnjevanju pogoja petletnega neprekinjenega
zakonitega prebivanja na podlagi prvega odstavka tega člena,
ima status rezidenta za daljši čas, kar se na dovoljenju tudi
označi.
53. člen
(naknadna pridobitev statusa rezidenta za daljši čas)
(1) Tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, katerega je pridobil pred izpolnitvijo pogoja petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja
v Republiki Sloveniji, ali na podlagi zakona, ki ureja status
državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki
Sloveniji, ali zakona, ki ureja začasno zatočišče, lahko pridobi
status rezidenta za daljši čas po petih letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja
za začasno prebivanje, potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje
ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ali
dovoljenja za stalno prebivanje, če izpolnjuje druge pogoje za
izdajo dovoljenja, določene s tem zakonom, in če ni razlogov za
zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena tega zakona. V petletno
neprekinjeno zakonito prebivanje iz prejšnjega stavka se všteje
tudi čas, za katerega je bilo z dopolnilno odločbo, izdano na
podlagi 8. točke izreka odločbe Ustavnega sodišča Republike
Slovenije št. U-I-246/02 z dne 3. aprila 2003, ali s posebno
odločbo, izdano na podlagi zakona, ki ureja status državljanov
drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji,
odločeno, da se šteje, da je imel tujec v Republiki Sloveniji
dovoljenje za stalno prebivanje.
(2) Prošnjo za naknadno pridobitev statusa rezidenta za
daljši čas lahko tujec iz prejšnjega odstavka vloži pri upravni
enoti, na območju katere prebiva.
(3) Tujcu, ki je naknadno pridobil status rezidenta za daljši
čas, se izda novo dovoljenje za stalno prebivanje, na katerem
se označi status rezidenta za daljši čas.
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(4) V postopku naknadne pridobitve statusa rezidenta za
daljši čas se plača upravna taksa v višini, kot se po zakonu, ki
ureja plačevanje upravnih taks, plača v postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje.
53.a člen
(pridobitev statusa rezidenta za daljši čas za tujca,
ki mu je v Republiki Sloveniji ali drugi državi članice
Evropske unije priznana mednarodna zaščita)
(1) Status rezidenta za daljši čas lahko pridobi tujec s
priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ki pet let
neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi
priznanega statusa mednarodne zaščite, če izpolnjuje druge
pogoje za izdajo dovoljenja, določene s tem zakonom in če ni
razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena tega zakona. V čas neprekinjenega petletnega zakonitega prebivanja v
Republiki Sloveniji se šteje tudi polovica časa prebivanja tujca
v Republiki Sloveniji kot prosilca za mednarodno zaščito, kot je
opredeljen v zakonu, ki ureja mednarodno zaščito. Če obdobje
prebivanja tujca v Republiki Sloveniji kot prosilca za mednarodno zaščito presega 18 mesecev, se v čas neprekinjenega petletnega zakonitega prebivanja šteje celotno obdobje prebivanja
tujca v Republiki Sloveniji kot prosilca za mednarodno zaščito.
(2) Prošnjo za pridobitev statusa rezidenta za daljši čas
lahko tujec iz prejšnjega odstavka vloži pri upravni enoti, na
območju katere prebiva.
(3) Tujcu s priznano mednarodno zaščito, ki je pridobil
status rezidenta za daljši čas, se izda dovoljenje za stalno
prebivanje, na katerem se označi status rezidenta za daljši
čas, in vpiše opomba: »Mednarodna zaščita priznana v (država
članica) dne (datum)«.
(4) Status rezidenta za daljši čas pridobi tujec, ki je status
rezidenta za daljši čas na podlagi priznane mednarodne zaščite
pridobil v drugi državi članici Evropske unije, pod pogojem, da
mu v tej državi članici mednarodna zaščita ni prenehala ali
bila odvzeta, če pet let neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje
ali potrdila o vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za
začasno prebivanje, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje ali izdajo
nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, če izpolnjuje
druge pogoje za izdajo dovoljenja, določene s tem zakonom,
in če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena tega
zakona. Pred izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena,
mora upravna enota, preko ministrstva, pristojnega za notranje
zadeve, od države članice Evropske unije, ki je tujcu priznala
status rezidenta za daljši čas, pridobiti podatek, če ima tujec
v tej državi članici še priznan status mednarodne zaščite in
datum priznanja le te, kar se na izkaznici dovoljenja za stalno
prebivanje, skladno s prejšnjim odstavkom, tudi označi.
(5) Rok za posredovanje podatka drugi državi članici
Evropske unije, ki bo tujcu, s priznanim statusom rezidenta za
daljši čas na podlagi priznane mednarodne zaščite v Republiki
Sloveniji izdala dovoljenje za stalno prebivanje z oznako iz
tretjega odstavka tega člena, o tem, ali ima tujec v Republiki
Sloveniji še priznan status mednarodne zaščite, je en mesec od
prejema zaprosila s strani druge države članice Evropske unije.
(6) Glede vstopa in prebivanja tujca, ki je status rezidenta
za daljši čas na podlagi priznane mednarodne zaščite pridobil
v drugi državi članici Evropske unije in njegovih družinskih
članov ter obveščanja pristojnih organov druge države članice
Evropske unije o izdanem dovoljenju za začasno ali stalno
prebivanje, podaljšanju dovoljenja za začasno prebivanje, izdani odločbi ali sklepu ter odstranitvi rezidenta za daljši čas in
njegovih družinskih članov, se smiselno uporabljajo določbe
48. člena tega zakona.
(7) Pred odstranitvijo rezidenta za daljši čas iz četrtega
odstavka tega člena in njegovih družinskih članov mora policija
zaprositi za potrditev, ali je rezident za daljši čas v državi članici
Evropske unije, ki mu je priznala status rezidenta za daljši čas
na podlagi priznane mednarodne zaščite, še vedno upravičen
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do mednarodne zaščite. Če je rezident za daljši čas v drugi
državi članici Evropske unije, ki mu je priznala status rezidenta
za daljši čas na podlagi priznane mednarodne zaščite, še vedno upravičen do mednarodne zaščite, se rezidenta za daljši
čas skupaj z njegovimi družinskimi člani odstrani v to državo.
(8) Tujcu, ki je status rezidenta za daljši čas na podlagi
priznane mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji pridobil v
drugi državi članici Evropske unije, ta država pa je sprejela
odločitev o odstranitvi rezidenta za daljši čas in njegovih družinskih članov iz države, Republika Slovenija, ob pogoju, da mu
je v Republiki Sloveniji še vedno priznana mednarodna zaščita,
kar pristojnemu organu druge države članice Evropske unije
sporoči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve najkasneje v
roku enega meseca od prejema zaprosila, rezidentu za daljši
čas in njegovim družinskim članom dovoli vstop v Republiko
Slovenijo.
(9) Ne glede na šesti odstavek tega člena, se lahko rezidenta za daljši čas iz četrtega odstavka tega člena in njegove
družinske člane, ob izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka
61. člena tega zakona ter ob upoštevanju načela nevračanja
iz 72. člena tega zakona, odstrani v drugo državo, ki ni država
članica Evropske unije, ki mu je priznala mednarodno zaščito.
53.b člen
(sprememba oznake na dovoljenju za stalno prebivanje
rezidenta za daljši čas)
(1) Če je odgovornost za mednarodno zaščito rezidenta
za daljši čas, imetnika dovoljenja za stalno prebivanje z oznako
iz tretjega odstavka prejšnjega člena, ki ga je izdala druga država članica Evropske unije, prenesena na Republiko Slovenijo,
preden pristojni organ Republike Slovenije rezidentu za daljši
čas izda dovoljenje za stalno prebivanje z oznako iz tretjega
odstavka prejšnjega člena, pristojni organ Republike Slovenije
zahteva od te druge države članice Evropske unije, da spremeni opombo na dovoljenju za stalno prebivanje in vpiše opombo
»Odgovornost za mednarodno zaščito prenesena na Republiko
Slovenijo dne (datum)«.
(2) Če je tujec pridobil status rezidenta za daljši čas na
podlagi četrtega odstavka prejšnjega člena in je odgovornost
za mednarodno zaščito prenesena na Republiko Slovenijo po
tem, ko je pristojni organ Republike Slovenije tujcu izdal dovoljenje za stalno prebivanje skladno z določbo četrtega odstavka
prejšnjega člena, z oznako iz tretjega odstavka prejšnjega člena tega zakona, pristojni organ Republike Slovenije v roku treh
mesecev po prenosu odgovornosti za mednarodno zaščito na
Republiko Slovenijo spremeni opombo na dovoljenju za stalno
prebivanje z opombo »Odgovornost za mednarodno zaščito
prenesena na Republiko Slovenijo dne (datum)«.
(3) Če je bila tujcu s statusom rezidenta za daljši čas v
drugi državi članici Evropske unije priznana mednarodna zaščita v Republiki Sloveniji, preden je pristojni organ Republike
Slovenije tujcu izdal dovoljenje za stalno prebivanje z oznako
iz tretjega odstavka prejšnjega člena, pristojni organ Republike
Slovenije zahteva od te druge države članice Evropske unije,
da na dovoljenju za stalno prebivanje z oznako statusa rezidenta za daljši čas vpiše opombo »Mednarodna zaščita priznana v
Republiki Sloveniji dne (datum)«.
(4) Če Republika Slovenija od druge države članice EU
prejme zahtevo v smislu določb prvega in tretjega odstavka
tega člena, pristojni organ Republike Slovenije izda dovoljenje
za stalno prebivanje za rezidenta za daljši čas s spremenjenimi
oznakami najkasneje v roku treh mesecev po prejemu zahteve
s strani druge države članice Evropske unije.
54. člen
(pristojnost organov za izdajo dovoljenj)
(1) Enotno dovoljenje, modro karto EU in dovoljenje za
začasno prebivanje v Republiki Sloveniji izdaja in podaljšuje
upravna enota, na območju katere namerava tujec prebivati, oziroma upravna enota, na območju katere tujec prebiva.
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Enotno dovoljenje, dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva in
modro karto EU, lahko izdaja in podaljšuje tudi upravna enota,
kjer je sedež delodajalca oziroma raziskovalne organizacije in
visokošolskega zavoda ali kjer se opravlja dejavnost.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi interesa
Republike Slovenije ter dovoljenje za začasno prebivanje za
družinskega člana tujca, s priznano subsidiarno zaščito v Republiki Sloveniji, izdaja in podaljšuje ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve.
(3) Dovoljenja za stalno prebivanje izdaja upravna enota,
na območju katere tujec prebiva.
(4) Dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana
begunca izdaja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
55. 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
33. člena tega zakona;
– obstajajo razlogi za domnevo, da tujec ne bo prebival
na ozemlju Republike Slovenije, razen v primeru, ko je tujec s
strani delodajalca s sedežem v Republiki Sloveniji, pri katerem
je v delovnem razmerju, v času trajanja delovnega razmerja,
zaradi opravljanja storitev napoten na delo v tujino;
– je tujcu prepovedan vstop v državo;
– obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku veljavnosti dovoljenja ne bo prostovoljno zapustil Republike Slovenije;
– obstajajo razlogi za sum, da utegne pomeniti nevarnost
za javni red in 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, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– obstajajo razlogi za domnevo, da se tujec ne bo podrejal
pravnemu redu Republike Slovenije;
– se v postopku izdaje prvega dovoljenja za prebivanje
ugotovi, da obstajajo resni razlogi za domnevo, da utegne
biti tujec v času svojega prebivanja v Republiki Sloveniji žrtev
trgovine z ljudmi;
– je očitno, da je bila zakonska zveza, partnerska skupnost oziroma partnerska zveza sklenjena ali registrirana predvsem z namenom pridobitve dovoljenja za prebivanje, ali če
se v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje
ali izdaje dovoljenja za stalno prebivanje ugotovi, da družinski
član dejansko ne živi v družinski skupnosti s tujcem, kateremu
ta zakon priznava pravico do združitve družine;
– se v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje ugotovi, da tujec dejansko že živi v Republiki Sloveniji
iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma;
– se v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno 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 prvega dovoljenja za začasno prebivanje ugotovi, da je bila tujcu v zadnjih šestih mesecih pred
vložitvijo prošnje za izdajo dovoljenja zavrnjena izdaja vizuma
zaradi nevarnosti za javni red, varnost ali mednarodne odnose
Republike Slovenije ali zaradi suma, da bo njegovo prebivanje
v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo
ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– se v postopku izdaje ali podaljšanja dovoljenja za prebivanje ugotovi, da je bilo katero koli dokazilo o izpolnjevanju
pogojev za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje prirejeno ali ponarejeno.
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(2) Pristojni organ obstoj razlogov iz prve alinee prejšnjega odstavka glede zadostnih sredstev za preživljanje ugotavlja
tudi na podlagi podatkov iz evidenc, ki jih vodi davčni organ
o dohodkih skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, ki niso
oproščeni plačila dohodnine, o davku in obveznih prispevkih
za socialno varnost ter o normiranih oziroma dejanskih stroških, ki se nanašajo na te dohodke in o vzdrževanih družinskih
članih ter so označeni kot davčna tajnost. Pristojni organ mora
podatke, ki so davčna tajnost, varovati v skladu z zakonom, ki
ureja davčni postopek. Podatke iz navedenih evidenc pristojni
organ pridobi po uradni dolžnosti.
(3) Pristojni organ obstoj razlogov za zavrnitev izdaje
dovoljenja iz pete ali šeste alinee prvega odstavka tega člena
ugotavlja tudi na podlagi podatkov iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo
v Republiki Sloveniji vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje,
evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi, podatkov o vloženih pravnomočnih obtožnicah
in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče
ter na podlagi podatkov iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o
zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških
ter so označeni kot davčna tajnost. Pristojni organ mora podatke, ki so davčna tajnost, varovati v skladu z zakonom, ki ureja
davčni postopek. Podatke iz navedenih evidenc pristojni organ
pridobi po uradni dolžnosti.
(4) Pristojni organ obstoj razlogov za zavrnitev izdaje
dovoljenja iz pete ali šeste alinee prvega odstavka tega člena
lahko ugotavlja tudi na podlagi podatkov, pridobljenih iz uradnih
evidenc ali javnih listin drugih držav.
(5) V postopku izdaje in podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje družinskemu članu mora pristojni organ v
primeru, ko obstoji razlog za zavrnitev podaljšanja dovoljenja
upoštevati naravo in trdnost družinskega razmerja, dolžino
njegovega prebivanja v Republiki Sloveniji ter obstoj družinskih,
kulturnih in socialnih vezi z matično državo.
(6) V odločbi, s katero pristojni organ zavrne prošnjo za
izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje iz razlogov,
določenih v peti alinei prvega odstavka tega člena, ali iz razlogov, določenih v šesti alinei prvega odstavka tega člena,
če se ti nanašajo na neupoštevanje predpisov, ki urejajo vstop
in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, lahko pristojni organ
določi, koliko časa je tujcu prepovedan vstop v državo. Čas,
za katerega je tujcu prepovedan vstop v državo, ne more biti
krajši od enega leta in ne daljši od petih let. Pri presoji, koliko
časa je tujcu prepovedan vstop v državo, organ, ki izda odločbo
o zavrnitvi, upošteva vrsto in težo okoliščin, zaradi katerih je
tujčevo prebivanje v Republiki Sloveniji nezaželeno.
(7) Po pravnomočnosti odločbe o zavrnitvi prošnje za
izdajo dovoljenja za prebivanje, s katero je bil tujcu prepovedan tudi vstop v Republiko Slovenijo, pristojni organ prepoved
vstopa sporoči organu, pristojnemu za vnos podatkov v schengenski informacijski sistem.
(8) Podrobnejšo opredelitev podatkov o dohodkih iz drugega odstavka tega člena, ki jih zagotavlja davčni organ ter
način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev
za preživljanje, določi minister, pristojen za notranje zadeve, v
soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
56. 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 tujec ne izpolnjuje več pogojev
za izdajo dovoljenja za prebivanje ali da obstajajo drugi razlogi
za zavrnitev izdaje dovoljenja v skladu s tem zakonom;
– je tujec namenoma dal napačne podatke o svoji istovetnosti ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril
okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja;
– če organ, ki je po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, pristojen za podajo soglasja k izdaji enotnega dovoljenja, umakne soglasje k izdaji enotnega dovoljenja;
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– če organ, ki je po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, pristojen za podajo soglasja k pisni odobritvi zaradi
zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaradi
zamenjave delodajalca, umakne soglasje k pisni odobritvi zaradi zamenjave delovnega mesta ali zamenjave delodajalca.
(2) Pristojni organ, ki je izdal pisno odobritev, ali pristojni
organ, na območju katerega tujec prebiva, pisno odobritev razveljavi, če organ, ki je po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, pristojen za podajo soglasja k pisni odobritvi, umakne
soglasje k pisni odobritvi. Zoper odločbo o razveljavitvi pisne
odobritve pritožba ni dovoljena.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje se zaradi prenehanja zaposlitve ali dela tujca, če je brez lastne krivde ali volje
ostal brez zaposlitve, ne razveljavi tujcu, ki je v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, pridobil pravice iz zavarovanja za primer
brezposelnosti, dokler je upravičen do pravic iz tega naslova.
(4) Tujcu s priznano mednarodno zaščito v Republiki
Sloveniji, ki je pridobil status rezidenta za daljši čas, pristojni
organ, ki je dovoljenje za stalno prebivanje z oznako iz tretjega
odstavka 53.a člena tega zakona izdal, ali pristojni organ, na
območju katerega tujec prebiva, dovoljenje za stalno prebivanje razveljavi, če obstajajo razlogi za razveljavitev iz četrtega
odstavka tega člena ter v primeru, če tujcu mednarodna zaščita
preneha ali se mu jo odvzame po zakonu, ki ureja mednarodno zaščito iz razloga napačnega prikazovanja ali izpuščanja
dejstev, vključno z lažnimi dokumenti, ki je bilo odločilnega
pomena za dodelitev statusa mednarodne zaščite.
(5) 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.
(6) V odločbi o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje iz
razlogov, določenih v peti alinei prvega odstavka prejšnjega
člena, ali iz razlogov, določenih v šesti alinei prvega odstavka
prejšnjega člena, če se ti nanašajo na neupoštevanje predpisov, ki urejajo vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji,
se lahko določi, koliko časa je tujcu prepovedan vstop v državo,
pri čemer ta čas ne more biti krajši od enega leta in ne daljši
od petih let. Pri presoji, koliko časa je tujcu prepovedan vstop
v državo, organ, ki izda odločbo o razveljavitvi dovoljenja za
prebivanje, upošteva vrsto in težo okoliščin, zaradi katerih je
tujčevo prebivanje v Republiki Sloveniji nezaželeno.
(7) 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. V primeru, ko pristojni organ odloča o razveljavitvi
enotnega dovoljenja ali pisne odobritve po 37., 37.a, 37.b,
39. in 41. členu tega zakona ter razveljavitvi enotnega dovoljenja po 45., 45.a, 45.b, 45.c, 45.d, 46. in 48. členu tega zakona,
pritožba zoper odločbo pristojnega organa ni dovoljena, je pa
dovoljen upravni spor.
(8) Odločba o razveljavitvi enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj družbe, se vroči osebi, premeščeni znotraj
družbe in subjektu gostitelju. O razveljavitvi veljavnosti enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj družbe, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, obvesti pristojni organ druge
države članice Evropske unije, v kateri tujec izvaja premestitev.
(9) Po pravnomočnosti odločbe o razveljavitvi dovoljenja
za prebivanje, s katero je bil tujcu prepovedan tudi vstop v
Republiko Slovenijo, pristojni organ prepoved vstopa sporoči
organu pristojnemu za vnos podatkov v schengenski informacijski sistem.
57. 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 ali stranska sankcija izgona tujca iz države, ali
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če je tujec zaradi pravne posledice kazenske obsodbe izgubil
pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji, ali če je tujcu druga
država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o
izgonu, zaradi katerega bo 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;
– se tujcu pred pretekom veljavnosti dovoljenja podaljša
dovoljenje za začasno prebivanje, izda nadaljnje dovoljenje za
začasno prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja;
– tujec umre.
(2) Modra karta EU in dovoljenje za začasno prebivanje
družinskega člana imetnika modre karte EU, poleg razlogov
iz prejšnjega odstavka, preneha veljati, če tujec v drugi državi
članici EU pridobi modro karto EU oziroma dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU.
(3) Dovoljenje za stalno prebivanje preneha veljati, če:
– je dovoljenje razveljavljeno;
– je tujcu odpovedano prebivanje;
– je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca iz države, ali
če je tujec zaradi pravne posledice kazenske obsodbe izgubil
pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji, ali če je tujcu druga
država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o
izgonu, zaradi katerega bo 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, razen v primeru, ko je v Republiki Sloveniji pridobil status rezidenta za daljši čas;
– tujec ostane izven območja držav članic Evropske unije
neprekinjeno eno leto ali dlje, razen v primeru, če je poslan na
delo, študij ali zdravljenje;
– tujec ostane izven območja Republike Slovenije neprekinjeno šest let ali dlje, pri čemer občasna, kratkotrajna
vračanja v Republiko Slovenijo za čas do 90 dni ne prekinejo
navedenega obdobja;
– tujec v drugi državi članici Evropske unije pridobi status
rezidenta za daljši čas;
– tujec umre.
(4) Dovoljenje za stalno prebivanje imetnika modre karte
EU ali dovoljenje za stalno prebivanje izdano družinskemu
članu imetnika modre karte EU preneha veljati iz vseh razlogov
iz prejšnjega odstavka, v primeru sedme alinee prejšnjega odstavka pa samo, če se tujec izseli ali, če ostane izven območja
držav članic Evropske unije neprekinjeno dve leti ali dlje.
(5) Dovoljenje za stalno prebivanje, izdano družinskemu
članu begunca, preneha veljati, če beguncu status begunca
preneha ali se mu odvzame ter iz razlogov, določenih v tretjem
odstavku tega člena, razen če begunec pridobi državljanstvo
Republike Slovenije ali če umre.
(6) O prenehanju veljavnosti enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj družbe, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, obvesti pristojni organ druge države članice Evropske unije, v katero je tujec premeščen, in subjekta gostitelja.
58. člen
(način izdaje, vsebina, razveljavitev in oblika dovoljenja
za prebivanje)
(1) Pristojni organ tujcu dovoljenje za prebivanje izda v
obliki samostojne listine kot izkaznico, katere veljavnost je pri
dovoljenju za začasno prebivanje enaka veljavnosti dovoljenja
za začasno prebivanje, pri dovoljenju za stalno prebivanje
pa deset let. Tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje mora
pred potekom veljavnosti samostojne listine pri upravni enoti,
ki je dovoljenje za prebivanje izdala, ali pri upravni enoti, na
območju katere prebiva, samostojno listino zamenjati za novo
listino.
(2) Dovoljenje za prebivanje mora vsebovati fotografijo
osebe, ki ji je bilo dovoljenje izdano, in podatke o:
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– vrsti dovoljenja,
– namenu ali razlogu prebivanja iz prvega in drugega
odstavka 35. člena tega zakona, zaradi katerega se dovoljenje izda, oziroma navedbi, da gre za dovoljenje za stalno
prebivanje,
– datumu in kraju izdaje,
– priimek in ime, državljanstvo, spol in datum rojstva osebe ter EMŠO, kateri je dovoljenje izdano in
– podobi obraza in dveh prstnih odtisih imetnika, obdelanih in shranjenih kot biometrični podatek na pomnilniškem
mediju,
– pravici do prostega dostopa na trg dela za tujce, ki imajo
skladno z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev pravico
do prostega dostopa na trg dela.
(3) 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. Dovoljenje za prebivanje, izdano imetniku, ki zaradi zdravstvenih razlogov lahko da samo en prstni odtis, vsebuje en
prstni odtis. Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu
članu tujca s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji
v primeru, če družinski član še ni prisoten na ozemlju Republike
Slovenije in zajem prstnih odtisov ni možen na diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, izda
brez prstnih odtisov družinskega člana, z veljavnostjo 90 dni.
(4) Če tujec prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje ali dovoljenja za začasno prebivanje, ki je bilo izdano
z veljavnostjo daljšo od enega leta, ni dal prstnih odtisov ali
prstnega odtisa zaradi zdravstvenih razlogov začasne narave,
ki so lahko ozdravljeni, mora pri pristojnemu organu dati prstne
odtise v roku enega meseca od prenehanja zdravstvenih razlogov. Pristojni organ tujcu izda novo samostojno listino, ki vsebuje tudi podatek o prstnih odtisih ali prstnem odtisu imetnika.
(5) V primeru prenehanja dovoljenja za prebivanje mora
tujec v osmih dneh po prenehanju pristojnemu organu vrniti
samostojno listino. Če tega ne stori, mu policija ob kontroli
zakonitosti prebivanja v državi, zakonitosti vstopa v državo ali
ob preverjanju istovetnosti samostojno listino odvzame in jo
pošlje pristojnemu organu. Po poteku roka iz prvega stavka
tega odstavka lahko samostojno listino odvzame tudi diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije in jo pošlje
pristojnemu organu.
(6) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za delo, predpiše podrobnejši način izdaje
dovoljenja za prebivanje, način zajemanja prstnih odtisov ter
način in označitev prenehanja dovoljenja za prebivanje.
(7) O pravici do dostopa na trg dela tujca, ki v Republiki
Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje,
ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, odloči
organ, katerega pristojnost določi zakon, ki ureja zaposlovanje
in delo tujcev, v postopku in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(8) Pristojni organ, na območju katerega tujec prebiva,
na podlagi odločitve o pravici do dostopa na trg iz prejšnjega
odstavka tega člena, tujcu po uradni dolžnosti izkaznico dovoljenja za prebivanje, izdano v obliki iz prvega odstavka tega
člena, zamenja za novo izkaznico, na kateri označi pravico
do dostopa na trg dela. Pravico do dostopa na trg dela lahko
pristojni organ na izkaznici dovoljenja za prebivanje označi
tudi v postopku izdaje ali podaljšanja dovoljenja za začasno
prebivanje, izdano iz drugih namenov, kot je zaposlitev, samozaposlitev ali delo, če tujec izpolnjuje pogoje oziroma ima
pravico do prostega dostopa do trga dela po zakonu, ki ureja
zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev.
(9) Če organ iz sedmega odstavka tega člena ugotovi
razloge za prenehanje pravice do dostopa na trg dela, v
postopku in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, o tem obvesti pristojni organ, na območju
katerega tujec prebiva, ki tujca pozove, da v roku osmih dni
od vročitve poziva zamenja izkaznico dovoljenja za prebivanje
za novo listino.
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59. člen
(pogrešitev dovoljenja za prebivanje)
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu:
pogrešitev) samostojne listine iz prvega odstavka 58. člena
tega zakona v Republiki Sloveniji mora tujec takoj, če to ni
mogoče, pa najkasneje v osmih dneh, ko izve za pogrešitev,
naznaniti katerikoli upravni enoti, ki o pogrešitvi obvesti organ,
ki je listino izdal.
(2) Pogrešitev samostojne listine iz prvega odstavka
58. člena tega zakona v tujini mora tujec takoj, če to ni mogoče, pa najkasneje v osmih dneh, ko izve za pogrešitev, naznaniti najbližjemu diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu
Republike Slovenije v tujini, ki o pogrešitvi obvesti organ, ki je
dovoljenje izdal.
(3) V naznanitvi pogrešitve mora tujec navesti tudi resnične podatke o okoliščinah pogrešitve samostojne listine iz
prvega odstavka 58. člena tega zakona.
(4) Organ, ki je izdal samostojno listino iz prvega odstavka
58. člena tega zakona, ali upravna enota, na območju katere
tujec prebiva, tujcu izda novo samostojno listino iz prvega
odstavka 58. člena, ki se tujcu, ki prebiva v tujini, vroči na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije
v tujini, tujcu, ki prebiva v Republiki Sloveniji pa pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji.
V. POGLAVJE
ZAPUSTITEV DRŽAVE IN ODPOVED PREBIVANJA
60. člen
(nezakonito prebivanje)
(1) Šteje se, da tujec nezakonito prebiva v Republiki
Sloveniji, če:
– je nedovoljeno vstopil;
– nima vizuma ali je vizum prenehal veljati ali če prebiva
v Republiki Sloveniji v nasprotju z vstopnim naslovom oziroma
mu je potekel čas, ko je na podlagi zakona ali mednarodne
pogodbe lahko v Republiki Sloveniji;
– nima dovoljenja za prebivanje ali je dovoljenje prenehalo veljati.
(2) 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 po poteku veljavnosti dovoljenja za prebivanje, velja kot dovoljenje za začasno prebivanje,
do dokončne odločitve o prošnji oziroma v primeru izdaje enotnega dovoljenja ali modre karte EU, do pravnomočne odločitve
o prošnji. Potrdilo tujcu ne dovoljuje prehajanja državne meje,
razen če je tujec zaprosil za podaljšanje enotnega dovoljenja
ali izdajo nadaljnjega dovoljenja kot dnevni delovni migrant.
(3) Tujec mora državo zapustiti v roku, ki mu je bil postavljen. Pri določanju roka, v katerem mora tujec zapustiti državo,
mora pristojni organ, ki izda odločbo o razveljavitvi dovoljenja
za prebivanje, odločbo o odpovedi prebivanja, odločbo, izdano
na podlagi tujčeve izjave o odreku dovoljenja za prebivanje,
odločbo ali sklep, s katerim je prošnja za podaljšanje ali izdajo
nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje zavrnjena, zavržena ali je postopek ustavljen, odločbo ali sklep, s katerim
je prošnja za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje,
kadar je tujcu v času odločanja o prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje dovoljeno prebivanje v Republiki
Sloveniji, zavrnjena, zavržena ali je postopek ustavljen, upoštevati čas, v katerem tujec to lahko stori, pri čemer ta rok ne sme
biti krajši od sedmih dni in ne daljši od 30 dni. Rok za zapustitev
države določi tujcu tudi pristojni organ za razveljavitev ali preklic vizuma, v odločbi o razveljavitvi ali preklicu vizuma, če je
tujec že vstopil v Republiko Slovenijo. Rok za zapustitev države
se ne določi tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji pomeni nevarnost za javni red, javno varnost ali državno varnost.
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Pristojni organ ter pristojni organ za razveljavitev ali preklic
vizuma mora dokončno odločbo ali dokončen sklep iz drugega
in tretjega stavka tega člena posredovati policijski postaji, na
območju katere tujec prebiva. Rok, v katerem mora tujec zapustiti državo, začne teči z dnem, ko je odločba ali sklep, s katerim
je rok določen, dokončen oziroma pravnomočen, v primerih,
ko je bila odločba ali sklep izdan glede enotnega dovoljenja ali
modre karte EU.
61. 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;
– ogroža varnost države, javno varnost ali javni red.
(2) Tujcu, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, razen
tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje, se lahko, poleg razlogov, določenih v prejšnjem odstavku,
prebivanje odpove, če:
– prebiva v nasprotju z namenom, zaradi katerega mu je
bivanje dovoljeno;
– zavrača izpolnjevanje odločitev državnih organov;
– je bil s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje
na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev;
– ostane brez zadostnih sredstev za preživljanje in mu
preživljanje za čas prebivanja v Republiki Sloveniji ni kako
drugače zagotovljeno.
62. člen
(odločba o odpovedi prebivanja)
(1) Odločbo o odpovedi prebivanja iz prejšnjega člena
izda upravna enota, na območju katere tujec prebiva.
(2) V odločbi o odpovedi prebivanja iz prejšnjega odstavka se poleg roka za zapustitev države, določenega v skladu
s tretjim odstavkom 60. člena tega zakona, določi tudi čas,
v katerem je tujcu prepovedan ponovni vstop v državo, pri
čemer ta čas ne more biti krajši od šestih mesecev in ne daljši
od petih let.
(3) Pri odločanju o odpovedi prebivanja organ iz prvega
odstavka tega člena upošteva dolžino prebivanja tujca v državi,
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 ponovni
vstop v državo, organ, ki izda odločbo o odpovedi prebivanja,
upošteva vrsto in težo okoliščin, zaradi katerih je tujčevo prebivanje v Republiki Sloveniji nezaželeno.
(6) Po pravnomočnosti odločbe o odpovedi prebivanja
pristojni organ prepoved vstopa sporoči organu, pristojnemu za
vnos podatkov v schengenski informacijski sistem.
VI. POGLAVJE
PROSTOVOLJNO VRAČANJE IN ODSTRANJEVANJE
TUJCEV
63. člen
(prostovoljna vrnitev in odstranitev)
(1) Tujcu, ki ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v
skladu s tretjim odstavkom 60. člena tega zakona, se na podlagi odločbe o vrnitvi omogoči prostovoljna vrnitev z določenim
rokom vrnitve ali se ga iz države odstrani z odločbo o vrnitvi
brez določenega roka vrnitve.
(2) Pri prostovoljnem vračanju ali odstranitvi lahko policija
sodeluje tudi z drugimi državnimi organi, drugimi državami,
mednarodnimi ali nevladnimi organizacijami.
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64. člen

petih let. Pri presoji, koliko časa je tujcu prepovedan ponovni
vstop v državo, organ, ki izda odločbo o vrnitvi, upošteva
vrsto in težo okoliščin, zaradi katerih je tujčevo prebivanje v
Republiki Sloveniji nezaželeno. Po pravnomočnosti odločbe
o vrnitvi, organ, ki je odločbo o vrnitvi izdal, sporoči prepoved
vstopa organu pristojnemu za vnos podatkov v schengenski
informacijski sistem.
(3) Prepoved vstopa, določeno z odločbo o vrnitvi, odločbo o zavrnitvi izdaje dovoljenja za prebivanje, odločbo o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje in odločbo o odpovedi prebivanja, lahko policija po uradni dolžnosti ali na prošnjo tujca z
odločbo prekliče ali začasno odloži zaradi naslednjih razlogov:
– smrti ali bolezni družinskega člana,
– zagotavljanja nujne zdravniške pomoči,
– udeležbe v postopkih pred državnimi organi,
– če tujec, kateremu je bila prepoved vstopa določena z
odločbo o zavrnitvi izdaje dovoljenja za prebivanje, odločbo o
razveljavitvi dovoljenja za prebivanje in odločbo o odpovedi
prebivanja dokaže, da je zapustil državo v roku, določenem
za vrnitev,
– če je bilo tujcu kot žrtvi trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji dovoljeno zadrževanje ali izdano dovoljenje za začasno
prebivanje v skladu s 50. členom tega zakona.
(4) Čas, v katerem je tujcu prepovedan ponovni vstop v
državo, začne teči z dnem izvršitve odločbe, s katero je bila
tujcu izrečena prepoved vstopa v državo.

(odločba o vrnitvi)
(1) Odločbo o vrnitvi policija izda tujcu, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, razen v primerih, ko je tujec prijet pri
nezakonitem prehajanju državne meje ali v povezavi z njim in
po tem ni pridobil pravice do prebivanja, tujcu, ki je v postopku
vračanja ali izročitve na podlagi mednarodne pogodbe o vračanju oseb in tujcu, ki mu je bila izrečena stranska sankcija izgona
tujca iz države. Če je postopek vračanja po mednarodni pogodbi končan tako, da tujec ni bil sprejet v državo pogodbenico ali
če tujec, ki je v postopku vračanja ali izročitve na podlagi mednarodne pogodbe o vračanju, ni vrnjen v državo pogodbenico
v roku 72 ur, se mu izda odločba o vrnitvi.
(2) Tujec, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji in
ima v drugi državi članici Evropske unije veljavno dovoljenje
za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki mu daje pravico do prebivanja, mora takoj zapustiti Republiko Slovenijo in oditi v to
državo članico. Če tujec tega ne stori ali če mora tujec zapustiti
Republiko Slovenijo nemudoma zaradi ogrožanja javnega reda
in miru ali državne varnosti, se mu izda odločba o vrnitvi.
(3) V postopku izdaje odločbe o vrnitvi ima tujec pravico
do brezplačnega pravnega svetovanja, ki mu ga zagotavljajo
drugi državni organi ter mednarodne ali nevladne organizacije
in kadar je potrebno, pravico do prevajalske pomoči.
(4) Zoper odločbo o vrnitvi, ki jo je izdala policija, se tujec
lahko pritoži v roku treh dni od vročitve odločbe. O pritožbi
odloči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, najkasneje v
osmih dneh.
(5) V postopkih pred sodišči v zvezi z odločitvijo ministrstva, pristojnega za notranje zadeve iz prejšnjega odstavka,
ima tujec pravico do brezplačne pravne pomoči, kot jo ureja
zakon, ki ureja brezplačno pravno pomoč.
65. člen
(postopek izdaje odločbe o vrnitvi)
(1) Odločbo o vrnitvi policija izda tujcu iz druge in tretje
alinee prvega odstavka 60. člena tega zakona in tujcu iz prve
alinee prvega odstavka 60. člena tega zakona, če tujec, ki je
nedovoljeno vstopil, v postopku vračanja na podlagi mednarodne pogodbe o vračanju oseb v 72 urah ni bil sprejet v državo
pogodbenico.
(2) V primeru, da policija tujcu z odločbo o vrnitvi določi
rok za prostovoljno vrnitev, se odločba o vrnitvi izda na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
(3) Odločba o vrnitvi, izdana na obrazcu iz prejšnjega
odstavka tega člena, se vroči osebno tujcu. Izrek in pravni pouk
odločbe o vrnitvi, izdane v skladu s predpisom iz prejšnjega
odstavka, sta prevedena v vsaj pet tujih jezikov.
(4) V primeru, ko se tujcu z odločbo o vrnitvi ne določi rok
za prostovoljno vrnitev in v primeru, ko se z odločbo o vrnitvi
določi prepoved vstopa, se tujcu odločba o vrnitvi ne izda na
obrazcu iz drugega odstavka tega člena. Odločba o vrnitvi se
tujcu izda v pisni obliki in obsega ime organa, ki izdaja odločbo,
številko in datum izdaje odločbe, uvod, izrek, obrazložitev, pouk
o pravnem sredstvu, podpis uradne osebe in žig organa.
(5) Odločba o vrnitvi iz prejšnjega odstavka se vroči
osebno tujcu. Izrek in pravni pouk odločbe o vrnitvi morata biti
na zahtevo tujca pisno ali ustno prevedena v jezik, ki ga tujec
razume.
66. člen
(prepoved vstopa)
(1) Z odločbo o vrnitvi brez roka za prostovoljno vrnitev se
tujcu določi tudi prepoved vstopa v državo, če:
– tujcu ni bila omogočena prostovoljna vrnitev v skladu s
petim odstavkom 67. člena tega zakona ali
– tujec ni zapustil države v roku za prostovoljno vrnitev.
(2) Čas, v katerem je tujcu prepovedan ponovni vstop v
državo, ne more biti krajši od šestih mesecev in ne daljši od

67. člen
(prostovoljno vračanje)
(1) Policija lahko z odločbo o vrnitvi določi rok, v katerem
mora tujec prostovoljno zapustiti državo, ki ne sme biti krajši
od sedmih in ne daljši od tridesetih dni. Za čas, v katerem mora
tujec prostovoljno zapustiti državo, mu policija lahko določi kraj
bivanja v Republiki Sloveniji. Tujec lahko državo zapusti tudi
prej kot v sedmih dneh.
(2) Rok v katerem mora tujec zapustiti državo, ki ga določi
pristojni organ na podlagi tretjega odstavka 60. člena tega zakona, se šteje kot rok za prostovoljno zapustitev države.
(3) Policija lahko z odločbo o vrnitvi, v kateri je tujcu določen rok za prostovoljno zapustitev države, tujcu omeji gibanje
na kraj bivanja v Republiki Sloveniji in mu določi obveznost
rednega javljanja najbližji policijski postaji.
(4) Če obstajajo objektivne okoliščine, zaradi katerih se
tujec ne more prostovoljno vrniti v določenem roku, lahko policija na prošnjo tujca, ki jo mora vložiti pred potekom roka za
prostovoljno vrnitev, ob upoštevanju okoliščin posameznega
primera, rok za prostovoljno vrnitev z odločbo podaljša. Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše okoliščine zaradi
katerih se tujcu rok za prostovoljno vrnitev lahko podaljša.
(5) Rok za prostovoljno vrnitev se praviloma ne določi
tujcu, pri katerem obstaja nevarnost pobega, in tujcu, katerega
bivanje v Republiki Sloveniji pomeni nevarnost za javni red,
javno varnost ali državno varnost. Če obstajajo milejše oblike
okoliščin, ki kažejo na nevarnost pobega, se tujcu lahko določi
rok za prostovoljno vrnitev.
68. člen
(nevarnost pobega)
(1) Okoliščine, ki kažejo na nevarnost pobega tujca, so
zlasti:
– tujčevo predhodno nezakonito prebivanje v Republiki
Sloveniji,
– vstop tujca v državo kljub prepovedi vstopa,
– tujčeva pravnomočna obsodba za kazniva dejanja,
– posedovanje tuje, ponarejene ali drugače spremenjene
potne in druge listine,
– navajanje lažnih podatkov oziroma nesodelovanje v
postopku,
– tujčevo ravnanje, ki kaže na to, da Republike Slovenije
v roku za prostovoljno vrnitev, ne bo zapustil.
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(2) Milejše oblike okoliščin, ki kažejo na nevarnost pobega
tujca so zlasti:
– nedovoljen vstop tujca v Republiko Slovenijo,
– prekoračitev zakonitega prebivanja tujca v državi za
manj kot 30 dni,
– nima možnosti bivanja v Republiki Sloveniji,
– druge milejše okoliščine na podlagi individualne obravnave.
69. člen
(odstranitev tujca)
(1) Policija tujcu, ki države ni zapustil v roku, določenem
za prostovoljno vrnitev, in tujcu, ki mu rok za prostovoljno vrnitev ni bil določen zaradi obstoja razlogov iz petega odstavka
67. člena tega zakona, izda odločbo o vrnitvi brez roka za
prostovoljno vrnitev.
(2) Tujec se odstrani iz države na podlagi izvršljive odločbe o vrnitvi iz prejšnjega odstavka, izvršljive odločbe, s katero
je bila tujcu določena prepoved vstopa v državo ali pravnomočne sodbe, s katero je bila tujcu izrečena stranska kazen ali
stranska sankcija izgona tujca iz države.
(3) Tujca, ki se ga mora v skladu z zakonom odstraniti iz
države, policija privede do državne meje in ga napoti čez mejo
ali izroči organom te države.
(4) Policija privede do državne meje in napoti čez mejo ali
izroči organom te države tudi tujca, ki se ga vrača na podlagi
mednarodne pogodbe.
(5) Policija z izbrano nevladno organizacijo ali drugo
neodvisno institucijo ali organom na podlagi javnega poziva
sklene pisni dogovor o spremljanju odstranjevanja tujcev.
(6) Spremljanje odstranjevanja tujcev se izvaja s strani
izbrane nevladne organizacije ali druge neodvisne institucije
ali organa, ob vseh aktivnostih policije, z namenom odstranitve
tujca iz države, vključno z obdobjem pred odhodom, v času
leta oziroma drugega načina potovanja, postankom v tranzitu,
prihodom in sprejemu tujca v državo vrnitve.
(7) Policija ugotovitve izbrane organizacije, institucije ali
organa iz prejšnjega odstavka, ki bi izkazovale kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, obravnava v pritožbenem postopku, določenem v zakonu o nalogah in pooblastilih policije.
70. člen
(priznavanje odločitev o izgonu)
(1) Policija odstrani iz države tudi tujca, ki zakonito 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
prebivanje, ki ga je izdala druga država članica Evropske unije,
se mora policija pred odstranitvijo posvetovati s pristojnim organom države, ki je dovoljenje za prebivanje izdal, in pristojnim
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 Evropske
unije ne preneha, se tujca odstrani v to državo.
(3) Pred 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 odstraniti.
(4) O izvršeni odstranitvi tujca mora policija obvestiti pristojni organ države članice Evropske unije, ki je izrekel pravnomočno odločitev o izgonu.
(5) Država članica Evropske unije, ki je izrekla pravnomočno odločitev o izgonu, je policiji dolžna povrniti stroške,
nastale s 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
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priznavanju odločb o izgonu državljanov tretjih držav (UL L
št. 60 z dne 27. 2. 2004, str. 55).
(6) Pristojni organ Republike Slovenije, ki je izrekel pravnomočno odločitev o izgonu tujca, ki zakonito prebiva na območju druge države članice Evropske unije, mora na zahtevo
pristojnega organa druge države članice, ki tujca odstranjuje,
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.
71. člen
(pomoč drugi državi članici Evropske unije pri 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
članica Evropske unije odstranjuje po zračni poti. V primeru
dovolitve tranzita policija nudi ustrezne ukrepe pomoči.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom
podrobneje predpiše izvajanje pomoči v primeru tranzita tujca,
ki se odstranjuje po zračni poti.
72. člen
(prepoved odstranitve tujca)
Načelo nevračanja po tem zakonu in v skladu z načeli
mednarodnega običajnega prava pomeni obveznost Republike
Slovenije, da ne sme odstraniti tujca v državo, v kateri bi bilo
njegovo življenje ali njegova svoboda ogrožena zaradi rase,
vere, narodnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali političnega prepričanja, ali v državo, v kateri bi lahko bil izpostavljen mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim
kaznim ali ravnanju.
73. člen
(dovolitev zadrževanja)
(1) Zadrževanje po tem zakonu pomeni dovoljenje tujcu,
ki se ga mora odstraniti, da začasno ostane v Republiki Sloveniji.
(2) Zadrževanje v Republiki Sloveniji se dovoli tujcu, če:
– tujčeva odstranitev iz države v skladu s prejšnjim členom ni dovoljena,
– tujec nima in si ne more preskrbeti veljavne potne listine
države, katere državljan je,
– zdravnik zaradi tujčevega zdravstvenega stanja odsvetuje takojšnjo odstranitev iz države,
– mora tujec zaradi smrti ali hujše bolezni družinskega
člana, ki prebiva v Republiki Sloveniji, dovoljen čas bivanja v
državi podaljšati,
– je potrebno zagotoviti nujno udeležbo tujca v postopku
pred državnim organom Republike Slovenije,
– mladoletni tujec v Republiki Sloveniji obiskuje osnovno
šolo, do zaključka šolskega leta,
– tujca država, katere državljan je ali država, v kateri je
oseba brez državljanstva imela svoje zadnje prebivališče, ni
pripravljena sprejeti,
– odstranitev ni možna, ker ni mogoče zagotoviti prevoza
tujca iz države po kopenski, zračni ali vodni poti,
– odstranitev ni možna, ker so v državi, katere državljan
je tujec ali v državi, v kateri je oseba brez državljanstva imela
svoje zadnje prebivališče, nastopile okoliščine, kot so naravne
in druge nesreče, ki ne omogočajo vrnitve,
– za mladoletnega tujca brez spremstva to zahteva njegov
skrbnik za posebni primer.
(3) Policija postopek za dovolitev zadrževanja uvede na
prošnjo tujca ali po uradni dolžnosti po tem, ko je tujcu že vročena odločba o vrnitvi brez roka za prostovoljno vrnitev oziroma
odločba, s katero je bila tujcu določena prepoved vstopa v
državo, ali sodba, s katero je bila tujcu izrečena stranska kazen
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ali stranska sankcija izgona tujca iz države. Dovoljenje za zadrževanje se tujcu izda za največ šest mesecev. Dovoljenje se
lahko na prošnjo tujca ali po uradni dolžnosti podaljša, dokler
trajajo razlogi iz prejšnjega odstavka. Tujcu, kateremu je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji, policija izda izkaznico
o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji.
(4) Tujec lahko prošnjo za dovolitev zadrževanja vloži tudi
v času nastanitve v centru. Na podlagi vložene prošnje tujcu
ni možno podaljšati njegove nastanitve v centru. Odstranitev
iz države do dokončne odločitve o prošnji za dovolitev zadrževanja ni dovoljena.
(5) Policija z odločbo, s katero dovoli tujcu zadrževanje v
Republiki Sloveniji, lahko določi kraj prebivanja na določenem
naslovu.
(6) Obveznost tujca, da zapusti državo, z dovolitvijo zadrževanja ne preneha in se ne spremeni. V primeru obstoja
razlogov za sum, da se bo tujec odstranitvi iz države poskusil
izogniti, se mu lahko naloži obveznost rednega javljanja na
najbližji policijski postaji, položitev ustrezne finančne garancije,
predložitev dokumentov ali obveznost zadrževanja na določenem mestu.
74. člen
(prenehanje dovolitve zadrževanja)
(1) Dovolitev zadrževanja preneha če:
– prenehajo razlogi za dovolitev zadrževanja;
– tujec pridobi dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi zakona ali mednarodne pogodbe;
– tujec v času dovolitve zadrževanja zapusti ozemlje
Republike Slovenije;
– tujec ne upošteva obveznosti iz šestega odstavka prejšnjega člena.
(2) Po prenehanju razlogov za dovolitev zadrževanja Policija tujcu izda odločbo, s katero ugotovi obstoj razlogov za
dovolitev zadrževanja. Pritožba zoper odločbo ni dovoljena, je
pa dovoljen upravni spor, ki se vloži v osmih dneh od vročitve
odločbe.
75. člen
(pravice tujca, ki mu je dovoljeno zadrževanje)
(1) Tujec, kateremu je dovoljeno zadrževanje v Republiki
Sloveniji, ima pravico do nujnega zdravstvenega varstva v
skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje, osnovne oskrbe, šoloobvezni mladoletni tujci pa
tudi pravico do osnovnega šolstva.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je mladoletni tujec, ki
mu je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji, upravičen
do zdravstvenega varstva v enakem obsegu kot otrok, ki je
obvezno zdravstveno zavarovan kot družinski član. V enakem
obsegu je do zdravstvenega varstva upravičen tudi šolajoči
se otrok po 18. letu starosti, in sicer do konca šolanja, vendar
največ do dopolnjenega 26. leta starosti.
(3) Pravica do osnovne oskrbe iz prvega odstavka tega
člena je pravica do izplačila denarne pomoči v višini in na način,
kot ga za izplačilo denarne socialne pomoči določa zakon, ki
ureja socialno varstvene prejemke. Pravico do osnovne oskrbe
zagotavlja urad Vlade Republike Slovenije, pristojen za oskrbo
migrantov.
(4) Tujcu, ki ne ravna v skladu s prvim in drugim odstavkom 90. člena tega zakona, ali istovetnost tujca, zaradi navajanja lažnih podatkov v postopku ugotavljanja istovetnosti ni bila
potrjena, ne pripada pravica do osnovne oskrbe.
(5) Tujcu, ki je v času dovolitve zadrževanja sprejet v bolnišnico, zavod za prestajanje kazni zapora ali drugo državno
institucijo, za čas bivanja v tej instituciji, ne pripada pravica do
osnovne oskrbe iz drugega odstavka tega člena.
(6) V primeru obstoja okoliščin iz prvega odstavka 80. člena tega zakona, nastanitev in oskrbo zagotavlja urad iz drugega odstavka tega člena.
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76. člen
(omejitev gibanja tujca, ki nezakonito prebiva)
(1) Za tujca, pri katerem obstaja nevarnost pobega ali
ni zapustil države v določenem roku in ga iz kakršnih koli
razlogov ni mogoče takoj odstraniti, odredi policija do njegove
odstranitve iz države omejitev gibanja in nastanitev v centru ali
nastanitev izven centra največ za šest mesecev.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v primerih, ko ni znana istovetnost tujca.
(3) Omejitev gibanja žensk, družin, otrok, mladoletnikov
brez spremstva, ostarelih, huje bolnih in drugih ranljivih oseb,
se zagotovi ločeno, da je zagotovljena ustrezna zasebnost.
Minister, pristojen za notranje zadeve, določi postopek za nastanitev tujcev v centru.
(4) Omejitev gibanja lahko traja le toliko časa, kolikor je
potrebno, da se izvede odstranitev tujca iz države, vendar ne
dlje kot za šest mesecev.
(5) 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 ustrezno institucionalno varstvo.
(6) Tujec iz prvega in drugega odstavka tega člena ima
enak obseg pravic kot tujec, ki mu je dovoljeno zadrževanje.
Osnovna oskrba tujca se v tem primeru zagotavlja v centru
in ne na način, kot je določeno v drugem odstavku 75. člena
tega zakona.
(7) V času omejitve gibanja se tujca redno obvešča o
pravilih bivanja v centru ter o njegovih pravicah in obveznostih.
(8) Čas bivanja tujca izven centra brez dovoljenja za izhod
iz centra in čas bivanja v priporu, zaporu ali v postopku mednarodne zaščite, se ne šteje v čas nastanitve v centru.
(9) Med bivanjem v centru je gibanje tujca omejeno na
območje centra, kjer mora tujec upoštevati pravila bivanja v
centru. Tujcu se izjemoma lahko dovoli gibanje zunaj območja
centra. Pogoje in način dovolitve gibanja zunaj območja centra
določajo pravila bivanja.
76.a člen
(pravila bivanja v centru)
(1) Za zagotavljanje discipline in reda so tujci dolžni spoštovati pravila bivanja v centru ter navodila pristojnih delavcev
centra.
(2) Delavci centra lahko tujcem nalagajo naloge in aktivnosti za izvajanje tedenskega programa dela ter druge naloge z
namenom uresničevanja dolžnosti in pravic, ki izhajajo iz pravil
bivanja v centru.
(3) Tujci so dolžni opustiti vse aktivnosti, ki bi lahko ogrozile varnost, red in mir v centru ter skrbeti za korekten in strpen
medsebojni odnos in odnos do delavcev centra.
(4) Pravila bivanja v centru predpiše minister, pristojen za
notranje zadeve.
76.b člen
(kršitev pravil bivanja v centru)
(1) Kršitve pravil bivanja so lažje in težje.
(2) Lažje kršitve so:
– spreminjanje razporeda opreme po sobah in premeščanje inventarja iz enega v drug prostor,
– pisanje in lepljenje po stenah, vratih in oknih,
– uporaba lastnih električnih aparatov brez dovoljenja,
– vnos in uporaba vžigalnikov in ostalih predmetov,
s katerimi se lahko zaneti ogenj,
– nošenje hrane in jedilnega pribora iz jedilnice,
– kajenje v sobah in skupnih prostorih centra,
– namerno uničevanje drobnega inventarja centra,
– uporaba mobilnih telefonov brez dovoljenja,
– motenje nočnega miru.
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(3) Težje kršitve so:
– izražanje rasne, verske, nacionalne, spolne, politične ali
druge nestrpnosti v kakršnikoli obliki,
– žaljiv ali nasilen odnos do sostanovalcev, zaposlenih in
obiskovalcev,
– vnos in uživanje alkoholnih pijač ter drugih opojnih
snovi,
– vnos nevarnih predmetov ter lahko vnetljivih snovi,
– neizpolnitev ukaza uradnih oseb, ki bi povzročila hujše
motnje v delovanju centra,
– fizični napad na drugega nastanjenega tujca, delavca
centra ali obiskovalca centra,
– izdelovanje ali vnašanje predmetov, primernih za napad,
pobeg ali za storitev kaznivega dejanja,
– samovoljna zapustitev centra,
– zloraba dodeljenih ugodnosti,
– naklepna kršitev predpisov o varstvu pred požarom,
eksplozijo ali drugimi naravnimi nesrečami,
– povzročitev večje materialne škode, če je povzročena
naklepno ali iz hude malomarnosti,
– ponavljanje lažjih kršitev pravil bivanja,
– prisiljevanje, izvajanje psihičnih in fizičnih oblik pritiska
nad drugimi tujci v centru in napeljevanje k temu.
76.c člen
(ukrepi ob kršitvah pravil bivanja v centru)
(1) Za lažje kršitve pravil bivanja se s strani vodje centra
ali osebe, ki jo ta pooblasti tujcu izreče opozorilo.
(2) V primeru, da tujec z lažjimi kršitvami nadaljuje lahko
vodja centra ali oseba, ki jo ta pooblastil tujcu:
– omeji uveljavljanje pravic iz pravil bivanja v centru;
– začasno, največ za en mesece, ukine možnost izdaje
dovoljenja za izhod iz centra;
– začasno, največ za en mesec, ukine možnost izreka
milejšega ukrepa na podlagi 81. člena tega zakona.
(3) Za težje kršitve hišnega reda se tujcu izreče ukrep iz
druge alineje drugega odstavka 77. člena tega zakona.
77. člen
(strožji policijski nadzor)
(1) Zoper tujca iz prejšnjega člena se lahko v centru odredi bivanje pod strožjim policijskim nadzorom.
(2) Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom odredi policija z odločbo, če:
– se je tujec že poskušal izogniti odstranitvi s pobegom ali
se je aktivno upiral odstranitvi,
– je tujec kršil pravila bivanja v centru ali ne upošteva
zakonitih odredb in navodil pooblaščenih oseb,
– če je iz dejanskih okoliščin in ravnanja tujca razvidno,
da se namerava izogniti odstranitvi.
(3) Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom se tujcu odredi za čas, ki je nujno potreben za njegovo odstranitev, vendar
ne več kot za šest mesecev.
(4) Strožji policijski nadzor pomeni omejitev gibanja na
prostore centra, v skladu s hišnim redom centra.
78. člen
(postopek v zvezi z omejitvijo gibanja)
(1) Nastanitev tujca v center ali izven centra in bivanje pod
strožjim policijskim nadzorom odredi policija z odločbo. Zoper
odločbo o nastanitvi in odločbo o odreditvi bivanja pod strožjim
policijskim nadzorom ima tujec pravico do vložitve tožbe na
upravno sodišče v treh dneh po vročitvi odločbe.
(2) Tožba ne zadrži izvršitve odločbe.
(3) O tožbi mora upravno sodišče odločiti v šestih dneh.
(4) Tujcu, ki mu je omejeno gibanje v centru, se omogoči
vzpostaviti stik z zakonitim zastopnikom, družinskimi člani,
skrbnikom in pristojnimi konzularnimi organi.
(5) Predstavniki nevladnih in mednarodnih organizacij
imajo možnost obiskovati center in tam nastanjene tujce, upo-
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števajoč določila hišnega reda. Tujca, ki je nastanjen v centru,
se seznani o možnostih stika s predstavniki nevladnih in mednarodnih organizacij.
79. člen
(postopek v zvezi s podaljšanjem omejitve gibanja)
(1) Če tujca iz objektivnih razlogov tudi po poteku šestih
mesecev ni mogoče odstraniti iz države, lahko policija z odločbo:
– zaradi nesodelovanja tujca v postopku odstranitve ali
zamud pri pridobivanju potrebne dokumentacije iz tretjih držav,
ali če je postopek ugotavljanja istovetnosti še v teku, nastanitev
v centru oziroma bivanje pod strožjim policijskim nadzorom
podaljša za nadaljnjih šest mesecev, če je realno pričakovati,
da bo mogoče tujca v tem času odstraniti,
– tujcu do odstranitve določi drug kraj bivanja izven centra, pri čemer mora tujec upoštevati pravila bivanja izven centra, sicer ga lahko ponovno nastani v center.
(2) Zoper odločbo o podaljšanju omejitve gibanja je mogoče vložiti tožbo na upravno sodišče, ki o tožbi odloči v osmih
dneh. Tožba ne zadrži izvršitve odločbe o podaljšanju omejitve
gibanja.
79.a člen
(preizkus utemeljenosti omejitve gibanja v centru)
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve po uradni
dolžnosti pred iztekom treh mesecev od odreditve omejitve
gibanja v centru, preveri utemeljenost omejitve gibanja po
78. členu tega zakona. V primeru, da ugotovi, da razlogi za
omejitev gibanja niso več podani, policiji naloži, da tujca nemudoma izpusti iz centra.
(2) V primeru omejitve gibanja po prejšnjem členu, ki je
daljše od treh mesecev, preizkus utemeljenosti omejitve gibanja po uradni dolžnosti pred iztekom treh mesecev od določitve
omejitve gibanja opravi upravno sodišče. V primeru, da sodišče
ugotovi, da razlogi za omejitev gibanja niso več podani, policiji
naloži, da tujca nemudoma izpusti iz centra.
(3) Policija ministrstvu oziroma sodišču dokumentacijo o
postopkih v okviru vračanja tujca posreduje petnajst dni pred
iztekom vsakokratnega preizkusnega obdobja. Poleg dokumentacije policija pristojnemu organu poda tudi svoje mnenje o
upravičenih pričakovanjih glede uspešnosti vračanja in sporoči
druge pomembne okoliščine.
(4) Ministrstvo oziroma sodišče policiji in tujcu posreduje
svojo odločitev najkasneje en dan pred iztekom preizkusnega
obdobja. V postopku preizkusa lahko predstavniki ministrstva
po potrebi obiščejo tujca v centru, z njim opravijo razgovor ter
opravijo razgovor tudi z uslužbenci centra in policisti, ki so sodelovali v postopku s tujcem. Upravno sodišče lahko zahteva
udeležbo tujca in drugih oseb iz prejšnjega stavka na glavni
obravnavi.
(5) Zoper ugotovitev ministrstva, da je omejitev gibanja
še vedno utemeljena ima tujec pravico vložitve tožbe v upravnem sporu. Zoper odločitev upravnega sodišča, da je omejitev
gibanja še vedno utemeljena, ima tujec pravico do pritožbe na
Upravno sodišče Republike Slovenije. V pritožbi lahko navaja
nova dejstva in priloži nove dokaze.
80. člen
(posebne okoliščine)
(1) Če je v postopku odstranitve iz države izredno veliko
število tujcev, zaradi česar so presežene zmogljivosti centra
ali organov, pristojnih za izvajanje postopkov v zvezi z omejitvijo gibanja, se lahko v času takih posebnih okoliščin tujcem
omeji gibanje ne glede na določbo prvega in tretjega odstavka
76. člena tega zakona.
(2) V času posebnih okoliščin iz prejšnjega odstavka, se
za odločitev o pritožbi in tožbi zoper odločbo o nastanitvi, ne
upošteva rok, določen v prvem in tretjem odstavku 78. člena
tega zakona.
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(3) O nastanku in prenehanju posebnih okoliščin, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, obvesti Evropsko komisijo.
81. člen
(milejši ukrepi)
(1) Policija lahko po uradni dolžnosti ali na prošnjo tujca
obvezno nastanitev tujca v centru nadomesti z milejšimi ukrepi, če se lahko tudi na tak način zagotovi odstranitev tujca iz
države
(2) Policija lahko, na podlagi prejšnjega odstavka, tujcu
z odločbo dovoli bivanje izven centra, pri čemer mu lahko tudi
določi kraj bivanja.
(3) V primeru ukrepa iz prejšnjega odstavka lahko policija
tujcu z odločbo omeji gibanje samo na kraj bivanja in mu določi
obveznost rednega javljanja najbližji policijski postaji.
(4) Zoper odločbo, s katero ni ugodeno tujčevi prošnji za
uporabo milejšega ukrepa, pritožba ni dovoljena.
82. člen
(postopek z mladoletnimi tujci)
(1) V primeru odstranitve mladoletnega tujca brez spremstva staršev ali drugih zakonitih zastopnikov, ki nezakonito
prebiva v Republiki Sloveniji, policija takoj obvesti center za
socialno delo, ki mora mladoletnemu tujcu nemudoma postaviti
skrbnika za posebni primer. Policija izda odločbo o vrnitvi mladoletnemu tujcu brez spremstva, ko skrbnik za posebni primer
po skrbni preučitvi vseh okoliščin ugotovi, da je to v najboljšem
interesu mladoletnega tujca.
(2) Mladoletnega tujca iz prejšnjega odstavka se ne sme
odstraniti v matično državo ali v tretjo državo, ki ga je pripravljena sprejeti, dokler mu tam ni zagotovljen sprejem. Pred
odstranitvijo se je potrebno prepričati, da bo mladoletni tujec
vrnjen članu družine, izbranemu skrbniku ali ustreznim sprejemnim centrom v državi vrnitve. V nobenem primeru pa se
mladoletnega tujca brez spremstva ne sme odstraniti v nasprotju s Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, spremenjeno s Protokoli 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
konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic (Uradni list RS –
MP, št. 26/99). Do odstranitve se mladoletnemu tujcu dovoli
zadrževanje v skladu z določbami tega zakona.
(3) Mladoletnega tujca in družino z mladoletnim tujcem se
v dogovoru s skrbnikom za posebni primer nastani v primernih
ustanovah za nastanitev mladoletnih oseb, kjer mu bodo zagotovljene pravice iz prejšnjega odstavka. Če to ni možno, se
mladoletnega tujca brez spremstva in družino z mladoletnim
tujcem nastani v center.
(4) Mladoletnemu tujcu, ki je nastanjen v centru, se v prostem času omogoči ukvarjanje z dejavnostmi, vključno z igrami
in rekreacijskimi dejavnostmi, primernimi njegovi starosti.
(5) Kadar identiteta mladoletnega tujca ni potrjena in
obstaja dvom, da gre za mladoletno osebo, lahko policija ugotavlja starost osebe s pomočjo izvedencev. Na podlagi mnenja
izvedenca policija o starosti osebe izda ugotovitveno odločbo.
Zoper ugotovitveno odločbo se lahko tujec pritoži v roku osmih
dni od vročitve odločbe. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve.
(6) Strožji policijski nadzor se za mladoletnega tujca 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.
83. člen
(prenehanje nastanitve v centru)
(1) Nastanitev tujca v centru preneha, ko prenehajo razlogi zanjo oziroma, ko je dosežen njen namen.
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(2) Policija lahko z odločbo, s katero dovoli tujcu zadrževanje v Republiki Sloveniji, namesto nastanitve v centru, določi
kraj bivanja na določenem naslovu.
(3) Nastanitev v centru lahko preneha tudi na prošnjo
tujca, če policija ugotovi, da so podani pogoji za milejše ukrepe
po tem zakonu.
84. člen
(stroški odstranitve)
(1) Tujec iz prvega odstavka 76. člena tega zakona, ki ima
lastna sredstva, je dolžan sam kriti stroške svojega preživljanja
in nastanitve ter stroške odstranitve do višine lastnih sredstev.
(2) Tujec iz prejšnjega odstavka, ki je nastanjen v centru, je dolžan lastna sredstva ob nastanitvi deponirati. Zaradi
zadovoljevanja nujnih osebnih potreb, tujec lahko zaprosi za
vračilo dela deponiranih lastnih sredstev. Znesek posameznega vračila se določi ob upoštevanju razumnih potreb tujca,
navedenih v zaprosilu.
(3) Če tujec nima sredstev, se stroški iz prvega odstavka
tega člena plačajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(4) 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.
(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom
podrobneje predpiše pogoje in postopek deponiranja lastnih
sredstev in vračila teh sredstev tujcu.
VII. POGLAVJE
POSTOPEK IN ORGANI
85. člen
(uporaba zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
V postopkih po tem zakonu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če s tem zakonom ni
drugače določeno.
86. člen
(organi)
(1) Diplomatska predstavništva in konzulati Republike
Slovenije v tujini in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve,
so pristojni za vodenje in odločanje v postopkih v zvezi z
izdajo, razveljavitvijo, podaljšanjem in preklicem vizumov za
kratkoročno in dolgoročno bivanje, za označitev razveljavitve
oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje, izdanega v obliki
nalepke v tujčevo potno listino ter odvzem dovoljenja za prebivanje, izdanega v obliki samostojne listine, katerega veljavnost
je prenehala.
(2) Za ukrepe in odločitve ter postopke v zvezi s prebivanjem 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 za kratkoročno bivanje
na meji, razveljavitev in preklic vizuma, označitev razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje, izdanega
v obliki nalepke v tujčevo potno listino, odvzem dovoljenja za
prebivanje, izdanega v obliki samostojne listine, katerega veljavnost je prenehala, za izvajanje ukrepov iz VI. poglavja tega
zakona in za druge ukrepe in odločitve v zvezi s tujci na meji
ali v državi, ki jih določa zakon, ter za izvajanje nadzorstva nad
izvrševanjem določb tega zakona, katerih kršitve so določene
kot prekrški.
(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, opravlja
upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na migracijsko
politiko, vstop, zapustitev in prebivanje tujcev v državi, odloča
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o pritožbah zoper odločbe izdane na prvi stopnji in sprejema
ukrepe v zvezi s tujci, kadar je tako določeno z zakonom ter je
pristojno za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje iz tretjega
odstavka 51. člena tega zakona.
(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka sodeluje z drugimi ministrstvi,
organi in službami, tako da usmerja in usklajuje njihovo delo.
Zaradi zagotovitve povezanega in usklajenega opravljanja zadev 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.
87. 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 prejšnjega
člena, odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) O pritožbah zoper odločbe in sklepe, ki so jih na prvi
stopnji izdala diplomatska predstavništva in konzulati Republike Slovenije v tujini, odloča ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve.
(3) Zoper odločbe in sklepe, ki jih je na prvi stopnji izdal
organ iz drugega odstavka prejšnjega člena glede izdaje enotnega dovoljenja po 37., 37.a, 37.b, 39., 41., 45., 45.a, 45.b,
45.c, 45.d, 46. in 48. členu tega zakona in pisne odobritve
po 37. in 39. členu tega zakona, ni dovoljena pritožba, je pa
dovoljen upravni spor.
(4) Pritožba v zadevah izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji je dovoljena le v primerih,
če tujec uveljavlja svojo pravico do izdaje dovoljenja po 38.,
44., 47. in 48. členu tega zakona.
88. člen
(postopek v diplomatskih predstavništvih in konzulatih
Republike Slovenije v tujini)
(1) Tujec mora prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje priložiti vsa dokazila in listine o izpolnjevanju
pogojev iz tretjega in četrtega odstavka 33. člena tega zakona,
ter v postopku predložiti fotografijo predpisane velikosti, ki kaže
pravo podobo tujca ter dati dva prstna odtisa za njun digitalni
zajem.
(2) V primeru, da upravna enota zahteva dopolnitev prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje ali
zaslišanje tujca, diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini o tem pošlje poziv tujcu v pisni obliki.
(3) Diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike
Slovenije v tujini vroči tujcu izdano prvo dovoljenje za začasno
prebivanje osebno. K vročitvi tujca povabi na način, kot ga določa prejšnji odstavek. Tujec ob vročitvi podpiše vročilnico, ki
jo diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije
posreduje upravni enoti, ki je dovoljenje za prebivanje izdala.
(4) Odločbo o zavrnitvi izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju
prošnje, izdan v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno
prebivanje, diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike
Slovenije v tujini vroči tujcu osebno pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ali po pošti, v skladu s predpisi države, v
kateri je diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije, ki urejajo poštne storitve, in sicer na način, ki omogoča
potrditev prejema. Če vročitve na takšen način ni mogoče opraviti, se odločba ali sklep objavi na oglasni deski diplomatskega
predstavništva ali konzulata Republike Slovenije in na enotnem
državnem portalu e-uprava v skladu z določbami zakona, ki
ureja splošni upravni postopek.
89. člen
(sodelovanje med organi)
(1) Organi, določeni v 86. členu tega zakona, so pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti dolžni medsebojno sodelovati,
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si nuditi pravno pomoč ter brezplačno posredovati potrebne
osebne in druge podatke ter informacije za opravljanje pristojnosti po tem zakonu.
(2) Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil v Republiki Sloveniji morajo
v zadevah in vprašanjih, ki se nanašajo na vstop, prebivanje,
izstop tujcev, ter v 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 podatkov ter informacij za opravljanje pristojnosti po tem zakonu.
(3) 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
organa, kjer je navedena ustrezna pravna podlaga ter ustrezna
številka ali druga oznaka zadeve, katero organ obravnava.
90. 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 pomembna za postopek, ter se odzivati vabilom pristojnih organov. Pristojni organ lahko tujcu postavi primeren rok, v katerem mora
predložiti zahtevane listine, potrdila oziroma druge dokaze,
sicer jih ni dolžan upoštevati.
(2) Tujec, nastanjen v centru, mora poleg spoštovanja
obveznosti iz prejšnjega odstavka, sodelovati s policijo, diplomatskimi predstavništvi in konzulati pri ugotavljanju njegove
istovetnosti.
(3) Če je bil postopek po tem zakonu uveden na zahtevo
ali prošnjo tujca oziroma njegovega delodajalca 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 postopka oziroma, če se iz opustitve teh dejanj
da sklepati, da ni več zainteresiran za nadaljevanje postopka.
(4) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za državljane
EU, njihove družinske člane in družinske člane slovenskih
državljanov.
91. 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 potrdila o prijavi prebivanja mora pristojni organ odločiti čimprej,
najpozneje pa v 30 dneh od prejema popolne prošnje. Kadar
mora pristojni organ zaradi ugotovitve obstoja razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja ali potrdila izvesti poseben ugotovitveni
postopek, mora o prošnji odločiti najpozneje v 60 dneh.
92. člen
(dolžnost obveščanja)
(1) Državni in drugi organi in organizacije morajo brez
odlašanja obvestiti policijo o tujcu, ki nezakonito prebiva v
Republiki Sloveniji in upravno enoto, na območju katere tujec
prebiva, o tujcu, za katerega je podan razlog za odpoved
prebivanja.
(2) Sodišče, ki tujcu izreče pravnomočno stransko kazen
ali stransko sankcijo izgona tujca iz države, in sodišče, ki je
tujcu izreklo sodbo, katere pravna posledica je prenehanje
pravice do prebivanja ali razlog za odpoved prebivanja, o tem
nemudoma obvesti policijo in upravno enoto, na območju katere tujec prebiva, če ima tujec v Republiki Sloveniji dovoljenje
za prebivanje.
(3) Zavod za izvrševanje kazenskih sankcij pred izpustitvijo na prostost v Republiki Sloveniji nezakonito prebivajočega
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tujca ali tujca, ki ga je potrebno odstraniti iz države, obvesti
policijo in ji ga preda v postopek.
(4) Subjekt gostitelj in oseba, premeščena znotraj gospodarske družbe, morata o spremembah, ki vplivajo na pogoje, na
podlagi katerih je bila premestitev odobrena, obvestiti pristojni
organ v Republiki Sloveniji v roku desetih dni od nastanka
sprememb.
VIII. POGLAVJE
OBDELAVA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
TER IZKAZOVANJE ISTOVETNOSTI TUJCA
93. člen
(obdelava osebnih podatkov)
(1) Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, lahko, zaradi izvajanja tega in drugih zakonov v zvezi s tujci, obdelujejo
osebne podatke o tujcih, na katere se osebni podatki nanašajo.
(2) Organi iz prejšnjega odstavka lahko obdelujejo osebne podatke o tujcu, ki jih pridobijo tudi brez sodelovanja tujca,
na katerega se osebni podatki nanašajo, pri drugih organih in
organizacijah ter pri drugih organih, če je to:
– v interesu tujca, na katerega se osebni podatki nanašajo
in je ta za to dal svojo privolitev;
– z zakonom dovoljeno.
(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.
94. člen
(pravice tujca v zvezi z osebnimi podatki)
Poleg pravic, ki jih ima tujec glede varstva osebnih podatkov na podlagi zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov
in drugih predpisov, ima pravico, da preveri točnost osebnih
podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje ali vizum, in
pravico zahtevati njihovo spremembo ali izbris, če je to potrebno, kot to določa zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
95. člen
(ugotavljanje istovetnosti tujca)
Policija lahko tudi proti volji tujca ugotavlja njegovo istovetnost, če:
– je nameščen v centru;
– mu je bilo odpovedano prebivanje v Republiki Sloveniji
ali izrečena prepoved vstopa v državo;
– obstaja sum, da zanj, pod drugim osebnim 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 poskušal vstopiti ali je vstopil v državo s ponarejeno
oziroma tujo potno listino in
– obstajajo drugi razlogi, določeni z zakonom.
96. 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 določeno.
(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.
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97. 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 ugotoviti njegovo istovetnost.
(2) Na zahtevo policista mora tujec izročiti listino, s katero izkaže svojo istovetnost na način, določen v prejšnjem
odstavku.
(3) Na zahtevo policista mora tujec pokazati tudi dovoljenje, 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, izdanega v obliki samostojne listine, 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, izdanega v
obliki samostojne listine, mora to takoj naznaniti najbližjemu
organu Republike Slovenije v tujini, pristojnemu za diplomatsko
konzularne zadeve.
IX. POGLAVJE
POTNE IN DRUGE LISTINE TER DOVOLJENJA
98. 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
države, katere državljan je.
(2) Potni list za tujca se lahko izda tudi drugemu tujcu,
ki nima veljavne potne listine, če so za to upravičeni razlogi.
(3) Prošnjo za izdajo potnega lista za tujca vloži tujec
osebno pri upravni enoti. Prošnjo lahko vloži tujec, ki je dopolnil
18 let, in tudi tujec, ki še ni star 18 let, če je sklenil zakonsko
zvezo.
(4) Za tujca, mlajšega od 18 let, oziroma tujca, ki ni poslovno sposoben, prošnjo za izdajo potnega lista za tujca vloži
njegov zakoniti zastopnik.
(5) Za namen vstopa družinskega člana osebe s priznanim statusom begunca ali subsidiarne zaščite v Republiki
Sloveniji, ki mu je v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za
prebivanje za družinskega člana in nima veljavne potne listine,
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda potni list za tujca
brez dveh prstnih odtisov in podpisa družinskega člana osebe
s priznanim statusom begunca oziroma subsidiarne zaščite v
Republiki Sloveniji z veljavnostjo do 90 dni.
(6) Potni list za tujca z veljavnostjo do 90 dni se za potrebe preselitve izda tudi tujcu iz 73. člena Zakona o mednarodni
zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo).
Pristojni organ za izdajo potnega lista iz prejšnjega stavka je
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(7) 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.
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99. člen
(veljavnost potnega lista za tujca)
(1) Potni list za tujca se lahko izda z veljavnostjo do dveh
let, razen če:
– tujec zaprosi za potni list s krajšo veljavnostjo ali
– če je za namen, zaradi katerega je bil izdan, zadostna
tudi krajša veljavnost.
(2) Potni list za tujca, ki je v državi, izda upravna enota,
na območju katere namerava tujec prebivati oziroma upravna
enota, na območju katere tujec prebiva, za tujca, ki je v tujini,
pa diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije
v tujini.
100. člen
(zavrnitev izdaje potnega lista za tujca in njegov odvzem)
(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) Pristojni organ obstoj razloga za zavrnitev izdaje potnega lista za tujca iz četrte alinee prejšnjega odstavka ugotavlja na podlagi podatkov iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o
zapadlih neplačanih davčnih obveznostih ter so označeni kot
davčna tajnost. Pristojni organ mora podatke, ki so davčna
tajnost, varovati v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
Podatke iz navedenih evidenc lahko pristojni organ pridobi po
uradni dolžnosti.
(3) Tujcu se potni list za tujca odvzame, če:
– se ugotovijo razlogi iz prejšnjega odstavka;
– v njem manjka fotografija ali če ni več mogoče ugotoviti
tujčeve istovetnosti;
– je potni list ponarejen, nepopoln ali drugače poškodovan.
(4) Potni list za tujca se odvzame z odločbo, zoper katero
se tujec lahko pritoži v roku treh dni. Pritožba ne zadrži izvršitve
odločbe.
(5) Tujec mora potni list za tujca vrniti, če pridobi državljanstvo 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.
101. člen
(pogrešitev potnega lista za tujca)
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu:
pogrešitev) potnega lista za tujca v Republiki Sloveniji mora tujec takoj, če to ni mogoče pa najpozneje v osmih dneh, ko izve
za pogrešitev, naznaniti katerikoli upravni enoti, ki o pogrešitvi
obvesti upravno enoto, ki je potni list izdala, če je potni list izdalo diplomatsko predstavništvo ali konzulat 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, ko izve za
pogrešitev, naznaniti najbližjemu diplomatskem predstavništvu
ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, ki o pogrešitvi obvesti
upravno enoto, ki je potni list za tujca izdala.
(3) V naznanitvi pogrešitve mora tujec navesti tudi resnične podatke o okoliščinah pogrešitve potnega lista za tujca.
102. člen
(način izdaje, vsebina in oblika dovoljenja za prebivanje
za državljane Švicarske konfederacije in njihove
družinske člane)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje, izdano državljanu
Švicarske konfederacije in njegovemu družinskemu članu na
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podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami 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:
– vrsti dovoljenja,
– roku veljavnosti in
– priimek in ime, državljanstvo, spol in datum rojstva osebe, kateri je dovoljenje izdano.
(3) Način izdaje, vsebino in obliko dovoljenja za prebivanje ter način označitve prenehanja predpiše minister, pristojen
za notranje zadeve.
103. člen
(izkaznica o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji)
(1) Tujcu, kateremu je dovoljeno zadrževanje v Republiki
Sloveniji, policija po uradni dolžnosti izda izkaznico o dovolitvi
zadrževanja v Republiki Sloveniji.
(2) Izkaznica o dovolitvi zadrževanja mora vsebovati fotografijo osebe, ki ji je bila izkaznica izdana, in podatke o:
– številki in datumu izdaje odločbe o dovolitvi zadrževanja,
– trajanju dovoljenega zadrževanja,
– datumu in kraju izdaje,
– priimku in imenu, državljanstvu, spolu, datum rojstva in
naslovu začasnega kraja prebivanja osebe, ki ji je izkaznica
izdana.
(3) Obliko in vsebino izkaznice o dovolitvi zadrževanja ter
postopek izdaje predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
104. člen
(izdaja dovoljenja za prebivanje in potnega lista za tujce)
(1) Izvajalec, ki ga izbere v skladu s predpisi, ki urejajo
javna naročila, minister, pristojen za notranje zadeve, izdeluje
in personalizira dovoljenje za prebivanje in potni list za tujca v
skladu s sklenjeno pogodbo med ministrstvom, pristojnim za
notranje zadeve in izvajalcem.
(2) Osebne podatke iz 111. in 113. člena tega zakona
sme izvajalec uporabljati za izdelavo dovoljenja 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.
(3) Izvajalec iz prejšnjega odstavka mora osebam, določenim s pogodbo iz prvega odstavka tega člena, omogočiti
pregled vse dokumentacije, ki se nanaša na postopke izdelave,
personalizacije in skladiščenja obrazcev dovoljenja za prebivanje in potnega lista za tujca in pregled prostorov, v katerih
poteka njihova izdelava, personalizacija in skladiščenje. Naloge, ki so vezane na izdelavo, personalizacijo ter skladiščenje,
opravljajo za to določene osebe v skladu s pogodbo iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Uradna oseba iz prejšnjega odstavka ima pri opravljanju nadzora pravico in dolžnost:
– odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izdelavi, personalizaciji in skladiščenju odpravijo v
roku, ki ga določi;
– odrediti, da oseba, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev, vendar ne izpolnjuje pogojev
določenih s pogodbo, preneha opravljati te naloge in da se jo
nadomesti z osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje;
– obvestiti organ, pristojen za varstvo osebnih podatkov,
če ugotovi, da se osebni podatki uporabljajo v nasprotju z določbami tega zakona;
– začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev
in ministru, pristojnemu za notranje zadeve, predlagati uvedbo postopka za prekinitev pogodbe iz prvega odstavka tega
člena za izdelavo in personalizacijo obrazcev, če ugotovi, da
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nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz prve alinee niso bile odpravljene v določenem roku ali da izvajalec ni sposoben opravljati
poverjenih nalog.
(5) Prenos dovoljenja za prebivanje in potnega lista za tujca med izvajalcem iz prvega odstavka tega člena in pristojnim
organom oziroma ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve,
izvaja podjetje ali organizacija, registrirana za prenos poštnih
pošiljk, v skladu s pogodbo, sklenjeno z izvajalcem iz prvega
odstavka tega člena in zakonom, ki ureja poštne storitve, na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.
X. POGLAVJE
VKLJUČEVANJE TUJCEV
105. člen
(splošna določba)
(1) Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev
tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje ali
potrdilo o prijavi prebivanja, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije.
(2) Državni in drugi organi, organizacije in združenja
s svojim delovanjem zagotavljajo zaščito pred kakršno koli
diskriminacijo na podlagi rasnega, verskega, nacionalnega,
etničnega ali drugega razlikovanja tujcev.
(3) Pristojna ministrstva pri izvajanju nalog vključevanja
sodelujejo med seboj in z domačimi in mednarodnimi strokovnimi organizacijami, organi drugih držav in drugimi izvajalci nalog
ter usklajujejo dejavnosti za hitrejše vključevanje tujcev, ki niso
državljani EU, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje
oziroma izobraževalni sistem Republike Slovenije. Za usklajevanje in koordinacijo nalog vključevanja tujcev je pristojno
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zagotavlja
informacije, ki so potrebne tujcem za njihovo vključevanje v
slovensko družbo, zlasti glede njihovih pravic in dolžnosti.
(5) Vključevanje tujcev v sistem vzgoje in izobraževanja
Republike Slovenije se izvaja v skladu z zakoni, ki urejajo
področje šolstva.

Uradni list Republike Slovenije
Republiki Sloveniji, so vključeni v redni izobraževalni program
v Republiki Sloveniji, ki poteka v slovenskem jeziku, ali so že
pridobili potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenskega jezika na vsaj osnovni ravni. Do programa spoznavanje
slovenske družbe niso upravičeni tujci, ki so končali šolanje na
katerikoli stopnji v Republiki Sloveniji.
(4) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi načine in
obseg zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev,
ki niso državljani EU.
107. člen
(pristojnost)
(1) Za izvajanje programov učenja slovenskega jezika,
spoznavanja slovenske družbe in informiranja tujcev, ki niso
državljani EU, je pristojno ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.
(2) Za pripravo programov učenja slovenskega jezika in
spoznavanja slovenske družbe je pristojno ministrstvo, pristojno za šolstvo.
(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za kulturo, zagotavlja programe
za spodbujanje medsebojnega poznavanja in razumevanja.
(4) Za postopke v zvezi z vključevanjem tujcev v Republiki
Sloveniji so na prvi stopnji pristojne upravne enote, na območju
katerih tujec prebiva.
108. člen
(zagotavljanje finančnih sredstev)
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zagotavlja
sredstva za izvajanje programov učenja slovenskega jezika,
spoznavanja slovenske družbe in informiranje tujcev o programih vključevanja ter skrbi za usklajevanje ukrepov vključevanja.
(2) Ministrstvo, pristojno za šolstvo, zagotavlja sredstva
za pripravo programov učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe.
(3) Ministrstvo, pristojno za kulturo, zagotavlja sredstva za
izvajanje programov kulturnih dejavnosti, ki omogočajo medsebojno spoznavanje in razumevanje manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev z namenom, da se tudi tujcem omogoči
sodelovanje v kulturnem življenju Republike Slovenije.

106. člen
(pomoč pri vključevanju tujcev, ki niso državljani EU)
(1) Tujci, ki niso državljani EU, so upravičeni do programov, ki zagotavljajo hitrejše vključevanje v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije, in sicer do:
– programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja
s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo (v nadaljnjem besedilu: spoznavanje slovenske družbe),
– programov medsebojnega poznavanja in razumevanja
s slovenskimi državljani,
– informiranja v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo.
(2) Do brezplačne udeležbe v programih učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe so upravičeni
tujci, ki niso državljani EU in ki:
– v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za
stalno prebivanje, ter njihovi družinski člani, ki imajo v Republiki
Sloveniji dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve
družine, ne glede na dolžino prebivanja v Republiki Sloveniji in
veljavnost dovoljenja;
– v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za
začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo najmanj enega
leta;
– so družinski člani slovenskih državljanov ali državljanov
EU, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za
prebivanje za družinskega člana, ne glede na dolžino prebivanja in veljavnost dovoljenja.
(3) Do udeležbe v programu učenja slovenskega jezika
niso upravičeni tujci, ki so končali šolanje na katerikoli stopnji v

XI. POGLAVJE
PRIJAVA IN ODJAVA PREBIVALIŠČA
109. člen
(prijava in odjava prebivališča tujca)
Tujec, ki ima dovoljenje za prebivanje ali vizum za dolgoročno bivanje v Republiki Sloveniji, mora pristojnemu organu
prijaviti svoje stalno ali začasno prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča.
XII. POGLAVJE
EVIDENCE
110. 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,
– vizumih,
– potnih listih za tujca,
– tujcih, ki jim je dovoljeno zadrževanje in izkaznicah
o dovolitvi zadrževanja,
– tujcih, nastanjenih v centru,
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– izrečenih stranskih sankcijah izgona tujca iz države,
– tujcih, ki jim je določena prepoved vstopa v državo,
– odpovedih prebivanja tujcu,
– zadržkih za izdajo potnega lista za tujca,
– 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,
– izdanih odločbah o vrnitvi,
– vrnjenih in odstranjenih tujcih,
– overitvah garantnih pisem in
– udeležbi tujcev v programih vključevanja.
(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, upravlja
evidence iz pete, šeste, sedme, osme, enajste, dvanajste,
štirinajste in sedemnajste alinee prejšnjega odstavka, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi podatke iz ostalih evidenc iz
prejšnjega odstavka.
(3) Pristojni organ upravlja evidence iz prve, druge, četrte,
devete, desete in šestnajste alinee prvega odstavka tega člena, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi podatke iz ostalih
evidenc iz prvega odstavka tega člena.
(4) Organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno
mejo, upravlja evidenco iz tretje, trinajste, in petnajste alinee
prvega odstavka tega člena, pri svojem delu pa lahko uporablja
tudi podatke iz ostalih evidenc iz prvega odstavka tega člena.
(5) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, oziroma diplomatska predstavništva in konzulati, upravljajo evidenco iz
tretje alinee prvega odstavka tega člena, pri svojem delu pa
lahko uporablja tudi podatke iz ostalih evidenc iz prvega odstavka tega člena.
(6) Organi iz tretjega odstavka tega člena morajo podatke iz prvega in drugega odstavka 111. člena tega zakona in
podatke iz evidence o odpovedih prebivanja tujcu, določene
v prvem in drugem odstavku 114. člena tega zakona posredovati ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, ki upravlja
centralno evidenco o dovoljenjih za prebivanje in odpovedih
prebivanja tujcu (Register tujcev). Organi iz tretjega in petega
odstavka tega člena morajo podatke iz prvega in drugega odstavka 113. člena tega zakona in podatke iz četrtega odstavka
114. člena tega zakona posredovati ministrstvu, pristojnemu za
notranje zadeve, ki upravlja centralno evidenco o potnih listih
za tujca in zadržkih za izdajo potnega lista za tujca (Evidenca
potnih listin).
(7) V evidenci iz tretje alinee prvega odstavka tega člena
upravlja pristojni organ poleg podatkov iz prvega in drugega
odstavka 112. člena tega zakona tudi podatke iz zadnje alinee
prvega odstavka 27. člena tega zakona.
(8) V evidenci iz četrte alinee prvega odstavka tega člena
upravlja pristojni organ podatke iz prvega in drugega odstavka
113. člena tega zakona.
(9) Pristojni organ lahko podatke iz evidence o udeležbi
tujcev na tečajih slovenskega jezika uporablja v postopkih
pridobitve državljanstva Republike Slovenije.
(10) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in pristojni
organ iz tretjega odstavka tega člena iz evidenc Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za namene, določene v prvem
odstavku tega člena, brezplačno pridobiva podatke o odločitvah v postopkih podaje soglasja k izdaji enotnega dovoljenja
in pisne odobritve, podatke o odločitvah v postopkih izdaje
delovnih dovoljenj ter podatke o umaknjenih soglasjih k izdaji
enotnega dovoljenja in pisne odobritve ter podatke o delovnih
dovoljenjih, ki so prenehala (priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, strokovna izobrazba in poklic,
naziv službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki
je izdala odločitev, številka zadeve, vrsta soglasja ali delovnega
dovoljenja, datum vloge, vrsta odločitve, podlaga za podajo
soglasja ali izdajo delovnega dovoljenja, številka soglasja ali
delovnega dovoljenja, številka sklepa ali odločbe, izdane v postopku podaje soglasja ali izdaje delovnega dovoljenja, začetek
in konec veljavnosti delovnega dovoljenja, lokacija dela, naziv
delodajalca, matična številka delodajalca, sedež delodajalca,
podatek o vloženi pritožbi, datum pritožbe, podatek o novi vlogi
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za izdajo delovnega dovoljenja ali zahtevi za podajo soglasja,
podatek o službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
ki je odločila o prenehanju delovnega dovoljenja ali umiku
soglasja, razlog prenehanja in številka zadeve prenehanja
delovnega dovoljenja, razlog za umik soglasja in številka zadeve umika soglasja). Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
lahko za namen pridobivanja podatkov iz prejšnjega stavka s
povezovalnim znakom EMŠO Register tujcev poveže z zbirko
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki vsebuje podatke, naštete v tem odstavku.
111. člen
(podatki za izdajo dovoljenja za prebivanje)
(1) Tujec je dolžan v prošnji za izdajo dovoljenja za začasno 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 Republiki 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 prošnje.
(2) V prošnji za izdajo modre karte EU, ki se izda na
podlagi soglasja za visokokvalificirano zaposlitev in v prošnji
za izdajo enotnega dovoljenja, ki se izda na podlagi soglasja
pristojnega organa po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev pod pogoji za izdajo dovoljenja za zaposlitev, je potrebno
poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navesti tudi naslednje
podatke:
1. vrsto in stopnjo strokovne izobrazbe tujca ali nacionalno poklicno kvalifikacijo tujca;
2. firmo ali ime delodajalca;
3. sedež ali naslov delodajalca;
4. matično številko delodajalca;
5. davčno številko delodajalca;
6. davčno številko tujca;
7. upravno enoto delovnega mesta;
8. naziv delovnega mesta, za katero se sklepa delovno
razmerje;
9. opis del in nalog delovnega mesta;
10. kodo poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga
bo tujec opravljal;
11. poklicno oziroma strokovno izobrazbo ali nacionalno
poklicno kvalifikacijo, ki se zahteva za zasedbo delovnega
mesta;
12. druga potrebna dodatna znanja, ki se zahtevajo za
zasedbo delovnega mesta (na primer delovne izkušnje, znanje
jezika, računalniška znanja, vozniški izpit).
(3) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja, ki se izda
na podlagi soglasja za zastopnika, ali na podlagi soglasja za
usposabljanje, ki ju izda organ, pristojen po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, in v prošnji za izdajo enotnega
dovoljenja zaradi opravljanja sezonskega dela, ki se izda na
podlagi soglasja za sezonsko delo organa, pristojnega po
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, je potrebno poleg
podatkov iz prvega odstavka navesti tudi podatke iz 1., 2., 3.,
4. in 5. točke prejšnjega odstavka.
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(4) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja, ki se izda na
podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo organa,
pristojnega po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, je
treba poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena navesti tudi
podatke iz 6. točke drugega odstavka tega člena.
(5) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja, ki se izda
na podlagi soglasja za delo organa, pristojnega po zakonu, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev, je potrebno poleg podatkov
iz prvega odstavka navesti tudi naslednje podatke:
1. firmo ali ime naročnika dela;
2. sedež ali naslov naročnika dela;
3. matično številko naročnika dela.
(6) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja za napotene
delavce, ki se izda na podlagi soglasja za napote delavce organa, pristojnega po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev,
je treba poleg podatkov iz prvega odstavka tega člen navesti
tudi naslednje podatke:
1. firmo ali ime tujega delodajalca, ki napotuje delavce in
naročnika storitve;
2. sedež ali naslov tujega delodajalca, ki napotuje delavce
in naročnika storitve;
3. matično številko tujega delodajalca, ki napotuje delavce
in naročnika storitve.
(7) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja zaradi opravljanja dela kot samozaposlena oseba, ki se izda na podlagi
soglasja za samozaposlitev organa, pristojnega po zakonu, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev, je potrebno poleg podatkov
iz prvega odstavka navesti tudi naslednje podatke:
1. ime, naslov, matično in davčno številko tujca, ki je
vpisan v poslovni register za opravljanje samostojne poklicne
dejavnosti;
2. ime, naslov, matično in davčno številko tujca, ki je v poslovnem registru vpisan kot samostojni podjetnik posameznik.
(8) V prošnji za izdajo pisne odobritve zaradi zamenjave
delovnega mesta, zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve
pri dveh ali več delodajalcih, ki se izda na podlagi soglasja k
pisni odobritvi organa, pristojnega po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, je treba poleg podatkov iz prvega odstavka
tega člena ter iz 2., 9., 10., 11. in 12. točke drugega odstavka
tega člena navesti tudi naslednje podatke:
1. delovno mesto pri trenutnem delodajalcu;
2. bodoči delodajalec oziroma delodajalci;
3. delovno mesto pri bodočem delodajalcu;
4. firmo ali ime bodočega delodajalca;
5. sedež ali naslov bodočega delodajalca;
6. matično številko bodočega delodajalca;
7. davčno številko bodočega delodajalca.
(9) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj družbe, ki se izda na podlagi soglasja
za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, organa,
pristojnega po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, je
treba poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena navesti
tudi naslednje podatke:
1. firmo subjekta gostitelja;
2. sedež subjekta gostitelja;
3. matično številko subjekta gostitelja.
(10) 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 njun
digitalni zajem. Tujec, ki prebiva zunaj Republike Slovenije
in vloži prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, da prstne odtise na diplomatskem predstavništvu ali
konzulatu Republike Slovenije v tujini. Fotografija se priloži
v fizični ali digitalni obliki. Fotografija v digitalni obliki se eno
leto hrani na elektronskem odložišču fotografij za osebne dokumente, vzpostavljenim na podlagi zakona, ki ureja osebno
izkaznico in se lahko na prošnjo tujca uporabi tudi za izdajo
druge javne listine s fotografijo, ki jo izda državni organ. Prstni
odtisi v digitalni obliki se hranijo v začasni zbirki prstnih odtisov
za dovoljenja za prebivanje, vzpostavljenim na podlagi tega
zakona, do zaključka postopka izdaje dovoljenja za prebivanje
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na prvi stopnji, vendar največ 60 dni od dneva zajema. 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.
(11) Podatke iz prejšnjega odstavka tega člena je tujec
dolžan dati tudi v primeru, ko zaradi pogrešitve dovoljenja za
prebivanje, izdanega v obliki samostojne listine, prosi za izdajo
nove listine, in v primeru zamenjave dovoljenja za prebivanje,
izdanega v obliki samostojne listine, pred potekom veljavnosti
listine oziroma pred potekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje.
(12) V evidenci o dovoljenjih za začasno prebivanje (evidenca iz prve alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona)
in evidenci o dovoljenjih za stalno prebivanje (evidenca iz druge alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) obdeluje
pristojni organ podatke iz prvega, drugega, tretjega, četrtega,
petega, šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena,
podatke o podobi obraza in prstnih odtisih ter roki in prstu
prstnega odtisa imetnika dovoljenja za prebivanje, zapisanih
v digitalni obliki. V evidencah o dovoljenjih za prebivanje obdeluje pristojni organ tudi podatek o številki, datumu izdaje in
dokončnosti odločbe, veljavnosti in serijski številki dovoljenja,
podatke o prenehanju dovoljenja za prebivanje, podatek o roku
za prostovoljno vrnitev, če je ta določen, ter podatke o ukradenih oziroma pogrešanih dovoljenjih za prebivanje. Evidenca
o dovoljenjih za začasno prebivanje vsebuje tudi podatke o
enotnem dovoljenju, pisni odobritvi, številki, datumu izdaje in
pravnomočnosti pisne odobritve ter podatke o številki, datumu
izdaje in pravnomočnosti razveljavitve pisne odobritve ter podatke o številki, datumu izdaje in pravnomočnosti odločbe, s
katero se zavrne kratkotrajna premestitev.
(13) Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa in odkrivanja ukradenih oziroma pogrešanih dovoljenj za prebivanje
se o ukradenih oziroma pogrešanih dovoljenjih za prebivanje
podatki o pristojnem organu, ki je izdal dovoljenje, datumu izdaje, veljavnosti in serijski številki dovoljenja ter datumu prijave
pogrešitve dovoljenja javno objavijo na enotnem državnem
portalu e-uprava.
(14) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, lahko za
namene izdaje dovoljenja za prebivanje v začasni evidenci
prstnih odtisov obdeluje naslednje osebne podatke:
– ime in priimek;
– datum rojstva;
– državljanstvo;
– vrsta in številka osebnega dokumenta;
– prstne odtise, kot to določa drugi odstavek tega člena;
– datum zajema prstnih odtisov;
– oznaka predstavništva, ki je biometrične podatke zajelo.
Podatki iz te evidence se hranijo do zaključka postopka na prvi
stopnji, vendar največ 60 dni od dneva zajema.
112. člen
(podatki za izdajo vizuma)
(1) Tujec je v prošnji za izdajo vizuma dolžan dati pristojnemu organu naslednje podatke:
1. EMŠO, če mu je določen;
2. priimek in ime;
3. priimek ob rojstvu;
4. rojstni datum (dan, mesec, leto) in kraj rojstva (država,
kraj);
5. spol;
6. državljanstvo;
7. državljanstvo ob rojstvu;
8. zakonski stan;
9. priimek in ime matere in očeta ali priimek in ime zakonitih zastopnikov;
10. podatke o potnem listu (vrsta potnega lista, številka
potnega lista, organ, ki je potni list izdal, datum izdaje potnega
lista, veljavnost potnega lista);
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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 EU, kadar je tujec
njegov družinski član (priimek in ime, rojstni datum, številka
potnega lista ali osebne izkaznice, sorodstveno razmerje z
državljanom EU);
17. naslov bivanja v tujini, elektronski naslov in telefonsko
številko;
18. o serijski številki in veljavnosti vizumov, ki so jih izdale
druge države pogodbenice Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985;
19. o državi pogodbenici Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 kot državi prvega
vstopa v schengensko območje in o državi pogodbenici, v
katero je namenjen;
20. o dovoljenju za vstop v državo, v katero je namenjen
(organ, ki je dovoljenje izdal, začetek in konec veljavnosti
dovoljenja);
21. garantno pismo, če se to zahteva.
(2) Poleg podatkov iz prvega odstavka je tujec dolžan
prošnji za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje in prošnji za
izdajo letališko tranzitnega vizuma priložiti fotografijo predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo tujca in dati prstne odtise
za njihov digitalni zajem, kot to ureja Vizumski zakonik. Prošnji
za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje pa je poleg podatkov
iz prvega odstavka tujec dolžan priložiti fotografijo predpisane
velikosti, ki kaže pravo podobo tujca.
(3) V evidenci vizumov (evidenca iz tretje alineje prvega
odstavka 110. člena tega zakona) obdeluje organ podatke iz
prvega, drugega, petega in šestega odstavka tega člena ter
podatke o kraju bivanja tujca v Republiki Sloveniji. V evidenci
vizumov obdeluje organ tudi podatke o številki prošnje, kraju
in datumu vložitve prošnje, vrsti, datumu izdaje, veljavnosti,
dovoljenem številu vstopov, dovoljenih dneh bivanja in serijski
številki vizuma, datumu in razlogu razveljavitve ali preklica vizuma ter datumu in razlogu za zavrnitev prošnje za izdajo vizuma.
V evidenci vizumov obdeluje organ tudi podatke o državah pogodbenicah Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma
z dne 14. junija 1985, s katerimi je v postopku izdaje vizuma za
kratkoročno bivanje in v postopku izdaje letališko tranzitnega
vizuma potekalo predhodno posvetovanje glede izdaje vizuma,
datumu posvetovanja, datumu in vsebini odgovora posamezne
države pogodbenice.
(4) Prošnja za izdajo vizuma ter dokumenti, vključno s
kopijami dokumentov, ki jih tujec predloži v postopku izdaje
vizuma, odločba o zavrnitvi izdaje, sklepi in ostala pisanja v
postopku izdaje vizuma, se hranijo pet let po poteku veljavnosti
vizuma, v primeru, da vizum ni bil izdan pa pet let od pravnomočne odločitve o prošnji za izdajo vizuma, nato se uničijo.
(5) V evidenci overitev garantnih pisem (evidenca iz šestnajste alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) obdeluje
organ podatke o številki overitve garantnega pisma in o organu,
ki je overitev opravil, o priimku in imenu garanta, datumu rojstva
garanta, enotni matični številki garanta, državljanstvu garanta,
naslovu stalnega oziroma začasnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, telefonski številki garanta, finančnih sredstvih garanta, lastništvu ali najemu nepremičnine garanta ter podatke iz
kazenske evidence za garanta. Kadar je garant pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, se v evidenci garantnih
pisem obdelujejo podatki o firmi oziroma imenu, sedežu in
telefonski številki pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika, matični številki pravne osebe, imenih in priimkih
zakonitih zastopnikov in pooblaščencev.
(6) V evidenci overitev garantnih pisem se poleg podatkov
iz prejšnjega odstavka tega člena obdelujejo tudi naslednji
podatki o tujcu:
– priimek in ime;
– datum rojstva;
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– državljanstvo;
– številka potnega lista;
– namen obiska;
– razmerje do garanta;
– informacija o tem, da je bil pridobljen podatek iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o
prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi ministrstvo, pristojno
za pravosodje ter evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi.
(7) Vsebinski podatki iz sedme alinee prejšnjega odstavka, ki se vodijo v spisih upravnih zadev, se uničijo v roku dveh
let od njihove obdelave v upravnem postopku.
113. člen
(podatki za izdajo potnega lista za tujca)
(1) Tujec mora k prošnji za izdajo potnega lista za tujca 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., 11. in
16. točke prvega odstavka 111. člena tega zakona ter priložiti
dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta pravo podobo
tujca in dati dva prstna odtisa za njun digitalni zajem. Fotografija se priloži v fizični ali digitalni obliki. Fotografija v digitalni
obliki se eno leto hrani na elektronskem odložišču fotografij za
osebne dokumente, vzpostavljenim na podlagi zakona, ki ureja
osebno izkaznico in se lahko na prošnjo tujca uporabi tudi za
izdajo druge javne listine s fotografijo, ki jo izda državni organ.
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 (evidenca iz četrte
alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) obdeluje organ, poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena, podatke
o številki in datumu izdaje potnega lista za tujca ali odločbe
oziroma sklepa, registrski in serijski številki potnega lista za
tujca, veljavnosti in datumu izdaje potnega lista za tujca, podobi
obraza in prstnih odtisih imetnika potnega lista za tujca, zapisanih kot biometrični podatek, ter podatke o ukradenih oziroma
pogrešanih potnih listih za tujca.
(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) Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa in odkrivanja ukradenih oziroma pogrešanih potnih listov za tujca, se
o ukradenih oziroma pogrešanih potnih listih za tujca podatki o
pristojnem organu, ki je potni list za tujca izdal, datumu izdaje,
veljavnosti, registrski in serijski številki potnega lista za tujca ter
datumu prijave pogrešitve potnega lista za tujca javno objavijo
na enotnem državnem portalu e-uprava.
114. člen
(podatki v evidencah)
(1) Evidence o izrečenih stranskih sankcijah izgona tujca
iz države (evidenca iz sedme alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona), o tujcih, ki jim je določena prepoved vstopa
v državo (evidenca iz osme alinee prvega odstavka 110. člena
tega zakona) in o odpovedih prebivanja tujcu (evidenca iz devete alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) vsebujejo
podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. in 11. točke prvega
odstavka 111. člena tega zakona, čas trajanja določenega
ukrepa, organ, ki je ukrep izrekel, in številko ter datum izdaje
in pravnomočnosti odločbe oziroma dokončnosti odločbe, kadar je prepoved vstopa določena z odločbo o zavrnitvi izdaje,
razveljavitvi dovoljenja za prebivanje, z odločbo o odpovedi
prebivanja ali z odločbo o vrnitvi. Evidenca o odpovedih prebivanja tujcu vsebuje tudi podatek o roku, v katerem mora tujec
zapustiti državo.
(2) Evidenca o tujcih, ki jim je dovoljeno zadrževanje in
izkaznicah o dovolitvi zadrževanja (evidenca iz pete alinee
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prvega odstavka 110. člena tega zakona) vsebuje podatke
iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. in 16. točke prvega odstavka
111. člena tega zakona, o številki in datumu izdaje odločbe o
dovolitvi zadrževanja, obdobje dovolitve zadrževanja in datum
prenehanja, naslov kraja zadrževanja, številko ter kraj in datum
izdaje izkaznice o dovolitvi zadrževanja.
(3) Evidenca o tujcih, nastanjenih v centru (evidenca iz
šeste alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) vsebuje
podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 10. točke prvega odstavka
111. člena tega zakona, o številki in datumu odločbe o nastanitvi v centru, trajanju nastanitve v centru ter policijski enoti, ki je
odločbo izdala,razlogu nastanitve in fotografijo.
(4) Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca
(evidenca iz desete alinee prvega odstavka 110. člena tega
zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. in
16. točke prvega odstavka 111. člena tega zakona ter podatke
o vrsti zadržka, o organu, ki je predlagal zadržek, trajanju in
zakonski podlagi.
(5) Evidenca o tujcih, ki jim je odrejen strožji policijski
nadzor (evidenca iz enajste alinee prvega odstavka 110. člena
tega zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in
10. točke prvega odstavka 111. člena tega zakona, o številki
in datumu odločbe in trajanju strožjega policijskega nadzora.
(6) Evidenca o tujcih, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo
(evidenca iz trinajste alinee prvega odstavka 110. člena tega
zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6. in 7. točke prvega
odstavka 111. člena tega zakona, razloge in datum ter uro zavrnitve ter organ mejne kontrole, ki je tujcu zavrnil vstop.
(7) Evidenca o tujcih, ki jim je določeno bivanje izven centra (evidenca iz dvanajste alinee prvega odstavka 110. člena
tega zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in
10. točke prvega odstavka 111. člena tega zakona, o številki
in datumu odločbe, kraju ter trajanju bivanja izven centra in o
imenu, priimku, rojstnem datumu in naslovu osebe, pri kateri
tujec biva.
(8) Evidenca o izdanih odločbah o vrnitvi (evidenca iz
štirinajste alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona)
vsebuje podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 10. točke prvega
odstavka 111. člena tega zakona, o številki, datumu, dokončnosti in pravnomočnosti odločbe, policijski enoti, ki je odločbo
izdala, roku za prostovoljno vrnitev, če je ta določen in trajanju
prepovedi vstopa, če je ta določena.
(9) Evidenca o vrnjenih in odstranjenih tujcih (evidenca
iz petnajste alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona)
vsebuje podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. in 11. točke
prvega odstavka 111. člena tega zakona, razlog, datum in
državo odstranitve.
(10) Evidenca o udeležbi tujcev v programih vključevanja
(evidenca iz sedemnajste alinee prvega odstavka 110. člena
tega zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 7. in 11. točke
prvega odstavka 111. člena tega zakona in podatke o vrsti programa, datumu prijave tujca v program, datumu odjave tujca
iz programa, datumu začetka programa, številu ur programa,
številu ur prisotnosti tujca v programu, datumu in kraju opravljanja internega izpita oziroma zaključek programa ter rezultatu
preizkusa znanja.
115. člen
(hranjenje in arhiviranje podatkov iz evidenc)
(1) Podatki iz evidenc o dovoljenjih za začasno prebivanje (evidenca iz prve alinee prvega odstavka 110. člena tega
zakona) in evidence o vizumih (evidenca iz tretje alinee prvega
odstavka 110. člena tega zakona) se hranijo pet let po poteku
veljavnosti dovoljenja oziroma vizuma, v primeru, da dovoljenje
oziroma vizum ni bil izdan, pa pet let od pravnomočne odločitve
o prošnji za izdajo dovoljenja oziroma vizuma in se nato arhivirajo. Biometrični podatek o podobi obraza in prstnih odtisih
se v evidenci o vizumih in evidenci o dovoljenjih za začasno
prebivanje hrani trideset dni po pravnomočni odločitvi o prošnji,
nato pa se iz evidence briše. V primeru zamenjave listine pred
potekom veljavnosti listine oziroma pred potekom veljavno-
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sti dovoljenja za prebivanje se biometrični podatek o podobi
obraza in prstnih odtisih v evidenci o dovoljenjih za začasno
prebivanje hrani trideset dni od vročitve listine.
(2) Podatki iz evidence o dovoljenjih za stalno prebivanje
(evidenca iz druge alinee prvega odstavka 110. člena tega
zakona) se hranijo 50 let od prenehanja dovoljenja za stalno
prebivanje, v primeru da dovoljenje ni bilo izdano, pa 50 let od
pravnomočne odločitve o prošnji za izdajo dovoljenja, nato se
arhivirajo, razen biometričnega podatka o podobi obraza in
prstnih odtisih, ki se hrani trideset dni po pravnomočni odločitvi
o prošnji, nato pa se iz evidence briše. V primeru zamenjave
listine pred potekom veljavnosti listine oziroma pred potekom
veljavnosti dovoljenja za prebivanje se biometrični podatek
o podobi obraza in prstnih odtisih v evidenci o dovoljenjih za
stalno prebivanje hrani trideset dni od vročitve listine.
(3) Podatki iz evidenc o izrečenih stranskih sankcijah
izgona tujca iz države (evidenca iz sedme alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona), o odpovedih prebivanja tujcu
(evidenca iz devete alinee prvega odstavka 110. člena tega
zakona), o tujcih, ki jim je določena prepoved vstopa v državo
(evidenca iz osme alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) in vrnjenih ter odstranjenih tujcih (evidenca iz petnajste
alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) se hranijo še
pet let po izteku roka, za katerega je bila izrečena stranska
sankcija ali prepoved vstopa v državo, oziroma po vrnitvi ali
odstranitvi tujca iz Republike Slovenije.
(4) Podatki iz evidence o tujcih, ki jih je dovoljeno zadrževanje in izkaznicah o dovolitvi zadrževanja (evidenca iz pete
alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona), evidence o
tujcih, nastanjenih v centru (evidenca iz šeste alinee prvega
odstavka 110. člena tega zakona), evidence o tujcih, ki jim
je odrejen strožji policijski nadzor (evidenca iz enajste alinee
prvega odstavka 110. člena tega zakona), evidence o tujcih,
ki jim je določeno bivanje izven centra (evidenca iz dvanajste
alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) se hranijo pet
let od izdaje odločbe, nato se arhivirajo.
(5) Podatki iz evidence o tujcih, ki jim je bil zavrnjen vstop
v državo (evidenca iz trinajste alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) se hranijo pet let od datuma zavrnitve vstopa.
(6) Podatki iz evidence o izdanih odločbah o vrnitvi (evidenca iz štirinajste alinee prvega odstavka 110. člena tega
zakona) se hranijo pet let od izvršitve odločbe o vrnitvi, nato
se arhivirajo. V primeru, da je z odločbo o vrnitvi določena tudi
prepoved vstopa v državo, pa se podatki hranijo še pet let po
izteku roka, za katerega je bila določena prepoved vstopa v
državo, nato se arhivirajo.
(7) Podatki iz evidenc o potnih listih za tujca (evidenca
iz četrte alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) in o
zadržkih za izdajo potnega lista za tujca (evidenca iz desete
alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) se hranijo
pet let od poteka veljavnosti potnega lista za tujca oziroma
od pravnomočne odločbe ali sklepa, nato se arhivirajo, razen
biometričnega podatka o podobi obraza in prstnih odtisih, ki se
hrani trideset dni po pravnomočni odločitvi o prošnji, nato pa
se iz evidenc briše.
(8) Podatki iz evidence o overitvah garantnih pisem (evidenca iz šestnajste alinee prvega odstavka 110. člena tega
zakona) se hranijo pet let od overitve garantnega pisma, nato
se arhivirajo.
(9) Podatki iz evidence o udeležbi tujcev v programih
vključevanja (evidenca iz sedemnajste alinee prvega odstavka
110. člena tega zakona) se hranijo pet let po končanem programu, nato se arhivirajo.
116. člen
(uporaba podatkov iz evidenc)
(1) Osebni podatki iz evidenc iz 110. 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 tujca, shranjeni kot biometrični podatek
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iz 58. in 113. člena tega zakona, se lahko uporabljajo in obdelujejo za preverjanje verodostojnosti dovoljenja za prebivanje
ali potnega lista za tujca in istovetnosti imetnika dovoljenja za
prebivanje ali potnega lista za tujca 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 upravljavci evidenc dati podatke iz evidence iz
110. člena tega zakona, če so do njihove uporabe upravičeni
na podlagi zakona.
(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 110. 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 vzajemnosti 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 pogoji, ki jih za posredovanje osebnih podatkov v
države, ki niso države članice Evropske unije ali Evropskega
gospodarskega prostora, določa zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
XIII. POGLAVJE
VSTOP IN PREBIVANJE DRŽAVLJANOV DRŽAV ČLANIC
EVROPSKE UNIJE IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV
TER DRUŽINSKIH ČLANOV SLOVENSKIH DRŽAVLJANOV
117. člen
(uporaba)
(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za državljane
EU, njihove družinske člane in družinske člane slovenskih
državljanov. Druge določbe tega zakona se za njih uporabljajo
le, če ta zakon tako določa.
(2) Državljan EU po tem zakonu je tujec z državljanstvom
druge države članice Evropske unije.
(3) Določbe tega zakona, ki se uporabljajo za državljane
EU, se uporabljajo tudi za državljane držav članic Evropskega
gospodarskega prostora.
118. člen
(vstop državljanov EU v Republiko Slovenijo)
(1) Državljan EU za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebuje 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. 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, razen če si navedene listine pravočasno zagotovi ali na
drug način dokaže, da zanj velja pravica do prostega gibanja
in prebivanja;
– še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop
v državo;
– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo
resno in dejansko nevarnost za javni red, varnost ali javno
zdravje.
(4) Nevarnost za javno zdravje iz tretje alineje prejšnjega odstavka je podana, če tujec kaže resne znake nalezljive
bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma
resne znake druge nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozila zdravje ljudi in za katero je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive
bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe.
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(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 državljan EU pritoži v
osmih dneh. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve. Pritožba ne zadrži izvršitve.
119. 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 90 dni od
dneva vstopa v državo. Če želi na območju Republike Slovenije prebivati dlje kot 90 dni, mora pred pretekom 90 dnevnega
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.
(3) Potrdilo o prijavi prebivanja se izda državljanu EU, če:
– se namerava zaposliti ali delati v Republiki Sloveniji,
je zaposlen ali opravlja delo v Republiki Sloveniji, je samozaposlen, izvaja storitve ali je iskalec zaposlitve v Republiki
Sloveniji;
– želi študirati, se poklicno usposabljati ali sodelovati v
drugih oblikah izobraževanja v Republiki Sloveniji;
– je družinski član državljana EU ali slovenskega državljana.
(4) Potrdilo o prijavi prebivanja se izda državljanu EU tudi
v vseh drugih primerih, če ima:
– veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list,
– dovolj sredstev za preživljanje, ki mesečno ne smejo
biti nižja od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne
socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke,
– ustrezno zdravstveno zavarovanje.
(5) Za izdajo potrdila o prijavi prebivanja je pristojna
upravna enota, na območju katere državljan EU prebiva.
120. 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:
– 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, zaradi ukrepa vlade,
nima prostega dostopa na trg dela, ali ker tako določa mednarodna pogodba.
(2) Prijava prebivanja zaradi zaposlitve ali dela državljanu
EU, ki je ostal brez zaposlitve, ne preneha, če:
– je začasno nezmožen za delo zaradi bolezni ali nezgode;
– je brez lastne krivde ostal brez zaposlitve, ki je v Republiki 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 prebivanja 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
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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 Republike 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.
121. 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.
121.a člen
(prijava prebivanja za državljana EU, ki je iskalec zaposlitve)
(1) Državljanu EU, ki se želi zaposliti v Republiki Sloveniji in se prijavi kot iskalec zaposlitve pri pristojnem organu
za zaposlovanje, se lahko izda potrdilo o prijavi prebivanja z
veljavnostjo šestih mesecev, če ima veljavno osebno izkaznico
ali veljavni potni list.
(2) Če se državljan EU v času veljavnosti potrdila o prijavi prebivanja za iskalca zaposlitve, zaposli, samozaposli ali
začne z izvajanjem storitev, se zanj uporabljajo določbe 120. in
121. člena tega zakona.
(3) Če se državljan EU v času veljavnosti potrdila o prijavi
prebivanja za iskalca zaposlitve ne zaposli ali samozaposli,
lahko pred potekom veljavnosti potrdila o prijavi prebivanja zaprosi za enkratno obnovo potrdila o prijavi prebivanja za iskalca
zaposlitve za obdobje največ šestih mesecev, če s potrdilom
pristojnega organa za zaposlovanje dokaže, da je še naprej
vpisan v evidenci iskalcev zaposlitve oziroma brezposelnih
oseb in ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list.
Po 12 mesecih od izdaje potrdila o prijavi prebivanja obnova
potrdila o prijavi prebivanja za iskalca zaposlitve ni več mogoča. Državljan EU lahko za novo potrdilo o prijavi prebivanja
kot iskalec zaposlitve ponovno zaprosi po dveh letih od poteka
veljavnosti potrdila o prijavi prebivanja, ki mu je bilo izdano kot
iskalcu zaposlitve.
122. člen
(prijava prebivanja državljana EU zaradi študija, poklicnega
usposabljanja ali sodelovanja v drugih oblikah izobraževanja
v Republiki Sloveniji)
(1) Državljanu EU, ki želi v Republiki Sloveniji študirati, se
poklicno usposabljati ali sodelovati v drugih oblikah izobraževanja, se izda potrdilo o prijavi prebivanja, če ima:
– veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– dokazilo o sprejemu na študij, poklicno usposabljanje ali
drugo obliko izobraževanja, ki ga izda izobraževalna ustanova,
oziroma potrdilo državnega organa, pristojnega za izvajanje
mednarodne ali bilateralne pogodbe, ali potrdilo, ki ga izda od
države pooblaščena organizacija, ki je odgovorna za izvajanje
določenega programa;
– zadostna sredstva za preživljanje, pri ugotavljanju katerih je potrebno upoštevati osebne razmere državljana EU,
pri čemer ta sredstva mesečno ne smejo biti nižja od ravni,
določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v
skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke;
– ustrezno zdravstveno zavarovanje.
(2) Kot dokaz o zadostnih sredstvih za preživljanje zadošča študentova izjava.
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123. člen
(prijava prebivanja družinskega člana državljana EU
ali slovenskega državljana)
(1) Državljanu EU, ki je družinski član državljana EU z
izdanim potrdilom o prijavi prebivanja ali potrdilom o prijavi stalnega prebivanja, ali je družinski član slovenskega državljana,
se lahko izda potrdilo o prijavi prebivanja, če:
– ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– so zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje, pri
ugotavljanju katerih je potrebno upoštevati osebne razmere
državljana EU oziroma slovenskega državljana in njegovega
družinskega člana, pri čemer ta sredstva mesečno ne smejo
biti nižja od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne
socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke;
– ima ustrezno zdravstveno zavarovanje.
(2) Državljan EU, slovenski državljan ali njun družinski
član lahko izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje iz druge alineje prejšnjega odstavka dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali
zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in
iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s
pogodbo, s katero državljanu EU, slovenskemu državljanu ali
njunemu družinskemu članu druga fizična ali pravna oseba
izplačuje določen znesek za preživljanje ali na kakršenkoli
drug način. S pogodbo, s katero državljanu EU, slovenskemu
državljanu ali njunemu družinskemu članu druga fizična ali
pravna oseba izplačuje določen znesek za preživljanje, lahko
državljan EU, slovenski državljan ali njun družinski član v celoti
izkazuje zadostna sredstva za preživljanje. Pogodba mora biti
sklenjena v Republiki Sloveniji v obliki neposredno izvršljivega
notarskega zapisa.
(3) Če državljan EU v Republiki Sloveniji prebiva na
podlagi potrdila o prijavi prebivanja zaradi zaposlitve ali dela
ali potrdila o prijavi prebivanja kot samozaposlena oseba ali
kot izvajalec storitev, ali če je slovenski državljan zaposlen ali
samozaposlen, se za izdajo potrdila o prijavi prebivanja družinskega člana državljana EU ali slovenskega državljana ne
zahteva izpolnjevanje pogojev iz druge in tretje alineje prvega
odstavka tega člena.
124. člen
(zavrnitev izdaje potrdila o prijavi prebivanja
za državljana EU)
če:

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

– ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila, opredeljenih
pri posameznih namenih, zaradi katerih se potrdilo o prijavi
prebivanja izda;
– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo
resno in dejansko nevarnost za javni red, varnost ali javno
zdravje v skladu s četrtim odstavkom 118. člena tega zakona;
– 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 obstoja
razloga nevarnosti za javni red ali varnost iz druge alineje
prejšnjega odstavka treba pridobiti podatke o kaznovanosti
državljana EU v državi članici, katere državljan je tujec, oziroma
v drugih državah članicah EU, mora te podatke pridobiti sama.
Samo predkaznovanost državljana EU ne zadošča za zavrnitev
izdaje potrdila o prijavi prebivanja. V postopku zavrnitve izdaje
potrdila o prijavi prebivanja je treba ugotoviti, ali državljan EU
predstavlja resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo za javni
red ali varnost.
(3) Če državljan EU v postopku izdaje prvega potrdila o
prijavi prebivanja kaže resne znake nalezljive bolezni iz četr-

Uradni list Republike Slovenije
tega odstavka 118. člena tega zakona in od njegovega vstopa
v Republiko Slovenijo še ni preteklo 90 dni, mora na zahtevo
upravne enote opraviti zdravniški pregled. Sredstva za zdravniški pregled zagotovi ministrstvo, pristojno za zdravje.
125. 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 območju 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 pravočasno vloženi prošnji za obnovo potrdila
upravna enota državljanu EU izda potrdilo.
(4) Državljan EU lahko v Republiki Sloveniji prebiva v
času dovoljenega prebivanja.
126. člen
(potrdilo o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU)
(1) Potrdilo o prijavi stalnega prebivanja se izda državljanu EU, ki v Republiki Sloveniji zakonito prebiva neprekinjeno
pet let in ne obstaja utemeljen sum, da bi njegovo prebivanje
v Republiki Sloveniji pomenilo resno in dejansko nevarnost
za javni red ali varnost države. V času odločanja o prošnji za
izdajo potrdila o prijavi stalnega prebivanja mora državljan EU
v Republiki Sloveniji prebivati zakonito.
(2) Pogoj petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja iz prejšnjega 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 pomembnih 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 potrdilo o prijavi stalnega prebivanja izda državljanu EU:
– ki je slovenskega rodu;
– katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu
Republike Slovenije, o čemer organ, pristojen za izdajo dovoljenja, odloči na podlagi mnenja pristojnega ministrstva;
– ki je kot zaposlena ali samozaposlena oseba v Republiki Sloveniji prenehal z delom in je po predpisih Republike
Slovenije upravičen do prejemanja starostne pokojnine, pod
pogojem, da je bil v Republiki Sloveniji v zadnjih dvanajstih
mesecih zaposlen in da v Republiki Sloveniji neprekinjeno
zakonito prebiva več kot tri leta;
– ki je bil v Republiki Sloveniji zadnjih dvanajst mesecev
zaposlen in se je predčasno upokojil, če v Republiki Sloveniji
neprekinjeno zakonito prebiva več kot tri leta; v obdobje dvanajstmesečne zaposlitve se šteje tudi zaposlitev v drugi državi
članici Evropske unije, v kateri je bil državljan EU zaposlen;
– ki je bil v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici
Evropske unije, v katero je dnevno ali tedensko prihajal na
delo, zaposlen ali je opravljal dela kot samozaposlena oseba
in je prenehal z delom zaradi trajne nezmožnosti za delo, če v
Republiki Sloveniji neprekinjeno zakonito prebiva več kot dve
leti, 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 samozaposlena oseba in neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji zaposli v drugi državi članici Evropske unije in se
vsak dan ali vsaj enkrat tedensko vrača v Republiko Slovenijo;
v triletno obdobje nepretrgane zaposlitve ali opravljanja dela se
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šteje tudi čas zaposlitve ali opravljanja dela v drugi državi članici Evropske unije, v kateri je državljan EU zaposlen ali dela;
– ki je družinski član državljana EU iz tretje, četrte, pete
ali šeste alinee tega odstavka;
– ki je družinski član slovenskega državljana ali družinski
član državljana EU ali tujca, ki ima v Republiki Sloveniji potrdilo
o prijavi stalnega prebivanja, če v Republiki Sloveniji najmanj
dve leti neprekinjeno zakonito prebiva.
V obdobje zaposlitve iz četrte, pete in šeste alinee tega odstavka se šteje tudi čas, ko je bil državljan EU brezposeln in
prijavljen pri pristojnem organu za zaposlovanje v Republiki
Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije, v katero je
dnevno ali tedensko prihajal na delo, kot iskalec zaposlitve,
in čas, v katerem delavec zaradi bolezni ali nezgode, dela ni
mogel opravljati.
(4) Državljanu EU iz tretje, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka, katerega zakonec, s katerim skupaj prebivata v
Republiki Sloveniji, je imel državljanstvo Republike Slovenije,
ki mu je prenehalo po sklenitvi zakonske zveze, se potrdilo
o prijavi stalnega prebivanja lahko izda ne glede na dolžino
prebivanja in zaposlitve v Republiki Sloveniji.
(5) Za sprejem prošnje in izdajo potrdila o prijavi stalnega
prebivanja državljanu EU je pristojna upravna enota, na območju katere državljan EU prebiva.
(6) Potrdilo o prijavi stalnega prebivanja se državljanu EU
izda za neomejeno časovno obdobje.
127. člen
(družinski člani državljana EU in družinski člani
slovenskega državljana)
(1) Družinski člani državljana EU in družinski člani slovenskega državljana (v nadaljnjem besedilu: družinski član)
po tem zakonu so:
– zakonec ali registriran partner;
– potomci do dopolnjenega 21. leta starosti;
– potomci zakonca, partnerja v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partnerja, s katerim državljan EU ali
slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,
do dopolnjenega 21. leta starosti;
– potomci, starejši od 21 let, in predniki, katere je državljan EU ali slovenski državljan po zakonu države, katere
državljan je, dolžan preživljati ali ga dejansko preživlja;
– potomci, starejši od 21 let, in predniki zakonca, partnerja
v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partnerja,
s katerim državljan EU ali slovenski državljan živi v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti, ki jih je zakonec, partner v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partner, s katerim
državljan EU ali slovenski državljan živi v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti po zakonu države, katere državljan je,
dolžan preživljati ali ga dejansko preživlja;
– predniki državljana EU in slovenskega državljana do
njegovega 21. leta starosti.
Za družinskega člana šteje tudi druga oseba, ki je kot član
gospodinjstva v drugi državi članici Evropske unije ali v tretji
državi prebivala z državljanom EU ali slovenskim državljanom,
ali jo je državljan EU ali slovenski državljan po zakonu države,
katere državljan je, dolžan preživljati ali jo dejansko preživlja,
kakor tudi oseba, za katero državljan EU ali slovenski državljan,
zaradi njenega zdravstvenega stanja, osebno skrbi in partner,
s katerim državljan EU ali slovenski državljan živi v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti.
(2) Družinski član, ki ni državljan EU, lahko zaradi združitve družine z državljanom EU ali slovenskim državljanom vstopi
v Republiko Slovenijo z veljavnim potnim listom, v katerem je
vizum, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije ali druga
država pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega
sporazuma z dne 14. junija 1985, razen če je državljan države,
s katero je Republika Slovenija ukinila vizume, ali z veljavnim
potnim listom in dovoljenjem za prebivanje, ki ga izda druga dr-
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žava članica Evropske unije, razen če z mednarodno pogodbo
ni določeno drugače.
(3) Družinskemu članu se vstop zavrne, če:
– nima ustreznega dokumenta oziroma dovoljenja iz drugega ali tretjega odstavka tega člena;
– še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop
v državo;
– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo
resno in dejansko nevarnost za javni red, varnost ali javno
zdravje v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 118. člena tega
zakona.
(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 družinski član pritoži v
osmih dneh. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve. Pritožba ne zadrži izvršitve.
(6) Družinski član, ki je v Republiko Slovenijo vstopil na
podlagi veljavne osebne izkaznice, potnega lista, potnega lista
in dovoljenja za prebivanje, izdanega s strani druge države
članice Evropske unije ali potnega lista in vizuma za vstop,
lahko prebiva na območju Republike Slovenije brez dovoljenja
za prebivanje 90 dni od dneva vstopa v državo.
(7) Če želi družinski član, ki ni državljan EU, zaradi združitve oziroma ohranitve družine z državljanom EU ali slovenskim
državljanom na območju Republike 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 družinski član prebiva, zaprositi za izdajo
dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU
oziroma dovoljenje za prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana.
(8) O pravočasno vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za
prebivanje upravna enota družinskemu članu izda potrdilo. Potrdilo družinskemu članu ne dovoljuje prehajanja državne meje.
128. člen
(dovoljenje za prebivanje za družinskega člana)
(1) Dovoljenje za 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 potrdila o prijavi stalnega prebivanja, ali slovenskega državljana,
ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče;
– ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– so zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje, pri
ugotavljanju katerih je potrebno upoštevati osebne razmere
državljana EU, slovenskega državljana in njunega družinskega
člana, pri čemer ta sredstva mesečno ne smejo biti nižja od
ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke;
– ima ustrezno zdravstveno zavarovanje;
– je v Republiko Slovenijo vstopil v skladu z določbami
tega zakona;
– se ne ugotovi, da je bila zakonska zveza, partnerska
skupnost oziroma partnerska zveza sklenjena oziroma registrirana izključno z namenom pridobitve dovoljenja za prebivanje;
– niso podani razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz
druge, tretje ali četrte alineje prvega odstavka 124. člena tega
zakona.
(2) Državljan EU, slovenski državljan ali njun družinski
član lahko izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje iz druge alineje prejšnjega odstavka dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali
zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in
iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s
pogodbo, s katero državljanu EU, slovenskemu državljanu ali
njunemu družinskemu članu druga fizična ali pravna oseba
izplačuje določen znesek za preživljanje ali na kakršenkoli
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drug način. S pogodbo, s katero državljanu EU, slovenskemu
državljanu ali njunemu družinskemu članu druga fizična ali
pravna oseba izplačuje določen znesek za preživljanje, lahko
državljan EU, slovenski državljan ali njun družinski član v celoti
izkazuje zadostna sredstva za preživljanje. Pogodba mora biti
sklenjena v Republiki Sloveniji v obliki neposredno izvršljivega
notarskega zapisa.
(3) Če državljan EU v Republiki Sloveniji prebiva na
podlagi potrdila o prijavi prebivanja zaradi zaposlitve ali dela
ali potrdila o prijavi prebivanja kot samozaposlena oseba ali
izvajalec storitev, ali če je slovenski državljan zaposlen ali
samozaposlen, se za izdajo dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU ali slovenskega državljana ne
zahteva izpolnjevanje pogojev iz tretje in četrte alineje prvega
odstavka tega člena.
(4) Dovoljenje za prebivanje se družinskemu članu izda
z enako veljavnostjo, kot je izdano potrdilo o prijavi prebivanja
državljanu EU, družinskemu članu državljana EU z dovoljenjem za stalno prebivanje in družinskemu članu slovenskega
državljana pa z veljavnostjo pet let. Neporočenim potomcem
mlajšim od 21 let in prednikom državljana EU ali slovenskega
državljana, ki je mlajši od 21 let, se dovoljenje za prebivanje za
družinskega člana ne more izdati za daljši čas od dopolnjenega
21. leta starosti potomca. Za izdajo dovoljenja za prebivanje
za družinskega člana je pristojna upravna enota, na območju
katere družinski član prebiva.
(5) Dovoljenje za prebivanje, izdano družinskemu članu,
se vroči družinskemu članu osebno oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku.
(6) Družinskemu članu, ki ima dovoljenje za 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.
(7) O pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za prebivanje upravna enota družinskemu članu izda
potrdilo. Potrdilo družinskemu članu ne dovoljuje prehajanja
državne meje.
129. člen
(ohranitev pravice do prebivanja družinskih članov)
(1) Smrt, odhod državljana EU ali slovenskega državljana iz Republike Slovenije, razveza ali razveljavitev zakonske
zveze, prenehanje partnerske skupnosti oziroma partnerske
zveze ali prenehanje dalj časa trajajoče življenjske skupnosti
ne vplivajo na veljavnost potrdila o prijavi prebivanja, izdanega
družinskemu članu državljana EU ali slovenskega državljana,
ki je tudi sam državljan EU.
(2) Dovoljenje za prebivanje, izdano družinskemu članu
državljana EU ali slovenskega državljana v primeru smrti državljana EU ali slovenskega državljana, s katerim je družinski
član v Republiki Sloveniji prebival najmanj eno leto, ostane
v veljavi. Družinski član, ki z državljanom EU ali slovenskim
državljanom v Republiki Sloveniji ni prebival najmanj eno leto
pred smrtjo državljana EU ali slovenskega državljana, lahko v
roku 90 dni od smrti državljana EU ali slovenskega državljana
pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji zaprosi za izdajo
dovoljenja za začasno prebivanje na podlagi določb četrtega
poglavja tega zakona, ki urejajo prebivanje državljanov tretjih
držav v Republiki Sloveniji. Z dokončno oziroma v primeru
izdaje enotnega dovoljenja pravnomočno odločitvijo o prošnji
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU ali slovenskega
državljana preneha veljati.
(3) Zaradi smrti ali odhoda državljana EU ali slovenskega
državljana iz Republike Slovenije dovoljenje za prebivanje,
izdano otroku državljana EU in otrokovemu staršu, ki skrbi za
vzgojo in varstvo otroka, ostane v veljavi, če se otrok v Republiki Sloveniji šola.
(4) Zaradi prenehanja, razveze ali razveljavitve zakonske
zveze ali zaradi prenehanja ali razveljavitve partnerske skupno-
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sti oziroma partnerske zveze dovoljenje za prebivanje, izdano
zakoncu ali partnerju državljana EU ali slovenskega državljana,
preneha veljati, razen v naslednjih primerih:
– če je zakonska zveza ali partnerska skupnost oziroma
partnerska zveza trajala najmanj tri leta, od tega eno leto v
Republiki Sloveniji;
– zaradi izvrševanja roditeljske pravice ali skrbništva zakonca ali partnerja državljana EU ali slovenskega državljana
nad otroki državljana EU ali slovenskega državljana, ki so mu
dani v varstvo in vzgojo, ali zaradi izvrševanja dovoljenih stikov
z mladoletnimi otroki državljana EU ali slovenskega državljana;
– če so bili otroci, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, zaradi
izvrševanja roditeljske pravice dani v varstvo in vzgojo zakoncu
ali partnerju državljana EU ali slovenskega državljana;
– če je bil v času trajanja zakonske zveze ali partnerske
skupnosti oziroma partnerske zveze zakonec ali partner državljana EU ali slovenskega državljana žrtev družinskega nasilja
ali kadar to upravičujejo druge utemeljene okoliščine.
129.a člen
(otroci državljanov EU, rojeni v Republiki Sloveniji)
(1) Otrok državljana EU, rojen v Republiki Sloveniji, ki
je državljan EU in ki ne pridobi slovenskega državljanstva, v
prvih treh mesecih od rojstva ne potrebuje potrdila o prijavi
prebivanja.
(2) Pristojni organ otroku iz prejšnjega odstavka najkasneje v treh mesecih od rojstva po uradni dolžnosti izda potrdilo o prijavi prebivanja, ki se po uradni dolžnosti obnavlja do
otrokovega dopolnjenega 18. leta starosti, če imata otrokova
mati ali otrokov oče oziroma otrokov skrbnik do dopolnjenega
otrokovega 18. leta starosti veljavno potrdilo o prijavi prebivanja
in če otrok prebiva v Republiki Sloveniji.
(3) Pristojni organ izda po uradni dolžnosti potrdilo o prijavi stalnega prebivanja otroku iz prvega odstavka tega člena, če
ima vsaj eden od staršev potrdilo o prijavi stalnega prebivanja
v Republiki Sloveniji ali če je skrbnik otroka slovenski državljan
ali državljan EU s potrdilom o prijavi stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji in če otrok prebiva v Republiki Sloveniji.
130. člen
(dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana,
ki ni državljan EU)
(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda družinskemu članu, ki ni državljan EU, če v Republiki Sloveniji
zakonito prebiva neprekinjeno pet let in ne obstaja utemeljen
sum, da bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo
nevarnost za javni red ali varnost države. V času odločanja o
prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje mora družinski
član prebivati v Republiki Sloveniji zakonito.
(2) Pogoj petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja iz prejšnjega odstavka je izpolnjen tudi, če je bil družinski
član v tem obdobju odsoten iz Republike Slovenije:
– za največ šest mesecev na leto;
– enkrat do največ dvanajst zaporednih mesecev iz pomembnih razlogov, kot so nosečnost, rojstvo otroka, resna
bolezen, študij, poklicno usposabljanje, napotitev na delo v
drugo državo;
– zaradi služenja vojaškega roka.
(3) Družinskemu članu državljana EU iz tretje, četrte, pete
in šeste alinee tretjega odstavka 126. člena tega zakona se
lahko dovoljenje za stalno prebivanje izda pred iztekom roka iz
prvega odstavka tega člena.
(4) Družinskemu članu državljana EU, ki ima dovoljenje
za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, in družinskemu članu
slovenskega državljana se lahko dovoljenje za stalno prebivanje izda po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v
Republiki Sloveniji.
(5) Če je državljan EU umrl v času, ko je v Republiki Sloveniji zakonito prebival in ko je bil v Republiki Sloveniji zaposlen
ali je opravljal delo kot samozaposlena oseba, vendar še ni
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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 zakonito prebival 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.
(6) Zakoncu ali partnerju v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi 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 zakonito prebival
in je bil v Republiki Sloveniji zaposlen ali samozaposlen, ne
glede na dolžino prebivanja državljana EU v Republiki Sloveniji.
(7) Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana lahko zaprosi državljan EU oziroma slovenski
državljan ali družinski član oziroma njegov zakoniti zastopnik.
(8) Za sprejem prošnje in izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje za družinskega člana je pristojna upravna enota, na
območju katere družinski član prebiva.
(9) Dovoljenje za stalno prebivanje se družinskemu članu
izda za neomejeno časovno obdobje.
131. 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 družinskemu članu, je dovoljena pritožba.
(2) O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.
132. člen
(razveljavitev dovoljenja za prebivanje družinskemu članu)
(1) Družinskemu članu se dovoljenje za prebivanje lahko
razveljavi, če se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev za izdajo
dovoljenja ali da obstajajo drugi razlogi za zavrnitev izdaje
dovoljenja.
(2) Pri odločanju o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje
družinskemu članu zaradi resne in dejanske nevarnosti za javni
red in varnost države mora pristojni organ upoštevati naravo in
trdnost družinskega razmerja, dolžino prebivanja družinskega
člana v Republiki Sloveniji, njegovo vključenost v kulturno in
družbeno življenje Republike Slovenije ter obstoj družinskih,
kulturnih in socialnih vezi z matično državo. Samo predkaznovanost družinskega člana državljana EU ali slovenskega
državljana ne zadošča za razveljavitev potrdila o prijavi prebivanja. V postopku razveljavitve potrdila o prijavi prebivanja je
treba ugotoviti, ali družinski član predstavlja resnično, sedanjo
in dovolj resno grožnjo za javni red ali varnost.
(3) Dovoljenje za prebivanje razveljavi upravna enota, ki
ga je izdala, ali upravna enota, na območju katere družinski
član prebiva.
(4) Zoper odločbo o razveljavitvi dovoljenja je dovoljena
pritožba na ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Pritožba
zadrži izvršitev.
133. člen
(prenehanje dovoljenja za prebivanje družinskemu članu)
Dovoljenje za prebivanje družinskemu članu preneha, če:
– poteče njegova veljavnost ali če je razveljavljeno;
– mu je odpovedano prebivanje;
– mu je v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca iz države, ali če je
zaradi pravne posledice kazenske obsodbe izgubil pravico do
prebivanja v Republiki Sloveniji;
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– se dovoljenju odreče, in sicer z dnem podane izjave o
odreku;
– 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 dovoljenje za prebivanje;
– umre;
– v drugih primerih, določenih s tem zakonom.
134. člen
(prenehanje prijave prebivanja državljana EU)
(1) Državljanu EU, ki ima potrdilo o prijavi prebivanja v
Republiki Sloveniji, prijava prebivanja preneha, če:
– se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila
iz istega ali drugega razloga, zaradi katerega je bilo potrdilo
izdano ali da obstajajo drugi razlogi za zavrnitev izdaje potrdila;
– se pravici do prebivanja odreče, in sicer z dnem podane
izjave o odreku.
(2) Pri odločanju o prenehanju prijave prebivanja zaradi
resne in dejanske nevarnosti za javni red in varnost mora
pristojni organ upoštevati dolžino prebivanja državljana EU v
Republiki Sloveniji, njegovo vključenost v kulturno in družbeno
življenje Republike Slovenije ter obstoj družinskih, kulturnih
in socialnih vezi z matično državo. Samo predkaznovanost
državljana EU ne zadošča za razveljavitev dovoljenja za prebivanje. V postopku razveljavitve dovoljenja za prebivanje je
treba ugotoviti, ali državljan EU predstavlja resnično, sedanjo
in dovolj resno grožnjo za javni red ali varnost.
(3) O prenehanju prijave prebivanja odloča upravna enota, ki je izdala potrdilo o prijavi prebivanja, ali upravna enota,
na območju katere državljan EU prebiva.
(4) 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.
(5) Državljanu EU prijava prebivanja preneha tudi, če:
– mu je odpovedano prebivanje;
– mu je v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca iz države, ali če je
zaradi pravne posledice kazenske obsodbe izgubil pravico do
prebivanja v Republiki Sloveniji;
– pridobi dovoljenje za stalno prebivanje ali državljanstvo
Republike Slovenije;
– umre.
135. člen
(prenehanje potrdila o prijavi stalnega prebivanja
in prenehanje dovoljenja za stalno prebivanje vanje)
Državljanu EU ali družinskemu članu potrdilo o prijavi
stalnega prebivanja oziroma dovoljenje za stalno prebivanje
preneha, če:
– se izseli ali ostane izven območja Republike Slovenije
neprekinjeno več kot dve leti;
– mu je v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca iz države, ali če je
zaradi pravne posledice kazenske obsodbe izgubil pravico do
prebivanja v Republiki Sloveniji;
– mu je odpovedano prebivanje;
– pridobi državljanstvo Republike Slovenije;
– se dovoljenju odreče, in sicer z dnem podane izjave o
odreku;
– umre;
– je namenoma dal napačne podatke o svoji istovetnosti
ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril okoliščine,
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ki so pomembne za izdajo dovoljenja, ali če se ugotovi, da je
bila zakonska zveza sklenjena oziroma partnerska skupnost
oziroma partnerska zveza sklenjena ali registrirana predvsem
z namenom pridobitve dovoljenja za prebivanje.
136. člen
(odpoved prebivanja)
(1) Državljanu EU in družinskemu članu, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, se lahko prebivanje odpove, če
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da bi lahko ogrožal javni
red ali javno varnost.
(2) Državljanu EU ali družinskemu članu, ki v Republiki
Sloveniji prebiva na podlagi potrdila o prijavi stalnega prebivanja ali dovoljenja za stalno prebivanje, se lahko prebivanje
odpove samo v primeru obstoja utemeljenih razlogov za sum,
da bi lahko resno ogrožal javni red ali javno varnost.
(3) Državljanu EU, ki je v Republiki Sloveniji zakonito
prebival zadnjih deset let, se lahko prebivanje odpove samo v
primeru obstoja utemeljenih razlogov za sum izredno resnega
ogrožanja javne varnosti.
(4) Glede izdaje odločbe o odpovedi prebivanja in postopka se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o odpovedi
prebivanja tujcu.
(5) Državljan EU in družinski član, kateremu je bilo prebivanje odpovedano in prepovedan ponoven vstop v Republiko
Slovenijo, lahko pri upravni enoti, ki je odpovedala prebivanje,
po poteku dveh tretjin časa, v katerem je tujcu prepovedan
vstop v državo, v vsakem primeru pa po treh letih od izvršitve dokončne odločbe o odpovedi prebivanja vloži prošnjo
za skrajšanje roka, v katerem mu je prepovedan ponoven
vstop v Republiko Slovenijo. 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.
137. člen
(način izdaje, vsebina in oblika potrdila o prijavi prebivanja,
potrdila o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenja za prebivanje
in označitev prenehanja)
(1) Potrdilo o prijavi prebivanja za državljana EU, potrdilo
o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU, dovoljenje za
prebivanje in dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega
člana se izda v obliki izkaznice. Veljavnost izkaznice potrdila
o prijavi stalnega prebivanja in dovoljenja za stalno prebivanje
za družinskega člana je deset let.
(2) Potrdilo o prijavi prebivanja, potrdilo o prijavi stalnega
prebivanja za državljana EU, dovoljenje za prebivanje in dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana iz prejšnjega odstavka vsebuje fotografijo osebe, kateri je izdano, in podatke o:
– vrsti dovoljenja;
– roku veljavnosti;
– priimku in imenu, državljanstvu, spolu in datumu rojstva
ter EMŠO osebe, kateri je potrdilo ali dovoljenje izdano;
– naslovu prebivališča v Republiki Sloveniji.
(3) Način izdaje, vsebino in obliko potrdila o prijavi prebivanja, potrdila o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU,
dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za stalno prebivanje za
družinskega člana ter način označitve prenehanja predpiše
minister, pristojen za notranje zadeve.
(4) Izdelovalec 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.
138. člen
(odstranitev)
(1) Državljan EU in družinski član, ki ne zapusti Republike
Slovenije prostovoljno, se iz države odstrani, če:
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– mu je v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca iz države, ali če je
zaradi pravne posledice kazenske obsodbe izgubil pravico do
prebivanja v Republiki Sloveniji;
– mu je odpovedano prebivanje;
– mu je zavrnjena izdaja potrdila o prijavi prebivanja ali
dovoljenja za prebivanje, mu je prijava prebivanja prenehala ali
mu je bilo dovoljenje za prebivanje razveljavljeno zaradi resne
in dejanske nevarnosti za javni red ali varnost;
– mu je zavrnjena izdaja prvega potrdila o prijavi prebivanja ali prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
nevarnosti za javno zdravje iz tretje alinee prvega odstavka
124. člena tega zakona.
(2) Razen v izjemnih primerih, rok za zapustitev države
ne sme biti krajši od enega meseca.
(3) Glede postopka odstranitve se smiselno uporablja
določba tretjega odstavka 69. člena tega zakona.
(4) Vsaka pravnomočna in izvršena odločba o odstranitvi
državljana EU ali njegovega družinskega člana iz Republike
Slovenije prekine obdobje neprekinjenega prebivanja, potrebnega za pridobitev potrdila o prijavi stalnega prebivanja in
dovoljenja za stalno prebivanje.
(5) V kolikor državljan EU ali družinski član iz Republike
Slovenije ni odstranjen v roku dveh let od dokončnosti odločbe
o odpovedi, razveljavitvi oziroma zavrnitvi izdaje potrdila o
prijavi prebivanja ali dovoljenja za prebivanje, mora upravna
enota, ki je izdala odločbo, preveriti ali državljan EU oziroma
družinski član še vedno predstavlja resno in dejansko nevarnost za javni red ali varnost. V primeru ugotovljene resne in
dejanske nevarnosti ali obstoja suma iz prejšnjega stavka,
se postopek odstranitve državljana EU ali družinskega člana
iz države nadaljuje, v nasprotnem primeru pa upravna enota
odločbo o odpovedi, razveljavitvi oziroma zavrnitvi izdaje potrdila o prijavi prebivanja ali dovoljenja za prebivanje z odločbo
odpravi.
139. člen
(evidence)
Evidence o potrdilih o prijavi prebivanja in dovoljenjih za
prebivanje za državljane EU in družinske člane, se vodijo v
skladu z določbami tega zakona, ki urejajo vodenje evidenc.
140. člen
(prijava prebivališča)
(1) Državljan EU, kateremu je izdano potrdilo o prijavi
prebivanja, in družinski član, kateremu je izdano dovoljenje za
prebivanje, mora v Republiki Sloveniji prijaviti začasno prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Državljan EU, kateremu je izdano potrdilo o prijavi
stalnega prebivanja in družinski član, kateremu je izdano potrdilo o prijavi stalnega prebivanja, mora v Republiki Sloveniji
prijaviti stalno prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo
prebivališča.
141. člen
(izkazovanje istovetnosti)
Glede izkazovanja istovetnosti državljana EU in družinskega člana ter dokazovanja pravice do vstopa in prebivanja v
Republiki Sloveniji se smiselno uporabljajo določbe 97. člena
tega zakona.
XIV. POGLAVJE
KAZENSKE DOLOČBE
142. člen
(1) Z globo od 3.500 do 6.200 eurov za vsakega pripeljanega tujca se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni
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podjetnik posameznik, ki pri opravljanju svoje dejavnosti pripelje 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 potrebuje (prvi odstavek 16. člena tega zakona).
(2) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za vsakega pripeljanega 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 tujce ali v azilnem domu ali stroškov odstranitve iz države (drugi
odstavek 24. člena tega zakona).
(4) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
143. člen
Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, če:
1. nima veljavne potne listine (7. člen tega zakona);
2. nima dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo (8. člen
tega zakona);
3. ne zapusti države ali območja držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija
1985 v roku, za katerega mu je prebivanje dovoljeno (14. člen
tega zakona);
4. tujec ni dal prstnih odtisov v roku enega meseca od
prenehanja zdravstvenih razlogov ali dovoljenja, izdanega v
obliki samostojne listine, v določenem roku po prenehanju ne
vrne pristojnemu organu (četrti in peti odstavek 58. člena tega
zakona);
5. ne naznani pogrešitve dovoljenja za prebivanje (prvi in
drugi odstavek 59. člena tega zakona);
6. uporablja osebno ime v nasprotju z zakonom (96. člen
tega zakona);
7. ne prijavi izgube, tatvine ali druge odtujitve potne oziroma druge listine (peti in šesti odstavek 97. člena tega zakona);
8. posodi svojo potno oziroma drugo listino drugi osebi
ali uporabi tuje listine kot svoje (četrti odstavek 97. člena tega
zakona);
9. ne naznani pogrešitve potnega lista za tujca (prvi in
drugi odstavek 101. člena tega zakona).
144. člen
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek tujec, če:
1. poskusi zapustiti državo v nasprotju s 13. členom tega
zakona;
2. nemudoma ne zapusti države, ko mu je vizum razveljavljen (tretji odstavek 28. člena tega zakona);
3. na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja, s katerim
dokazuje zakonitost bivanja in vstopa v državo (tretji odstavek
97. člena tega zakona);
4. na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drugi
odstavek 97. člena tega zakona);
5. samostojne listine, v obliki katere mu je bilo izdano
dovoljenje za stalno prebivanje, pred potekom njene veljavnosti, ne zamenja za novo listino (prvi odstavek 58. člena tega
zakona);
6. samostojne listine, izdane v obliki iz 58. člena tega zakona, na kateri se označi pravica do dela, v roku osmih dni od
vročitve poziva, pri pristojnem upravnem organu, na območju
katerega prebiva, ne zamenja za novo listino (deveti odstavek
58. člena tega zakona).
145. člen
(1) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, če nedovoljeno vstopi v Republiko Slovenijo (12. člen
tega zakona).
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(2) Z globo od 800 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, če:
– prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju z namenom,
za katerega mu je bilo izdano dovoljenje za prebivanje (peti
odstavek 35. člena tega zakona);
– nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji (60. člen tega
zakona).
146. člen
(1) Z globo od 2.000 do 4.500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki omogoči ali pomaga tujcu, da vstopi,
potuje v tranzitu ali prebiva na ozemlju Republike Slovenije v
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 15. člena tega zakona.
(2) Z globo od 2.000 do 4.500 eurov se kaznuje za
prekršek posameznik, ki drugemu omogoči ali pomaga, da
tujec vstopi, potuje v tranzitu ali prebiva na ozemlju Republike
Slovenije v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 15. člena
tega zakona.
(3) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki stori prekršek iz prvega ali drugega
odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
ali drugega odstavka tega člena.
147. člen
(1) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski 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 prekršek
posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski član slovenskega državljana, če ne prijavi izgube, tatvine
ali druge odtujitve potnega lista oziroma druge listine (peti
odstavek 97. člena tega zakona).
(3) Z globo od 200 do 830 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski član slovenskega državljana, če:
– na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drugi
odstavek 97. člena tega zakona);
– na zahtevo policista ne pokaže potrdila ali dovoljenja,
s katerim dokazuje zakonitost bivanja in vstopa v državo (tretji
odstavek 97. člena tega zakona);
– posodi svoj potni list oziroma drugo listino drugi osebi
ali uporabi tujo listino kot svojo (četrti odstavek 97. člena tega
zakona).
147.a člen
(1) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba (subjekt gostitelj);
– če v desetih dneh od nastanka sprememb, ki vplivajo
na pogoje, na podlagi katerih je bila premestitev odobrena,
ne obvesti pristojnega organa (četrti odstavek 92. člena tega
zakona);
– če je vanjo tujec kratkotrajno premeščen brez uradnega obvestila iz tretje alineje prvega odstavka 45.č člena tega
zakona.
(2) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje oseba, premeščena
znotraj gospodarske družbe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Uradni list Republike Slovenije
Zakon o tujcih – ZTuj-2 (Uradni list RS, št. 50/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XV. POGLAVJE
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
148. člen
(1) Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, preneha
veljati Zakon o tujcih (ZTuj-1; Uradni list RS, št. 61/99, 87/02,
96/02 – popr., 108/02 – UPB1, 93/05, 112/05 – UPB2, 79/06,
107/06 – UPB3, 44/08, 71/08 – UPB5, 41/09, 64/09 – UPB6; v
nadaljnjem besedilu: ZTuj-1), uporablja pa se še za postopke
iz drugega, tretjega, četrtega in šestega odstavka tega člena.
(2) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona
in o katerih se odloči pred začetkom uporabe tega zakona, se
zaključijo po določbah ZTuj-1.
(3) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona
in o katerih pred začetkom uporabe tega zakona ni odločeno,
čeprav je zakonski rok za odločitev potekel, se nadaljujejo in
zaključijo po določbah ZTuj-1, razen če je ta zakon za stranko
ugodnejši.
(4) Postopki, ki se začnejo po uveljavitvi tega zakona in
o katerih se odloči pred začetkom uporabe tega zakona, se
zaključijo po določbah ZTuj-1.
(5) Postopki, ki se začnejo po uveljavitvi tega zakona in
o katerih pred začetkom uporabe tega zakona ni odločeno,
zakonski rok za odločitev pa še ni potekel, se zaključijo po
določbah tega zakona.
(6) Postopki, ki se začnejo po uveljavitvi tega zakona in
o katerih pred začetkom uporabe tega zakona ni odločeno,
čeprav je zakonski rok za odločitev potekel, se nadaljujejo in
zaključijo po določbah ZTuj-1, razen če je ta zakon za stranko
ugodnejši.
149. člen
(1) Vizumi, dovoljenja za prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja, osebne izkaznice za tujca, potni listi za tujca, izkaznice
o dovolitvi zadrževanja, ki so bili izdani po ZTuj-1, ostanejo v
veljavi do poteka njihove veljavnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko dovoljenje za
stalno prebivanje, izdano po ZTuj-1, uporablja še do 18. 5.
2013, potem pa ga mora tujec zamenjati za samostojno listino,
ki se izda po tem zakonu.
150. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati Pravilnik o načinu izvajanja Zakona o tujcih (Uradni
list RS, št. 19/91 in 52/94), izdan na podlagi Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odločba US in 14/99
– odločba US).
(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati
naslednji podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZTuj-1:
– Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje ter
načinu zajemanja prstnih odtisov (Uradni list RS, št. 35/11),
– Pravilnik o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev
v centru za tujce in pogojih ter postopku za uporabo milejših
ukrepov (Uradni Iist RS, št. 97/00, 92/03 in 49/07),
– Navodilo o vsebini in formatu vizuma (Uradni Iist RS,
št. 43/04),
– Navodilo o izvajanju pomoči v primeru tranzita tujca, ki
se prisilno odstranjuje po zračni poti (Uradni Iist RS, št. 25/06),
– Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije (Uradni list RS, št. 74/06 in 75/06, popr.),
– Pravilnik o obrazcu potnega lista za tujca (Uradni list
RS, št. 90/06 in 48/09),
– Pravilnik o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu tretje države, izdaji vizum na mejnem prehodu in načinu
označitve razveljavitve vizuma (Uradni list RS, št. 29/07),
– Pravilnik o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja
potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za drža-
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vljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane
ter družinske člane slovenskih državljanov (Uradni list RS,
št. 70/07),
– Uredba o integraciji tujcev (Uradni Iist RS, št. 65/08 in
86/10),
– Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za
prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove
družinske člane (Uradni list RS, št. 60/09).
(3) Podzakonski predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do izdaje predpisov iz tega zakona, če niso v nasprotju
s tem zakonom.
151. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve izda podzakonske predpise iz prvega odstavka 10. člena, šestega odstavka 58. člena, drugega odstavka 65. člena, četrtega odstavka 67. člena, tretjega odstavka 76. člena, petega odstavka
84. člena in tretjega odstavka 103. člena tega zakona, v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za zunanje zadeve izda podzakonska predpisa iz prvega odstavka 22. člena in sedmega
odstavka 24. člena tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
(3) Minister, pristojen za zunanje zadeve izda v soglasju z
ministrom, pristojnim za notranje zadeve podzakonski predpis
iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
(4) Minister, pristojen za gospodarstvo izda podzakonski
predpis iz četrtega odstavka 20. člena tega zakona v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(5) Minister, pristojen za visoko šolstvo in znanost izda
podzakonski predpis iz petega odstavka 20. člena tega zakona
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(6) Minister, pristojen za notranje zadeve izda v soglasju z
ministrom, pristojnim za finance podzakonski predpis osmega
odstavka 55. člena tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
(7) Minister, pristojen za zunanje zadeve izda v soglasju z ministrom, pristojnim za finance podzakonski predpis iz
osmega odstavka 24. člena tega zakona v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
152. člen
(1) Ta zakon začne veljati en mesec po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece od
njegove uveljavitve, razen določbe četrtega odstavka 34. člena,
ki začne veljati in se uporabljati z dnem objave.
(2) Določba 50. člena tega zakona, se v delu, ki ureja dovolitev zadrževanja in izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
žrtvi nezakonitega zaposlovanja, začne uporabljati z dnem, ko
začnejo v Republiki Sloveniji veljati predpisi, ki urejajo kazniva
dejanja in odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, usklajeni z Direktivo 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in
ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov
tretjih držav (UL L št. 168, 30. 6. 2009, str. 24).
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(2) Za ugotavljanje razlogov za razveljavitev dovoljenja za
začasno prebivanje, izdanega zaradi zaposlitve ali dela, opravljanja sezonskega dela, dela kot napotenega delavca in dnevnega delovnega migranta na podlagi Zakona o tujcih (Uradni
list RS, št. 64/09) in Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in
57/11 – popr.), iz prve alinee prvega odstavka 56. člena zakona, se še naprej uporablja določba prvega odstavka 37. člena,
prvega, drugega in četrtega odstavka 45. člena in drugega
odstavka 46. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11
in 57/11 – popr.).
(3) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona,
se nadaljujejo in zaključijo po dosedanjih predpisih.
73. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda podzakonski predpis iz tretjega odstavka 18. člena zakona v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za delo, izda podzakonski predpis iz
šestega odstavka 58. člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom za finance, uskladi podzakonski predpis iz osmega
odstavka 55. člena zakona, v enem mesecu po sprejemu tega
zakona.
74. člen
(1) Dovoljenja za začasno prebivanje, izdana državljanom Republike Hrvaške, ostanejo v veljavi do poteka njihove
veljavnosti.
(2) Državljani Republike Hrvaške z dovoljenjem za začasno prebivanje, izdanim v obliki iz 58. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.), lahko dovoljenja za
začasno prebivanje v roku treh mesecev od uveljavitve tega
zakona zamenjajo za izkaznico potrdila o prijavi prebivanja,
določeno s Pravilnikom o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za
državljane držav članic EU in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov (Uradni list RS, št. 99/11,
90/12 in 65/13).
(3) Državljani Republike Hrvaške z dovoljenjem za stalno
prebivanje, izdanim v obliki iz 46. člena Zakona o tujcih (Uradni
list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) ali v obliki iz
58. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11
– popr.), morajo dovoljenje za stalno prebivanje v roku treh
mesecev od uveljavitve tega zakona zamenjati za izkaznico
dovoljenja za prebivanje, določeno s Pravilnikom o vsebini,
obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in
dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic EU in njihove
družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov
(Uradni list RS, št. 99/11, 90/12 in 65/13).

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

75. člen
(1) V postopku pridobitve statusa rezidenta za daljši čas
na podlagi 53.a člena zakona se do uveljavitve sprememb in
dopolnitev zakona, ki ureja plačevanje upravnih taks, plača
upravna taksa v višini, kot se po zakonu, ki ureja plačevanje
upravnih taks, plača v postopku izdaje dovoljenja za začasno
prebivanje.
(2) Za zamenjavo izkaznice dovoljenja za prebivanje iz
osmega in devetega odstavka 58. člena zakona se do uveljavitve sprememb in dopolnitev zakona, ki ureja plačevanje
upravnih taks, ne plača upravna taksa.

72. člen
(1) Dovoljenja za začasno prebivanje, izdana zaradi zaposlitve ali dela, opravljanja sezonskega dela, dela kot napoteni
delavec in dnevnemu delovnemu migrantu na podlagi Zakona
o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09) in Zakona o tujcih (Uradni
list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.), ostanejo v veljavi do poteka
njihove veljavnosti.

76. člen – upoštevan ZTuj-2B
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2015, razen določb spremenjenega drugega in tretjega odstavka 60. člena, spremenjenega prvega odstavka 63. člena,
spremenjenega prvega in četrtega odstavka ter novega tretjega
odstavka 64. člena, spremenjenega prvega odstavka 65. člena,

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-2A (Uradni list RS, št. 26/14) vsebuje naslednje
prehodne in končno določbo:
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novega petega in šestega odstavka 69. člena, spremenjenega
drugega odstavka in novega četrtega ter sedmega odstavka
73. člena, spremenjenega prvega odstavka in novega drugega
odstavka 74. člena, dopolnjenega drugega in tretjega odstavka ter novega četrtega odstavka 75. člena, novih sedmega,
osmega in devetega odstavka 76. člena, novega 76.a člena,
spremenjenega prvega, drugega in tretjega odstavka ter novega četrtega odstavka 78. člena, novega 79.a člena, novega
tretjega odstavka 82. člena, spremenjenega drugega odstavka
in dopolnjenega tretjega odstavka 84. člena, novega tretjega odstavka 86. člena in spremenjenega drugega odstavka
90. člena zakona, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve
tega zakona, in določb novega drugega odstavka 31. člena,
spremenjenega 37. člena, novega 37.a člena, novega 37.b
člena, spremenjenega 45. člena, spremenjenega 46. člena,
spremenjenega prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka
48. člena, prvega odstavka spremenjenega 54. člena, spremenjenega prvega odstavka 56. člena, spremenjenega drugega
in šestega odstavka ter novega sedmega, osmega in devetega
odstavka 58. člena, novega tretjega odstavka 87. člena, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka spremenjenega 111. člena in nova 6. točka prvega odstavka 144. člena
zakona, ki se začnejo uporabljati 1. septembra 2015.
Zakon o spremembi Zakona o tujcih – ZTuj-2B (Uradni
list RS, št. 90/14) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-2C (Uradni list RS, št. 19/15) vsebuje naslednjo
končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT (Uradni list RS, št. 47/15) vsebuje naslednjo
končno določbo:
82. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra
2015.
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih
– ZTuj-2D (Uradni list RS, št. 5/17) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

se:

3. člen
(Zakon o mednarodni zaščiti)
V Zakonu o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16)

1. v 16. členu:
– v četrtem odstavku besedilo »Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za družino in socialne zadeve,« nadomesti
z besedilom »Vlada Republike Slovenije« in
– v sedmem odstavku besedilo »Pristojni organ« nadomesti z besedilom »Urad Vlade Republike Slovenije, pristojen za
oskrbo migrantov (v nadaljnjem besedilu: urad),«;
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2. v 18. členu:
– v tretjem odstavku v drugem stavku besedilo »minister,
v soglasju z ministrom, pristojnim za družino in socialne zadeve,« nadomesti z besedilom »Vlada Republike Slovenije« in
– v tretjem odstavku v tretjem stavku beseda »Minister«
nadomesti z besedilom »Predstojnik urada Vlade Republike
Slovenije, pristojnega za oskrbo migrantov (v nadaljnjem besedilu: urad),«;
3. v 80. členu:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za nastanitev oseb iz drugega in tretjega odstavka
78. člena tega zakona Vlada Republike Slovenije ustanovi
azilni dom. Urad upravlja azilni dom ter organizira delovanje
in bivanje v njem. Vlada Republike Slovenije lahko na podlagi
javnega natečaja, ki ga izvede urad, za organizacijo delovanja
in bivanja v azilnem domu pooblasti izbrano društvo, ustanovo,
zavod ali drugo podobno nepridobitno pravno osebo, katere
dejavnost obsega področje nastanitve prosilcev.« in
– v drugem odstavku beseda »ministrstvo« nadomesti z
besedilom »Vlada Republike Slovenije«;
4. v petem in šestem stavku tretjega odstavka 18. člena,
prvem, drugem in šestem odstavku 82. člena, petem odstavku 83. člena, petem odstavku 88. člena, 91. členu, naslovu
ter drugem in tretjem odstavku 93. člena, naslovu ter prvem
odstavku 94. člena, drugi in tretji alineji 95. člena, tretjem in
četrtem odstavku 96. člena, šestem odstavku 97. člena, tretjem, četrtem in petem odstavku 101. člena, drugem, tretjem in
četrtem odstavku 103. člena, drugem odstavku in drugem stavku tretjega odstavka 104. člena ter prvem in tretjem odstavku
106. člena beseda »ministrstvo« v vseh sklonih nadomesti z
besedo »urad« v ustreznem sklonu;
5. v osmem odstavku 16. člena, četrtem in petem odstavku 82. člena, prvem, drugem, tretjem, šestem, sedmem
in osmem odstavku 83. člena, četrti, osmi, trinajsti in štirinajsti
alineji 89. člena, povsod v tretjem odstavku 93. člena, v prvem,
drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 96. člena, drugem
odstavku 103. člena in prvem odstavku 104. člena besedilo
»pristojni organ« v vseh sklonih nadomesti z besedo »urad« v
ustreznem sklonu;
6. v četrtem odstavku 82. člena in prvem odstavku 94. člena beseda »minister« nadomesti z besedilom »Vlada Republike Slovenije«;
7. v tretjem stavku tretjega odstavka 18. člena in četrtem
odstavku 83. člena beseda »minister« nadomesti z besedilom
»predstojnik urada«;
8. drugi odstavek 85. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) O neizplačilu žepnine iz prejšnjega odstavka in četrtega odstavka 82. člena tega zakona odloči pooblaščena
uradna oseba urada. Zoper odločbo je mogoč ugovor v treh
dneh od vročitve. O ugovoru odloči predstojnik urada. Ugovor
zoper odločbo ne zadrži izvršitve.«;
9. prvi odstavek 93. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Urad do zapolnitve razpoložljivih kapacitet osebi s
priznano mednarodno zaščito omogoči nastanitev v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih zmogljivostih urada, ki jih določi
Vlada Republike Slovenije, vendar najdlje za eno leto od dneva
pridobitve statusa.«;
10. šesti odstavek 96. člena spremeni tako, da se glasi:
»(6) Zoper izrečen ukrep iz prvega odstavka tega člena
je mogoč ugovor v treh dneh od vročitve. Ugovor se vloži pri
pooblaščeni uradni osebi urada. O ugovoru odloči predstojnik
urada.«;
11. v 114. členu doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Za namen opravljanja nalog v skladu s tem zakonom
ministrstvo omogoči uradu dostop in obdelavo podatkov iz
evidenc iz tega člena.«.
4. člen
(Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb)
V Zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list
RS, št. 65/05) se:
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1. v tretjem odstavku 15. člena besedilo »Ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedilom »Urad vlade, pristojen za oskrbo
migrantov (v nadaljnjem besedilu: urad)«;
2. v prvem odstavku 17. člena, tretjem odstavku 26. člena,
tretjem odstavku 27. člena, četrtem odstavku 29. člena pred
besedilom »v okviru« in v petem odstavku 29. člena za besedo »zagotovi«, šestem odstavku 33. člena, prvem in četrtem
odstavku 34. člena, prvem in drugem odstavku 35. člena, 38.
in 39. členu, tretji alineji 40. člena, 44. členu, prvem, drugem in
tretjem odstavku 45. člena, prvem in drugem odstavku 46. člena, drugem odstavku 48. člena, tretjem odstavku 49. člena,
prvem in drugem odstavku 50. člena, v naslovu in besedilu
56. člena beseda »ministrstvo« v vseh sklonih nadomesti z
besedo »urad« v ustreznem sklonu;
3. tretji odstavek 17. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Centre iz prejšnjih odstavkov ustanovi vlada, z njimi
pa upravlja urad. Nastanitvene centre lahko s soglasjem vlade
ustanovijo tudi humanitarne organizacije.«;
4. v drugem odstavku 20. člena na koncu pred piko doda
vejica in besedilo »pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo)«;
5. v drugem odstavku 27. člena beseda »minister« nadomesti z besedilom »predstojnik urada«;
6. v drugem odstavku 33. člena beseda »minister« nadomesti z besedo »vlada«.
5. člen
(ustanovitev in opravljanje nalog urada)
(1) Vlada Republike Slovenije ustanovi urad iz drugega
odstavka 75. člena zakona v enem mesecu od uveljavitve tega
zakona. Urad začne opravljati naloge v skladu s tem zakonom
v treh mesecih od njegove ustanovitve, do takrat naloge urada
opravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) Urad prevzame v upravljanje obstoječi azilni dom,
njegove izpostave ter integracijske hiše in nastanitvene centre
z dnem začetka opravljanja nalog.
6. člen
(začetek uporabe 10.b člena)
10.b člen zakona se začne uporabljati z dnem, ko Državni
zbor Republike Slovenije sprejme odločitev iz drugega odstavka 10.a člena zakona.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-2E (Uradni list RS, št. 59/17) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
66. člen
Za namen izvajanja zakonov, ki urejata prijavo prebivališča, in plačevanje upravnih taks, se potrdilo o prijavi stalnega
prebivanja šteje za dovoljenje za stalno prebivanje, dovoljenje
za prebivanje za družinskega člana državljana EU ali slovenskega državljana, ki ni državljan EU, pa šteje za dovoljenje za
začasno prebivanje.
67. člen
(1) Podzakonske predpise, izdane na podlagi Zakona o
tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo),
je treba uskladiti s tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
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(2) Minister, pristojen za zunanje zadeve, izda predpis iz
četrtega odstavka 22. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
68. člen
Postopki, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega
zakona in o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno, se nadaljujejo in zaključijo po določbah Zakona o tujcih (Uradni list RS,
št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo), razen če so določbe
tega zakona za stranko ugodnejše.
69. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo).

2.

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju
in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo)
(ZZSDT-UPB2)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 17. 10. 2017 je
Državni zbor na seji dne 19. 12. 2017 potrdil uradno prečiščeno
besedilo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu
tujcev, ki obsega:
– Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
– ZZSDT (Uradni list RS, št. 47/15 z dne 30. 6. 2015),
– Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmlS (Uradni
list RS, št. 10/17 z dne 27. 2. 2017),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT-A (Uradni list
RS, št. 59/17 z dne 27. 10. 2017).
Št. 101-08/17-13/3
Ljubljana, dne 19. decembra 2017
EPA 2383-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

ZAKON
O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU
IN DELU TUJCEV
uradno prečiščeno besedilo
(ZZSDT-UPB2)
I. poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
S tem zakonom se določajo pogoji za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane naloge
Republike Slovenije za urejanje in zaščito trga dela.
2. člen
(naloge Republike Slovenije)
(1) Republika Slovenija sklepa mednarodne pogodbe, s
katerimi določa pogoje za zaposlovanje, samozaposlovanje
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in delo tujcev, ter sprejema ukrepe za zaščito domačega trga
dela, določene s tem zakonom.
(2) V skladu z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo
Republiko Slovenijo ter urejajo prosto gibanje delavcev in prosto izvajanje storitev med državami članicami Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU), Evropskega gospodarskega prostora
(v nadaljnjem besedilu: EGP) in Švicarske konfederacije, lahko
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije uvedbo in ukinitev
ukrepov, ki jih omogočajo mednarodne pogodbe (prehodno
obdobje ali varnostna klavzula).
3. člen
(predpisi Evropske unije)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije delno
prenašajo naslednje direktive Evropske unije:
– (prenehala veljati)
– Direktiva Sveta 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o
najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru
množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju
takšnih oseb (UL L št. 212 z dne 7. 8. 2001, str. 12);
– 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), zadnjič spremenjena z
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2011/51/EU z dne
11. maja 2011 o spremembah Direktive Sveta 2003/109/ES, da
se razširi njeno področje uporabe na upravičence do mednarodne zaščite (UL L št. 132 z dne 19. 5. 2011, str. 1);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES
z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih
družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju 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, izdanem prebivalcem tretjih držav, ki
so žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili predmet dejanj
omogočanja nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi organi (UL L št. 261 z dne 6. 8. 2004, str. 19);
– Direktiva Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004
o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela (UL L št. 375 z dne 23. 12. 2004, str. 12);
– Direktiva Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005
o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanov tretjih
držav za namene znanstvenega raziskovanja (UL L št. 289 z
dne 3. 11. 2005, str. 15);
– Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o
pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve (UL L št. 155 z dne 18. 6.
2009, str. 17);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2009/52/ES
z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in
ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov
tretjih držav (UL L št. 168 z dne 30. 6. 2009, str. 24);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/95/EU
z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih
morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede
enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL L št. 337 z dne
20. 12. 2011, str. 9);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/98/EU
z dne 13. decembra 2011 o enotnem postopku obravnavanja
vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za pre-
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bivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu
pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi
članici (UL L št. 343, 23. 12. 2011, str. 1);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2013/33/EU
z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za
mednarodno zaščito (UL L št. 180 z dne 29. 6. 2013, str. 96);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/36/EU
z dne 26. februarja 2014 o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev (UL L
št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 375);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/66/EU
z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitev znotraj podjetja (UL L
št. 157 z dne 27. 5. 2014, str. 1).
4. člen
(opredelitev pojmov)
Za potrebe tega zakona posamezni pojmi pomenijo:
1. delodajalec ali delodajalka (v nadaljnjem besedilu: delodajalec): pravna oseba ali posameznik, registriran za opravljanje dejavnosti oziroma vpisan v register kmetijskih gospodarstev v Republiki Sloveniji, ter drug subjekt, določen z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ki zaposluje tujca na podlagi
pogodbe o zaposlitvi;
2. enotno dovoljenje: enotno dovoljenje za prebivanje in
delo, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, izda pristojni organ in ki tujcu omogoča, da vstopi, prebiva
in dela v Republiki Sloveniji;
3. povezane gospodarske družbe: za povezani gospodarski družbi se štejeta gospodarski družbi, ki sta v večinski lasti
iste gospodarske družbe, ali gospodarski družbi, med katerima
ima ena neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v drugi
zaradi njenega lastništva, finančne udeležbe v njej ali pravil
upravljanja. Prevladujoč vpliv obstaja, ko ima ena gospodarska
družba neposredno ali posredno glede na drugo gospodarsko
družbo večino njenega vpisanega kapitala, nadzor nad večino
glasov, povezanih z delnicami, ki jih je izdala, ali lahko imenuje
več kot polovico članov njenega upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa;
4. modra karta EU: dovoljenje za začasno prebivanje
zaradi visokokvalificirane zaposlitve, ki se izda v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, in ki njenemu imetniku
omogoča, da vstopi, prebiva in se zaposli v Republiki Sloveniji;
5. napoteni delavec ali napotena delavka (v nadaljnjem
besedilu: napoteni delavec): tujec ali tujka, ki na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu s sedežem ali prebivališčem
izven Republike Slovenije začasno opravlja delo v Republiki
Sloveniji;
6. naročnik dela: pravna oseba ali posameznik, registriran
za opravljanje dejavnosti oziroma vpisan v register kmetijskih
gospodarstev v Republiki Sloveniji, za katerega bo tujec opravljal določeno delo na podlagi sklenjene pogodbe civilnega
prava;
7. pisna odobritev: odločba, ki jo v skladu z zakonom,
ki ureja vstop in prebivanje tujcev, izda pristojni organ in ki
tujcu omogoča, da v času veljavnosti enotnega dovoljenja ali
modre karte EU zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu,
zamenja delodajalca ali se zaposli pri dveh ali več delodajalcih
ali sklene novo pogodbo civilnega prava za opravljanje dela;
8. soglasje: potrdilo o izpolnjevanju pogojev, določenih s
tem zakonom, ki ga na zahtevo organa, pristojnega po zakonu,
ki ureja vstop in prebivanje tujcev, poda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali pisni odobritvi, za določen
namen zaposlitve ali dela;
9. tretja država: vsaka država, ki ni članica EU, EGP ali ni
Švicarska konfederacija;
10. tujec ali tujka (v nadaljnjem besedilu: tujec): oseba, ki
nima državljanstva Republike Slovenije;
11. tuji delodajalec ali tuja delodajalka (v nadaljnjem besedilu: tuji delodajalec): pravna oseba ali posameznik, ki je regi-
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striran za opravljanje dejavnosti in ima prebivališče ali sedež v
tretji državi, ki zaposluje tujca na podlagi pogodbe o zaposlitvi;
12. zastopnik ali zastopnica (v nadaljnjem besedilu: zastopnik): državljan tretje države, ki je vpisan v ustrezen register
kot oseba, pooblaščena za zastopanje;
13. subjekt gostitelj je gospodarska družba s sedežem v
Republiki Sloveniji, kamor je napoten tujec v okviru premestitve
znotraj povezanih gospodarskih družb.
5. člen
(uporaba zakona)
(1) Določbe tega zakona veljajo za vse tujce, razen če ta
zakon ali mednarodna pogodba, ki zavezuje Republiko Slovenijo, določa drugače.
(2) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za tujce, ki:
1. so po mednarodnem pravu upravičeni do privilegijev in
imunitete ter razpolagajo s posebnim dokumentom, ki ga izda
ali evidentira pristojno ministrstvo za zunanje zadeve;
2. opravljajo delo na podlagi ustreznih sporazumov z
mednarodnimi organizacijami, sporazumov med pristojnimi institucijami ali v okviru mednarodnih projektov o strokovno tehnični pomoči, izobraževanju, izpopolnjevanju ali raziskovanju;
3. so tuji dopisniki, akreditirani v Republiki Sloveniji in
drugi dopisniki in poročevalci za tuje medije, v času izvajanja
dejavnosti obveščanja;
4. opravljajo duhovniški poklic ali redovniško dejavnost
v okviru registrirane verske skupnosti in tujce, ki organizirajo
oziroma vodijo karitativno in humanitarno dejavnost v okviru
priznane humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti;
5. na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za
obrambo, ali ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, opravljajo storitve za potrebe obrambe in varnosti države, in osebe,
ki se strokovno izpopolnjujejo na teh področjih;
6. izvajajo interventne storitve v primerih, ko je treba
nemudoma zagotoviti storitve tuje pravne osebe ali ustrezno
usposobljenega tujca zaradi reševanja življenj, ukrepov, potrebnih za preprečitev ogrožanja zdravja prebivalstva, ali zaradi
odprave ali preprečitve gospodarske škode, ki je posledica
naravne nesreče;
7. so člani posadke ladij, posadke letal ali opravljajo
prevoze v cestnem ali železniškem prometu in so zaposleni pri
tujem delodajalcu;
8. so v skladu z zakonom vpisani v sodni register v Republiki Sloveniji kot ustanovitelji, družbeniki ali člani nadzornih
svetov gospodarskih družb za opravljanje dela v tej funkciji in
obenem niso vpisani v sodni register kot zastopniki;
9. v Republiki Sloveniji ne pridobivajo dohodka in neposredno ne opravljajo prodaje ali storitev, temveč zgolj sodelujejo na poslovnih sestankih, vzpostavljajo poslovne stike, vključno s pogajanji v zvezi z opravljanjem storitev ali dejavnosti, tudi
tistih v zvezi s pripravami na tržno prisotnost tujega delodajalca
v Republiki Sloveniji. Tovrstne aktivnosti v državi so časovno
omejene na 90 dni v šestih mesecih, šteto od dneva prvega
vstopa tujca v Republiko Slovenijo;
10. kot predavatelji sodelujejo na organiziranih strokovnih
srečanjih, predstavljajo znanstvene dosežke ali občasno sodelujejo pri njihovem izvajanju, tujce, ki so njihovo spremljevalno
tehnično osebje, ter tujce, ki opravljajo začasno raziskovalno
delo (sobotno leto);
11. osebno opravljajo storitve na področju kulture kot udeleženci kulturnih delavnic, srečanj, kolonij ali drugih kulturnih
dogodkov ali kot poročevalci o njih; kot sodelavci, ustvarjalci in
poustvarjalci s področja glasbene, glasbeno-scenske, plesne in
baletne, literarne, fotografske, video in filmske umetnosti, umetnosti elektronskih medijev, vizualne umetnosti, arhitekture in
oblikovanja, intermedijske umetnosti, uprizoritvene umetnosti,
področja varovanja kulturne dediščine, knjižničarstva in arhivistike, ter tujce, ki so spremljajoče instruktažno, poročevalsko,
organizacijsko in tehnično osebje;
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12. sodelujejo na športnih in šahovskih prireditvah;
13. v Republiki Sloveniji opravljajo raziskovalno delo na
podlagi sporazuma o gostovanju z raziskovalno organizacijo
iz Republike Slovenije, tujce, ki v Republiki Sloveniji izvajajo
program raziskovalnega dela do največ treh mesecev in imajo v
drugi državi članici EU izdano dovoljenje za prebivanje raziskovalca ter tujci, ki imajo status mladega raziskovalca, pridobljen
v Republiki Sloveniji;
14. so poklicni športniki ali zasebni športni delavci in so v
Republiki Sloveniji sklenili pogodbo o sodelovanju s slovenskim
klubom ali športno organizacijo s sedežem v Republiki Sloveniji
in so vpisani v razvid poklicnih športnikov ali v razvid zasebnih
športnih delavcev, v 90 dneh od dneva prvega vstopa tujca v
Republiko Slovenijo;
15. na območju Republike Slovenije spremljajo oziroma
vodijo goste ali skupine gostov iz tujine in so turistični vodniki ali turistični spremljevalci, ki opravljajo dejavnost v skladu
z zakonom, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, ali gorski
vodniki, ki opravljajo dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja
gorsko vodništvo;
16. v okviru sejemskih ali razstavnih prireditev v Republiki
Sloveniji opravljajo dela postavljanja, opremljanja in razstavljanja opreme in predmetov;
17. so izvajalci cirkuških predstav, delavci v gostujočih
zabaviščnih parkih in drugi podobni delavci;
18. na podlagi mednarodnih pogodb, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, ali prava EU uživajo pravico do prostega
pretoka delavcev;
19. imajo v Republiki Sloveniji status dijaka ali študenta
in na tej podlagi opravljajo začasna in občasna dela v skladu s
predpisi, ki urejajo začasna in občasna dela dijakov in študentov, ter tujci, ki na podlagi sporazumov o izmenjavi študentov ali
dijakov opravljajo začasna in občasna dela v skladu s predpisi,
ki urejajo začasna in občasna dela dijakov in študentov.
(3) V primeru dvoma, ali gre za primere iz prejšnjega odstavka, pristojno ministrstvo, v roku 15 dni od prejema zahteve
tujca, upravne enote ali pristojnega nadzornega organa po tem
zakonu o tem poda mnenje, in sicer:
1. v primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka – ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve;
2. v primerih iz 2., 10., 12., 13. in 14. točke prejšnjega
odstavka – ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost
in šport;
3. v primerih iz 3., 4. in 11. točke prejšnjega odstavka –
ministrstvo, pristojno za kulturo;
4. v primeru iz 5. točke prejšnjega odstavka – ministrstvo,
pristojno za obrambo ali za notranje zadeve;
5. v primeru iz 6. točke prejšnjega odstavka – ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, za obrambo, za zdravje ali za
okolje;
6. v primeru iz 7. točke prejšnjega odstavka – ministrstvo,
pristojno za promet;
7. v primerih iz 8., 9., 15. in 16. točke prejšnjega odstavka
– ministrstvo, pristojno za gospodarstvo;
8. v primerih iz 17., 18. in 19. točke prejšnjega odstavka
– ministrstvo, pristojno za delo.
(4) Tujci iz drugega odstavka tega člena se lahko zaposlijo, samozaposlijo ali opravljajo delo, če imajo urejeno prebivanje v skladu s predpisi, ki urejajo prebivanje tujcev.
6. člen
(prost dostop na trg dela)
(1) Pravica do prostega dostopa na trg dela pomeni, da
se tujec v Republiki Sloveniji lahko zaposli, samozaposli ali
opravlja delo brez soglasja k enotnemu dovoljenju ali modri
karti EU ali brez dovoljenja za sezonsko delo.
(2) Pravico do prostega dostopa na trg dela ima:
1. tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine s slovenskim državljanom;
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2. tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje;
3. tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje za tujca slovenskega rodu;
4. tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev trgovine z ljudmi;
5. tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev nezakonitega zaposlovanja;
6. tujec, ki mu je v Republiki Sloveniji priznana pravica do
mednarodne zaščite ter njegov družinski član, ki v Republiki
Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi
združitve družine;
7. tujec, ki mu je v Republiki Sloveniji priznan status
osebe z začasno zaščito, kar dokazuje z izkaznico osebe z
začasno zaščito;
8. tujec, čigar istovetnost je nesporno ugotovljena in ima
v Republiki Sloveniji status prosilca za mednarodno zaščito, in
sicer po devetih mesecih od vložitve prošnje za mednarodno
zaščito, če mu v tem času ni bila vročena odločitev pristojnega
organa in te zamude ni mogoče pripisati tujcu. Izpolnjevanje
navedenih pogojev tujec dokazuje s potrdilom ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(3) Tujci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do prostega dostopa na trg dela tudi v času, ko v Republiki Sloveniji
prebivajo na podlagi potrdila o pravočasno vloženi prošnji za
podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali statusa.

odobritve podano soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali
delo.
(7) Tujci, ki so v Republiki Sloveniji zaposleni, samozaposleni ali opravljajo delo, morajo imeti urejeno prebivanje v skladu s predpisi, ki urejajo prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji.

7. člen

9. člen
(predhodna kontrola trga dela)
(1) Delodajalec lahko pred vložitvijo vloge za izdajo enotnega dovoljenja, modre karte EU, pisne odobritve ali dovoljenja za sezonsko delo pridobi obvestilo zavoda o tem, ali so v
evidenci brezposelnih oseb ustrezne brezposelne osebe, brez
navedbe osebnih podatkov.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka delodajalec pridobi
na podlagi sporočila o prostem delovnem mestu, vloženega pri
zavodu. Zavod posreduje obvestilo iz prejšnjega odstavka vlagatelju v petih delovnih dneh od prejema sporočila o prostem
delovnem mestu.
(3) Obvestilo zavoda, da v evidenci brezposelnih oseb
ni ustreznih brezposelnih oseb, se šteje kot dokazilo o izpolnjenem pogoju iz 1. točke prvega odstavka 17. člena, 1. točke
prvega odstavka 29. člena ter 3. točke prvega odstavka 30. člena tega zakona, če je bila vloga za izdajo enotnega dovoljenja,
modre karte EU, pisne odobritve ali dovoljenja za sezonsko
delo vložena v 30 dneh od izdaje obvestila.

(zaposlitev, samozaposlitev in delo ter zagotavljanje dela
delavcev uporabniku)
(1) Tujec je zaposlen v Republiki Sloveniji, kadar je na
podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi v delovnem razmerju pri
delodajalcu v Republiki Sloveniji. Pogodba o zaposlitvi mora biti
v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in s kolektivnimi
pogodbami, ki zavezujejo delodajalca.
(2) Tujec je samozaposlen v Republiki Sloveniji, če samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost.
(3) Tujec opravlja delo v Republiki Sloveniji, kadar opravlja delo kot napoteni delavec ali opravlja delo na podlagi sklenjene pogodbe civilnega prava, ki se časovno omejeno izvaja
na ozemlju Republike Slovenije.
(4) Prepovedano je opravljanje ali omogočanje opravljanja drugega dela kot tistega, za katerega je bilo v postopku
izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma modre karte
EU ali izdaje pisne odobritve podano soglasje ali za katerega je
bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo. Tujec z enotnim dovoljenjem, ki mu je bilo izdano ali podaljšano na podlagi soglasja
za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, pisno odobritvijo, izdano
na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, enotnim dovoljenjem zaradi opravljanja dela kot samozaposlena
oseba in tujec, ki ima v skladu z določbami tega zakona prost
dostop na trg dela, lahko opravlja vsa dela v okviru registriranih
dejavnosti delodajalca ali poslovnega subjekta ter druge posle,
potrebne za obstoj in opravljanje dejavnosti, ki pa ne pomenijo
neposrednega opravljanja dejavnosti.
(5) Delodajalec, ki lahko v skladu z zakonom, ki ureja trg
dela, opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, lahko v okviru opravljanja te dejavnosti sklepa pogodbe
o zaposlitvi samo s tujci, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na
podlagi modre karte EU, s tujci, za katere je bilo v postopku
izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma izdaje pisne
odobritve podano soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali
delo, ter s tujci, ki imajo v skladu s tem zakonom prost dostop
na trg dela.
(6) Posameznik s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
ni registriran za opravljanje dejavnosti ali ni vpisan v register
kmetijskih gospodarstev, sme skleniti pogodbo o zaposlitvi ali
pogodbo civilnega prava le s tujcem, ki ima prost dostop na
slovenski trg dela, in s tujcem, za katerega je bilo v postopku
izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma izdaje pisne

8. člen
(rok za nastop dela tujca in obveznost prijave
v socialno zavarovanje)
(1) Prijava v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in
zavarovanje za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu:
obvezna socialna zavarovanja) tujcev v Republiki Sloveniji se
opravi v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo in odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj.
(2) V primerih, ko je enotno dovoljenje, modra karta EU
ali pisna odobritev tujcu vročena v Republiki Sloveniji, mora
tujec nastopiti delo najkasneje deseti dan od vročitve enotnega
dovoljenja, modre karte EU ali pisne odobritve.
(3) V primerih, ko je enotno dovoljenje ali modra karta EU
tujcu vročena izven Republike Slovenije, mora tujec nastopiti
delo najkasneje 15. dan od vročitve enotnega dovoljenja ali
modre karte EU.
(4) Tujec, za katerega je bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo ali vizum, kadar je ta potreben, mora nastopiti delo
najkasneje 15. dan od vročitve dovoljenja za sezonsko delo
ali vizuma.

10. člen
(nastanitev tujcev)
(1) Delodajalci in naročniki dela, ki zagotavljajo nastanitev
tujcem v Republiki Sloveniji, so pri tem dolžni zagotoviti minimalne bivanjske in higienske standarde.
(2) Minimalni bivanjski in higienski standardi iz prejšnjega
odstavka se določijo v podzakonskem aktu, ki ga skupaj izdajo
minister, pristojen za delo, minister, pristojen za prostor, in
minister, pristojen za zdravje.
(3) Minimalni bivanjski standardi iz prvega odstavka tega
člena določajo opremljenost, vzdrževanje, ogrevanje in osvetlitev prostorov, največje število oseb, ki lahko prebivajo v enem
prostoru, in minimalno kvadraturo prostora glede na število
oseb.
(4) Minimalni higienski standardi iz prvega odstavka tega
člena določajo največje število uporabnikov glede na opremljenost sanitarnih prostorov, ločenost teh prostorov od drugih
bivalnih prostorov, njihovo zračenje in osvetlitev.
(5) Višina najemnine za nastanitveni prostor se določi s
pogodbo. V primeru spora glede višine najemnine za oddan
nastanitveni prostor po tem zakonu odloča pristojno sodišče,
pri čemer se smiselno upoštevajo določbe predpisa, ki ureja
določitev najvišje priznane tržne najemnine.
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11. člen
(pristojni organi)
(1) Zavod je pristojen za izvajanje postopkov v zvezi z izdajo, podaljšanjem in razveljavitvijo dovoljenj za sezonsko delo,
podajo in umikom soglasij k enotnemu dovoljenju, modri karti
EU ali pisni odobritvi, izdajo obvestil iz 9. člena tega zakona in
potrdil o pravočasno vloženih prošnjah za podaljšanje dovoljenj
za sezonsko delo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek, če niso posamezna vprašanja z zakonom, ki ureja
vstop in prebivanje tujcev, ali s tem zakonom drugače urejena.
(2) O pritožbah zoper odločbe in sklepe, ki jih na prvi stopnji izda zavod, odloča ministrstvo, pristojno za delo.
II. poglavje
SOGLASJE ZAVODA IN DOVOLJENJE
ZA SEZONSKO DELO
12. člen
(splošna določba)
(1) Soglasje k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali
pisni odobritvi poda zavod na zahtevo organa, pristojnega
po zakonu, ki ureja vstop in prebivanje tujcev (v nadaljnjem
besedilu: upravna enota). Upravna enota ob vročitvi enotnega
dovoljenja, modre karte EU ali pisne odobritve tujcu priloži
informativni list, na katerem so navedeni vsi pogoji in elementi
zaposlitve ali dela, opredeljeni s soglasjem zavoda.
(2) Zavod poda soglasje, če so izpolnjeni pogoji za podajo
soglasja za posamezni namen po tem zakonu, ki ga vlagatelj
izkaže v vlogi za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja
oziroma modre karte EU. Zavod izda ali podaljša dovoljenje za
sezonsko delo, če so izpolnjeni pogoji za opravljanje sezonskega dela iz 30. člena tega zakona.
(3) V času veljavnosti enotnega dovoljenja ali modre karte
EU zavod poda soglasje k pisni odobritvi, če so izpolnjeni pogoji za podajo soglasja po tem zakonu.
(4) Zavod soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti EU
ali pisni odobritvi ne poda ali se izdaja ali podaljšanje dovoljenja za sezonsko delo zavrne, če je delodajalcu, tujemu delodajalcu, naročniku dela ali tujcu prepovedano zaposlovanje,
samozaposlovanje ali delo na podlagi 42. člena tega zakona.
(5) Tujec je v Republiki Sloveniji lahko zaposlen le za polni
delovni čas, razen tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo ali
tujca, ki se mu delovni čas skrajša v skladu s predpisi, ki urejajo
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali starševsko varstvo.
(6) Tujec je lahko še naprej zaposlen ali opravlja delo tudi
v času, ko v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi potrdila o
pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja, modre karte EU ali dovoljenja za sezonsko delo, vendar
izključno pod pogoji in v obsegu, kot mu je bilo to dovoljeno
s predhodnim enotnim dovoljenjem, modro karto EU, pisno
odobritvijo ali dovoljenjem za sezonsko delo.
(7) V postopku podaje soglasja se v tujini pridobljena izobrazba dokazuje s fotokopijo overjene listine o izobraževanju
in njenim prevodom v slovenski jezik. Izvirnik listine o izobraževanju, katerega fotokopija se priloži, mora biti predhodno
overjen na podlagi Konvencije o odpravi potrebe legalizacije
tujih javnih listin (Uradni list FLRJ, št. 10/62) z žigom Apostille
ali v primeru, ko tuja država ni podpisnica te konvencije, na
podlagi Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu
(Uradni list RS, št. 64/01).
(8) V postopku podaje soglasja se v Republiki Sloveniji pridobljena izobrazba dokazuje s fotokopijo javne listine
o izobraževanju, v Republiki Sloveniji pridobljena nacionalna
poklicna kvalifikacija pa s fotokopijo javne listine o pridobljeni
nacionalni poklicni kvalifikaciji.
(9) V postopku podaje soglasja za opravljanje reguliranega poklica se ustreznost v tujini pridobljene poklicne kvalifikacije ali izobrazbe dokazuje z odločbo organa, pristojnega za
priznavanje poklicnih kvalifikacij, ali mnenjem organa, pristojnega za priznavanje ali vrednotenje izobraževanja.
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1. Soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo
13. člen
(splošna določba)
(1) Enotno dovoljenje, izdano ali podaljšano na podlagi
soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ter pisna odobritev, izdana na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, v času veljavnosti tujcu omogočata dostop do
trga dela. Tujec lahko na tej podlagi opravlja delo na podlagi
pogodb civilnega prava, se zaposli pri kateremkoli delodajalcu,
se zaposli pri več delodajalcih ali se samozaposli, ne more pa
na tej podlagi opravljati dela kot napoten delavec delodajalca s
sedežem ali prebivališčem izven Republike Slovenije.
(2) V obdobju treh let od izdaje ali podaljšanja enotnega
dovoljenja na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev
ali delo oziroma izdaje pisne odobritve na podlagi soglasja za
zaposlitev, samozaposlitev ali delo v postopkih podaljšanja ali
izdaje novega enotnega dovoljenja oziroma pisne odobritve za
istega tujca novo soglasje ni potrebno.
14. člen
(pogoji za podajo soglasja za zaposlitev,
samozaposlitev ali delo)
(1) V postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja,
razen za namen napotitve, ali izdaje pisne odobritve zavod na
zahtevo upravne enote poda soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, če tujec izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v Republiki Sloveniji in je bil v
zadnjih 24 mesecih pred vložitvijo vloge najmanj 20 mesecev
zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji in na tej podlagi vključen v obvezna socialna zavarovanja ali
2. je bil v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge najmanj
30 mesecev zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji
in na tej podlagi vključen v obvezna socialna zavarovanja ali
3. je v obdobju zadnjih dveh let v Republiki Sloveniji pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo ter se namerava zaposliti
ali samozaposliti ali
4. je v obdobju zadnjih dveh let v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela in se namerava zaposliti
ali samozaposliti.
(2) Soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, podano k pisni odobritvi na podlagi 1. in 2. točke prejšnjega
odstavka, nadomesti predhodno podano soglasje k enotnemu
dovoljenju.
2. Soglasje za samozaposlitev
15. člen
(pogoj za samozaposlitev)
(1) V postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja
zaradi samozaposlitve tujca soglasje zavoda ni potrebno.
(2) Tujec se lahko samozaposli po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Republiki Sloveniji.
(3) Pogoj enoletnega predhodnega prebivanja iz prejšnjega odstavka ne velja za tujca, ki je vpisan v poslovni register kot
oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.
3. Soglasje za zaposlitev
16. člen
(splošna določba)
Enotno dovoljenje, izdano ali podaljšano na podlagi soglasja za zaposlitev, ter pisna odobritev, izdana na podlagi
soglasja za zaposlitev, sta vezani na zaposlitvene potrebe delodajalca. Tujec se sme na tej podlagi zaposliti le pri delodajalcu,
ki je v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja
oziroma izdaje pisne odobritve izpolnjeval pogoje za zaposlitev
tujca po tem zakonu.
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17. člen

regionalnih potreb za odpiranje novih delovnih mest v okviru
posameznih gospodarskih panog, s soglasjem socialnih partnerjev določi poklice, v zvezi s katerimi se soglasje k enotnemu
dovoljenju ali pisni odobritvi za namen zaposlitve poda brez
ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega odstavka
tega člena.

(pogoji za podajo soglasja za zaposlitev)
(1) V postopku izdaje enotnega dovoljenja za namen
zaposlitve zavod na zahtevo upravne enote poda soglasje k
enotnemu dovoljenju, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
2. da je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v registru kmetijskih gospodarstev oziroma v poslovnem registru za
opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo;
3. da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;
4. da delodajalec aktivno posluje, kar pomeni:
– da je pri delodajalcu najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba, zaposlena za poln delovni čas, ali
– da je delodajalec kot posameznik, registriran za opravljanje dejavnosti oziroma vpisan v register kmetijskih gospodarstev, najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge vključen v
obvezna socialna zavarovanja ali
– da je imel delodajalec v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti
najmanj v višini 10.000 eurov na transakcijski račun, odprt v
Republiki Sloveniji;
5. da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za
zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas
poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune
davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je
zaposloval delavce, in nima neporavnanih zapadlih davčnih
obveznosti;
6. da ni izkoriščena kvota iz 41. člena tega zakona;
7. da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec;
8. da je priložena s strani delodajalca podpisana pogodba
o zaposlitvi, v skladu z določbami tega zakona.
(2) V primeru delodajalcev, ki so registrirani manj kot
šest mesecev, se pogoj iz 4. točke prejšnjega odstavka šteje
za izpolnjen, če je delodajalec pred vložitvijo vloge investiral
najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec
opravljal delo.
(3) V primeru tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo se
soglasje za zaposlitev poda brez preverjanja pogoja iz 4. točke
prvega odstavka tega člena in pogoja iz prejšnjega odstavka.
(4) V primeru tujca, ki je športnik ali strokovni delavec
v skladu z zakonom, ki ureja šport, se soglasje za zaposlitev
poda brez preverjanja pogojev iz 1. točke in prve alineje 4. točke prvega odstavka tega člena, če je vlogi priloženo mnenje
pristojne nacionalne panožne športne zveze po zakonu, ki
ureja šport, o tem, da za zaposlitev v športni panogi ni ustrezne
brezposelne osebe.
(5) Tujcu, ki je prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in ga v zaposlitev napotuje zavod, se za
namen te zaposlitve poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za namen zaposlitve brez preverjanja pogojev iz prvega
odstavka tega člena.
(6) V primeru, da delodajalčeva obveznost predložitve
obračuna davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za zadnji mesec pred vložitvijo vloge še ni nastala, se
izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka tega člena
ugotavlja na podlagi podatkov za zadnjih šest mesecev ali za
čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, pred vložitvijo
vloge, za katere je obveznost predložitve obračuna davčnega
odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja že nastala.
(7) Minister, pristojen za delo, lahko določi primere, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela oziroma posebnih okoliščin na
strani delodajalca ali tujca ni vezana na trg dela in se soglasje
k enotnemu dovoljenju ali pisni odobritvi za namen zaposlitve
poda brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega
odstavka tega člena.
(8) Minister, pristojen za delo, lahko na podlagi ugotovitve,
da zaposlovanje tujcev ne bo škodljivo vplivalo na trg dela, ob
upoštevanju stanja brezposelnosti, strukture zaposlovanja in

18. člen
(soglasje k podaljšanju enotnega dovoljenja
za namen zaposlitve)
(1) Soglasje k podaljšanju enotnega dovoljenja za namen
zaposlitve tujca pri istem delodajalcu in na istem delovnem
mestu zavod poda, če:
– so izpolnjeni pogoji iz 5. in 8. točke prvega odstavka
prejšnjega člena,
– je tujec neprekinjeno prijavljen v obvezna socialna zavarovanja od dneva nastopa dela.
(2) Pri podaji soglasja k podaljšanju enotnega dovoljenja
za namen zaposlitve se za istega delodajalca šteje tudi univerzalni pravni naslednik delodajalca v primeru univerzalnega
pravnega nasledstva.
19. člen
(soglasje k pisni odobritvi na podlagi zaposlitve)
(1) Soglasje k pisni odobritvi zaradi zamenjave delovnega
mesta pri istem delodajalcu, ki nadomesti predhodno podano
soglasje, zavod poda, če so izpolnjeni pogoji iz 1. in 7. točke
prvega odstavka 17. člena tega zakona.
(2) V primeru, ko je pri tujcu v času trajanja delovnega
razmerja v Republiki Sloveniji ugotovljena invalidnost po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in mu je
z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije ali sodišča v Republiki Sloveniji priznana pravica
na podlagi te invalidnosti, soglasje zavoda k pisni odobritvi za
zamenjavo delovnega mesta pri istem delodajalcu za preostali
čas veljavnosti enotnega dovoljenja ni potrebno.
(3) Soglasje k pisni odobritvi zaradi zamenjave delodajalca, ki nadomesti predhodno podano soglasje, zavod poda, če
so izpolnjeni pogoji iz 17. člena tega zakona.
(4) Soglasje k pisni odobritvi zaradi zaposlitve pri dveh ali
več delodajalcih zavod poda, če ima tujec najmanj visokošolsko izobrazbo in so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je od dneva vključitve v obvezna socialna zavarovanja na podlagi prve zaposlitve pretekel najmanj en mesec;
– da so izpolnjeni pogoji iz 17. člena tega zakona;
– da je sklenjen sporazum med novim delodajalcem, tujcem in delodajalcem, pri katerem je tujec že zaposlen.
4. Soglasje k modri karti EU
20. člen
(pogoji za podajo soglasja)
(1) V postopku izdaje modre karte EU zavod na zahtevo
upravne enote poda soglasje k modri karti EU, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
1. da ima tujec najmanj visokošolsko izobrazbo,
2. da je priložena s strani delodajalca podpisana pogodba
o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero je tujcu zagotovljena
plača v višini najmanj 1,5-kratnika povprečne letne bruto plače
v Republiki Sloveniji, ki se izračuna na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v
Uradnem listu Republike Slovenije,
3. da so izpolnjeni pogoji iz 1., 2., 3., 5. in 7. točke prvega
odstavka 17. člena tega zakona.
(2) V prvih dveh letih zaposlitve zavod na zahtevo upravne enote poda soglasje k podaljšanju modre karte EU, če sta
izpolnjena pogoja iz 2. točke prejšnjega odstavka in pogoj
iz 5. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona.
(3) V prvih dveh letih zaposlitve zavod na zahtevo upravne enote poda soglasje k pisni odobritvi za zamenjavo delov-
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nega mesta pri istem delodajalcu, če sta izpolnjena pogoja iz
2. točke prvega odstavka tega člena in pogoj iz 1. in 7. točke
prvega odstavka 17. člena tega zakona.
(4) V prvih dveh letih zaposlitve zavod na zahtevo upravne enote poda soglasje k pisni odobritvi za zamenjavo delodajalca, če sta izpolnjena pogoja iz 2. točke prvega odstavka tega
člena in pogoji iz 1., 2., 3., 4., 5. in 7. točke prvega odstavka
17. člena tega zakona.
(5) Po prvih dveh letih zaposlitve zavod na zahtevo upravne enote poda soglasje k podaljšanju modre karte EU, če sta
izpolnjena pogoja iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
5. Soglasje za napotene delavce
21. člen
(splošna določba)
(1) Tuji delodajalci lahko v Republiko Slovenijo napotijo
delavce v skladu s predpisi Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
(2) Tuji delodajalec lahko napoti svoje delavce z namenom:
1. izvajanja čezmejnih storitev v svojem imenu in za svoj
račun na podlagi pogodbe z naročnikom storitve iz držav članic
EU, EGP ali Švicarske konfederacije ali na podlagi pogodbe z
izvajalcem storitve, ki ima sklenjeno pogodbo z naročnikom
storitve iz držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije;
2. izvedbe določenih nalog v subjektu gostitelju, s katerim
je povezan, če subjekt gostitelj izpolnjuje pogoje iz 4. in 5. točke
prvega odstavka 17. člena ali drugega odstavka 17. člena tega
zakona;
3. usposabljanja v gospodarski družbi s sedežem v Republiki Sloveniji, s katero je povezan na enega izmed načinov,
opredeljenih v prvem odstavku 24. člena tega zakona.
(3) Soglasje za napotene delavce lahko tuji delodajalec,
razen v primerih iz 24. člena tega zakona, pridobi le za tiste
delavce, ki so že najmanj devet mesecev oziroma v primeru
iz 3. točke tretjega odstavka 23. člena tega zakona najmanj
šest mesecev neprekinjeno zaposleni pri njem ali v kapitalsko
povezani gospodarski družbi s sedežem v tretji državi.
(4) Soglasje za napotene delavce se poda v postopku
izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja, če ni izkoriščena
kvota iz 41. člena tega zakona.
22. člen
(čezmejno izvajanje storitev)
(1) Soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za delavca,
napotenega na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitev,
se lahko poda pod pogoji iz prejšnjega člena, in sicer enkrat
ali večkrat, pri čemer skupno trajanje izvajanja storitve ne sme
presegati 90 dni v koledarskem letu.
(2) Soglasje k podaljšanju enotnega dovoljenja za napotenega delavca se lahko poda, če se izvajanje pogodbe podaljša
za največ en mesec in če izvajalec in naročnik dokažeta, da
se storitve zaradi objektivnih razlogov (npr. višja sila, zamuda
pri izvedbi del, ki so vezana na dela, določena v pogodbi) niso
mogle izvesti v dogovorjenem roku.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
lahko storitev, ki je posebnega pomena za državo, izvaja daljši
čas. O tem, ali gre za storitev, ki je posebnega pomena za državo, odloči ministrstvo, pristojno za delo, na podlagi pozitivnega
mnenja ministrstva, pristojnega za področje dejavnosti, in sicer
na zaprosilo naročnika storitve, kateremu priloži pogodbo o izvajanju storitve ter pisno obrazložitev, iz katere izhaja poseben
pomen za državo, čas izvajanja storitve ter število napotenih
delavcev, potrebnih za izvedbo storitve.
23. člen
(premestitev oseb znotraj povezanih gospodarskih družb)
(1) Soglasje za napotenega delavca, premeščenega na
delo v okviru premestitve oseb znotraj povezanih gospodarskih
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družb, se v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja
poda pod pogoji iz tega člena in iz 21. člena tega zakona.
(2) Soglasje za napotenega delavca se v postopku izdaje
ali podaljšanja enotnega dovoljenja zaradi dolgotrajne premestitve iz povezane gospodarske družbe, ki ima sedež v drugi
državi članici EU, poda pod pogoji iz tega člena.
(3) Napoteni delavci iz prvega in drugega odstavka tega
člena lahko pri subjektu gostitelju opravljajo delo le na podlagi
pogodbe o zaposlitvi, sklenjene s tujim delodajalcem, in akta o
premestitvi, ki mora vsebovati določila o:
1. trajanju in kraju opravljanja dela za čas premestitve v
Republiki Sloveniji;
2. zagotavljanju pravic, razen plače, v skladu z določbami
zakona, ki ureja delovna razmerja, ki se nanašajo na položaj
delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo;
3. predvideni vrnitvi v povezano družbo s sedežem v tretji
državi ali v drugi državi članici EU;
4. nalogah, ki jih bo napoteni delavec opravljal v subjektu
gostitelju;
5. višini plače napotenega delavca, ki ne sme biti nižja
od višine plače, ki jo za zasedbo primerljivih delovnih mest
prejmejo delavci v Republiki Sloveniji, v skladu s predpisi in
kolektivnimi pogodbami s splošno veljavnostjo ali veljavnostjo
na ravni dejavnosti.
(4) Tuji delodajalec lahko za opravljanje določenih nalog
v subjektu gostitelju premesti naslednje delavce:
1. tujca, ki bo zasedal vodstveno mesto v gospodarski
družbi, v katero je napoten, za kar se šteje mesto, ki zahteva
vodenje gospodarske družbe ali njenega dela in nadzor nad
delom drugih nadzornih, strokovnih ali poslovodnih delavcev ter
omogoča neposredni ali posredni vpliv na kadrovske zadeve;
2. tujca z najmanj poklicno izobrazbo, ki ima posebna
znanja in poklicne izkušnje, bistvene na področju izvajanja registriranih dejavnosti gospodarske družbe, v katero je napoten;
3. tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo, ki je premeščen za namene poklicnega razvoja ali usposabljanja v poslovnih tehnikah ali metodah.
(5) Če kljub izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka
tega člena in 3. točke prejšnjega odstavka obstaja dvom, ali
se bo premestitev iz 3. točke prejšnjega odstavka izvajala z
namenom poklicnega razvoja ali usposabljanja, lahko zavod
v postopku podaje soglasja k izdaji ali podaljšanju enotnega
dovoljenja zahteva predložitev pogodbe o usposabljanju, ki jo
skleneta gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji
in gospodarska družba s sedežem v tretji državi in ki mora
vsebovati podatke o:
1. opisu programa usposabljanja z namenom poklicnega
razvoja ali usposabljanja v poslovnih tehnikah ali metodah;
2. načinu usposabljanja delavcev, ki je lahko individualno
ali skupinsko;
3. področju usposabljanja (strokovno področje, poklic ali
delovno mesto, na katerem se bo usposabljanje izvajalo);
4. mentorju (osebno ime, raven dosežene izobrazbe in
delovno mesto) in njegovih obveznostih.
24. člen
(usposabljanje napotenih in slovenskih delavcev v povezanih
gospodarskih družbah)
(1) Usposabljanje v gospodarskih družbah se lahko izvaja, če sta gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji
ter gospodarska družba s sedežem v tretji državi kapitalsko
povezani ali če gre za poslovno-tehnično sodelovanje ali prenos tehnologije. Za kapitalsko povezani gospodarski družbi se
za podajo soglasja iz tega člena štejeta gospodarski družbi,
ki sta v večinski lasti iste gospodarske družbe, ali gospodarski družbi, med katerima ima ena najmanj deset odstotni
delež v drugi gospodarski družbi, ki pa ne sme biti manjši od
10.000 eurov. Pogodba o poslovno-tehničnem sodelovanju
ali prenosu tehnologije se šteje za ustrezno, če sta gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji ter gospodarska
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družba s sedežem v tretji državi v skladu s predpisi obeh
držav registrirani za opravljanje dejavnosti na področjih, na
katerih bosta sodelovali po tej pogodbi in izkazuje najmanj
40.000 eurov letnega prometa med gospodarsko družbo s
sedežem v Republiki Sloveniji ter gospodarsko družbo s sedežem v tretji državi.
(2) Usposabljanje tujih napotenih delavcev in usposabljanje slovenskih delavcev se izvaja v gospodarski družbi s
sedežem v Republiki Sloveniji na podlagi pogodbe o usposabljanju, ki jo skleneta gospodarska družba s sedežem v
Republiki Sloveniji ter gospodarska družba s sedežem v tretji
državi.
(3) Pogodba o usposabljanju mora vsebovati določila o
plačilu, nastanitvi in prehrani napotenih delavcev ter program
usposabljanja.
(4) Program usposabljanja mora vsebovati podatke o:
1. napotenih delavcih z navedbo delovnih mest pri tujem
delodajalcu in njihovo strokovno izobrazbo;
2. načinu usposabljanja delavcev, ki je lahko individualno
ali skupinsko;
3. področju usposabljanja (strokovno področje, poklic ali
delovno mesto, na katerem se bo usposabljanje izvajalo);
4. ciljih usposabljanja (znanje in usposobljenost, ki naj
bi ju delavci dosegli, npr. uvajanje v delo v zvezi z novimi
tehnologijami, standardi, ekološkimi zahtevami, funkcionalno
izobraževanje);
5. mentorju (osebno ime, izobrazba in delovno mesto) in
njegovih obveznostih;
6. kraju usposabljanja (npr. proizvodni prostori, učne delavnice gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji,
udeležba na seminarjih) ter času opravljanja usposabljanja na
posamezni lokaciji.
(5) K vlogi za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja
mora biti priloženo soglasje o ustreznosti pogodbe s programom usposabljanja, ki ga, na podlagi kriterijev iz tretjega in
četrtega odstavka tega člena, izda združenje delodajalcev ali
pristojna zbornica, ustanovljena na podlagi zakona, ki ureja
gospodarske zbornice, ali drugega zakona, in za katero je
ugotovljena njena reprezentativnost.
(6) Gospodarska družba s sedežem v tretji državi lahko
na usposabljanje svojih ali usposabljanje slovenskih delavcev napoti posameznega delavca večkrat, vendar največ za
šest mesecev v času dveh let.
(7) Zavod poda soglasje k izdaji ali podaljšanju enotnega
dovoljenja za usposabljanje v povezanih gospodarskih družbah
pod pogoji iz tega člena in 21. člena tega zakona.
6. Soglasje za usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev
25. člen
(pogoji za podajo soglasja)
(1) Zavod poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za
namen usposabljanja ali izpopolnjevanja tujcev, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
1. je priložena s strani delodajalca podpisana pogodba o
zaposlitvi za namen usposabljanja ali izpopolnjevanja ali pogodba civilnega prava, če drugi predpisi omogočajo opravljanje
usposabljanja ali izpopolnjevanje brez sklenjenega delovnega
razmerja;
2. je priloženo pozitivno mnenje gospodarskega združenja, pristojne zbornice ali ministrstva, pristojnega za področje
dejavnosti, k programu usposabljanja ali izpopolnjevanja;
3. tujec še ni bil vključen v vsebinsko podoben program
usposabljanja ali izpopolnjevanja;
4. je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve
vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev,
predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih
zapadlih davčnih obveznosti.
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(2) Če usposabljanje ali izpopolnjevanje organizira gospodarsko združenje, pristojna zbornica ali ministrstvo, pristojno
za področje dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: organizator),
mnenje iz 2. točke prejšnjega odstavka ni potrebno. V tem
primeru organizator in delodajalec, pri katerem se bo tujec
usposabljal ali izpopolnjeval, skleneta pisno pogodbo, s katero
uredita medsebojna razmerja glede obveznosti in odgovornosti
obeh pogodbenih strank pri izvajanju programa usposabljanja
ali izpopolnjevanja.
(3) V primeru, da delodajalčeva obveznost predložitve
obračuna davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za zadnji mesec pred vložitvijo vloge še ni nastala, se
izpolnjevanje pogoja iz 4. točke prvega odstavka tega člena
ugotavlja na podlagi podatkov za zadnjih šest mesecev, ali za
čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, pred vložitvijo
vloge, za katere je obveznost predložitve obračuna davčnega
odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja že nastala.
(4) Program usposabljanja ali izpopolnjevanja tujcev se
lahko izvaja največ za čas do enega leta. Če programa usposabljanja ali izpopolnjevanja ni mogoče zaključiti v času enega
leta, se lahko njegovo izvajanje podaljša za največ šest mesecev. Kadar se usposabljanje ali izpopolnjevanje izvajata na
področju zdravstva (npr. specializacija), se lahko izvajanje programa usposabljanja ali izpopolnjevanja podaljša do zaključka
specializacije.
(5) Zavod v postopku podaljšanja enotnega dovoljenja
poda soglasje le na podlagi obrazložitve razlogov, zaradi katerih programa usposabljanja ali izpopolnjevanja ni bilo mogoče
zaključiti, in predložene ustrezne pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe civilnega prava za predmetno obdobje.
(6) Tujec lahko z veljavnim enotnim dovoljenjem, izdanim
na podlagi soglasja za usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,
zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu, zamenja delodajalca ali sklene novo pogodbo civilnega prava le na podlagi
novega enotnega dovoljenja. Soglasje k pisni odobritvi zaradi
zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih zavod poda pod pogoji
iz četrtega odstavka 19. člena tega zakona.
7. Soglasje za individualne storitve tujcev
26. člen
(pogoji za podajo soglasja)
(1) Soglasje za individualne storitve tujca se poda za
opravljanje dela, za katerega se zahteva posebno strokovno
znanje tujca, ki ni registriran za opravljanje dejavnosti.
(2) Zavod poda soglasje k izdaji ali podaljšanju enotnega
dovoljenja ali k pisni odobritvi za opravljanje dela, za katerega
se zahteva posebno strokovno znanje, če je med tujcem in
naročnikom dela sklenjena pogodba civilnega prava in ima
tujec posebno strokovno znanje, ki se zahteva za izvedbo dela
na podlagi pogodbe.
(3) Tujec lahko delo na področju znanosti, kulture, športa,
zdravstva in izobraževanja opravlja za čas največ enega leta, v
drugih primerih pa največ tri mesece v koledarskem letu.
(4) V primeru dvoma o posebnem strokovnem znanju
tujca, zavod poda soglasje na podlagi mnenja, ki ga pridobi
od pristojne zbornice, poklicnega združenja ali ministrstva,
pristojnega za področje dejavnosti.
8. Soglasje za zastopnika
27. člen
(pogoji za podajo soglasja)
(1) Soglasje za zastopnika se poda za namen zastopanja
samostojnega podjetnika posameznika, pravne osebe, ustanovljene v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ali
slovenske podružnice tujega podjetja, pri kateri se tujec želi
zaposliti ali opravljati delo.
(2) Zavod poda soglasje za zastopnika k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja, ob upoštevanju omejitev iz petega,
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šestega in sedmega odstavka tega člena, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
1. da delodajalec oziroma naročnik dela aktivno posluje,
kar pomeni:
– da je pri njem najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja
najmanj ena oseba, zaposlena za poln delovni čas, ali
– da je delodajalec kot posameznik registriran za opravljanje dejavnosti in najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge
vključen v obvezna socialna zavarovanja ali
– da je imel v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred
vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti podjetja
najmanj v višini 10.000 eurov na transakcijski račun, odprt v
Republiki Sloveniji;
2. da je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve
vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev,
predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih
zapadlih davčnih obveznosti;
3. da je zastopnik vpisan v ustreznem registru;
4. da je priložena s strani delodajalca podpisana pogodba o zaposlitvi ali s strani naročnika dela podpisana pogodba
civilnega prava;
5. da ni izkoriščena kvota iz 41. člena tega zakona.
(3) V primeru delodajalcev, ki so registrirani manj kot
šest mesecev, se pogoj iz 1. točke prejšnjega odstavka šteje
za izpolnjen, če je delodajalec pred vložitvijo vloge investiral
najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec
opravljal delo.
(4) Če delodajalčeva obveznost predložitve obračuna
davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za zadnji mesec pred vložitvijo vloge še ni nastala, se izpolnjevanje
pogoja iz 2. točke drugega odstavka tega člena ugotavlja na
podlagi podatkov za zadnjih šest mesecev, ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, pred vložitvijo vloge, za
katere je obveznost predložitve obračuna davčnega odtegljaja
za dohodke iz delovnega razmerja že nastala.
(5) Za zaposlitev ali delo pri pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki zaposluje do vključno deset
delavcev, lahko zavod poda eno soglasje za zastopnika pravne
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(6) Za zaposlitev ali delo pri pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki zaposluje od 11 do vključno
50 delavcev, lahko zavod poda dve soglasji za zastopnika
pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(7) Za zaposlitev ali delo pri slovenski podružnici tujega
podjetja zavod pri podaji soglasja za zastopnika upošteva omejitve iz petega in šestega odstavka tega člena.
(8) V primeru podaljšanja enotnega dovoljenja za namen
zaposlitve pri istem delodajalcu ali dela pri pravni osebi, samostojnem podjetniku posamezniku, slovenski podružnici tujega
podjetja, pri kateri je tujec delal ali je bil zaposlen ob vložitvi
vloge, poda zavod soglasje za zastopnika pod pogoji iz 1., 2.,
3. in 4. točke drugega odstavka tega člena.
(9) Tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem, izdanim na
podlagi soglasja za zastopnika, lahko zamenja delovno mesto
pri istem delodajalcu, zamenja delodajalca ali sklene novo pogodbo civilnega prava le na podlagi novega enotnega dovoljenja. Soglasje k pisni odobritvi zaradi zaposlitve pri dveh ali več
delodajalcih zavod lahko poda pod pogoji iz četrtega odstavka
19. člena tega zakona.
9. Soglasje za sezonsko delo in dovoljenje
za sezonsko delo
28. člen
(splošna določba)
(1) Sezonsko delo se lahko opravlja v kmetijstvu ali gozdarstvu in je neločljivo povezano s sezono, v kateri je za po-
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samezno dejavnost značilen izrazito povečan obseg potrebe
po delavcih.
(2) Tujec lahko sezonsko delo, ki ne presega 90 dni v
koledarskem letu, opravlja na podlagi dovoljenja za sezonsko
delo, sezonsko delo, daljše od 90 dni v koledarskem letu, pa
lahko opravlja na podlagi enotnega dovoljenja, izdanega na
podlagi soglasja za sezonsko delo.
(3) Za opravljanje sezonskega dela tujca v različnih časovnih obdobjih pri istem ali drugem delodajalcu oziroma naročniku dela zavod lahko poda eno ali več soglasij, pri čemer
skupno trajanje ne sme presegati šestih mesecev v koledarskem letu. Če zavod v postopku izdaje enotnega dovoljenja
poda eno soglasje za več časovnih obdobij, v postopku izdaje
novih enotnih dovoljenj za predmetna časovna obdobja soglasje zavoda ni potrebno.
(4) Skupno trajanje veljavnosti enega ali več dovoljenj za
sezonsko delo, izdanih za istega tujca, za opravljanje sezonskega dela pri istem ali drugem delodajalcu oziroma naročniku
dela, ne sme presegati 90 dni v koledarskem letu.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko za nadaljnje opravljanje sezonskega dela pri istem delodajalcu enotno dovoljenje podaljša pod pogojem, da je vlogi za podaljšanje
enotnega dovoljenja priloženo mnenje zbornice, pristojne za
kmetijstvo in gozdarstvo, da je prišlo do izrednih pridelovalnih
pogojev (npr. podaljšanje vegetacije) ter pogodba o zaposlitvi
oziroma pogodba civilnega prava za predmetno obdobje. V postopku podaljšanja enotnega dovoljenja za ta namen soglasje
zavoda ni potrebno.
29. člen
(pogoji za izdajo soglasja)
(1) V postopku izdaje enotnega dovoljenja za namen
opravljanja sezonskega dela zavod na zahtevo upravne enote
poda soglasje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
2. da je naročnik dela ali delodajalec ustrezno registriran
ali vpisan v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti, v
okviru katere se izvaja delo, ki ga bo opravljal tujec, ali da je
kot nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije vpisan v
register kmetijskih gospodarstev;
3. da naročnik dela ali delodajalec ni v postopku likvidacije
ali stečaja;
4. da je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve
vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev,
predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih
zapadlih davčnih obveznosti;
5. da ni izkoriščena kvota iz 41. člena tega zakona;
6. da je priložena s strani delodajalca podpisana pogodba o zaposlitvi ali s strani naročnika dela podpisana pogodba
civilnega prava.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru, da bo tujec sezonsko delo opravljal na podlagi pogodbe civilnega prava, soglasje poda brez preverjanja pogoja iz 1. točke
prejšnjega odstavka.
(3) Če delodajalčeva obveznost predložitve obračuna
davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za zadnji mesec pred vložitvijo vloge še ni nastala, se izpolnjevanje
pogoja iz 4. točke prvega odstavka tega člena ugotavlja na
podlagi podatkov za zadnjih šest mesecev, ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, pred vložitvijo vloge, za
katere je obveznost predložitve obračuna davčnega odtegljaja
za dohodke iz delovnega razmerja že nastala.
(4) V postopku podaljšanja enotnega dovoljenja zaradi
opravljanja sezonskega dela zavod na zahtevo upravne enote
poda soglasje, če so izpolnjeni pogoji iz 4. in 6. točke prvega
odstavka tega člena.
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30. člen

vedano zaposlovanje, samozaposlovanje in delo v skladu z
42. členom tega zakona, se lahko zaposli, samozaposli ali
dela v skladu z določbami tega poglavja, razen tujcev, ki imajo
pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela na podlagi
tega zakona.

(pogoji za izdajo in podaljšanje dovoljenja za sezonsko delo)
(1) Dovoljenje za sezonsko delo izda zavod na vlogo
naročnika dela ali delodajalca, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da ima tujec veljavno potno listino, katere veljavnost
je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v
Republiki Sloveniji;
2. da ima tujec ustrezno zdravstveno zavarovanje;
3. da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb;
4. da je naročnik dela ali delodajalec ustrezno registriran
ali vpisan v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti, v
okviru katere se izvaja delo, ki ga bo opravljal tujec, ali da je
kot nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije vpisan v
register kmetijskih gospodarstev;
5. da je priložena s strani delodajalca podpisana pogodba o zaposlitvi ali s strani naročnika dela podpisana pogodba
civilnega prava;
6. da naročnik dela ali delodajalec nista v postopku likvidacije ali stečaja;
7. da je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve
vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev,
predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih
zapadlih davčnih obveznosti;
8. da ni izkoriščena kvota iz 41. člena tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru, da bo tujec sezonsko delo opravljal na podlagi pogodbe civilnega prava, dovoljenje izda brez preverjanja pogoja
iz 3. točke prejšnjega odstavka.
(3) Če delodajalčeva obveznost predložitve obračuna
davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za zadnji mesec pred vložitvijo vloge še ni nastala, se izpolnjevanje
pogoja iz 7. točke prvega odstavka tega člena ugotavlja na
podlagi podatkov za zadnjih šest mesecev, ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, pred vložitvijo vloge, za
katere je obveznost predložitve obračuna davčnega odtegljaja
za dohodke iz delovnega razmerja že nastala.
(4) Dovoljenje za sezonsko delo se lahko podaljša, če je
vloga za podaljšanje vložena pred iztekom veljavnosti predhodnega dovoljenja za sezonsko delo, če so izpolnjeni pogoji iz
1., 2., 5. in 7. točke prvega odstavka tega člena in če skupno
trajanje ne presega 90 dni v koledarskem letu.
31. člen
(rok za vrnitev dovoljenja za sezonsko delo)
Delodajalec ali naročnik dela je dolžan vrniti dovoljenje
za sezonsko delo zavodu, če s tujcem iz kakršnihkoli razlogov
ne sklene pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe civilnega prava
oziroma če pogodba o zaposlitvi ali pogodba civilnega prava
preneha pred potekom veljavnosti dovoljenja za sezonsko delo,
v roku:
1. 15 dni od vročitve dovoljenja za sezonsko delo, če tujec
ne nastopi zaposlitve ali dela;
2. treh delovnih dni od prenehanja delovnega ali drugega
pogodbenega razmerja s tujcem.
III. poglavje
ZAPOSLOVANJE, SAMOZAPOSLOVANJE
IN DELO TUJCEV Z DOVOLJENJEM ZA ZAČASNO
PREBIVANJE, KI NI IZDANO ZARADI ZAPOSLITVE,
SAMOZAPOSLITVE ALI DELA
32. člen
(splošna določba)
Tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano
zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, in ki mu ni prepo-

33. člen
(zaposlovanje)
(1) Tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, se lahko zaposli
le na delovnem mestu, za katerega v evidenci brezposelnih
oseb ni ustreznih brezposelnih oseb, razen v primeru opravljanja dela zastopnika.
(2) V primeru, da v evidenci brezposelnih oseb ni vpisanih
ustreznih kandidatov, zavod v petih delovnih dneh od sporočila o prostem delovnem mestu delodajalcu, upravni enoti ter
pristojnemu nadzornemu organu o tem posreduje pisno obvestilo ter informativni list, na katerem so navedeni vsi pogoji in
elementi zaposlitve, ki jih je delodajalec opredelil v sporočilu.
V primeru zaposlitve tujca za opravljanje dela zastopnika se
informativni list izda brez preverjanja obstoja ustreznih brezposelnih oseb v evidenci zavoda.
(3) Če so v evidenci brezposelnih oseb vpisani ustrezni
kandidati, zavod v petih delovnih dneh od sporočila o prostem
delovnem mestu o tem pisno obvesti delodajalca.
(4) Tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, se lahko zaposli
le na podlagi veljavne izkaznice dovoljenja za prebivanje, na
kateri je označena pravica do dela, kateri upravna enota ob
vročitvi priloži tudi informativni list.
(5) Pisno obvestilo iz drugega odstavka tega člena se
šteje kot dokazilo o izpolnjenem pogoju iz prvega odstavka
tega člena, če tujec nastopi delo v roku 30 dni od izdaje pisnega obvestila. V času trajanja delovnega razmerja morajo
biti izpolnjeni vsi pogoji in elementi zaposlitve, navedeni na
informativnem listu.
(6) Tujec je lahko še naprej zaposlen tudi takrat, ko v
Republiki Sloveniji prebiva na podlagi potrdila o pravočasno
vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela,
vendar izključno pod pogoji in v obsegu, kot je navedeno na
informativnem listu iz drugega odstavka tega člena.
(7) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi
zaposlitve, samozaposlitve ali dela, lahko zaposli tudi v primerih, ki jih minister, pristojen za delo, določi na podlagi šestega
ali sedmega odstavka 17. člena tega zakona.
(8) Za potrebe izdaje izkaznice dovoljenja za začasno prebivanje, na kateri je označena pravica do dostopa na trg dela, ki
se izdaja na podlagi zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev,
v primeru iz drugega odstavka tega člena posebna odločitev
zavoda o pravici do dostopa na trg dela ni potrebna.
34. člen
(samozaposlovanje in delo)
(1) Tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, se lahko samozaposli po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v
Republiki Sloveniji. Pogoj enoletnega predhodnega prebivanja
ne velja za tujca, ki je vpisan v poslovni register kot oseba, ki
bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.
(2) Tujci z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano
zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, opravljajo delo pod
enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
(3) Za potrebe izdaje izkaznice dovoljenja za začasno
prebivanje, na kateri je označena pravica do dostopa na trg
dela, ki se izdaja na podlagi zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, v primerih iz prvega in drugega odstavka tega
člena posebna odločitev zavoda o pravici do dostopa na trg
dela ni potrebna.
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IV. poglavje
IZVAJANJE STORITEV Z NAPOTENIMI DELAVCI
NA PODLAGI PRIJAVE ZAČETKA IZVAJANJA STORITVE
IN PRIJAVA DELA ZASTOPNIKOV
35. člen
(prenehal veljati)
36. člen
(izvajanje kratkotrajnih storitev izvajalcev iz tretjih držav)
(1) Tuji delodajalec lahko z napotenimi delavci v Republiki
Sloveniji izvaja storitve, vezane na dobavo blaga in servisiranje, na podlagi prijave začetka izvajanja storitev.
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so dovoljene v naslednjih primerih:
1. kadar so storitve, ki jih opravijo napoteni delavci, povezane z dobavo in montažo strojev, naprav ali opreme, uvajanjem osebja naročnika oziroma demontažo strojev, naprav
ali opreme;
2. ko gre za izvajanje rednih vzdrževalnih servisov, če so
ti dogovorjeni v pogodbi o nakupu strojev, naprav ali opreme
in jih opravljajo napoteni delavci, zaposleni pri proizvajalcu ali
3. ko je dobavitelj na podlagi pogodbe o dobavi strojev,
naprav ali opreme iz tujine dolžan na svoje stroške odpraviti
napake na dobavljenih strojih, napravah ali opremi.
(3) Začetek izvajanja storitev je delodajalec iz prvega
odstavka tega člena dolžan prijaviti pri zavodu pred začetkom
izvajanja storitve. O opravljeni prijavi izda zavod potrdilo.
(4) Prijava mora vsebovati podatke o:
1. firmi in sedežu ali naslovu naročnika storitve;
2. firmi in sedežu ali naslovu tujega delodajalca;
3. osebnem imenu in datumu rojstva odgovorne osebe
naročnika in izvajalca storitve;
4. osebnih imenih, datumih rojstev, državljanstvih napotenih delavcev ter naslovih njihovih prebivališč v Republiki
Sloveniji;
5. vrsti storitve;
6. kraju in trajanju izvajanja storitve.
(5) Storitve iz prvega odstavka tega člena se lahko izvajajo neprekinjeno 14 dni ter v skupnem trajanju 90 dni v koledarskem letu. Isti napoteni delavec je lahko ponovno napoten na
delo v Republiko Slovenijo po vmesni prekinitvi, ki traja toliko
časa, kolikor je trajalo predhodno izvajanje storitev.
(6) Če tujemu delodajalcu iz prvega odstavka tega člena zaradi objektivnih razlogov (na primer zaradi bolezni tujih
delavcev, neugodnih vremenskih razmer, tehničnih ovir) ne
uspe pravočasno začeti ali zaradi prekinitve dokončati izvedbe
storitve, mora v treh dneh od nastopa objektivnega razloga
za zamudo ali prekinitev izvajanja storitve zavod o tem pisno
obvestiti in predložiti dokazila o razlogih za zamudo ali prekinitev izvajanja storitve. Zavod lahko v teh primerih na podlagi
obrazložitve in dokazil tujemu delodajalcu spet izda potrdilo
o opravljeni prijavi storitve, ki nadomesti predhodno izdano
potrdilo o prijavi začetka opravljanja storitve.
37. člen
(prijava kratkotrajnega dela zastopnika)
(1) Tujec, ki je v skladu z zakonom vpisan v sodni register
Republike Slovenije kot zastopnik pravne osebe, lahko opravlja delo zastopanja pravne osebe, sklepanja pravnih poslov,
nadzora, dajanja navodil in opravljanja podobnih del, ki jih je
mogoče opravljati le v funkciji zastopnika na podlagi prijave
dela zastopnika.
(2) Začetek opravljanja dela je tujec dolžan prijaviti pri zavodu pred začetkom opravljanja dela zastopnika. O opravljeni
prijavi izda zavod potrdilo.
(3) Prijava dela zastopnika mora vsebovati:
1. podatek o vpisu zastopnika v register iz prvega odstavka tega člena;
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2. podatke o podjetju in sedežu ali naslovu pravne osebe,
kjer se bo delo zastopnika izvajalo;
3. podatek o trajanju opravljanja dela;
4. podatek o osebnem imenu, datumu rojstva ter državljanstvu zastopnika.
(4) Delo zastopnika iz prvega odstavka tega člena se
lahko opravlja do 90 dni v koledarskem letu.
V. poglavje
UMIK SOGLASJA K ENOTNEMU DOVOLJENJU,
MODRI KARTI EU ALI PISNI ODOBRITVI
38. člen
(umik soglasja)
(1) Zavod v času veljavnosti enotnega dovoljenja ali modre karte EU umakne soglasje k enotnemu dovoljenju, modri
karti EU ali pisni odobritvi:
– če je v zvezi z delom tujca, za katerega je bilo podano
predmetno soglasje, delodajalcu, naročniku dela ali tujemu
delodajalcu pravnomočno izrečena globa po 50. ali 58. členu
tega zakona;
– če je v zvezi z delom tujca, za katerega je bilo podano
predmetno soglasje, delodajalcu ali naročniku dela pravnomočno izrečena globa po prvi ali drugi alineji prvega odstavka
23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
(Uradni list RS, št. 32/14; v nadaljnjem besedilu: ZPDZC-1) ali
po 3. točki prvega odstavka 217. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT,
33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu:
ZDR-1), razen če ima tujec veljavno enotno dovoljenje ali pisno
odobritev, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo;
– če pristojni organ s pravnomočno odločbo ugotovi, da je
tujec v postopku izdaje enotnega dovoljenja, modre karte EU
ali pisne odobritve predložil ponarejeno dokazilo, na podlagi
katerega je bilo podano soglasje.
(2) V primeru, ko je tujec v času veljavnosti enotnega dovoljenja ali pisne odobritve, ki nista izdana na podlagi
soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, odjavljen iz
obveznih socialnih zavarovanj zaradi prenehanja pogodbe o
zaposlitvi, zavod tujcu pošlje pisno obvestilo o nameri umika
soglasja, ki se tujcu osebno vroči. Če tujec obvestila ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka
tega roka, ko se obvestilo pusti v hišnem predalčniku oziroma
drugem primernem mestu. Če to ni mogoče, se pošiljko vrne
zavodu, ki obvestilo objavi na oglasni deski, vročitev pa velja za
opravljeno po poteku osmih dni od dneva objave na oglasni deski. Če tujec v 15 dneh od vročitve obvestila zavoda ni ponovno
prijavljen v obvezna socialna zavarovanja na podlagi pogodbe
o zaposlitvi pri istem delodajalcu in na istem delovnem mestu,
zavod soglasje umakne.
(3) Zavod v času veljavnosti modre karte EU umakne
soglasje, če je imetnik modre karte EU neprekinjeno več kot
tri mesece odjavljen iz obveznih socialnih zavarovanj, ali če nista več izpolnjena pogoja iz 2. točke prvega odstavka 20. člena
tega zakona.
(4) Zavod umakne soglasje k enotnemu dovoljenju, modri
karti EU ali pisni odobritvi, če tujec ne nastopi dela oziroma ni
prijavljen v obvezna socialna zavarovanja v rokih iz 8. člena
tega zakona.
(5) Če tujec iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona
zaradi objektivnih razlogov (npr. zaradi bolezni tujca, smrti
ožjega družinskega člana), zaradi katerih ni prišel v Republiko
Slovenijo, v 15 dneh od vročitve enotnega dovoljenja ali modre
karte EU ne nastopi dela, je treba v tem roku zavod o tem pisno
obvestiti in priložiti dokazila o razlogih za zamudo in njihovem
trajanju. Zavod na podlagi obrazložitve in dokazil ne umakne
soglasja, dokler trajajo navedeni objektivni razlogi.
(6) Zavod soglasje k enotnemu dovoljenju, modri karti
EU ali pisni odobritvi umakne najpozneje v treh delovnih dneh
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od seznanitve z razlogi za umik soglasja iz prvega, drugega,
tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena in o tem obvesti
upravno enoto.
(7) V primeru umika soglasja k enotnemu dovoljenju za
tujca, ki ima veljavno pisno odobritev, organ, pristojen za izdajo enotnega dovoljenja, ne začne postopka za razveljavitev
enotnega dovoljenja.
(8) V primeru, ko je bilo skladno z drugim odstavkom
tega člena umaknjeno soglasje k enotnemu dovoljenju ali pisni
odobritvi, pa je bil kasneje v upravnem ali sodnem postopku
ugotovljen obstoj delovnega razmerja za obdobje po umiku
soglasja in so na tej podlagi izpolnjeni pogoji za vključitev v
obvezna socialna zavarovanja, se za namen izvršitve vključitve
v ta zavarovanja šteje, da je bilo v predmetnem obdobju enotno
dovoljenje oziroma pisna odobritev veljavna.
VI. poglavje
PRENEHANJE VELJAVNOSTI IN RAZVELJAVITEV
DOVOLJENJA ZA SEZONSKO DELO
39. člen
(prenehanje veljavnosti)
Dovoljenje za sezonsko delo preneha veljati:
1. s potekom časa, za katerega je bilo izdano;
2. z vrnitvijo, pred potekom časa, za katerega je bilo izdano;
3. s pridobitvijo pravice tujca, ki mu je bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo, do prostega dostopa na slovenski trg
dela;
4. če je razveljavljeno;
5. v primeru smrti tujca, za katerega je bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo.
40. člen
(razveljavitev dovoljenja za sezonsko delo)
(1) Zavod razveljavi dovoljenje za sezonsko delo:
– če je delodajalcu oziroma naročniku dela pravnomočno
izrečena globa za prekršek po 50. in 55. členu tega zakona;
– če je delodajalcu pravnomočno izrečena globa za prekršek po prvi ali drugi alineji prvega odstavka 23. člena ZPDZC-1
ali 3. točki prvega odstavka 217. člena ZDR-1;
– da je bilo s pravnomočno odločbo ugotovljeno, da je
tujec v postopku izdaje dovoljenja za sezonsko delo predložil
ponarejeno dokazilo, na podlagi katerega je bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo.
(2) Zavod razveljavi dovoljenje za sezonsko delo, če
tujec ne nastopi dela oziroma ni prijavljen v obvezna socialna
zavarovanja v roku iz četrtega odstavka 8. člena tega zakona.
(3) Če tujec iz četrtega odstavka 8. člena tega zakona
zaradi objektivnih razlogov (npr. zaradi bolezni tujca, smrti
ožjega družinskega člana), zaradi katerih ni prišel v Republiko
Slovenijo, v 15 dneh od vročitve dovoljenja za sezonsko delo
ali vizuma, kadar je ta potreben, ne nastopi dela, je treba v tem
roku zavod o tem pisno obvestiti in priložiti dokazila o razlogih
za zamudo in njihovem trajanju. Zavod na podlagi obrazložitve
in dokazil ne razveljavi dovoljenja za sezonsko delo, dokler
trajajo navedeni objektivni razlogi.
(4) Zavod razveljavi dovoljenje za sezonsko delo najpozneje v treh delovnih dneh od seznanitve z razlogi iz prvega
oziroma drugega odstavka tega člena.
VII. poglavje
OMEJITVE IN PREPOVEDI ZAPOSLOVANJA,
SAMOZAPOSLOVANJA IN DELA TUJCEV
41. člen
(določitev kvote)
(1) Glede na stanje in predvidena gibanja na trgu dela
lahko vlada letno določi kvoto soglasij k izdaji enotnega dovo-
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ljenja in kvoto dovoljenj za sezonsko delo, s katero omeji število
tujcev na trgu dela.
(2) Kvoto vladi predlaga minister, pristojen za delo, ob
predhodni pridobitvi mnenja Ekonomsko-socialnega sveta.
(3) Vlada lahko s kvoto omeji zaposlovanje in delo
tujcev, ki še niso pridobili pravice do prebivanja v Republiki
Sloveniji.
(4) Vlada lahko poleg kvote določi tudi omejitve in prepovedi zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev po regijah,
področjih dejavnosti, podjetjih in poklicih, kakor tudi omeji ali
prepove prihod novih tujcev z namenom zaposlitve ali dela v
celoti ali z določenih regionalnih območij, kadar je to utemeljeno z javnim redom, javno varnostjo, javnim zdravjem, splošnim
gospodarskim interesom ali stanjem ter predvidenimi gibanji
na trgu dela.
(5) V primeru mednarodnih razpisov, ki jih razpišejo državni organi, lahko vlada določi, da se soglasja k enotnemu
dovoljenju izdajo zunaj kvote oziroma brez preverjanja stanja
na trgu dela.
42. člen
(prepoved zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev)
(1) Delodajalcu, tujemu delodajalcu ali naročniku dela je
prepovedano zaposlovanje in delo tujcev oziroma izvajanje
storitev, če mu je bila:
1. pravnomočno izrečena globa po 52. ali 58. členu tega
zakona ali za prekršek po 21. členu ZPDZC-1 ali po prvi, drugi
ali tretji alineji prvega odstavka 23. člena ZPDZC-1 – dve leti
od pravnomočnosti odločbe;
2. pravnomočno izrečena globa po 54., 55., 59. ali 65. členu tega zakona – eno leto od pravnomočnosti odločbe;
3. pravnomočno izrečena globa po 1., 3., 8., 9., 12., 23.,
27., 29. ali 31. točki prvega odstavka oziroma po drugem ali
tretjem odstavku 217. člena ZDR-1 – dve leti od pravnomočnosti odločbe;
4. pravnomočno izrečena globa po 14., 17., 19., 24., 25.,
26. ali 28. točki prvega odstavka 217. člena ZDR-1 ali po 8., 9.,
11., 13., 15. ali 16. točki prvega odstavka oziroma po drugem
ali tretjem odstavku 217.a člena ZDR-1 – eno leto od pravnomočnosti odločbe;
5. pravnomočno izrečena globa po peti alineji prvega
odstavka 23. člena ZPDZC-1 – pet let od pravnomočnosti
odločbe.
(2) Dve leti od pravnomočnosti odločbe je prepovedano
zaposlovanje in delo tujcev pri delodajalcu oziroma naročniku
dela, ki mu je bila pravnomočno izrečena globa po 50. členu
tega zakona, ter tujcu, ki mu je bila pravnomočno izrečena globa po 51. členu tega zakona ali po tretjem odstavku 23. člena
ZPDZC-1.
(3) Pet let od pravnomočnosti sodbe je prepovedano
zaposlovanje in delo tujcev pri delodajalcu ali naročniku dela
oziroma delo delavcev tujega delodajalca, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zlorabe prostitucije,
spravljanja v suženjsko razmerje, trgovine z ljudmi, kršitve
temeljnih pravic delavcev, kršitve pravic iz socialnega zavarovanja.
(4) Pet let od pravnomočnosti sodbe je prepovedana
zaposlitev, samozaposlitev in delo tujca, ki je bil pravnomočno
obsojen zaradi predložitve ponarejenega dokazila.
(5) Prepovedi iz tega člena veljajo za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tistih tujcev, ki v Republiki Sloveniji
ne uživajo pravice do prostega dostopa na slovenski trg dela
oziroma v Republiki Sloveniji ne prebivajo na podlagi enotnega
dovoljenja, izdanega na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo.
(6) Prepoved v skladu z 2. točko prvega odstavka tega
člena, razen v primeru pravnomočno izrečene globe po 54. členu tega zakona, in prepoved v skladu s 4. točko prvega odstavka tega člena, razen v primeru pravnomočno izrečene globe po
17. ali 24. točki prvega odstavka 217. člena ZDR-1 ali po 9., 13.
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ali 15. točki prvega odstavka 217.a člena ZDR-1, v postopku
podaje soglasja k podaljšanju enotnega dovoljenja, modre
karte EU ali v postopku podaljšanja dovoljenja za sezonsko
delo ne velja.
43. člen
(črtan)

VIII. poglavje
NADZOR
44. člen
(pristojni nadzorni organi)
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega zakona je pristojen
Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu:
inšpektorat za delo).
(2) Inšpektorat za delo ima zaradi nadzora nad izvajanjem tega zakona neposreden vpogled v elektronske evidence
zavoda in upravnih enot glede podatkov o enotnih dovoljenjih
in modrih kartah EU, o pisnih odobritvah, o dovoljenjih za sezonsko delo, o opravljenih prijavah začetka izvajanja storitev
oziroma opravljanja dela zastopnika.
(3) Nadzor nad kršitvami določb tega zakona v okviru
nadzora nad zakonitostjo bivanja, ki ga določa zakon, ki ureja
vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, izvaja tudi policija. O sumih in ugotovljenih kršitvah določb tega zakona je
policija dolžna nemudoma obvestiti organ iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Policija ima zaradi izvajanja nadzora v skladu s prejšnjim odstavkom neposreden vpogled v elektronske evidence
zavoda glede podatkov o soglasjih, ki jih zavod poda v postopku izdaje enotnega dovoljenja, modre karte EU ali pisne
odobritve, o dovoljenjih za sezonsko delo in o opravljenih
prijavah začetka izvajanja storitev oziroma opravljanja dela
zastopnikov.
(5) Če organ iz prvega odstavka tega člena pri izvajanju
nadzora po tem zakonu ugotovi sum nezakonitega prebivanja
tujcev, je dolžan o tem nemudoma obvestiti policijo, ki v zvezi
z navedenim postopa v skladu s pooblastili.
45. člen
(obveznosti do nadzornih organov)
(1) Delodajalci in naročniki dela so dolžni sodelovati s
pristojnimi nadzornimi organi in jim omogočiti dostop do vseh
razpoložljivih dokazil, na podlagi katerih so izdani dokumenti,
ki dovoljujejo zaposlitev, samozaposlitev ali delo v Republiki
Sloveniji.
(2) Tujec je dolžan na mestu, kjer dela, hraniti informativni
list, če mu je bil vročen, ali dovoljenje za sezonsko delo in ga na
zahtevo pristojnega nadzornega organa predložiti kot dokazilo
v postopku.
(3) (prenehal veljati)
(4) Tuji delodajalec iz prvega odstavka 36. člena tega
zakona mora med napotitvijo svojih delavcev v Republiko Slovenijo na kraju opravljanja storitve hraniti in na zahtevo dati na
voljo nadzornemu organu pogodbo med naročnikom in izvajalcem storitve, potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in izvode pogodb o zaposlitvi (in njihov prevod v slovenski
jezik) za vse napotene delavce, potrdila o njihovi vključenosti v
sistem socialnega zavarovanja na podlagi zaposlitve v državi,
kjer ima tuji delodajalec sedež, ter listine s področja varnosti in
zdravja pri delu (in njihov prevod v slovenski jezik).
(5) Tujec iz prvega odstavka 37. člena tega zakona mora
med opravljanjem funkcije zastopnika na mestu, kjer opravlja
delo zastopnika, hraniti in nadzornemu organu na njegovo
zahtevo dati na razpolago pogodbo civilnega prava, na podlagi
katere tujec opravlja delo zastopnika, in potrdilo o opravljeni
prijavi dela.
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IX. poglavje
TAKSE IN NADOMESTILO POSEBNIH STROŠKOV
46. člen
(takse)
(1) Za vloge, spise in dejanja v zvezi z izdajo dovoljenj za
sezonsko delo se plačuje taksa po zakonu, ki ureja upravne
takse.
(2) Takso je dolžan plačati vlagatelj.
X. poglavje
EVIDENCE
47. člen
(vrste in namen)
(1) Vrste evidenc, ki se upravljajo po tem zakonu so:
– evidenca o podanih soglasjih;
– evidenca o izdanih dovoljenjih za sezonsko delo;
– evidenca obvestil iz drugega odstavka 33. člena tega
zakona;
– (prenehala veljati)
– evidenca prijav iz četrtega odstavka 36. člena tega
zakona;
– evidenca prijav iz tretjega odstavka 37. člena tega
zakona.
(2) Za namen podaje ali umika soglasja, za namen odločanja o izdaji ali razveljavitvi dovoljenj za sezonsko delo, za
namen spremljanja stanja na trgu dela in izvajanje nadzora ter
za znanstvenoraziskovalne in statistične namene zavod upravlja evidence iz prejšnjega odstavka.
48. člen
(vsebina evidenc)
(1) Evidenca zavoda o podanih soglasjih vsebuje
podatke o:
1. tujcu v skladu s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 11. in 13. točko
prvega odstavka, 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11. in 12. točko drugega odstavka ter 1. in 2. točko sedmega odstavka 111. člena
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno
besedilo in 90/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o tujcih);
2. delodajalcu (firmi ali imenu, sedežu ali naslovu, matični
številki ali EMŠO, davčni številki);
3. tujem delodajalcu (firmi ali imenu, sedežu ali naslovu,
matično številko);
4. naročniku dela (firmi ali imenu, sedežu ali naslovu,
matični številki ali EMŠO);
5. delovnem mestu (šifra poklica, naziv in opis delovnega
mesta);
6. številu ur delovnega časa tujca;
7. številu ur polnega delovnega časa pri delodajalcu;
8. soglasju (datum podaje, vrsta in številka, datum in
razlog umika);
9. dovoljenju za sezonsko delo (številka, datum izdaje,
obdobje veljavnosti, datum in razlog prenehanja);
10. enotnemu dovoljenju (številka, vrsta, datum izdaje,
obdobje veljavnosti, datum in razlog prenehanja);
11. modri karti EU (številka, datum izdaje, obdobje veljavnosti, datum in razlog prenehanja);
12. zavarovanju delavcev pri delodajalcu (datum pričetka
ter datum in razlog prenehanja);
13. pisni odobritvi (vrsta, datum izdaje in obdobje veljavnosti ter datum in razlog prenehanja);
14. potrdilu o pravočasno vloženi vlogi za podaljšanje
enotnega dovoljenja ali modre karte EU;
15. vpisu ali izbrisu delodajalcev in naročnikov dela ter o
njihovi glavni in stranskih dejavnostih;
16. deležu družbenikov v gospodarski družbi;
17. nosilcu kmetijskega gospodarstva in članih kmetije,
vpisanih v register kmetijskih gospodarstev;
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18. tujcu, vključenem v obvezno zdravstveno zavarovanje
iz naslova zaposlitve ali samozaposlitve in o odjavi iz obveznih
socialnih zavarovanj, ki se opravi v času veljavnosti enotnega
dovoljenja, modre karte EU, pisne odobritve, dovoljenja za
sezonsko delo ali v času zaposlitve tujca z dovoljenjem za
začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela;
19. obračunih davčnega odtegljaja delodajalca ali naročnika dela;
20. denarnih prilivih na transakcijske račune delodajalca
ali naročnika dela;
21. poravnanih davčnih obveznostih delodajalca ali naročnika dela.
(2) Evidenca zavoda o izdanih dovoljenjih za sezonsko
delo vsebuje podatke o:
1. tujcu (osebno ime, spol, datum rojstva, EMŠO, če je
določen, kraj in država rojstva, državljanstvo);
2. zadnjem stalnem ali začasnem prebivališču v tujini ali v
Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka);
3. sedanjem stalnem ali začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji (kraj, ulica in hišna številka);
4. vrsti in številki potne listine, datumu in kraju izdaje ter
njeni veljavnosti;
5. delodajalcu (firmi ali imenu, sedežu ali naslovu, matični
številki, davčni številki, osebnem imenu in EMŠO zastopnika,
soglasjih k enotnim dovoljenjem, modri karti EU, pisnim odobritvam, o dovoljenjih za sezonsko delo, o potrdilih o prijavi dela
ter datumu podaje oziroma izdaje);
6. o naročniku dela (firmi ali imenu, sedežu ali naslovu,
matični številki, davčni številki, osebnem imenu in EMŠO zastopnika, registrirani samostojni dejavnosti);
7. dovoljenju za sezonsko delo (številka, datum izdaje,
obdobje veljavnosti, datum in razlog prenehanja);
8. datumu nastopa dela;
9. zavarovanju (datum pričetka ter datum in razlog prenehanja);
10. številki potrdila o pravočasno vloženi vlogi za podaljšanje dovoljenja za sezonsko delo.
(3) Evidenca zavoda o obvestilih iz drugega odstavka
33. člena vsebuje podatke o:
1. dovoljenju za prebivanje (številka, vrsta, obdobje veljavnosti);
2. tujcu v skladu s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 11. in 13. točko
prvega odstavka, 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11. in 12. točko
drugega odstavka ter 1. in 2. točko sedmega odstavka 111. člena Zakona o tujcih;
3. delodajalcu (firmi ali imenu, sedežu ali naslovu, matični
številki ali EMŠO, davčni številki, soglasjih k enotnim dovoljenjem);
4. pogojih in elementih zaposlitve iz informativnega lista;
5. datumu obvestila zavoda o pogojih zaposlitve.
(4) (prenehal veljati)
(5) Evidenca zavoda o prijavah začetka izvajanja storitev
iz četrtega odstavka 36. člena tega zakona vsebuje podatke o:
1. firmi in sedežu ali naslovu naročnika storitve;
2. firmi in sedežu ali naslovu tujega delodajalca;
3. osebnem imenu in datumu rojstva odgovorne osebe
naročnika in izvajalca storitve;
4. osebnem imenu, datumu rojstva, državljanstvu napotenih delavcev in začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji;
5. vrsti storitve;
6. kraju in trajanju izvajanja storitve;
7. lokaciji, kjer bodo hranjeni dokumenti iz četrtega odstavka 45. člena tega zakona.
(6) Evidenca zavoda o tujcih iz prvega odstavka 37. člena
tega zakona vsebuje podatke o:
1. osebnem imenu, datumu rojstva in državljanstvu zastopnika;
2. firmi ali imenu in sedežu ali naslovu pravne osebe, kjer
se bo delo zastopnika izvajalo;
3. trajanju opravljanja dela.

Uradni list Republike Slovenije
(7) Podatki iz evidenc iz tega člena se hranijo dve leti po
poteku veljavnosti enotnega dovoljenja, modre karte EU, pisne
odobritve, dovoljenja za sezonsko delo ali dve leti po prijavi začetka izvajanja storitev oziroma dela zastopnika in se nato arhivirajo.
(8) Minister, pristojen za delo, predpiše način obdelave
podatkov iz evidenc iz tega člena ter način posredovanja teh
podatkov.
49. člen
(zbiranje podatkov in povezovanje evidenc)
(1) Zavod podatke, ki jih potrebuje za izvajanje svojih
pristojnosti v skladu s tem zakonom, brezplačno pridobiva iz
evidenc naslednjih upravljavcev, in sicer:
1. upravnih enot: podatki iz 1., 2., 3., 4., 5., 10., 11., 13. in
14. točke prvega odstavka ter 1. in 2. točke tretjega odstavka
48. člena tega zakona;
2. Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve: podatki iz 15. in 16. točke prvega odstavka 48. člena
tega zakona;
3. ministrstva, pristojnega za kmetijstvo: podatek iz
17. točke prvega odstavka 48. člena tega zakona;
4. Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije: podatek
iz 12. in 18. točke prvega odstavka 48. člena tega zakona;
5. inšpektorata za delo: podatki o pravnomočnih sklepih
ali odločbah o prekrških, izdanih delodajalcem ali naročnikom
dela, njihovim odgovornim osebam ali tujcem, ki, v skladu z določbami tega zakona, vplivajo na odločitve zavoda v postopkih,
ki jih vodi po tem zakonu;
6. Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: finančna uprava): podatki iz 19., 20. in 21. točke prvega
odstavka 48. člena tega zakona ter o pravnomočnih sklepih
ali odločbah o prekrških, izdanih delodajalcem ali naročnikom
dela, njihovim odgovornim osebam ali tujcem, ki v skladu z določbami tega zakona vplivajo na odločitve zavoda v postopkih,
ki jih vodi po tem zakonu;
7. ministrstva, pristojnega za pravosodje: podatki o pravnomočno obsojenih delodajalcih, tujih delodajalcih in naročnikih del zaradi storitve kaznivega dejanja zlorabe prostitucije,
spravljanja v suženjsko razmerje, trgovine z ljudmi, kršitve
temeljnih pravic delavcev, zaposlovanja na črno ali kršitve
pravic iz socialnega zavarovanja, ki v skladu z določbami tega
zakona vplivajo na odločitve zavoda v postopkih, ki jih vodi po
tem zakonu.
(2) Zavod lahko evidence, ki jih upravlja po tem zakonu,
poveže z evidencami upravljavcev iz prejšnjega odstavka, razen z evidencama inšpektorata za delo in finančne uprave o
pravnomočnih sklepih in odločbah o prekrških ter evidenco
ministrstva, pristojnega za pravosodje.
(3) Zavod lahko podatke o pravnomočnih sklepih in odločbah o prekrških, ki, v skladu z določbami tega zakona vplivajo
na odločitve zavoda v posamičnih postopkih, ki jih vodi po tem
zakonu, pridobi iz evidenc inšpektorata za delo z neposrednim
vpogledom in iz evidenc finančne uprave na podlagi vsakokratnega zahtevka.
(4) Zavod lahko podatke iz 7. točke prvega odstavka
tega člena, ki jih potrebuje za namene odločanja v posamičnih
postopkih, pridobi iz kazenske evidence na podlagi vsakokratnega elektronskega zahtevka.
(5) Za obdelavo osebnih podatkov, vsebovanih v evidencah, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih
podatkov, za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo podatkov, ki predstavljajo davčno tajnost, pa se
uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.
XI. poglavje
KAZENSKE DOLOČBE
50. člen
(1) Z globo od 3.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, subjekt gostitelj oziroma naročnik dela, ki
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tujcu omogoči opravljanje dela, za katerega v postopku izdaje
ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma modre karte EU
ali izdaje pisne odobritve ni bilo podano soglasje oziroma za
katerega mu ni bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo (četrti
odstavek 7. člena).
(2) Z globo od 3.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek delodajalec, ki tujcu z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali
dela, omogoči opravljanje dela v nasprotju s pogoji in elementi
zaposlitve, navedenimi na informativnem listu (peti odstavek
33. člena).
(3) Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca, subjekta gostitelja ali naročnika dela,
ki stori prekršek iz prejšnjih dveh odstavkov.
51. člen
Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje tujec, ki
opravlja delo, za katerega v postopku izdaje ali podaljšanja
enotnega dovoljenja oziroma modre karte EU ali izdaje pisne
odobritve ni bilo podano soglasje oziroma za katerega mu
ni bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo (četrti odstavek
7. člena).
52. člen
(1) Z globo od 10.000 do 75.000 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki mu zakon dovoljuje opravljanje dejavnosti
zagotavljanja dela delavcev uporabniku, če sklene pogodbo
o zaposlitvi s tujcem, ki v Republiki Sloveniji ne prebiva na
podlagi modre karte EU oziroma za katerega v postopku izdaje
ali podaljšanja enotnega dovoljenja ali izdaje pisne odobritve
ni bilo podano soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo
oziroma nima prostega dostopa na slovenski trg dela (peti
odstavek 7. člena).
(2) Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
53. člen
Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ni
registriran za opravljanje dejavnosti ali ni vpisan v register
kmetijskih gospodarstev, ki sklene pogodbo o zaposlitvi ali
pogodbo civilnega prava s tujcem, ki nima prostega dostopa
na trg dela oziroma za katerega v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja ali izdaje pisne odobritve ni bilo
podano soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (šesti
odstavek 7. člena).
54. člen
(1) Z globo od 3.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek delodajalec oziroma naročnik dela, ki ne zagotovi
minimalnih bivanjskih ali higienskih standardov (prvi odstavek
10. člena).
(2) Z globo od 500 do 2.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca oziroma naročnika dela, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.500 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
55. člen
(1) Z globo od 3.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek naročnik dela ali delodajalec, ki v predpisanem roku ne
vrne dovoljenja za sezonsko delo za tujca, s katerim ni sklenil
delovnega ali pogodbenega razmerja oziroma je pogodba o
zaposlitvi ali pogodba civilnega prava prenehala pred iztekom
veljavnosti dovoljenja za sezonsko delo (31. člen).
(2) Z globo od 500 do 2.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca ali naročnika dela, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – fizična oseba, ki je kot nosilec kmetijskega
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gospodarstva ali član kmetije vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
56. člen
(prenehal veljati)
57. člen
(prenehal veljati)
58. člen
(1) Z globo od 10.000 do 75.000 eurov se kaznuje za
prekršek tuji delodajalec, ki izvaja storitve v Republiki Sloveniji
z delavci, ki pri njem niso zaposleni, ali izvaja storitve kljub
prepovedi dela tujcev (prvi odstavek 36. člena oziroma prvi
odstavek 42. člena).
(2) Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba tujega delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
59. člen
(1) Z globo od 3.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek tuji delodajalec, zavezanec za prijavo, ki ne prijavi začetka
izvajanja storitve v Republiki Sloveniji oziroma katerega delavci
izvajajo storitve, ki niso vezane na dobavo blaga in servisiranje
(drugi in tretji odstavek 36. člena).
(2) Z globo od 500 do 1.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba tujega delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek naročnik storitve, pri katerem napoteni delavci izvajajo
storitve, ki niso vezane na dobavo blaga in servisiranje (drugi
odstavek 36. člena).
60. člen
Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek tujec, zavezanec za prijavo, ki ne prijavi začetka dela zastopnika
v Republiki Sloveniji (drugi odstavek 37. člena).
61. člen
Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje tujec, ki je
zaposlen, samozaposlen ali dela v nasprotju s prepovedjo iz
drugega in četrtega odstavka 42. člena tega zakona.
62. člen
(1) Z globo od 3.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek delodajalec ali naročnik dela, ki nadzornim organom
ne omogoči dostopa do vseh razpoložljivih dokazil, na podlagi
katerih so izdani dokumenti, ki dovoljujejo zaposlitev, samozaposlitev ali delo tujca (prvi odstavek 45. člena).
(2) Z globo od 500 do 1.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca ali naročnika dela, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
63. člen
Z globo od 500 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek tujec, ki na poziv nadzornega organa ne predloži informativnega
lista ali dovoljenja za sezonsko delo (drugi odstavek 45. člena).
64. člen
(prenehal veljati)
65. člen
(1) Z globo od 3.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek tuji delodajalec, ki med obdobjem napotitve ne hrani
dokumentacije iz četrtega odstavka 45. člena tega zakona
oziroma je ne predloži na poziv nadzornega organa (četrti
odstavek 45. člena).
(2) Z globo od 500 do 2.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba tujega delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
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66. člen
Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, ki med obdobjem opravljanja dela kot zastopnik ne hrani
dokumentacije iz petega odstavka 45. člena tega zakona oziroma je ne predloži na poziv nadzornega organa (peti odstavek
45. člena).
67. člen
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s tem zakonom.
XII. poglavje
POSEBNE DOLOČBE
68. člen
(Zakon o urejanju trga dela)
V Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10,
40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13 in 32/14 – ZPDZC-1) se:
1. drugi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za brezposelno osebo po tem zakonu se štejejo tudi tujec
z državljanstvom države, ki ni članica EU, EGP ali Švicarske
konfederacije in ima prost dostop na slovenski trg dela, tujec z
veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo, izdanim
na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, tujec
z modro karto EU ter tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o pravočasno vloženi vlogi za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje
ter na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve izpolnjuje pogoje
za prejemanje denarnega nadomestila za primer brezposelnosti v Republiki Sloveniji, dokler prejema to nadomestilo.«;
2. tretji odstavek 167. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Delodajalec za zagotavljanje dela, ki je vpisan v register
oziroma v evidenco, lahko opravlja dejavnost zagotavljanja
dela delavcev uporabniku za državljane Republike Slovenije
ter za tujce z državljanstvom držav, ki niso članice EU, EGP ali
Švicarske konfederacije in imajo:
1. prost dostop na slovenski trg dela, v skladu z zakonom,
ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev,
2. enotno dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ali
3. modro karto EU.«.
69. člen
(Zakon o delovnih razmerjih)
V Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13
in 78/13 – popr.) se:
1. v prvem odstavku 54. člena četrta alineja spremeni
tako, da se glasi: »– zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje kot ga določa zakon, ki ureja
vstop in prebivanje tujcev, in dovoljenje za sezonsko delo, kot
ga določa zakon, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in
delo tujcev, razen kadar je enotno dovoljenje izdano na podlagi
soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo,«;
2. drugi odstavek 119. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pogodba o zaposlitvi, ki jo sklene tujec ali oseba brez
državljanstva, preneha veljati po samem zakonu z dnem prenehanja veljavnosti enotnega dovoljenja, kot ga določa zakon, ki
ureja vstop in prebivanje tujcev, in dovoljenja za sezonsko delo,
kot ga določa zakon, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje
in delo tujcev.«.
70. člen
(Zakon o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju)
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12
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– ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 –
ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C) se:
1. v 79.a členu za peto alinejo doda nova šesta alineja,
ki se glasi: »– dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje,«;
dosedanje šesta do dvanajsta alineja postanejo sedma do
trinajsta alineja;
2. v drugem odstavku 79.b člena za peto alinejo doda
nova šesta alineja, ki se glasi: »– dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje,«; dosedanje šesta do dvaindvajseta alineja
postanejo sedma do triindvajseta alineja.
71. člen
(Zakon o tujcih)
V Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo, 90/14 in 19/15) se:
1. v 56. členu za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi: »(2) Pristojni organ, ki je izdal pisno
odobritev, ali pristojni organ, na območju katerega tujec
prebiva, pisno odobritev razveljavi, če organ, ki je po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, pristojen za podajo
soglasja k pisni odobritvi, umakne soglasje k pisni odobritvi.
Zoper odločbo o razveljavitvi pisne odobritve pritožba ni
dovoljena.«; dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo
tretji do osmi odstavek;
2. 1. točka sedmega odstavka 111. člena se spremeni
tako, da se glasi: »1. Ime, naslov, matično in davčno številko
tujca, ki je vpisan v poslovni register za opravljanje samostojne
poklicne dejavnosti.«.
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT (Uradni list RS, št. 47/15) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
XIII. poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
72. člen
(vložene vloge in pridobljene pravice)
(1) O vlogah, ki so bile vložene pred začetkom uporabe
tega zakona, se odloča v skladu z Zakonom o zaposlovanju in
delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11, 21/13 –ZUTD-A in 100/13
– ZUTD-C, v nadaljnjem besedilu: ZZDT-1).
(2) Delovna dovoljenja, ki so bila izdana po ZZDT-1, ostanejo v veljavi do poteka njihove veljavnosti.
(3) V postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja
oziroma izdaje pisne odobritve tujcu, ki ima veljavno osebno
delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let, izdano po ZZDT-1,
se v času veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja šteje, da
je soglasje podano.
73. člen
(prepovedi zaposlovanja in dela)
Prepovedi zaposlovanja in dela tujcev, uveljavljene po
ZZDT-1, ostanejo v veljavi do poteka prepovedi.
74. člen
(podzakonski akti po tem zakonu)
(1) Ministri, pristojni za delo, prostor in zdravje, izdajo
podzakonski akt iz drugega odstavka 10. člena tega zakona v
treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Minister, pristojen za delo, izda podzakonski akt iz
osmega odstavka 48. člena tega zakona v treh mesecih od
uveljavitve tega zakona.
75. člen
(prehodna določba k Zakonu o urejanju trga dela)
(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 8. člena zakona se za brezposelno osebo šteje tudi tujec z veljavnim
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osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim na podlagi ZZDT-1, do
poteka veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja.
(2) Ne glede na določbo tretjega odstavka 167. člena
zakona lahko delodajalec za zagotavljanje dela, ki je vpisan v
register oziroma v evidenco, opravlja dejavnost zagotavljanja
dela delavcev uporabniku tudi za tujca z veljavnim osebnim delovnim dovoljenjem z veljavnostjo treh let, izdanim na
podlagi ZZDT-1, do poteka veljavnosti osebnega delovnega
dovoljenja.
76. člen
(prehodna določba k Zakonu o delovnih razmerjih)
(1) Ne glede na četrto alinejo prvega odstavka 54. člena
zakona se lahko sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas
tudi v primeru, če gre za zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje, izdano na podlagi ZZDT-1
(razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja), do poteka
veljavnosti delovnega dovoljenja.
(2) Ne glede na drugi odstavek 119. člena zakona pogodba o zaposlitvi, ki jo sklene tujec ali oseba brez državljanstva, preneha veljati po samem zakonu tudi z dnem
prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja, izdanega na
podlagi ZZDT-1.
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81. člen
(prenehanje veljavnosti Zakona o zaposlovanju
in delu tujcev)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11,
21/13 – ZUTD-A in 100/13 – ZUTD-C), uporablja pa se do
začetka uporabe tega zakona, razen določb prvega, drugega in tretjega odstavka 57. člena in prvega, drugega in
tretjega odstavka 58. člena, ki se za ugotavljanje razlogov
za prenehanje veljavnosti in razveljavitev delovnih dovoljenj,
izdanih po Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list
RS, št. 26/11, 21/13 – ZUTD-A in 100/13 – ZUTD-C), uporabljajo do poteka veljavnosti delovnih dovoljenj, izdanih po
navedenem zakonu.
82. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra
2015.

77. člen

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmlS (Uradni list RS, št. 10/17) vsebuje naslednjo prehodno določbo:

(Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno)

29. člen

V Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
(Uradni list RS, št. 32/14) prenehata veljati peta alineja prvega
odstavka 5. člena in četrta alineja prvega odstavka 23. člena.
78. člen
(Zakon o medijih)
V Zakonu o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA,
90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS in 47/12) preneha veljati tretji
odstavek 124. člena.
79. člen
(pravica zbiranja podatkov nosilcev javnih pooblastil)
Nosilci javnih pooblastil, ki so po predpisih, veljavnih na
dan uveljavitve tega zakona, upravičeni do podatkov o delovnih dovoljenjih, so upravičeni tudi do podatkov o enotnem
dovoljenju, modri karti, pisni odobritvi, soglasju ali dovoljenju
za sezonsko delo po tem zakonu in po zakonu, ki ureja vstop
in prebivanje tujcev.
80. člen
(prenehanje veljavnosti podzakonskih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Pravilnik o kriterijih za usposabljanje v gospodarski
družbi (Uradni list RS, št. 73/11),
– Pravilnik o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem
in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg
dela (Uradni list RS, št. 45/11 in 11/15),
– Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov o tujcih,
ki se zaposlijo ali delajo na ozemlju Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 83/11),
– Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 71/11) in
– Sklep o določitvi višine nadomestila posebnih stroškov
(Uradni list RS, št. 8/01).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se podzakonska akta
iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka uporabljata do
začetka uporabe tega zakona, podzakonska akta iz tretje in
četrte alineje prejšnjega odstavka pa se uporabljata do uveljavitve podzakonskih aktov po tem zakonu, kolikor z njim nista
v nasprotju.

(Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev)
V Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15) z dnem uveljavitve tega zakona
prenehajo veljati prva alineja 3. člena, 35. člen, besedilo »,
delodajalcu iz prvega odstavka 35. člena tega zakona« v napovednem stavku prvega odstavka 42. člena, besedilo », 56.«
v prvi alineji prvega odstavka 42. člena, tretji odstavek 45. člena, četrta alineja prvega odstavka 47. člena, četrti odstavek
48. člena, 56., 57. in 64. člen, uporabljajo pa se do začetka
uporabe tega zakona.
in naslednjo končno določbo:
31. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2018.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT-A
(Uradni list RS, št. 59/17) vsebuje naslednjo prehodno in
končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Postopki, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega
zakona in o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno, se nadaljujejo in končajo po določbah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15 in 10/47
− ZČmIS), razen če so določbe zakona za stranko ugodnejše.
24. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
(2) Do začetka uporabe tega zakona, se uporabljajo določbe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št. 47/15 in 10/17 – ZČmIS).
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Ponovni javni poziv za zbiranje kandidatur
za namestnico oziroma namestnika
predsednika Komisije za preprečevanje
korupcije

Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 –
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14,
69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13
– UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) in sedmega
odstavka 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) objavljam

PONOVNI JAVNI POZIV
za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma
namestnika predsednika Komisije
za preprečevanje korupcije
Na podlagi sedmega odstavka 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije objavljam ponovni poziv za
zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika (v nadaljevanju: namestnik) predsednika Komisije za preprečevanje
korupcije. Namestnika predsednika Komisije za preprečevanje
korupcije imenuje predsednik republike izmed kandidatov, ki
mu jih posreduje izbirna komisija.
Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije mora biti državljan Republike Slovenije. Imeti mora najmanj
izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje,
ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko
šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje. Imeti mora najmanj
deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je
zahtevana ta izobrazba, ter ne sme biti pravnomočno obsojen
na kazen zapora. Kandidati morajo k svoji kandidaturi priložiti
dokazila, s katerimi izkažejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki jih
določa drugi odstavek 7. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije mora biti oseba, za katero je na podlagi dosedanjega dela,
ravnanja ali vedenja možno utemeljeno sklepati, da bo funkcijo
v Komisiji za preprečevanje korupcije opravljal zakonito in v
skladu s pravili stroke. Zaželeno je, da kandidati predložijo tudi
vizijo delovanja Komisije za preprečevanje korupcije v mandatnem obdobju (do dve A4 strani) ter življenjepis v Europass
obliki v slovenskem jeziku.
Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije je imenovan za dobo petih let. Na funkcijo je lahko
imenovan dvakrat zapored.
Kot pravočasno vložene bodo štele kandidature za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, ki bodo
skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili prispele na naslov Urad
predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana,
najkasneje do petka, 2. februarja 2018, do 15.00 ure.
Št. 003-03-3/2017-108
Ljubljana, dne 5. januarja 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
4.

Uredba o pomožni policiji

Na podlagi 106. člena Zakona o organiziranosti in delu v
policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17)
izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o pomožni policiji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta uredba podrobneje določa način popolnjevanja pomožne policije in izvajanja nalog, merila za izbor kandidatov,
vrste in način usposabljanja, višino plačila za pripravljenost
in opravljanje nalog policije, nadomestila, povračila in druge
prejemke, odsotnost, pravice in dolžnosti pomožnih policistov
in kandidatov za pomožne policiste ter razloge za prenehanje
in odpoved pogodbe.
II. POSTOPEK POPOLNJEVANJA POMOŽNE POLICIJE
2. člen
(letni načrt popolnitve)
Generalni direktor policije sprejme letni načrt popolnitve
s pomožnimi policisti na predlog policijskih uprav, in sicer najpozneje do konca oktobra za naslednje leto.
3. člen
(javni razpis)
Za kadrovske zadeve pristojna notranjeorganizacijska
enota ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, na predlog
policije in na podlagi sprejetega letnega načrta popolnitve objavi javni razpis za kandidate za pomožne policiste.
4. člen
(komisija za izbor kandidatov za pomožne policiste
in pomožnih policistov)
Tričlansko komisijo, ki odloča o izboru kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov (v nadaljnjem besedilu:
komisija), imenuje generalni direktor policije.
5. člen
(izbor kandidatov za pomožne policiste)
(1) Komisija preveri, ali na javni razpis prijavljene osebe
izpolnjujejo pogoje, določene v Zakonu o organiziranosti in delu
v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17;
v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Prednost pri izboru kandidatov za pomožne policiste
imajo osebe, ki pri preverjanju psihofizičnih sposobnosti dosežejo boljše rezultate.
(3) Komisiji neizbranim kandidatom ni treba sporočiti razlogov za odločitev.
6. člen
(izjemni način popolnjevanja pomožne policije)
(1) Ne glede na 3., 4. in 5. člen te uredbe se pomožna
policija lahko popolnjuje z osebami, ki jim je v policiji prenehalo
delovno razmerje policista po lastni volji ali zaradi upokojitve,
če od dneva prenehanja delovnega razmerja do dneva sklenitve pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji ni preteklo
več kot pet let.
(2) Z osebami iz prejšnjega odstavka se na podlagi njihove vloge in po predhodnem mnenju matične enote lahko neposredno sklene pogodba o prostovoljni službi v pomožni policiji.
III. POGODBA O PROSTOVOLJNI SLUŽBI
V POMOŽNI POLICIJI
7. člen
(začasna pogodba)
(1) Policija z izbranim kandidatom sklene pogodbo za čas
osnovnega usposabljanja.
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(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka se sklene v pisni obliki in vsebuje podatke o matični enoti, enoti, v kateri bo potekalo
usposabljanje, trajanju usposabljanja, višini plačila, razlogih
za odpoved pogodbe, dolžini odpovednih rokov ter razlogih in
pogojih povrnitve stroškov osnovnega usposabljanja.
(3) Po podpisu pogodbe se kandidat vpiše v evidenco
kandidatov za pomožne policiste in pomožnih policistov.
8. člen
(sklenitev pogodbe)
(1) Po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju komisija izbere kandidate za opravljanje nalog pomožne policije, s
katerimi bo sklenjena pogodba o prostovoljni službi v pomožni
policiji. Prednost pri izboru imajo kandidati, ki so na osnovnem
usposabljanju dosegli boljše rezultate.
(2) Komisiji neizbranim kandidatom ni treba sporočiti razlogov za odločitev.
(3) Pogodba se sklene v pisni obliki in mora vsebovati podatke o dnevu začetka službe v pomožni policiji, matični enoti,
višini plačila za pripravljenost, plačila med usposabljanjem in
za izvajanje nalog policije, pogojih za opravljanje nalog policije
v pomožni policiji, času trajanja pogodbe, razlogih za odpoved
pogodbe, dolžini odpovednih rokov, načinu izračuna višine in
pogojih povrnitve stroškov usposabljanj.
(4) Pogodba se praviloma sklene za najmanj pet let in se
lahko podaljšuje za krajše ali enako obdobje, do konca koledarskega leta, v katerem pomožni policist doseže starost 60 let.
(5) Po podpisu pogodbe se pomožni policist vpiše v evidenco kandidatov za pomožne policiste ter pomožnih policistov
in se mu izda službena izkaznica, ki se hrani v matični enoti.
(6) Če izbrani kandidat za pomožnega policista po uspešno opravljenem usposabljanju s policijo ne sklene ponujene
pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji, mora povrniti
stroške osnovnega usposabljanja na podlagi zahtevka za plačilo obveznosti.
9. člen
(obvestilo delodajalcu)
Kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist najpozneje osem dni po podpisu pogodbe iz 7. oziroma
8. člena te uredbe o tem obvesti svojega delodajalca.
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI POMOŽNIH POLICISTOV
IN KANDIDATOV ZA POMOŽNE POLICISTE
10. člen
(dolžnosti med trajanjem pogodbe)
(1) Kandidat za pomožnega policista se mora na poziv
policije udeležiti osnovnega usposabljanja.
(2) Pomožni policist se mora odzvati na poziv policije k
nadaljevalnemu in dopolnilnemu usposabljanju ter izvajanju
nalog policije.
11. člen
(odsotnost in obveščanje)
(1) Pomožni policist mora matično enoto takoj ob nastanku razloga obvestiti o vsaki odsotnosti ali nezmožnosti, zaradi
katere ne bi mogel prispeti v matično enoto v 12 urah od ure
zglasitve, določene v pozivu, oziroma ne bi mogel opravljati
nalog policije. Takoj ko je mogoče, mora predložiti dokazila o
teh dejstvih.
(2) Med odsotnostjo iz prejšnjega odstavka pomožnemu
policistu mirujejo vse pravice in dolžnosti iz te uredbe.
12. člen
(osnovno, nadaljevalno in dopolnilno usposabljanje)
(1) Osnovno, nadaljevalno in dopolnilno usposabljanje potekajo po programih, ki jih predpiše generalni direktor policije.
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(2) Generalni direktor policije v letnem načrtu usposabljanj
določi notranjeorganizacijske enote, ki bodo nosilke in izvajalke
usposabljanj.
(3) Policija pomožnega policista seznani z načrtom usposabljanja najpozneje 15 dni pred začetkom usposabljanja.
(4) Policija kandidata za pomožnega policista ali pomožnega policista vpokliče na usposabljanje s pozivom, ki se mu
vroči najmanj 15 dni pred začetkom usposabljanja.
13. člen
(odobritev odsotnosti na osnovnem usposabljanju)
(1) Kandidatu za pomožnega policista se na njegovo pisno prošnjo lahko odobri odsotnost z usposabljanja za največ
tri dni:
1. na podlagi potrdila o začasni zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe oziroma ustreznega zdravniškega
potrdila,
2. zaradi rojstva otroka,
3. zaradi smrti ožjega družinskega člana (starši, zakonec,
zunajzakonski partner, otroci, bratje in sestre),
4. zaradi nujne pomoči družini ob naravnih ali drugih
nesrečah,
5. zaradi udeležbe na izpitu ali kolokviju oziroma zaradi
drugih neodložljivih študijskih obveznosti,
6. na prošnjo delodajalca zaradi neodložljivega dela, ki ga
je treba opraviti neposredno pred ali med usposabljanjem in ga
ne more opraviti drug delavec,
7. iz drugega upravičenega razloga.
(2) Odsotnost odobri vodja usposabljanja ustno takoj,
pisno pa najpozneje v treh dneh od prejema prošnje.
14. člen
(odložitev nadaljevalnega ali dopolnilnega usposabljanja)
(1) Pomožnemu policistu se na njegovo prošnjo lahko
odloži usposabljanje iz razlogov, navedenih v prvem odstavku
prejšnjega člena.
(2) Prošnjo za odložitev usposabljanja pomožni policist
vloži pri matični enoti pred začetkom usposabljanja.
(3) Pomožni policist odloženo usposabljanje opravi v naslednjem terminu, ki ga določi policija.
(4) Vodja matične enote o odložitvi usposabljanja ustno
odloči takoj, pisno pa najpozneje v treh dneh od prejema prošnje pomožnega policista.
V. NADOMESTILA TER DRUGI PREJEMKI IN POVRAČILA
15. člen
(plačilo za pripravljenost)
(1) Pomožnemu policistu pripada plačilo za pripravljenost,
določeno od osnove, ki jo predstavlja bruto znesek minimalne
plače v Republiki Sloveniji. Izplačuje se najpozneje zadnji dan
v mesecu za pretekli mesec.
(2) Plačilo za pripravljenost znaša 0,8 odstotka osnove
na dan.
(3) Med opravljanjem nalog policije, usposabljanjem ter v
primerih iz prvega odstavka 11. člena te uredbe pomožnemu
policistu plačilo za pripravljenost ne pripada.
16. člen
(plačilo med usposabljanjem)
(1) Kandidat za pomožnega policista in pomožni policist
sta med usposabljanjem upravičena do:
– nadomestila plače,
– prejemka za udeležbo na usposabljanju, ki znaša v
delovnih dneh 45 odstotkov, ob sobotah 60 odstotkov, ob nedeljah in dela prostih dnevih pa 90 odstotkov sorazmernega
dela osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu
glede na število dni, ko se usposablja,
– povračila stroškov prehrane, prenočišča in prevoza
v skladu s kriteriji in merili, ki veljajo za zaposlene v javnem
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sektorju, pri čemer se mu stroški prevoza povrnejo od naslova
prebivanja do zbirnega mesta sklica usposabljanja in nazaj.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek nezaposleni kandidat
za pomožnega policista in nezaposleni pomožni policist med
usposabljanjem namesto nadomestila plače prejema plačilo
100 odstotkov sorazmernega dela plače javnega uslužbenca
v 21. plačnem razredu glede na število dni, ko se usposablja.
(3) Plačilo za usposabljanje se izplača najpozneje zadnji
dan v mesecu za pretekli mesec.
(4) Nadomestilo plače se izplača za dni, ko bi kandidat
za pomožnega policista in pomožni policist dejansko delala.
17. člen
(plačilo za opravljanje nalog policije)
(1) Pomožni policist je med opravljanjem nalog policije
upravičen do:
– nadomestila plače,
– plačila za opravljanje nalog policije v višini 100 odstotkov sorazmernega dela osnovne plače javnega uslužbenca v
21. plačnem razredu, glede na število dni, ko opravlja naloge
policije,
– povračila stroškov prehrane, prenočišča in prevoza
v skladu s kriteriji in merili, ki veljajo za zaposlene v javnem
sektorju, pri čemer se mu stroški prevoza povrnejo od naslova
prebivanja do zbirnega mesta sklica in nazaj.
(2) Plačilo iz prejšnjega odstavka se izplača najpozneje
zadnji dan v mesecu za pretekli mesec.
(3) Nadomestilo plače se izplača za dni, ko bi pomožni
policist dejansko delal.
18. člen
(zavarovanje)
Policija kandidate za pomožne policiste in pomožne policiste med usposabljanjem in opravljanjem nalog policije zavaruje
v obsegu, določenem v prvem odstavku 83. člena zakona.
VI. ODPOVED IN PRENEHANJE POGODBE
19. člen
(prenehanje pogodbe)
Pogodba iz 7. in 8. člena te uredbe preneha veljati:
1. s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
2. s potekom odpovednega roka,
3. z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi, če kandidat
za pomožnega policista ali pomožni policist sklene pogodbo
o zaposlitvi kot uslužbenec policije, uslužbenec ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve, na področju logistično-podpornih nalog in usmerjanja in nadzora policije, poklicni pripadnik
Slovenske vojske, uradna oseba Finančne uprave Republike
Slovenije, pravosodni policist ali se zaposli v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, katere dejavnost je po odločitvi
Vlade Republike Slovenije posebnega pomena za obrambo,
4. s smrtjo kandidata za pomožnega policista ali pomožnega policista,
5. s sporazumom pogodbenih strank.
20. člen
(odpoved pogodbe)
(1) Policija kandidatu za pomožnega policista oziroma
pomožnemu policistu brez odpovednega roka enostransko odpove pogodbo, če:
1. kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni policist preneha izpolnjevati splošne pogoje, določene v zakonu,
2. kandidat za pomožnega policista ne opravi preizkusa
znanja in usposobljenosti v skladu s programom osnovnega
usposabljanja,
3. pomožni policist v tekočem letu brez upravičenega
razloga ne opravi vseh usposabljanj, predpisanih z letnim načrtom,
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4. se kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni
policist brez upravičenega razloga ni odzval pozivu za izvajanje
nalog policije oziroma usposabljanje ali predčasno samovoljno
zapusti usposabljanje ali izvajanje nalog policije,
5. kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni
policist uveljavlja pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti.
(2) Policija lahko kandidatu za pomožnega policista oziroma pomožnemu policistu brez odpovednega roka enostransko
odpove pogodbo, če:
1. kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni
policist krši pogodbene določbe,
2. se zmanjšajo kadrovske potrebe v pomožni policiji
oziroma policiji,
3. kandidat za pomožnega policista oziroma pomožni
policist ne ravna v skladu z 11. členom te uredbe.
(3) Kandidat za pomožnega policista, ki odpove pogodbo,
mora policiji povrniti do odpovedi nastale stroške usposabljanja.
(4) Pomožni policist lahko odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom.
(5) V primeru odpovedi iz 3., 4. in 5. točke prvega odstavka ter 1. in 3. točke drugega odstavka tega člena mora pomožni
policist policiji vrniti neto znesek prejetega plačila za pripravljenost v zadnjih 12 mesecih pred prenehanjem pogodbe.
(6) V primeru odpovedi iz 2., 3., 4. in 5. točke prvega
odstavka ter 1. in 3. točke drugega odstavka tega člena mora
kandidat za pomožnega policista policiji vrniti do odpovedi
nastale stroške usposabljanja.
(7) Kandidat za pomožnega policista in pomožni policist
morata policiji povrniti obveznosti iz tretjega, petega in šestega
odstavka tega člena na podlagi zahtevka za plačilo obveznosti.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
(veljavnost sklenjenih pogodb)
(1) Že sklenjene pogodbe s pomožnimi policisti se uskladijo z določbami te uredbe v dveh mesecih od uveljavitve te
uredbe.
(2) Če pomožni policist predloga nove pogodbe ne podpiše v 15 dneh po prejemu, že sklenjena pogodba o prostovoljni
službi v pomožni policiji preneha veljati naslednji dan po izteku
15-dnevnega roka. V tem primeru pomožnemu policistu ni
treba vrniti prejetega plačila za pripravljenost.
(3) Že sklenjene pogodbe s kandidati za pomožne policiste ostanejo veljavne do izteka. Kandidati lahko odstopijo
od pogodbe, izbrani kandidati pa lahko odklonijo sklenitev
pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji brez obveznosti
vračila stroškov usposabljanja.
22. člen
(razveljavitev in uporaba)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o pomožni policiji (Uradni list RS, št. 51/14 in 87/15), ki se uporablja
do začetka uporabe te uredbe.
23. člen
(uveljavitev in uporaba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. februarja
2018.
Št. 00717-13/2017
Ljubljana, dne 4. januarja 2018
EVA 2017-1711-0004
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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5.

Uredba o določitvi višine dnevnega
nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi
bolezni za samozaposlene v kulturi za polni
delovni čas za leto 2018

Na podlagi četrtega odstavka 82.a člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16
in 61/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi višine dnevnega nadomestila
za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni
za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas
za leto 2018
1. člen
Ta uredba določa višino dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za
polni delovni čas za leto 2018 iz četrtega odstavka 82.a člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16 in 61/17).
2. člen
Višina dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela
zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas
za leto 2018 znaša 20 eurov.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-15/2017
Ljubljana, dne 4. januarja 2018
EVA 2017-3340-0026
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

6.

Uredba o metodologiji za izračun deleža
dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 6.a člena Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04,
110/09 in 59/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o metodologiji za izračun deleža dohodnine,
ki pripada Mestni občini Ljubljana
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa metodologijo za izračun sredstev,
ki v skladu s 6.a členom Zakona o glavnem mestu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17) pripada
Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MO Ljubljana).
(2) Višina sredstev, ki pripada MO Ljubljana, se izračuna kot delež dohodnine in pomeni razmerje med povprečnimi vrednostmi tekočih stroškov vseh občin, tekočih stroškov
MO Ljubljana, tekočih stroškov mestnih občin, tekočih prihodkov MO Ljubljana in tekočih prihodkov mestnih občin.
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2. člen
(podatki)
Osnove za izračune po tej metodologiji so:
– povprečni stroški za financiranje občinskih nalog (v
nadaljnjem besedilu: tekoči stroški), določeni v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin v letih od (t – 5) do (t – 2), in po
podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme,
ki jih občine sporočajo ministrstvu, pristojnemu za finance, na
podlagi zakona oziroma predpisa, izdanega na njegovi podlagi,
ter se v skladu z uredbo, ki določa metodologijo za izračun
povprečnih stroškov financiranja občinskih nalog, upoštevajo
za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog,
– prihodki občin za financiranje primerne porabe oziroma
primernega obsega sredstev za financiranje primerne porabe (v
nadaljnjem besedilu: tekoči prihodki) v letih od (t – 5) do (t – 2)
glede na leto (t), za katero se do 1. avgusta leta (t – 1) izračuna
delež dohodnine, ki pripada MO Ljubljana za leto (t),
– dohodnina, vplačana v letu (t – 2), in
– število prebivalcev na dan 1. januarja.
3. člen
(povprečna vrednost tekočih stroškov)
Povprečna vrednost tekočih stroškov (TStr) za obdobje od
leta (t – 5) do leta (t – 2) se izračuna po enačbi:
TStr = ¼Σ(TStra).
Pri tem je:
TStra povprečna vrednost tekočih stroškov vseh občin
na prebivalca za posamezno leto (a) znotraj
obdobja od (t – 5) do (t – 2) in se izračuna po
enačbi
TStra = (ΣΣTStrij)/O.
Pri tem je:
ΣΣTStrij vsota tekočih stroškov vseh občin (i)
za financiranje občinskih nalog, določenih
v skladu z zakonom, ki ureja financiranje
občin, in po vseh podprogramih, določenih
v pravilniku, ki določa podprograme,
ki se upoštevajo za izračun povprečnih
stroškov za financiranje občinskih nalog (j);
O
število prebivalcev v državi po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije
na dan 1. januarja leta, za katero se računa
povprečna vrednost tekočih stroškov
na prebivalca.
4. člen
(povprečna vrednost tekočih stroškov MO Ljubljana)
Povprečna vrednost tekočih stroškov MO Ljubljana
(TSMOL) za obdobje od leta (t – 5) do leta (t – 2) se izračuna
po enačbi:
TSMOL = ¼Σ(TSMOLa).
Pri tem je:
TSMOLa povprečna vrednost tekočih stroškov MO
Ljubljana na prebivalca za posamezno leto (a)
znotraj obdobja od (t – 5) do (t – 2)
in se izračuna po enačbi
TSMOLa = (ΣΣTSMOLij)/Oi.
Pri tem je:
ΣΣTSMOLij vsota tekočih stroškov MO Ljubljana (i)
za financiranje občinskih nalog, določenih
v skladu z zakonom, ki ureja financiranje
občin, in po vseh podprogramih, določenih
v pravilniku, ki določa podprograme, ki se
upoštevajo za izračun povprečnih stroškov
za financiranje občinskih nalog (j);
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po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije na dan 1. januarja leta, za katero
se računa povprečna vrednost tekočih
stroškov na prebivalca.
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Pri tem je:
TPMOa povprečna vrednost tekočih prihodkov mestnih
občin na prebivalca za posamezno leto (a)
znotraj obdobja od (t – 5) do (t – 2)
in se izračuna po enačbi

5. člen
(povprečna vrednost tekočih stroškov mestnih občin)
Povprečna vrednost tekočih stroškov mestnih občin
(TSMO) za obdobje od leta (t – 5) do leta (t – 2) se izračuna
po enačbi:
TSMO = ¼Σ(TSMOa).
Pri tem je:
TSMOa
povprečna vrednost tekočih stroškov mestnih
občin na prebivalca za posamezno leto (a)
znotraj obdobja od (t – 5) do (t – 2)
in se izračuna po enačbi
TSMOa = (ΣΣTSMOij)/Omi.
Pri tem je:
ΣΣTSMOij vsota tekočih stroškov mestnih občin (i)
za financiranje občinskih nalog, določenih
v skladu z zakonom, ki ureja financiranje
občin, in po vseh podprogramih, določenih
v pravilniku, ki določa podprograme,
ki se upoštevajo za izračun povprečnih
stroškov za financiranje občinskih nalog (j);
Omi
število prebivalcev mestnih občin
po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije na dan 1. januarja leta, za katero
se računa povprečna vrednost tekočih
stroškov na prebivalca.
6. člen
(povprečna vrednost tekočih prihodkov MO Ljubljana)
Povprečna vrednost tekočih prihodkov MO Ljubljana
(TPMOL) za obdobje od leta (t – 5) do leta (t – 2) se izračuna
po enačbi:

TPMoa = (ΣΣTPMOi)/Omi.
Pri tem je:
ΣΣTPMOi
vsota tekočih prihodkov mestnih občin (i)
za izvajanje z zakonom določenih obveznih
nalog občin;
Omi
število prebivalcev mestnih občin
po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije na dan 1. januarja leta, za katero
se računa povprečna vrednost tekočih
stroškov na prebivalca.
8. člen
(izračun deleža)
Delež dohodnine se izračuna po enačbi:
Rt = (1,15*(TStr/TSMOL)*Oi*((TSMOL – TSMO) –
(TPMOL – TPMO)))/D(t – 2).
Pri tem je:
Rt
delež dohodnine, ki pripada MO Ljubljana
v letu (t);
TStr
povprečna vrednost tekočih stroškov
vseh občin;
TSMOL povprečna vrednost tekočih stroškov
MO Ljubljana;
TSMO povprečna vrednost tekočih stroškov
mestnih občin;
TPMOL povprečna vrednost tekočih prihodkov
MO Ljubljana;
TPMO povprečna vrednost tekočih prihodkov
mestnih občin;
Oi
število prebivalcev glavnega mesta po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije
na dan 1. januarja leta (t – 1);
D(t – 2) dohodnina, vplačana v predpreteklem letu pred
letom, za katero se izračunava delež.

TPMOL = ¼Σ(TPMOLa).
Pri tem je:
TPMOLa povprečna vrednost tekočih prihodkov MO
Ljubljana na prebivalca za posamezno leto (a)
znotraj obdobja od (t – 5) do (t – 2)
in se izračuna po enačbi
TPMOLa = (ΣΣTPMOLi)/Oi.
Pri tem je:
ΣΣTPMOLi vsota tekočih prihodkov MO Ljubljana (i)
za izvajanje z zakonom določenih obveznih
nalog občine;
Oi
število prebivalcev MO Ljubljana
po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije na dan 1. januarja leta, za katero
se računa povprečna vrednost tekočih
stroškov na prebivalca.
7. člen
(povprečna vrednost tekočih prihodkov mestnih občin)
Povprečna vrednost tekočih prihodkov mestnih občin
(TPMO) za obdobje od leta (t – 5) do leta (t – 2) se izračuna
po enačbi:
TPMO = ¼Σ(TPMOa).

KONČNA DOLOČBA
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za izračun deleža
dohodnine, ki pripada MO Ljubljana za leto 2019.
Št. 00714-33/2017
Ljubljana, dne 4. januarja 2018
EVA 2017-3130-0048
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

7.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o sodnem registru

Na podlagi 45. člena Zakona o sodnem registru (Uradni
list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09,
82/13 – ZGD-1H, 17/15 in 54/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o sodnem registru
1. člen
V Uredbi o sodnem registru (Uradni list RS, št. 49/07,
98/07, 13/08, 49/09 – ZSReg-E in 54/15) se v 1. členu v drugi
alineji 2. točke besedilo »Uradni list RS, št. 114/05 − uradno
prečiščeno besedilo, 42/06 − ZGD-1 in 33/07« nadomesti z
besedilom »Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15 in 54/17«. V
8. točki se beseda »in« na koncu nadomesti z vejico. V 9. točki
se končna pika nadomesti z besedo »in« ter se doda nova
10. točka, ki se glasi: »10. način izmenjave podatkov in listin
sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov in
dostopa do njih v skladu z 49.a členom ZSReg.«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen uporabljenih kratic)
V tej uredbi sta uporabljeni ti kratici:
1. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in
2. ZPRS-1 je Zakon o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17).«.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(izrazi, uporabljeni v enakem pomenu
kakor v ZPRS-1 in ZSReg)
(1) Ti izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, opredeljen v teh določbah ZPRS-1:
1. »poslovni register« v prvi alineji 2. člena,
2. »sistem povezovanja poslovnih registrov« v drugi alineji
2. člena,
3. »matična številka« v osmi alineji 2. člena in
4. »točka za podporo poslovnim subjektom« v enajsti
alineji 2. člena.
(2) Ti izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, opredeljen v teh določbah ZSReg:
1. »enotna identifikacijska številka« v tretjem odstavku
1.a člena,
2. »vodenje sodnega registra« v prvem odstavku 2.a člena,
3. »upravljanje sodnega registra« v tretjem odstavku
2.a člena,
4. »subjekt vpisa« v 3. členu,
5. »registrsko sodišče« v prvem odstavku 20. člena,
6. »informatizirana glavna knjiga« v 1. točki prvega odstavka 44. člena in
7. »informatizirana zbirka listin« v 2. točki prvega odstavka 44. člena.«.
4. člen
V 5. členu se v 1. točki besedilo »portal eVEM« nadomesti z besedilom »portal za podporo poslovnim subjektom«, v
4. točki besedilo »točka VEM« z besedilom »točka za podporo
poslovnim subjektom« in v 9. točki besedilo »portalom eVEM«
z besedilom »portalom za podporo poslovnim subjektom«. V
10. točki se končna pika nadomesti s podpičjem in se doda
nova 11. točka, ki se glasi:
»11. »nacionalno vozlišče sistema povezovanja poslovnih
registrov« je celota postopkov in informacijskih rešitev, ki omogočajo povezavo in sodelovanje sodnega registra v sistemu
povezovanja poslovnih registrov po 49.a členu ZSReg.«.
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5. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 6. člena se besedilo
»z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim
potrdilom« nadomesti z besedilom »z elektronskim podpisom,
ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu«.
6. člen
V napovednem stavku 7. člena se besedilo »portala
eVEM« nadomesti z besedilom »portala za podporo poslovnim subjektom«.
7. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »portalu eVEM
izbire« nadomesti z besedilom »portalu za podporo poslovnim
subjektom izbere«.
8. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(postopek sestave predloga pri točki za podporo poslovnim
subjektom)
(1) Predlagatelj vpisa točki za podporo poslovnim subjektom sporoči podatke o vsebini predloga iz 1. točke petega
odstavka 27. člena ZSReg:
1. pisno ali tako, da se osebno oglasi na točki za podporo
poslovnim subjektom, ali
2. pri predlogu za vpis enostavne družbe z omejeno odgovornostjo iz 2. točke prvega odstavka 8. člena te uredbe lahko
tudi elektronsko prek portala za podporo poslovnim subjektom,
tako da podatke pošlje z uporabo ustrezne funkcionalnosti
portala za podporo poslovnim subjektom in jih podpiše z elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu.
(2) Predlagatelj vpisa mora točki za podporo poslovnim
subjektom predložiti tudi listine, ki jih je treba priložiti predlogu
za vpis, razen listin, ki jih zanj sestavi točka za podporo poslovnim subjektom.«.
9. člen
V prvem in drugem odstavku 11. člena se besedilo »portala eVEM« nadomesti z besedilom »portala za podporo poslovnim subjektom«.
10. člen
V 14. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(predlog za vpis nameravane firme)«.
11. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »portalu eVEM«
nadomesti z besedilom »portalu za podporo poslovnim subjektom«.
12. člen
V 20. členu se v napovednem stavku besedilo »portalu
eVEM« nadomesti z besedilom »portalu za podporo poslovnim
subjektom« in v 2. točki besedilo »portal eVEM« z besedilom
»portal za podporo poslovnim subjektom«.
13. člen
V 21. členu se v 1. točki besedilo »portalu eVEM« nadomesti z besedilom »portalu za podporo poslovnim subjektom«,
v 3. točki besedilo »portal eVEM« z besedilom »portal za
podporo poslovnim subjektom« in v 4. točki besedilo »portala
eVEM« z besedilom »portala za podporo poslovnim subjektom«.
14. člen
V prvem odstavku 24. člena se v 2. točki beseda »sedmega« nadomesti z besedo »šestega«.
V drugem odstavku se za besedo »pošlje« doda besedilo
»na naslov za vročanje po varni elektronski poti, registriran v
informacijskem sistemu sodstva, ali«.
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15. člen
Za četrtim odstavkom 43. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Prikaz vpogleda o udeležbi v povezanih osebah po
šestem odstavku 7. člena ZSReg je pri posameznem subjektu
vpisa omogočen tako, da se pri podatkovnih sklopih iz 2., 3. in
4. točke 30. člena te uredbe zagotovi možnost prikaza do podatkov iz tretjega odstavka tega člena. Prikaz podatkov, mora
biti zaščiten pred nepooblaščenimi neposrednimi dostopi prek
spletnih iskalnikov.«.
16. člen
Prvi odstavek 44. člena se spremeni tako da se glasi:
»(1) Agencija mora prek portala AJPES vsakomur omogočiti brezplačen dostop do teh listin, vključenih v elektronsko
zbirko listin:
1. statuta delniške družbe, komanditne delniške družbe, evropske delniške družbe ali družbene pogodbe družbe z
omejeno odgovornostjo, vključno s čistopisom spremenjenega
statuta oziroma družbene pogodbe z notarjevim potrdilom;
2. akta o ustanovitvi, na podlagi katerega je bil ustanovljen subjekt vpisa, ki ni družba iz prejšnje točke, vključno s
spremembami ali čistopisi sprememb;
3. pravnomočne sodne odločbe o ugotovitvi ničnosti kapitalske družbe;
4. zapisnikov skupščine delniške družbe, ki so bili v zadnjem letu predloženi sodnemu registru zaradi objave, in
5. listin, ki so bile v zadnjem letu pred objavo vpisa priložene predlogu za vpis združitve ali delitve v sodni register, če
je sodišče na podlagi tega predloga dovolilo vpis združitve ali
delitve v sodni register.«.
17. člen
Za 47.a členom, ki je prenehal veljati, se dodata nova
9.a poglavje in 48. člen, ki se glasita:
»9.a SODNI REGISTER V SISTEMU POVEZOVANJA
POSLOVNIH REGISTROV
48. člen
(način izmenjave podatkov in listin sodnega registra
in dostopa do njih)
(1) Izmenjava podatkov in listin sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov in dostop do njih se
zagotavljata prek nacionalnega vozlišča sistema povezovanja
poslovnih registrov.
(2) Nacionalno vozlišče sistema povezovanja poslovnih
registrov upravlja agencija, tako da zagotavlja, vzdržuje in
upravlja tehnično infrastrukturo ter storitve informacijske tehnologije za njegovo delovanje.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Spremenjeni drugi odstavek 24. člena in novi peti odstavek 43. člena uredbe se začneta uporabljati 14. aprila 2018.
19. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00720-17/2017
Ljubljana, dne 4. januarja 2018
EVA 2017-2030-0040
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
8.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni
register

Na podlagi 45. člena Zakona o sodnem registru (Uradni
list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09,
82/13 – ZGD-1H, 17/15 in 54/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb
v sodni register
1. člen
V Uredbi o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni
register (Uradni list RS, št. 43/07, 5/10, 25/14 in 54/15) se v
2. členu v prvem odstavku besedilo »Uradni list RS, št. 65/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13
– odl. US in 82/13« nadomesti z besedilom »Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12,
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17«.
V drugem odstavku se besedilo »Uradni list RS, št. 54/07
– uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 65/08, 49/09 in 82/13 –
ZGD-1H« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 54/07
– uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H,
17/15 in 54/17«.
V tretjem in četrtem odstavku se besedilo »točka VEM«
nadomesti z besedilom »točka za podporo poslovnim subjektom«.
2. člen
V tretjem odstavku 51. člena se besedilo »točka VEM«
nadomesti z besedilom »točka za podporo poslovnim subjektom«.
3. člen
Za besedilom 82. člena, ki postane prvi odstavek, se doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Registrsko sodišče izbriše podružnico iz sodnega
registra po uradni dolžnosti, ko prek sistema povezovanja
poslovnih registrov prejme obvestilo pristojnega organa države članice, da se je nad tujim podjetjem končal postopek
likvidacije, postopek zaradi insolventnosti ali drug postopek,
na podlagi katerega je tuje podjetje prenehalo poslovati in
je bilo izbrisano ter nima več pravnega naslednika (683.a
člen ZGD-1).«.
4. člen
V 116.b členu se za besedo »ko« doda besedilo »prek
sistema povezovanja poslovnih registrov«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00720-18/2017
Ljubljana, dne 4. januarja 2018
EVA 2017-2030-0041
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
9.

Pravilnik o tehničnem soglasju

Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in
61/17 – GZ) izdaja minister za infrastrukturo

PRAVILNIK
o tehničnem soglasju

Št.

(vsebina)

2. člen

3. člen
(vsebina vloge)
K vlogi za izdajo tehničnega soglasja iz prejšnjega člena
se priložijo:
1. obrazložitev razlogov za pridobitev tehničnega soglasja;
2. opis vrste in namena rudarskega postroja ali odkopne
metode;
3. tehnični podatki o rudarskem postroju ali odkopni metodi;
4. idejna zasnova dokumentacije o rudarskem postroju
ali odkopni metodi;
5. utemeljitev odstopanj od tehničnih predpisov.
4. člen
(odbor izvedencev)
(1) Odbor izvedencev sestavljajo uradna oseba ministrstva, ki opravlja naloge s področja rudarstva (predsednik
odbora izvedencev), pristojni rudarski inšpektor (namestnik
predsednika) in fizične osebe, vpisane v imenik pooblaščenih
oseb v rudarstvu, z najmanj univerzitetno izobrazbo, ki jih glede na vrsto in vsebino posamezne vloge za izdajo tehničnega
soglasja imenuje minister, pristojen za rudarstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister).
(2) Glede na okoliščine konkretnega primera (posebna
znanja s poznavanjem strojegradnje in izvajanja rudarskih del)
se poleg oseb iz prejšnjega odstavka v odbor izvedencev lahko
imenuje tudi fizična oseba, ki ni vpisana v imenik pooblaščenih
oseb v rudarstvu, če ima ustrezna strokovna znanja z določenega področja.
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6. člen
(način dela odbora izvedencev)
Odbor izvedencev opravlja svoje delo v skladu s poslovnikom o delu odbora izvedencev.
7. člen
(strokovno mnenje in predlog)
(1) Odbor preveri, ali so izpolnjeni pogoji za izdajo tehničnega soglasja, ter pripravi obrazloženo strokovno mnenje
in predlog odločitve za izdajo tehničnega soglasja.
(2) Odbor ministru pošlje predlog odločitve za izdajo tehničnega soglasja v 30 dneh po prejemu popolne vloge za
izdajo tehničnega soglasja. Če so v odbor imenovane osebe
iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, se zaradi zahtevnosti vloge rok za pošiljanje predloga odločitve ministru lahko
podaljša za največ 30 dni. Rok podaljša minister s sklepom.
8. člen

(predlagatelj vloge)
Proizvajalec, uvoznik ali projektant rudarskega postroja
pošlje vlogo za izdajo tehničnega soglasja za postroje za
izvajanje rudarskih del ali za odkopne metode ministrstvu,
pristojnemu za rudarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Stran

(3) Pri izbiri števila članov odbora izvedencev in njihovem imenovanju glede na smer izobrazbe minister upošteva
področje, na katero se nanaša vloga. Minister lahko upošteva
tudi predlog vlagatelja vloge, ki pa mora izpolnjevati pogoje iz
4. člena tega pravilnika.

1. člen
Ta pravilnik določa vsebino zahteve (v nadaljnjem besedilu: vloge) in postopek izdaje tehničnega soglasja o izpolnjevanju in uporabnosti postrojev za izvajanje rudarskih del in
odkopnih metod (v nadaljnjem besedilu: tehnično soglasje).
S tem pravilnikom se določata tudi ustanovitev in način dela
odbora izvedencev rudarske stroke (v nadaljnjem besedilu:
odbor izvedencev).
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(odločitev)
Minister odloči o izdaji tehničnega soglasja na podlagi
predloga iz prejšnjega člena z odločbo, ki se vlagatelju vloge
vroči osebno.
9. člen
(stroški dela odbora izvedencev in pogoji za delo)
(1) Za obračun stroškov delovnih ur članov odbora se
upošteva vrednost delovne ure za tehnične preglede s področja
rudarstva po zakonu, ki ureja upravne takse.
(2) Administrativne in druge pogoje tehnične narave za
delo odbora izvedencev zagotavlja ministrstvo.
KONČNI DOLOČBI
10. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika se preneha
uporabljati Pravilnik o pogojih in postopku za izdajo tehničnega soglasja (Uradni list RS, št. 68/03, 83/03 – popr. in 61/10
– ZRud-1).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-356/2017/10
Ljubljana, dne 3. januarja 2018
EVA 2017-2430-0054
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

5. člen
(ustanovitev odbora izvedencev)
(1) Minister imenuje odbor izvedencev s sklepom, ki se
osebno vroči vsakemu v odbor imenovanemu članu. V sklepu
določi tudi datum, uro in kraj prve seje odbora ter mu priloži vlogo vlagatelja za izdajo tehničnega soglasja, da se člani odbora
seznanijo z njo do prve seje.
(2) Odbor izvedencev šteje najmanj pet članov.

10.

Pravilnik o evidenci posebnih kultur

Na podlagi petega odstavka 162.c člena in za izvrševanje
tretjega odstavka 169. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in
27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRAVILNIK
o evidenci posebnih kultur
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino evidence posebnih kultur, način zbiranja in posredovanja podatkov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. posebne kulture so kulture, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja ugotavljanje katastrskega dohodka, in zakonu, ki
ureja kmetijstvo;
2. celotna rastna doba je celotna rastna sezona posameznega koledarskega leta in traja do 30. septembra tekočega
leta;
3. površina posebnih kultur, ki izpolnjuje pogoje za obravnavo posebnih kultur, je površina v tleh, na prostem ali v tunelih, na kateri:
– celotno rastno dobo raste ena vrsta zelenjadnice oziroma zelišča,
– je do konca celotne rastne dobe po prvi zelenjadnici
posejana vsaj še ena zelenjadnica,
– rastejo jagode,
– rastejo mešane rastline za rejo polžev ali
– se pridelujejo semena in sadike posebnih kultur.
3. člen
(seznam posebnih kultur)
Seznam posebnih kultur se objavi v Šifrantu vrst oziroma
skupin kmetijskih rastlin ter pomoči na spletni strani Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljevanju: agencija) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano vsako leto, do roka za vložitev zbirnih vlog v skladu
s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za
posamezno leto.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(vsebina evidence)
V evidenci posebnih kultur se vodijo naslednji podatki:
1. identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva
(KMG-MID);
2. podatki o nosilcu kmetije: ime in priimek, enotna matična številka (EMŠO), davčna številka ter naslov nosilca kmetije.
Podatki o nosilcu kmetije se prevzamejo iz registra kmetijskih
gospodarstev;
3. podatki o posebnih kulturah na kmetiji:
– identifikacijska oznaka grafične enote rabe kmetijskega
gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK-PID),
– domače ime GERK-PID,
– naziv in površina kmetijske rastline iz seznama posebnih kultur iz prejšnjega člena,
– površina kmetijske rastline, ki izpolnjuje pogoje iz 3. točke 2. člena tega pravilnika.
5. člen
(prijava posebnih kultur)
Vlogo za prijavo površin posebnih kultur, ki je kot Priloga 1
sestavni del tega pravilnika, nosilec kmetije iz prejšnjega člena
vloži na agencijo v skladu z določbami o prijavi površin posebnih kultur iz zakona, ki ureja kmetijstvo.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-309/2017/34
Ljubljana, dne 3. januarja 2018
EVA 2017-2330-0051
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

KMG-MID
EVIDENCA POVRŠIN POSEBNIH KULTUR

Podatki o površinah posebnih kultur se zbirajo za namen ugotavljanja dodatnega katastrskega
dohodka od pridelave posebnih kultur v skladu s predpisi, ki urejajo ugotavljanje katastrskega
dohodka, in za izvajanje ukrepov kmetijske politike.
Posebne kulture so opredeljene v zakonu, ki ureja ugotavljanje katastrskega dohodka, in zakonu, ki
ureja kmetijstvo. Zakon, ki ureja ugotavljanje katastrskega dohodka, določa, da so posebne kulture
zelenjadnice in zelišča v intenzivni pridelavi, za katero se šteje pridelava ene ali več zelenjadnic
oziroma zelišč na isti površini v celotni rastni dobi (do 30. septembra) posameznega koledarskega
leta, jagod na njivah, semen in sadik poljščin, zelenjadnic in zelišč, ki se pridelujejo v tleh na prostem
ali v tunelih, in reja polžev na njivi. Katastrski dohodek posebnih kultur se v skladu z zakonom, ki ureja
ugotavljanje katastrskega dohodka, določi kot dodatni katastrski dohodek v višini 1,3 katastrskega
dohodka intenzivnega sadovnjaka in ostalih trajnih nasadov z boniteto med 51 in 60.
Zavezanec za vpis v evidenco posebnih kultur je nosilec kmetije, na kateri se pridelujejo posebne
kulture, ki so določene z zakonom, ki ureja ugotavljanje katastrskega dohodka, in zakonom, ki ureja
kmetijstvo, če se te predelujejo najmanj na 0,1 hektarja skupne površine, oziroma tudi manjši površini,
če se pridelujejo z namenom prodaje.
Posebne kulture se pridelujejo z namenom prodaje na
površini, manjši od 0,1 ha
Skupna površina pod posebnimi kulturami:
GERK_PID Domače
ime
GERK-a

Dan

. Mesec

Naziv
Površina
kmetijske kmetijske
rastline
rastline
[ar]

.

Leto

DA/NE

__________arov
Ali površina v celoti
izpolnjuje pogoje, ki
veljajo za obravnavo
posebnih kultur?

Navedite površino v arih, na
kateri so izpolnjeni pogoji za
obravnavo posebnih kultur

Podpis nosilca kmetije:
_______________________
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Višina predpisanih obrestnih mer zamudnih
obresti

Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja ministrica za finance

VIŠINO
predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v
2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
(Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) določena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke,
povečana za 8 odstotnih točk.
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za
šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2018, in znaša 8 odstotkov.
Št. 007-806/2017
Ljubljana, dne 3. januarja 2018
EVA 2017-1611-0115
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
12.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
november 2017

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

Uradni list Republike Slovenije
KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, november 2017
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu novembra 2017 v primerjavi z oktobrom 2017 je bil 0,003.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca novembra 2017 je bil 0,017.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka
leta do konca novembra 2017 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu novembra 2017 v primerjavi z
istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,021.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
novembra 2017 v primerjavi z oktobrom 2017 je bil 0,003.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do novembra 2017 je bil 0,018.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do novembra 2017 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra
2017 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,012.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do novembra 2017 v primerjavi s povprečjem
leta 2016 je bil 0,014.
Št. 9621-169/2017/5
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-1522-0038
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
CERKNICA
13.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma
dr. Božidarja Lavriča Cerknica

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 5.
in 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08,
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in
88/16 – ZdZPZD), 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 2/17 – UPB1), 20. člena Statuta Občine Loška
dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – UBP1
in št. 88), 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS,
št. 65/07, 54/10, 9/12 in Uradnega glasila slovenskih občin št. 66/16) ter Sporazuma o premoženjsko delilni bilanci
(Uradni list RS, št. 30/00 in 101/01) je Občinski svet Občine
Cerknica na 21. redni seji dne 14. 12. 2017, Občine Loška
dolina, na 18. redni seji dne 21. 12. 2017 in Občine Bloke na
21. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Zdravstvenega doma
dr. Božidarja Lavriča Cerknica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča
Cerknica (Uradni list RS, št. 125/04 in 51/05).
2. člen
Spremeni se 6. člen, ki se na novo glasi:
»(1) Dejavnost javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica je:
a) Osnovna zdravstvena dejavnost:
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter
preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov
in poškodovancev;
– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
– zdravstvena vzgoja ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih
bolezni ter rehabilitacija;
– izdelovanje in prodaja medicinskih pripomočkov;
– zdravstvena rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
– patronažni obiski, zdravstvena nega, zdravljenje in rehabilitacija bolnikov na domu;
– nujna medicinska pomoč in reševalna služba;
– zdravstveni pregledi športnikov;
– zdravstveni pregledi nabornikov;
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
– diagnostične in terapevtske storitve;
– medicina dela, prometa in športa.
b) Specialistično ambulantna dejavnost za področja:
– diabetologija;
– okulistika;
– ortopedija;
– psihiatrija;
– rentgenologija;
– ortodotija;
– pulmulogija.

c) Druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom:
– prodaja zdravstvenih storitev na trgu;
– programi za zdravo življenje;
– izvajanje mrliško pregledne službe.
d) Druge nezdravstvene storitve v skladu z zakonom:
– prodaja blaga v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti;
– koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže.
(2) Vse dejavnosti so po standardni klasifikaciji dejavnosti
razvrščene pod sledeče dejavnosti:
– Q/86.210 splošna zunajbolnišnična dejavnost;
– Q/86.220 specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost;
– Q/86.230 zobozdravstvena dejavnost;
– Q/86.909 druge zdravstvene dejavnosti.;
– P/85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje;
– L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih in najetih
nepremičnin;
– S/96.090 druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene;
– C/32.500 proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav
in pripomočkov.
(3) V tem členu naštete dejavnosti se izvajajo v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi
sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.«
3. člen
Spremeni se 7. člen, ki se na novo glasi:
»(1) Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah
pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok
oziroma statut zavoda:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja,
– strokovni svet zavoda.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon
ali statut zavoda.«
4. člen
Spremeni se 11. člen, ki se na novo glasi:
»(1) Direktor opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela zavoda.
(2) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
(3) Direktor opravlja tudi naslednje naloge:
– pripravlja strateški načrt, program dela in finančni načrt
zavoda,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in
nalogam,
– sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.«
5. člen
Za 11. členom se dodajo novi 11.a člen, 11.b člen,
11.c člen, 11.č člen, 11.d. člen, 11.e člen in 11.f člen.
»11.a člen
(pogoji za imenovanje)
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri
ali drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne zdravstvene
smeri dejavnosti javnega zavoda,
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– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
11.b člen
(imenovanje in mandat)
(1) Direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki
ga objavi svet zavoda.
(2) Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev. Ustanovitelji podajo soglasje k imenovanju v pisni obliki.
(3) Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne
dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
11.c člen
(pogodba o zaposlitvi)
Z direktorjem zdravstvenega doma se ob upoštevanju števila zaposlenih sklene pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim
časom od polnega, in sicer:
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 65 uslužbencev: za največ 24 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do
150 uslužbencev: za največ 28 ur na teden.
11.č člen
(razrešitev)
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za
katerega je imenovan:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih zavoda ali če neutemeljeno ne izvršuje sklepov
organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Direktorja razreši svet zavoda na način in po postopku, ki je določen za imenovanje direktorja. Svet zavoda
si mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje
ustanoviteljev.
(3) Pred razrešitvijo je potrebno direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper
sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
11.d člen
(pomočnik direktorja)
(1) Direktor ima lahko enega pomočnika, ki ga sam imenuje za čas trajanja svojega mandata.
(2) Področja, za katera je imenovan pomočnik direktorja,
se določijo v statutu zavoda.
(3) S pomočnikom direktorja se sklene pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, in sicer:
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 65 uslužbencev: za največ 16 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do
150 uslužbencev: za največ 20 ur na teden.
11.e člen
(nadomeščanje direktorja)
(1) Med odsotnostjo direktorja ga nadomešča pomočnik
direktorja, če je ta imenovan, ali drugi zaposleni, ki izpolnjuje
strokovne pogoje, in sicer po posebnem pooblastilu, ki določa
obseg in trajanje nadomeščanja.
(2) Za zastopanje v posameznih zadevah lahko direktor
pooblasti drugega zaposlenega, ki izpolnjuje strokovne pogoje.
11.f člen
(vršilec dolžnosti)
(1) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje, če se na javni
razpis za direktorja ni nihče prijavil ali če nihče od prijavljenih
kandidatov ni bil izbran.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Za vršilca dolžnosti lahko svet zavoda imenuje bodisi
strokovnega delavca zdravstvenega doma ali katerega izmed
prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje pogoje za funkcijo direktorja.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje za čas do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje za eno leto.«
6. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica je
sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti občin Bloke, Cerknica
in Loška dolina v enakem besedilu.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Cerknica, dne 14. decembra 2017
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.
Nova vas, dne 21. decembra 2017
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.
Stari trg, dne 21. decembra 2017
Župan
Občine Loška dolina
Janez Komidar l.r.

KRANJ
14.

Obvezna razlaga Odloka o izvedbenem
prostorskem načrtu Mestne občine Kranj

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj
na 33. seji dne 20. 12. 2017 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
petindvajstega odstavka 2.1.1.2. točke 9. člena Odloka o
izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 74/14, 9/16 – tehnični popravek, 63/16 – obvezna
razlaga, 20/17 – SD IPN 1, 20/17 – SD IPN 2, 42/17 – popravek)
v naslednjem besedilu:
»V petindvajsetem odstavku točke 2.1.1.2. 9. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj se
spremljajoči objekt cestno prometne infrastrukture v skladu z
vrstami objektov glede na namen iz prve alineje tega odstavka
razlaga tako, da gre tudi spremljajoči objekt za kolesarski cestni promet, ki med drugim lahko obsega zaprto kolesarnico,
vmesni nadstrešek ter objekt z info točko, samopopravljalnico
koles in sanitarijami.«
Št. 350-198/2017-4-48/15
Kranj, dne 21. decembra 2017
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
15.

Odlok o dopolnitvi Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Mestne občine Kranj

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),
4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07, 61/17 – ZUreP-2) in 22. člena Statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 1/17, 13/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 33. seji dne 20. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje
Mestne občine Kranj
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/14, 30/15
– sprememba) se na koncu 6. člena doda nov odstavek:
(3) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven obračunskih območij te
komunalne opreme, se obračunska območja razširijo na parcelo tega objekta. Razširitev se izvede na obračunskem območju,
na katerega se objekt priključuje.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 351-508/2017-2-48/15
Kranj, dne 21. decembra 2017
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

LAŠKO
16.

Odlok o pokopališkem redu na območju
Občine Laško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 4. in
63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni
list RS, št. 62/16) ter 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1
(Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na
23. redni seji z dne 20. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o pokopališkem redu na območju Občine Laško
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Z odlokom o pokopališkem redu se podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju
Občine Laško.
(2) Na območju Občine Laško se pogrebne in pokopališke
dejavnosti izvajajo na pokopališčih:
– Laško,
– Rimske Toplice,
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– Rečica,
– Sedraž,
– Širje,
– Kolman,
– Šmiklavž,
– Jurklošter,
– Šentrupert,
– Vrh nad Laškim.
(3) Pokopališča na območju Občine Laško (v nadaljevanju občina) so namenjena pokopavanju umrlih, ne glede
na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso. V
primerih, ko se želje pri dogovorih za izvedbo pogreba razlikujejo med verskimi skupnostmi, različnimi organizacijami in
društvi, je potrebno spoštovati pokojnikove želje oziroma želje
svojcev pokojnika.
2. člen
(1) Na pokopališčih se praviloma pokopavajo umrli iz
okoliša, kateremu je pokopališče namenjeno, z izjemo oseb,
ki so izrazile željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem
pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci.
(2) Na pokopališčih so lahko pokopane tudi osebe, rojene
v tem okolišu, ki so živele drugod, izrazile pa so željo, da so
pokopane na domačem pokopališču.
(3) Na pokopališčih se lahko pokopavajo tudi drugi umrli,
če prostorske možnosti to omogočajo. O tem odloči upravljavec
pokopališča.
2. POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST IN NJUN
NAČIN ZAGOTAVLJANJA
3. člen
(1) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje
pokopališč, ki vključuje tudi storitve grobarjev in storitve pogrebnega moštva.
(2) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba
in ostalo pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu.
4. člen
(1) Zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna
občinska gospodarska javna služba, obsega vsak prevoz od
kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema
organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do
hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo
le-teh. Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega prevoz
pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo pokojnika, ter upepelitev pokojnika in pripravo na izvedbo
pogreba.
(2) Pokopališko dejavnost in pogrebno dejavnost zagotavlja občina z Javnim komunalnim podjetjem Laško, d.o.o.,
skladno z določbami Odloka o preoblikovanju javnega podjetja
Komunala Laško p.o. (Uradni list RS, št. 60/95, 94/09 in 51/12).
3. NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE
5. člen
(1) 24-urna dežurna služba se zagotavlja z javno službo
na celotnem območju občine. Izvajalec 24-urne dežurne službe
mora izpolnjevati zakonske obveze in ravnati v skladu s pokopališkim redom in drugimi predpisi občine.
(2) Tarifo za storitev zagotavljanja 24-urne dežurne službe predlaga izvajalec javne službe na podlagi Uredbe Vlade
Republike Slovenije o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne
dežurne službe, potrdi pa jo pristojni občinski organ.
(3) Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške
prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.
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4. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI
6. člen
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred
pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali
prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do
mesta pokopa.
(3) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem pokopališkim redom. Pogrebni slovesnosti lahko praviloma prisostvuje vsakdo. Na željo umrlega ali
svojcev, se pogreb lahko opravi tudi v ožjem družinskem krogu.
7. člen
(1) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in
pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(2) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti, društev in organizacij.
(3) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi
državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, usklajenimi z
zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
(4) Pogrebne svečanosti za tujce se lahko opravijo v
skladu s pravili in navadami v njihovi domovini, če je bila taka
želja pokojnika ali njegovih svojcev, vendar se morajo svojci
o tem pred pogrebom dogovoriti z izvajalcem pogrebnih in
pokopaliških dejavnosti.
8. člen
(1) Pogrebna slovesnost se prične na poziv vodje pogrebne svečanosti z dvigom pokojnikove krste ali žare. Če že
v začetni pogrebni slovesnosti sodelujejo predstavniki verskih
skupnosti, govorci, častna enota, godba ali pevski zbor, najprej opravi obred predstavnik verske skupnosti, sledijo obredi
ostalih udeležencev, kot to po dogovoru s svojci odloči vodja
slovesnosti upravljavca pokopališča.
(2) Pogrebni sprevod se prične z nosilcem državne zastave z žalnim trakom ali s črno zastavo, temu lahko sledi
nosilec cerkvenega znamenja, če se opravlja verski obred;
sledijo prapori, za njimi se razvrstijo ostali sodelujoči (godba,
pevci, častna enota), nosilci žalnih vencev in odlikovanj; sledijo
predstavniki verskih skupnosti, nosilci žare oziroma osebje
vozička s krsto; sledijo svojci ter za njimi vsi ostali udeleženci
pogrebne slovesnosti.
(3) Pogrebni sprevod se odvija od kraja pričetka pogrebne slovesnosti do groba na pokopališču. Na željo umrlega ali
svojcev se lahko opravi verski obred na krajevno običajen
način, pred pričetkom sprevoda v poslovilnem objektu oziroma
v objektu, namenjenem opravljanju verskih obredov.
(4) Po prihodu pogrebnega sprevoda do groba se krsta
ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo svojci, predstavnik verske skupnosti, nosilci zastav in praporov,
odlikovanj in vencev, govorniki in drugi udeleženci pogrebne
svečanosti.
(5) Po položitvi krste ali žare v grob sledi verski obred, poslovilni govori, igranje oziroma petje žalostink ter častna salva
v primeru navzočnosti častne enote. Uradni del pred odprtim
grobom se zaključi s poslovilnim poklonom državne zastave.
(6) Udeleženci pogrebne slovesnosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom.
9. člen
Najkasneje dve uri po končani slovesnosti je potrebno
grob zasuti oziroma ga začasno urediti tako, da ne predstavlja
nevarnosti odtujitve iz groba oziroma poškodovanja premoženja ali ljudi.
10. člen
Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izvede na območju raztrosa. Po prihodu pogrebnega sprevoda do območja
raztrosa se izvede raztros, pogrebni sprevod se razvrsti pred
območjem raztrosa na način kot pri sprevodu do groba s krsto
ali žaro.
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5. STORITVE GROBARJEV IN POKOPALIŠKO
POGREBNEGA MOŠTVA, KI SE ZAGOTAVLJAJO
NA POKOPALIŠČIH
11. člen
Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame,
s predhodno zaščito sosednjih grobov, pogrebni ceremonial,
prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov.
12. člen
Storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva upravljavec pokopališča zaračunava izvajalcem pogrebnih
storitev v skladu s cenikom, ki ga sprejme pristojni občinski organ in se ga izobesi na oglasno desko pokopališča in objavi na
spletnih straneh izvajalca pokopališke in pogrebne dejavnosti.
6. OSNOVNI OBSEG POGREBA
13. člen
(1) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s
pogrebno opremo.
(2) Pri izvedbi osnovnega pogreba se obvezno uporabljajo minimalni standardi in normativi: žara oziroma krsto ustreznih dimenzij z oblogo ter spremljajočo opremo za pokojnika,
nagrobno obeležje, spremstvo, prevoz pokojnika, pripravo pokojnika, pripravo grobne jame ustreznih dimenzij z zasutjem,
pogrebno moštvo ter minimalno pogrebno svečanost.
14. člen
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral
naročnik pogreba ali občina.
(2) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel
pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti
kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer
je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče
ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop
občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
(3) K prijavi pokopa je treba priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar
matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena, ter soglasje
najemnika groba za pokop prijavljenega pokojnika.
7. NAČIN IN ČAS POKOPA
15. člen
(1) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita
upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izvajalec
pogrebne dejavnosti.
(2) Pogrebne slovesnosti se opravljajo v dogovoru z izvajalcem javne službe vsak dan, in sicer od 10.00 do 17.00 ure.
16. člen
O pokopu je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti
javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča, na katerem
se bo pokop odvijal ter na spletnih straneh upravljalca. Navesti
je potrebno najmanj ime in priimek pokojnika ter datum in uro
pričetka pokopa. Na željo naročnika pokopa se obvestilo o
pokopu ne objavi.
8. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA
17. člen
(1) V primeru, če je plačnik pokopa občina, se praviloma izvede osnovni pogreb, praviloma z raztrosom. Evidenca
pokopanih je javna in na vpogled pri upravljavcu pokopališča.
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(2) Neidentificirana in najdena trupla na območju občine,
se pokopljejo na pokopališču v Laškem. Plačnik storitev je
občina.
9. MOŽNOST POKOPA ZUNAJ POKOPALIŠČA,
Z DOLOČITVIJO PROSTORA
18. člen
(1) Na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega
organa se lahko pepel iz žare raztrosi na določenih prostorih na
pokopališčih v občini. Zunaj pokopališča se lahko s soglasjem
občinskega organa opravi tudi pokop stanovskih predstavnikov
v grobnice verskih skupnosti.
(2) Občinski organ o raztrosu pepela oziroma pokopu zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinskega
organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
(3) Raztros pepela izven pokopališča se lahko opravi na
posebej določenih prostorih, ki jih določi pristojni organ občine.
Za raztros izven pokopališč v Občini Laško lahko pristojen občinski organ izda ustrezno dovoljenje, na osnovi vloge svojcev
ali naročnika pogreba.
(4) Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v
skladu s pokopališkim redom.
10. RAVNANJE S POKOJNIKOM DO POKOPA V KRAJIH,
KJER NA POKOPALIŠČIH NI MRLIŠKE VEŽICE
19. člen
Uporaba mrliških vežic je predpisana na celotnem območju občine. Izjemoma se krsta pokojnika ali žara s posmrtnimi
ostanki lahko položi na domu umrlega, za umrle predstavnike
verskih skupnosti in zaslužne predstavnike stanovskih društev
in organizacij pa v prostorih skupnosti oziroma društev in organizacij. Najmanj štiri ure pred pogrebom pa je potrebno krsto ali
žaro prenesti v mrliško vežico.
11. POKOPALIŠČA, KI MORAJO IMETI MRLIŠKE VEŽICE
20. člen
Pokopališka služba se na območju občine opravlja na
vseh pokopališčih. Vsa pokopališča, razen pokopališča Kolman
in Šmiklavž, imajo mrliške vežice. Za pokopališči Šmiklavž in
Kolman se uporablja mrliška vežica na pokopališču Rimske
Toplice.
12. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC
21. člen
(1) Mrliške vežice obratujejo v času od dovoza pokojnika
do pogrebne slovesnosti vsak dan po dogovoru med upravljavcem in med naročnikom, predvidoma med 8. in 19. uro v
poletnem času in med 8. in 18. uro v zimskem času.
(2) Umrli oskrbovanci doma za ostarele, ki bodo pokopani na pokopališčih izven občine, se lahko do organiziranega
prevoza na pokopališče nahajajo v namenskem prostoru tega
doma ali v mrliški vežici na pokopališču v Laškem.
13. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA
22. člen
Prva ureditev groba zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče. Prvo ureditev izvajajo grobarji
upravljavca pokopališča po ceniku, ki ga potrdi pristojni občinski organ. Prvo ureditev groba lahko izvedejo tudi svojci sami
po predhodnem dogovoru z upravljavcem pokopališča. Prva
ureditev groba mora biti izvedena v roku 14 dni od pokopa.
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14. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČU
23. člen
(1) Območje pokopališča je javni prostor, kjer se zagotavlja javni red in mir in kjer se smiselno uporabljajo določbe o
javnem redu in miru na javnem mestu.
(2) Na območju pokopališča morajo najemniki in obiskovalci skrbeti za red, mir in spoštljivo vedenje.
(3) Območje pokopališča se lahko uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje
pokopališča zaradi poklona spomina pokojnim oziroma zaradi
vzdrževanja groba.
24. člen
(1) Na območju pokopališča je prepovedano:
– hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– nedostojno vedenje, vpitje in razgrajanje,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega
prostora,
– druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in
objektov v območju pokopališča,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov nasadov in drugih
naprav in predmetov v območju pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom ter njihovo shranjevanje na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in iz objektov na območju pokopališč.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje posameznik, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo
500 eurov.
25. člen
(1) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejenost svojih
grobov ter premične in nepremične opreme na njih. Premično
in nepremično nagrobno opremo večje vrednosti lahko na
svoje stroške zavarujejo proti poškodovanju in kraji s strani
tretje osebe.
(2) Napisi na nagrobnih ploščah ne smejo žaliti narodnostnega čuta, pietete do mrtvih, niti ne smejo vzbujati nejevolje
ali zgražanja občanov.
(3) Najemniki grobov morajo redno in pravočasno odstranjevati izrabljeno cvetje in nagrobne sveče, ter jih prepustiti v
tipizirane namenske posode za odpadke.
26. člen
(1) Na območju pokopališča se lahko uporabljajo le otroški, invalidski in ročni vozički ter službena vozila upravljavca.
(2) Upravljavec sme izjemoma, v upravičenih primerih,
pismeno dovoliti uporabo prevoznega sredstva po utrjenih poteh pokopališča izvajalcem rednega vzdrževanja, izvajalcem
obnovitvenih in kamnoseških del zaradi izvajanja del za najemnike grobov.
15. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM
27. člen
Grob odda v najem upravljavec pokopališča na podlagi
najemne pogodbe. Z najemno pogodbo se določi:
– osebe najemnega razmerja,
– trajanje najema oziroma uporabe groba,
– polje, vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
– višino in način plačevanja grobnine (letne najemnine),
– obveznost najemnika glede urejanja groba,
– ukrepe v primeru neizvajanja obveznosti iz pogodbe.
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28. člen
(1) Najemnik ali najemnica (v nadaljnjem besedilu: najemnik) groba je lahko za posamezen grob pravna ali fizična
oseba.
(2) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga v najem dodeli upravljavec pokopališča, s
katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti
najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj
pokopališča.
(3) S pisnim pooblastilom naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča
sklene druga fizična ali pravna oseba. Če nobena druga oseba
ob pisnem soglasju naročnika z upravljavcem pokopališča ne
sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v
skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Ob smrti najemnika groba se morajo njegovi dediči dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba.
Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal
stroške pogreba umrlega najemnika.
(5) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.
(6) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno
pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen.
(7) Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do
najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do
najema groba.
29. člen
Najemniki grobov so dolžni:
– skleniti najemno pogodbo,
– vzdrževati grobove,
– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
– redno plačevati najemnino za grob,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji
upravljavca ter
– spoštovati pokopališki red.
30. člen
Najem groba se lahko prekine:
– če najemnik ne poravna grobnine za preteklo leto po
predhodnem opozorilu,
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pogodbo,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča,
– s potekom najemne pogodbe.
31. člen
Po prekinitvi najema groba se šteje grobni prostor kot
opuščen do konca mirovalne dobe, nato se prekoplje in odda v
najem drugemu. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na
lastne stroške odstraniti nagrobnik, sicer to na njegove stroške
stori upravljavec pokopališča. Upravljavec je dolžan spomenik
in drugo opremo z groba hraniti v skladiščnih prostorih najmanj
šest mesecev po prenehanju najemne pogodbe.
16. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV
SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC
TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU
32. člen
Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij
na območju pokopališča najemnikom, izvajalcem pogrebnih
storitev, kamnosekom, vrtnarjem itd.
33. člen
Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni spomenik,
se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine.
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34. člen
Najemnik groba, ki se nahaja ob pokopališkem zidu in
katerega grobna znamenja se nahajajo neposredno na zidu, je
dolžan nositi sorazmerni del stroškov vzdrževanja in morebitne
investicijske obnove dela zidu, ki služi grobu oziroma grobnim
znamenjem.
35. člen
(1) Na vseh pokopališčih se mora zagotavljati enakopravna obravnava kamnosekov, vrtnarjev in drugih izvajalcev
storitev na pokopališču.
(2) Zidarska, kamnoseška in druga dela, ki so namenjena
urejanju pokopališč in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le s pisnim soglasjem upravljavca pokopališča.
36. člen
(1) Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in
vmesne prostore med grobovi.
(2) Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih
grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen.
Upravljavec pokopališča je dolžan v takem primeru najemnika
opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, ki ne more biti daljši
od enega meseca.
17. ZVRSTI GROBOV
37. člen
(1) Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov in
prostorov za pokope:
– enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni
grobovi in grobnice;
– grobišča, kostnice in skupna grobišča;
– žarni grobovi;
– prostor za anonimne pokope;
– prostor za raztros pepela.
(2) Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča,
njihovo varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.
18. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE
38. člen
Enojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare.
Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja do 2,2 m.
Širina groba znaša 1,2 m, dolžina pa 2,0 m.
39. člen
Dvojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop ene
krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se
lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. Globina groba znaša
1,8 m in se lahko poglablja do 2,2 m. Širina groba znaša 2,0 m,
dolžina pa 2,0 m.
40. člen
Otroški grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare.
Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja do 2,2 m.
Širina groba znaša 0,7 m, dolžina pa 1,5 m.
41. člen
Povečani grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij
od standardnega grobnega prostora. Vanj se poleg krst lahko
pokopavajo tudi žare. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko
poglablja do 2,2 m. Širina groba znaša do 2,4 m, dolžina pa
2,3 m.
42. člen
Vrstni grobovi so tisti grobovi, ki so razporejeni drug ob
drugem ter oblikovani in urejeni po enotnih merilih. V njih se po-
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kojniki pokopavajo brez poglobitve po vrstnem redu. Vrstni grobovi se oddajajo v najem samo za določeno dobo, ki ni krajša
od 25 let. Po preteku te dobe se grobovi prekopljejo in ponovno
oddajo, najdeni posmrtni ostanki pa položijo v skupno grobišče.
V vrstne grobove se pokopavajo krste in žare. Globina groba
znaša 1,8 m, širina groba znaša 1,2 m, dolžina pa 2,0 m.
43. člen
Grobnice imajo v celoti obzidani podzemni del. V grobnice
se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa
na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki
in žare. Novih grobnic ni dovoljeno graditi.
44. člen
Žarni grobovi so talni ali zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. Globina groba znaša 0,7 m, širina 0,8 m,
dolžina 0,8 m.
45. člen
(1) Grobišča, kostnice in skupna grobišča so prostori za
skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v
vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
(2) Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.
(3) V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz vrstnih grobov po preteku dobe najema, iz drugih grobov ali
zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč
je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in sveč.
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20. ENOTNI CENIK UPORABE POKOPALIŠČA,
POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE
POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE
51. člen
(1) Upravljavec pokopališča zaračunava storitev vzdrževanja pokopališča ter pokopaliških objektov in naprav ter druge
pokopališke infrastrukture, storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva, izvajalcem pogrebnih storitev v
skladu z enotnim cenikom, ki ga potrdi pristojni občinski organ.
(2) Cenik mora biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pokopališke dejavnosti ter
na oglasni deski pokopališča in objavljen na njegovih spletnih
straneh ali na krajevno običajen način.
21. RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO
GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB
52. člen
Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino. Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov izvajanja pokopališke
dejavnosti, preračunano na posamezno vrsto groba. Izračun
temelji na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij
do enojnega groba.
53. člen
Tabela razmerij grobnine v odnosu na enojni grob:

47. člen
Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez označbe
in imen pokojnikov, namenjen pokopu krst ali žar. Podatke o
pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča. Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen
skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.

vrsta groba
enojni grob
otroški grob
žarni grob
dvojni grob
povečani grob
vrstni grob
grobnica
prostor anonimnih pokopov
prostor raztrosa

48. člen
Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem oddelku
pokopališča, namenjen raztrosu pepela. Imena pokojnih, razen
pri anonimnem pokopu, so, če naročniki pogrebov to želijo,
napisana na skupnem nagrobniku. Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje
sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in
drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene
vzdrževanja pokopališč.

54. člen
(1) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(2) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča, s
sklepom določi pristojni občinski organ.
(3) Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega
leta do največ dvajset let.
(4) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(5) Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine.

46. člen
Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu
pokopališča, ki se ureja po posebnem zakonu.

49. člen
Za obstoječe grobove se uporabljajo obstoječe oblike in
velikosti. Vsi novi grobovi morajo biti izvedeni v enotnih velikostih grobnega polja oziroma v enotni velikosti nagrobne plošče.
Višina nagrobne plošče ne sme presegati 0,8 metra pri žarnih
grobovih in 1,3 m pri ostalih grobovih. Razmik med grobovi ne
sme biti manjši od 0,25 m.
19. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE
50. člen
(1) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v
grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku
mirovalne dobe.
(2) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s
krsto ne sme biti krajša od 20 let, pri čemer je treba upoštevati
značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
(3) Za pokop z žaro prejšnji odstavek ne velja.

faktor grobnine
1
0,6
0,6
1,5
1,7
1
2,5
0,5
0,3

22. DRUGA VPRAŠANJA POGREBNE IN POKOPALIŠKE
DEJAVNOSTI TER UPORABNIKOV
55. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan in sproti ažuriran
pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih
oseb v posameznem grobu, datum pokopa ter oznako groba.
56. člen
(1) Območje pokopališča mora biti ustrezno ograjeno z
ograjo ali živo mejo. Na označevalni tabli na vhodu na pokopališče mora biti označen naziv pokopališča, upravljavec pokopališča ter odpiralni čas pokopališča. Izvleček iz pokopališkega
reda mora biti izobešen poleg označevalne table na vhodu na
pokopališče. Celoten pokopališki red pa na vpogled na sedežu
upravljalca pokopališča.
(2) Območja pokopališč niso varovana, prav tako niso
varovane pogrebne slovesnosti. Varovanje pogrebne slove-
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snosti oziroma premičnega premoženja grobnega polja lahko
zagotovijo naročniki pogrebne slovesnosti oziroma najemniki
grobov, o čemer morajo obvestiti vodjo pogrebne slovesnosti
oziroma upravljavca pokopališča.
(3) Območje pokopališča je lahko video nadzorovano,
skladno z veljavno zakonodajo.
57. člen
Pokopališče mora biti opremljeno:
– najmanj z enim mestom s tekočo vodo,
– z dostopno potjo s parkiriščem,
– z opremo za ozvočenje pogrebne slovesnosti,
– z orodjem in opremo za vzdrževanje javnih površin,
– s prostorom in posodami za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, biološko razgradljivih odpadkov ter odpadnih nagrobnih sveč.
58. člen
Upravljavec je dolžan:
– izvajati pogrebno in pokopališko dejavnost ter urejati
pokopališče skladno z določili tega odloka,
– imeti spoštljiv pietetni odnos do pokojnika, njegovih
svojcev in do vseh drugih udeležencev pogrebne svečanosti,
– skrbeti za red in čistočo na pokopališču ter pokopaliških
objektih in njihovi neposredni okolici,
– skrbeti za nadzor in vodenje pogrebne svečanosti,
– opozarjati najemnike grobov o morebitni zapuščenosti
grobov,
– po potrebi ustrezno urediti grobove, za katere ne skrbijo
svojci,
– uporabnikom pokopaliških storitev omogočiti vpogled v
pokopališke katastre.
59. člen
(1) Na pokopališču ali izven pokopališča mora biti zagotovljen prostor za pokop ob morebitnih naravnih in drugih
nesrečah, v vojni in izrednih razmerah.
(2) Pokop v nov grob se izvede po vrsti, razen pri pokopih
v obstoječe grobove oziroma pri pokopih v zidni žarni grob.
(3) Uporabniki storitev imajo pravico do uporabe storitev
pod pogoji tega odloka, pravico do pritožbe na pristojne organe,
če so kršene njihove pravice, in obveznost spoštovanja navodil
upravljavca in predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in
miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in ostalih predpisov,
ki urejajo pokope.
23. NADZOR
60. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.
(2) Pristojni organi občinske uprave ter druge pooblaščene osebe imajo pravico kadarkoli vpogleda v evidence, ki
jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni
spoštovati varstvo osebnih podatkov.
24. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja,
ki so postavljena do uveljavitve tega odloka, lahko ostanejo na
obstoječih mestih, v obstoječih dimenzijah in oblikah.
62. člen
(1) Upravljavec pokopališč je dolžan prevzeti vsa dela v
zvezi z opravljanjem pokopališke in pogrebne dejavnosti ter
urejanja pokopališč v skladu s tem odlokom v roku do 30 dni
po objavi odloka.
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(2) Upravljavec je dolžan v roku šestih mesecev po uveljavitvi metodologije za oblikovanje cen storitev javne službe
predložiti pristojnemu organu občine v sprejem cenike in tarife
storitev javne službe vezane na določila tega odloka. Do sprejema cenikov in tarif velja obstoječi cenik upravljavca.
63. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v
Občini Laško (Uradni list RS, št. 40/02, 44/04 in 65/05).
64. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2017
Laško, dne 20. decembra 2017
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

17.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud
za obnovo objektov v starem mestnem jedru
Laško

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US), 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško
na 23. seji dne 20. decembra 2017 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo
objektov v starem mestnem jedru Laško
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o
dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem
mestnem jedru Laško (Uradni list RS, št. 63/08).
2. člen
3. člen pravilnika se dopolni in spremeni, tako da glasi:
»Ukrepi, opredeljeni s tem pravilnikom se izvajajo na
območju starega mestnega jedra Laško, ki je opredeljeno v
Odloku o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško
(Uradni list RS, št. 26/92, 40/02 in 83/13).
Območje starega mestnega jedra in spomeniškovarstvena valorizacija prostora ter osnovne smernice varovanja v
procesu prenov so razvidne tudi iz karte št. 13 Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško (Uradni list RS,
št. 26/92, 40/02 in 83/13).
Območje starega mestnega jedra zajema naslednje ulice
in trge ter hišne številke: Aškerčev trg; Cesta na Svetino 1,
3, 5 in 7; Kidričeva ulica 1, 2, 4, 5, 5/a in 5/b; Mestna ulica;
Orožnov trg; Pod Gradom 5 in 5/a; Savinjsko nabrežje 2, 4, 6
in 6/a; Stegenškova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/a in 8; Trubarjevo
nabrežje 1, 1a in 1/b, 3, 5, 7, 9 in 11; Trubarjeva ulica do
vključno hišne številke 31, brez hišnih številk 26, 28 in 30, ter
Valvasorjev trg.«
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glasi:

3. člen
Drugi odstavek 4. člena pravilnika se dopolni tako, da

»Glede na zastavljeno strategijo obnove SMJ v posameznem obdobju, ter razpoložljiva proračunska sredstva, strokovne službe ob pripravi vsakokratnega javnega razpisa, s soglasjem Odbora za gospodarski razvoj Občine Laško, omejijo
območje in predmet obnov (fasade, strehe, stavbno pohištvo)«.
4. člen
Doda se nov 7.a člen, ki glasi:
»Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev:
– Pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti;
– Objekti, katerih fasade so nevarne za okolico in mimoidoče;
– Starost objekta;
– Namembnost objekta;
– Prenova fasade glede na lego stavbe;
– Prenova fasade in/ali strehe glede na finančno zahtevnost obnove;
– Druga merila, ki jih lahko določijo strokovne službe v
javnem razpisu za dodelitev sredstev za posamezno leto ob
predhodnem soglasju odbora za gospodarski razvoj.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2017-10503
Laško, dne 20. decembra 2017
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

18.

Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 23. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zaznambe javnega dobra
1. člen
Pri zemljiščih s parc. št. 979, k.o. 1029 Lahomšek, parc.
št. 2079/13, k.o. 1033 Trobni dol in 980/1, k.o. 1038 Plazovje,
je na podlagi sklepa Občine Laško, št. 35060-04/2008 z dne
30. 9. 2009, vknjižena zaznamba javnega dobra.
2. člen
S tem sklepom se ukine zaznamba grajenega javnega
dobra pri:
– parc. št. 979/1, ID znak 1029 979/1, k.o. 1029 Lahomšek,
– parc. št. 2079/13, ID znak 1033 2079/13, k.o. 1033
Trobni dol,
– parc. št. 980/1, ID znak 1038 980/1, k.o. 1038 Plazovje.
3. člen
S tem sklepom se pri zemljiščih:
– parc. št. 1233/14, k.o. 1022 Rečica,
– parc. št. 1233/15, k.o. 1022 Rečica,
– parc. št. 1233/26, k.o. 1022 Rečica,
ukine status javnega dobra in postanejo last Občine Laško.
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4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353–03/2016
Laško, dne 20. decembra 2017
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

19.

Koncesijski akt za izvedbo projekta
»Revitalizacija objekta bivše podružnične šole
Reka«

Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljnjem besedilu
ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 13. in
21. člena Statuta Občine Laško (Uradno list RS, št. 79/15) je
Občinski svet Občine Laško na 23. seji dne 20. 12. 2017 sprejel

KONCESIJSKI AKT
za izvedbo projekta »Revitalizacija objekta bivše
podružnične šole Reka«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta koncesijski akt se sprejme v obliki odloka in vsebuje
odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javnozasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Revitalizacija
objekta bivše podružnične šole Reka«.
S tem koncesijskim aktom Občina Laško kot koncedent
tudi določa predmet in pogoje za podelitev koncesije, pravice
in obveznosti koncedenta in koncesionarja, postopek izbire
koncesionarja in način financiranja izvedbe projekta.
2. člen
(opredelitev ključnih pojmov)
Poleg pomena, določenega v Zakonu o javno-zasebnem
partnerstvu, imajo pojmi, uporabljeni v tem koncesijskem aktu,
naslednji pomen:
– »koncedent« je Občina Laško;
– »koncesionar« je fizična ali pravna oseba, ki bo v
okviru javnega razpisa izbran kot izvajalec javno-zasebnega
partnerstva;
– »koncesija« je koncesija za revitalizacijo objekta iz prvega odstavka 1. člena tega koncesijskega akta;
– »objekt« je bivša podružnična šola Reka;
– »občinski svet« je Občinski svet Občine Laško;
– »občinska uprava« je občinska uprava Občine Laško.
II. VSEBINA, MODEL IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA
3. člen
(javni interes)
Občina Laško skladno s prvo in drugo alinejo drugega
odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
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11. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) in 4. členom Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16)
s tem koncesijskim aktom sprejema odločitev, da obstaja javni
interes za izvedbo projekta »Revitalizacija objekta bivše podružnične šole Reka«.
Javni interes je izkazan na naslednji način:
– vzpostavitev razvojno-raziskovalnega centra in spodbujanje razvoja v Občini Laško;
– krepitev pogojev za gospodarski razvoj občine;
– ustvarjanje zavesti o pomenu podjetništva za gospodarski razvoj in uresničevanje ustvarjalnih podjetniških potencialov
državljanov;
– povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij,
spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest;
– pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov;
– spodbujanje povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom;
– uvajanje modernih tehnologij v prakso;
– spodbujanje odpiranja novih delovnih mest;
– učinkovito upravljanje z občinskim premoženjem.
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev
javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
4. člen
(predmet koncesijskega razmerja)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je:
– obnova objekta bivše podružnične šole Reka;
– vzpostavitev pogojev za izvajanje raziskovalno-razvojne
dejavnosti, izobraževalne, gospodarske ali podobne dejavnosti,
ki bo skladna z javnim interesom iz 3. člena tega odloka;
– upravljanje z obnovljenim objektom skozi celotno koncesijsko obdobje.
V kolikor se v fazi izvedbe javnega razpisa izkaže, da so
potrebne spremembe ali dopolnitve zgoraj navedenega obsega
predmeta javno-zasebnega partnerstva, se navedeno uskladi v
postopku usklajevanja koncesijske pogodbe.
5. člen
(izvedba projekta)
Za potrebe realizacije projekta bo koncedent prenesel na
koncesionarja za čas obnove objekta stavbno pravico. Obseg
stavbne pravice in obdobje njenega trajanja bosta dogovorjena
v postopku izbora koncesionarja.
Po zaključeni obnovi objekta bo koncesionarju podeljena
stavbna pravica za obnovljen objekt. Koncesionarju bo podeljena pravica, da ekonomsko koristi in upravlja s celotnim
objektom in pripadajočim zemljiščem skozi celotno koncesijsko
obdobje.
Po izteku koncesijskega obdobja prevzame koncedent
upravljanje celotnega objekta s pripadajočim zemljiščem.
Za realizacijo projekta bo koncedent namenil zemljišče
z obstoječim objektom na parcelnih št. 807/5 in 807/6 obe
k.o. 1025 Reka. Koncedent bo prenesel na koncesionarja
stavbno pravico v obsegu, dogovorjenem s koncesijsko pogodbo in za obdobje največ 15 let. Po prenehanju koncesijskega
razmerja stavbna pravica preneha.
Z namenom pridobivanja soglasij, upravnih in drugih dovoljenj za izvedbo projekta ter za samo izvedbo projekta bo
koncedent koncesionarju zagotovil ustrezna pooblastila in mu
podelil potrebne pravice (npr. služnostna pravica, pravica graditi itd.).
6. člen
(model javno-zasebnega partnerstva)
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev
javnega interesa glede na izhodišča in vsebino projekta ter glede na obseg tveganj in vložkov partnerjev v projekt je sklenitev
javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije gradenj.
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Koncesija gradenj iz prejšnjega odstavka tega člena
se bo izvedla po modelu DFB(R)OT (projektiraj-financirajzgradi(obnovi)-upravljaj prenesi v last javnemu partnerju), ob
upoštevanju določil Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).
Koncedent bo najustreznejši model za sklenitev javno-zasebnega partnerstva podrobno opredelil v fazi izvedbe javnega
razpisa.
III. OBVEZNOSTI KONCEDENTA IN KONCESIONARJA TER
UPORABNIKOV
7. člen
(pravice in obveznosti koncedenta)
Koncedent bo v projekt vložil stavbno pravico za zemljišče
z obstoječim objektom na parcelnih št. 807/5 in 807/6, obe
k.o. 1025 Reka za dogovorjeno koncesijsko obdobje.
Za potrebe izvedbe koncesijskega razmerja koncedent
zagotovi koncesionarju pravico dostopa do zemljišč ter vse
ostale pravice, ki so potrebne za obnovo in vzdrževanje objekta.
Koncedent bo koncesionarju predal vso obstoječo dokumentacijo, ki se nanaša na izvedbo projekta, s katero razpolaga.
Koncedent bo potrjeval dokumentacijo v fazi relizacije
projekta ter bo v okviru svojih pristojnosti sodeloval pri pridobitvi potrebnih dovoljenj in soglasij, kolikor je to potrebno za
realizacijo projekta.
8. člen
(obveznosti koncesionarja)
Koncesionar prevzema obveznost izvedbe projektiranja,
obnove objekta ter obveznost pridobitve potrebnih soglasij in
dovoljenj po terminskem planu, ki bo dogovorjen s koncesijsko
pogodbo. Koncesionar prevzema obveznost obnove objekta v
obsegu, kot bo dogovorjeno s koncesijsko pogodbo. Koncesionar bo moral v celoti zagotoviti tudi financiranje projekta.
Koncesionar bo za celotno koncesijsko obdobje prevzel
tudi upravljanje in vzdrževanje objekta.
Koncesionar v koncesijski dobi prevzema vsa tehnična,
tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe obnove in
drugih ukrepov za izvedbo projekta.
Ostale poglavitne dolžnosti koncesionarja so:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in
dobrega gospodarstvenika, v skladu z zakoni, drugimi predpisi
in koncesijsko pogodbo;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem nalog po sklenjeni koncesijski pogodbi;
– kot dober gospodarstvenik vzdrževati objekt;
– redno vzdrževati objekt vključno z vso opremo in napravami, v obsegu, opredeljenem s koncesijsko pogodbo, na
način, da se ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja razmerja ohranja njegova vrednost in omogoča njegova normalna
uporaba;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem koncesijske
pogodbe;
– po poteku koncesijskega obdobja prenesti v last in
upravljanje koncedenta obnovljen objekt, ki omogoča normalno
uporabo;
– voditi ustrezne evidence in pripravljati letna poročila
skladno s tem koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije na njegovo
zahtevo.
9. člen
(odgovornost koncesionarja)
Koncesionar je odgovoren za pravilno izvajanje nalog po
koncesijski pogodbi in za vso škodo, ne glede na vzrok oziroma
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razlog, ki bi utegnila nastati koncedentu ali tretjim osebam v
zvezi z izvajanjem nalog iz tega koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.
11. člen
(druge pravice in obveznosti)
Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki
niso opredeljene s tem koncesijskim aktom, se uredijo s koncesijsko pogodbo. Koncesijska pogodba mora biti sklenjena na
način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje koncesije.
S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega
interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
IV. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA IN POGOJI
TER MERILA ZA IZBOR
12. člen
(postopek izbire)
Koncesionarja se izbere na podlagi javnega razpisa po
postopku, ki ga s sklepom o začetku postopka izvedbe javnega
razpisa opredeli župan. Javni razpis se objavi na portalu javnih
naročil v Republiki Sloveniji in v Uradnem glasilu EU.
Postopek izvedbe javnega razpisa se izvede v skladu z
zakonom, ki ureja javno naročanje.
V postopku izvedbe javnega razpisa koncedent zagotovi
transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.
13. člen
(status koncesionarja)
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na
javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi
predložiti pravni akt, iz katerega so razvidna medsebojna razmerja med njimi.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru
skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba
udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
14. člen
(pogoji za izbiro koncesionarja)
Koncesionar mora za opravljanje koncesionirane dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da koncesionarju ali osebi, ki je članica upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa tega koncesionarja ali ki
ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor
v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente
kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
2. da ima izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne
nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno
upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež, ali predpisi države koncedenta;
3. da je na dan oddaje vloge ali prijave imel predložene
vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge ali
prijave;
4. da ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami;
5. da koncesionarju v zadnjih treh letih pred potekom roka
za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega
organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
6. da nad koncesionarjem ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek
zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek
likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da koncesionarjevih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali
sodišče, da koncesionarjeve poslovne dejavnosti začasno niso
ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad koncesi-
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onarjem ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi
pravnimi posledicami;
7. da koncesionar ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje s koncedentom na
podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZintPK-UPB2);
8. da v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel
blokiranih poslovnih računov;
9. da predloži finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi
stroški izvedbe projekta in ter da navede vire financiranja za
pokritje predvidenih stroškov in izkaže, da razpolaga s finančnimi sredstvi, potrebnimi za realizacijo predvidene investicije;
10. da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran,
sprejel vse obveznosti, določene s tem koncesijskim aktom,
razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe;
11. da razpolaga z ustrezno tehnično opremo in kadri, ki
omogočajo kvalitetno izvedbo prevzetih obveznosti;
12. da bo uporabljal sodobne tehnologije in materiale, ki
ustrezajo sodobnim standardom na trgu;
13. da izpolnjuje vse obvezne zakonske pogoje po veljavni zakonodaji in iz koncedentove razpisne dokumentacije;
14. ostale pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje
pogojev bo koncedent določil v okviru javnega razpisa. Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi javnega razpisa od ponudnikov zahteva, da predložijo dodatna pojasnila ali dokazila,
s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za
priznanje sposobnosti.
15. člen
(merila za izbor koncesionarja)
Koncedent mora oblikovati jasna in transparentna merila
za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko
najugodnejšega kandidata.
Koncedent mora pri določitvi meril zasledovati javni interes tako, da bodo merila za izbor koncedenta oblikovana na
način, da bodo bolje ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo v
večji meri zagotovile izpolnitev javnega interesa, opredeljenega
v 3. členu tega akta.
Podrobnejšo vsebino meril za izbor koncesionarja bo
koncedent določil v okviru javnega razpisa.
16. člen
(pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa in izvedbo postopka izbire
koncesionarja se pooblasti občinsko upravo.
Za izbor koncesionarja in podpis koncesijske pogodbe
ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja koncesije
se pooblasti župana.
17. člen
(strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno
prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana.
Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj
z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo
vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), kar potrdijo
s podpisom izjave o izpolnjevanju tega pogoja.
Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne
izpolnjuje postavljenega pogoja iz drugega in tretjega odstavka
tega člena, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se
imenuje nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne
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komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo o ocenjevanju
prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne
komisije.
Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa za strokovno komisijo zagotavljajo strokovne službe koncedenta in/ali zunanji strokovnjaki.
Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za
uspešno izbiro koncesionarja.
Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, ki ga posreduje županu. Predmetno poročilo
je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca koncesijo, ki ga
sprejme župan.
Akt izbire preneha veljati, če izbrani koncesionar ne podpiše koncesijske pogodbe v roku 60 dni od prejema pisnega
poziva koncedenta k podpisu koncesijske pogodbe.
V. VZPOSTAVITEV, TRAJANJE IN SPREMEMBE
KONCESIJSKEGA RAZMERJA
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Koncesijsko obdobje začne teči z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe in uvedbe koncesionarja v projekt. Obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, se izvedejo skladno
s terminskim planom, ki bo natančno opredeljen v koncesijski
pogodbi.
Trajanje razmerja se lahko podaljša največ za polovico s
koncesijsko pogodbo dogovorjenega koncesijskega obdobja,
če za to obstajajo utemeljeni razlogi, še posebej v primeru,
če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so
posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem
interesu. Obseg dodatnih vlaganj in obdobje podaljšanja se
opredeli v aneksu k sklenjeni koncesijski pogodbi.
V primeru podaljšanja razmerja koncedent in koncesionar
v postopku pogajanj brez predhodne objave uskladita vsebino
aneksa, ki se sklene k sklenjeni koncesijski pogodbi in v katerem se opredelijo čas podaljšanja, razlogi za podaljšanje in
druge določbe, s katerimi se spreminja osnovno koncesijsko
pogodbo. Pred sklenitvijo aneksa mora koncedent pripraviti
investicijski dokument, s katerim potrdi upravičenost sklenitve
aneksa.

18. člen
(vzpostavitev)
Koncesijsko razmerje je vzpostavljeno z dnem podpisa
koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem. Veljavnost koncesijske pogodbe je vezana na predložitev finančnega
zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini in pod pogoji, ki bodo podrobneje določeni v
razpisni dokumentaciji in vzorcu koncesijske pogodbe.
Sklenjena koncesijska pogodba ima naravo javnopravne
pogodbe, zato lahko koncedent v njej opredeli določene javnopravne elemente, s katerimi se varuje javni interes.
V primeru neskladja med tem koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega koncesijskega akta.
19. člen
(sprememba koncesijske pogodbe)
Koncedent ali koncesionar lahko zahtevata spremembo
koncesijske pogodbe v primerih:
– spremembe zakonov in predpisov, ki bistveno vplivajo
na spremembo določb koncesijske pogodbe;
– v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile vključene v prvotno koncesijsko pogodbo;
– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob
podpisu koncesijske pogodbe.
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe tudi v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni
interes.
Nedopustne so spremembe koncesijske pogodbe, pri
katerih:
– bi se spremenila splošna narava koncesije;
– bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka podelitve koncesije, omogočili udeležbo drugih
ponudnikov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem
druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k
sodelovanju v postopku podelitve koncesije pritegnili še druge
udeležence;
– bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje koncesije spremenilo v korist koncesionarja na način, ki ni bil predviden v prvotni koncesiji;
– bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg koncesije;
– bi se zamenjalo koncesionarja, razen pod pogoji, določenimi v 32. členu tega koncesijskega akta.
20. člen
(trajanje in podaljšanje razmerja)
Koncesijska pogodba se sklene za obdobje do največ
15 let.

VI. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU
21. člen
(enostranski ukrepi v javnem interesu)
Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se
zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske
pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno
koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes.
Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko koncedent
uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem koncesijske
pogodbe;
– izdajo izrednih obveznih navodil koncesionarju;
– začasni prevzem objekta v upravljanje;
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti obnovljenega;
– odvzem koncesije;
– uveljavljanje odkupne pravice.
Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati koncesionarja.
Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem
interesu se podrobneje opredelijo s koncesijsko pogodbo.
22. člen
(začasni prevzem objekta v upravljanje)
Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se
zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske
pogodbe, da začasno prevzame objekt v upravljanje in/ali da
izvede investicijske ali vzdrževalne ukrepe za zavarovanje
vrednosti obnovljenega objekta.
VII. DOLŽNOST POROČANJA IN NADZOR
NAD IZVAJANJEM POGODBE
23. člen
(dolžnost poročanja)
Koncesionar je dolžan skladno z veljavno zakonodajo in
predpisi redno voditi vse potrebne evidence, poročila in drugo
potrebno dokumentacijo in jih na zahtevo koncedenta predložiti
v roku 15 dni od zahteve.
Ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe je dolžan
koncesionar skupaj s prenosom objekta, v celoti v last in posest koncedentu, brezplačno izročiti tudi vse evidence in vso
dokumentacijo (gradbena dovoljenja, soglasja, investicijsko dokumentacijo, projektno dokumentacijo, dokazila o ustreznosti,
dnevnike vzdrževanja itd.).
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24. člen
(nadzor nad izvajanjem pogodbe)
Redni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja
koncedent. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga
opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo občinske
uprave ali zunanjega izvajalca.
Koncedent lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene
dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izrednega
nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izvedenem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta
predstavnik koncesionarja in predsednik nadzorne komisije.
Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, pregled
objekta in vpogled v vso dokumentacijo, vezano na objekt,
vključno z dokumentacijo, ki jo koncesionar označi kot poslovno skrivnost in se nanaša objekt, nadalje vpogled v vodene
zbirke podatkov ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v
poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s
pooblastilom koncedenta.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in koncedenta oziroma pooblaščenec
koncedenta.
25. člen
(nadzorni ukrepi)
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz tega koncesijskega akta
ali koncesijske pogodbe.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
IN KONCESIJSKE POGODBE
26. člen
(redno prenehanje)
Koncesijsko razmerje redno preneha z izpolnitvijo vseh
pogodbenih obveznosti pogodbenih strank oziroma s pretekom
časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
27. člen
(predčasno prenehanje)
Koncesijsko razmerje predčasno preneha na načine in
pod pogoji, kakor so opredeljeni v tem koncesijskem aktu,
podrobneje pa v koncesijski pogodbi.
28. člen
(sporazumna razveza koncesijske pogodbe)
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
Koncedent in koncesionar se lahko sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, če ugotovita, da nadaljnje
izpolnjevanje predmeta koncesijske pogodbe ni smotrno ali
mogoče. V tem primeru s pisnim sporazumom določita vse
medsebojne pravice in obveznosti, ki izvirajo iz sporazumne
razveze koncesijske pogodbe ter tudi postopek objekta, vključno z vso vgrajeno opremo in napravami.
29. člen
(odvzem koncesije)
Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema koncesije s
strani koncedenta predčasno preneha:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem nalog iz tega
koncesijskega akta v za to, s koncesijsko pogodbo določenem
roku, zlasti če v dogovorjenem roku ne izvede dogovorjene
obnove objekta;
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– če je v javnem interesu, da se opravljanje nalog iz tega
koncesijskega akta preneha izvajati v koncesijski obliki;
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave ali stečaja ali drug postopek, ki ima za posledico
prenehanje obstoja koncesionarja ali drugo obliko ugotovljene
insolventnosti koncesionarja;
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja
koncesije;
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti;
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije;
– če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz koncesijske
pogodbe.
Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi odvzem utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali
nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Postopek za odvzem koncesije v primeru iz tretje alineje
prvega odstavka tega člena koncedent ustavi, če je predlog za
začetek stečajnega postopka pravnomočno zavrnjen in če je
prisilna poravnava sklenjena ali potrjena.
Pogoji iz četrte alineje prvega odstavka tega člena, na
podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za odvzem
koncesije, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska
ali upravna sankcija, pravnomočna.
Obstoj razlogov iz prve, druge, pete, šeste in sedme
alineje prvega odstavka tega člena se podrobneje določi v
koncesijski pogodbi.
Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava Občine Laško.
Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o
odvzemu koncesije.
V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan prenesti v last koncedenta obnovljen objekt, koncedent pa je koncesionarju dolžan plačati vrednost obnove objekta, izračunano
po metodologiji, določeni v koncesijski pogodbi, zmanjšano za
nastalo škodo koncedenta.
30. člen
(odkupna pravica)
Koncesionar se s koncesijsko pogodbo zaveže, da bo
koncedentu pod pogoji, opredeljenimi s koncesijsko pogodbo
(odkupna pravica koncedenta), na njegovo zahtevo prodal
koncesijo in obnovljen objekt.
Koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo opredelita vsebino in pogoje uveljavljanja odkupne pravice.
Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje z
dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije, v katerem se
določita najmanj obseg odkupa koncesije ter vrednost odkupa
koncesije. Z dnem dokončnosti odločbe koncesionar preneha
opravljati naloge iz tega koncesijskega akta, ki so predmet
koncesije, koncedent pa v dogovorjenem obsegu prevzame
obnovljen objekt.
Odkup je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije
se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob
prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju
odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
31. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)
Če bodisi koncedent bodisi koncesionar ne izpolnita svoje
obveznosti, lahko druga stranka zahteva izpolnitev obveznosti
ali pa pod pogoji, določenimi z zakonom, tem koncesijskim
aktom in s koncesijsko pogodbo, odstopi od pogodbe z navadno izjavo.
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Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem
oziroma odpovedjo koncedenta preneha predvsem:
– če koncesionar ne obnovi ali upravlja objekta strokovno
ali koncedentu povzroča škodo;
– zaradi ponavljajočih se in dokumentiranih kršitev predpisov ali koncesijske pogodbe s strani koncesionarja;
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja ali bi lahko nastala večja škoda koncedentu ali tretjim
osebam;
– če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne
izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo;
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega
odstavka lahko začne koncedent postopek za enostransko
razdrtje koncesijske pogodbe.
Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe
tako, da to koncesionarju ne omogoča izvajanja koncesijske
pogodbe.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v
primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Ob razdrtju koncesijske pogodbe je koncesionar dolžan
prenesti v last koncedenta objekt, koncedent pa je koncesionarju dolžan plačati vrednost obnove objekta, izračunano po
metodologiji, določeni v koncesijski pogodbi in v roku, določenem v koncesijski pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo
koncedenta.
S koncesijsko pogodbo se lahko podrobneje opredeli
način in pogoje, pod katerimi je dopustno enostransko razdrtje
koncesijske pogodbe s strani koncedenta.
S koncesijsko pogodbo se določijo višina pogodbene kazni (penali) in pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja za
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru,
da je krivda za razdrtje pogodbe na strani koncesionarja.
Za razdrtje koncesijske pogodbe po tem členu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja glede
odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve.
32. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme brez predhodnega pisnega soglasja
koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.
Prenos koncesije je brez soglasja koncedenta dopusten
le v primeru, ko nov koncesionar, ki izpolnjuje prvotno določene
pogoje za ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno nasledi
prvotnega koncesionarja po prestrukturiranju podjetja, vključno
s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne
vključuje drugih bistvenih sprememb pogodbe iz tretjega odstavka 19. člena tega koncesijskega akta. O statusnih spremembah
ter pomembnejših spremembah v strukturi članstva, vodenja ali
nadzora je koncesionar dolžan koncedenta obvestiti.
33. člen
(izločitvena pravica)

Uradni list Republike Slovenije
koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali
ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje nalog iz tega koncesijskega
akta ni možno na način, ki ga opredeljuje koncesijska pogodba.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki v roku največ treh delovnih dni medsebojno obvestiti
in dogovoriti o izvajanju nalog iz tega koncesijskega akta in
koncesijske pogodbe v takšnih okoliščinah.
35. člen
(spremenjene okoliščine)
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti ene stranke
in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni javnopravni naravi
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno zgolj na enega pogodbenega partnerja,
ima stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti
namena pogodbe, pravico zahtevati spremembo koncesijske
pogodbe na način, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično
spremenijo.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za zahtevo po razvezi pogodbe in za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. Kljub spremenjenim okoliščinam
je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.
O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki v
roku največ treh delovnih dni medsebojno pisno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takšnih okoliščinah.
V kolikor koncedent in koncesionar ne dosežeta dogovora
o spremembi koncesijske pogodbe na način, da se ustrezni
pogodbeni pogoji pravično spremenijo, je koncesionar dolžan
izpolnjevati obveznosti iz tega koncesijskega akta in koncesijske pogodbe, ima pa pravico, da po sodni poti zahteva pravično
spremembo ustreznih pogodbenih pogojev.
36. člen
(uporaba prava)
Za vsa razmerja in spore, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega razmerja na podlagi tega koncesijskega akta, se
uporabi izključno pravo Republike Slovenije.
Za reševanje sporov, povezanih s sklenitvijo, izpolnitvijo
ali prenehanjem koncesijske pogodbe, ali v zvezi izvajanjem
koncesije, je pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu
koncedenta.
X. KONČNA DOLOČBA
37. člen
(začetek veljavnosti koncesijskega akta)
Ta koncesijski akt začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0031/2017-4
Laško, dne 20. decembra 2017

V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja
koncesionarja (likvidacija, izbris) ima koncedent pravico, da
za objekt, ob plačilu ustreznega dela vrednosti izločenega
premoženja v stečajno oziroma likvidacijsko maso, uveljavlja
izločitveno pravico.
IX. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
34. člen
(višja sila in nepredvidljive okoliščine)
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

20.

Spremembe Pravil za izvolitev predstavnikov
v volilno telo za volitve člana državnega sveta
ter za določitev kandidata za člana državnega
sveta

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92, 11/03 – skl. US, 73/03 – odl. US,
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76/05, 94/07 – odl. US, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F),
1. in 3. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS,
št. 48/92), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
je Občinski svet Občine Laško na 23. seji dne 20. 12. 2017
sprejel

SPREMEMBE PRAVIL
za izvolitev predstavnikov v volilno telo
za volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta
1. člen
Spremeni se 7. člen Pravil za izvolitev predstavnikov v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta, tako da se na novo glasi:
»Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje
oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v roku,
ki ga določi komisija, pred sejo Občinskega sveta Občine
Laško, na kateri se voli elektorje in določi kandidata za člana
državnega sveta.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu in ga posreduje občinskemu svetu. Na podlagi
seznama kandidatov pripravi občinska uprava glasovnice za
izvolitev elektorjev in za določitev kandidata za člana državnega sveta.«
2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-02/2016
Laško, dne 20. decembra 2017
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

LJUBLJANA
21.

Odlok o razglasitvi Vile Zlatica za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12,
111/13 in 32/16) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 30. seji 18. 12. 2017
sprejel

ODLOK
o razglasitvi Vile Zlatica za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota
dediščine (EŠD 14659) Ljubljana – Vila Zlatica (v nadaljnjem
besedilu: spomenik).
Spomenik obsega nepremičnine: stavbo št. 50, katastrska
občina 2679 – Gradišče II, in parcelo št. 68/2, katastrska občina
2679 – Gradišče II.
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2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena: Vila Zlatica je del reprezentančne vilske četrti
Rožna dolina, ki se je v zadnji četrtini 19. stoletja začela
razvijati v nizu ob glavni cesti pod Rožnikom. Po načrtih
iz leta 1909 je bila zgrajena kot klasično zasnovana enonadstropna najemniška večstanovanjska vila s secesijskimi
prvinami in obdajajočim vrtom. Leta 1923 vila postane dom
velikega slovenskega domoljuba, župana, politika, bančnika
in diplomata dr. Ivana Hribarja. Vila je bila leta 1933 na južni
strani dozidana po načrtih arhitekta Josipa Costaperarie.
Notranjščino s stavbnim pohištvom, tlaki in dekorativnimi
poslikavami z začetka 20. stoletja dopolnjuje družinska oprema Hribarjevih.
Varovane sestavine spomenika so:
– prostorska pojavnost vile (višina, volumen, gabariti);
– vrtnoarhitekturna zasnova vrta s predvrtom in vrtnoarhitekturne prvine (prvotna vegetacija, vodni kanal z mostiči,
kamnite obrobe, ograja);
– razmerje med utrjenimi (peščenimi) in zelenimi površinami vrta;
– konstrukcija, oblika in podoba strehe nad osnovnim
gabaritom (opečna kritina, oblikovan lesen napušč, strešne
konice);
– gradbena zasnova (etaže, razporeditev nosilnih sten,
stopnišče);
– materialna substanca (konstrukcija, ometi, poslikave,
stavbno pohištvo, tlaki, peči, sanitarna oprema, kuhinjska oprema, vgradne knjižne omare, ograje, ploščice, barvna podoba);
– oblikovane fasade z vsemi prvinami (materiali, fasadni
detajli, ometi, barvna podoba);
– tlorisna zasnova notranjosti vile s prizidkom in bunkerjem in
– notranja oprema družine Hribar.
3. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih sestavin ter materialne
substance spomenika iz drugega odstavka prejšnjega člena;
– ohranjanje družbenega pomena spomenika z zagotavljanjem ustrezne namembnosti celote in posameznih delov
spomenika skladno z varovanimi vrednotami spomenika v funkciji spomina na dr. Ivana Hribarja;
– podreditev vseh posegov v spomenik ohranjanju neokrnjenih izvirnih prvin vrtnoarhitekturne zasnove, zunanjščine
in notranjščine spomenika ter notranje opreme v obliki, legi,
gabaritih, konstrukciji, materialih, strukturi in barvni podobi;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh izvirnih prvin
vrtnoarhitekturne zasnove in arhitekturne zasnove zunanjščine
in notranjščine spomenika ter notranje opreme po načelu ohranjanja v obliki, legi, materialu, strukturi in barvni podobi;
– prepoved vseh posegov v zasnovo vrta, vile in opremo,
razen posegov, ki so potrebni za ustrezno delovanje vile kot
celote in za prezentacijo Hribarjeve zapuščine;
– obvezna je predhodna izdelava konservatorskega načrta za kompleksne posege v spomenik ali za celovito prenovo;
– zagotavljanje strokovne prenove in vzpostavitev v stanje pred posegom na stroške povzročitelja v primeru okrnitve
spomenika ali njegovega varovanega dela in
– prepoved postavljanja ali gradnje dodatnih objektov
trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen
kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in predstavitev ter
delovanje spomenika ali njegovih delov.
4. člen
Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostopnost spomenika v obsegu, ki ne ogroža
osnovnih funkcij ali varovanih sestavin spomenika.
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5. člen
Oprema prostorov, pohištvo, peči in ostale premičnine
predstavljajo notranjo opremo spomenika in so njegov sestavni
del.
Notranja oprema spomenika iz prejšnjega odstavka je
vpisana v inventarno knjigo premičnin, ki jo hrani Muzej in
galerije mesta Ljubljane in ima status kulturnega spomenika
lokalnega pomena.
6. člen
Za vse posege v spomenik, razen če zakon določa drugače, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
zavod).
7. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na nepremičninah iz
drugega odstavka 1. člena tega odloka.
8. člen
Meje spomenika so določene na digitalnem katastrskem
načrtu v merilu 1:1000 in vrisane na topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavna dela tega odloka,
hranita zavod in Mestna občina Ljubljana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-7/2017-4
Ljubljana, dne 18. decembra 2017
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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22.

Odlok o dopolnitvah Odloka o razglasitvi
Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12,
111/13 in 32/16) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 30. seji 18. 12. 2017
sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o razglasitvi
Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni
spomenik lokalnega pomena
1. člen
V Odloku razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 29/17) se
drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik obsega parcele številka: *77/3, *608, 185/7,
185/13, 185/14, 185/15, 185/16, 185/17, 185/18, 185/58,
185/59, 185/60, 185/70, 185/75, 185/82, 185/89, 185/90,
185/91, 185/92, 185/94 – del, 188/1, 188/2, 188/3, 189/1,
189/2, 189/4, 189/5 in 190/1, vse katastrska občina 2679 –
Gradišče II.«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vplivno območje spomenika obsega parcele številka:
99/56, katastrska občina 1721 – Gradišče I, *77/4, 184/2,
185/61, 185/62, 185/63, 185/64, 185/65, 185/66, 185/67,
185/68, 185/69, 185/71, 185/74, 185/80, 185/83, 185/84,
185/85, 185/86, 185/87, 185/88, 185/93, 185/94 in 185/95, vse
katastrska občina 2679 – Gradišče II.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-32/2016-18
Ljubljana, dne 18. decembra 2017
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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23.

Odlok o tržnicah in začasnih prodajnih mestih
zunaj prodajaln v Občini Piran

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)

RAZGLAŠAM ODLOK
o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj
prodajaln v Občini Piran,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 25. redni
seji dne 5. 12. 2017.
Št. 007-2/2017
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 24/08 in 47/15) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni
list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je
Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 5. decembra
2017 sprejel

ODLOK
o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj
prodajaln v Občini Piran
1. člen
S tem odlokom se določa tržnice ter druga začasna prodajna mesta zunaj prodajaln v Občini Piran (v nadaljnjem
besedilu prodajna mesta). Določa se tudi upravljavca tržnic in
prodajnih mest ter pogoje in načine obratovanja.
2. člen
V Občini Piran sta dve zelenjavni tržnici, in sicer v Piranu
na Zelenjavnem trgu (parc. št. 754, k.o. Piran) ter v Luciji, pred
TPC-jem (parc. št. 5528/1, k.o. Portorož).
Pogoji poslovanja na zelenjavnih tržnicah se opredelijo v
tržnem redu, ki ga pripravi upravljavec.
Poleg zelenjavnih tržnic se prodaja blaga zunaj prodajaln
lahko opravlja še na premičnih stojnicah in prodajnih avtomatih.
Premične stojnice so lahko organizirane kot manjše tržnice
(več stojnic) – stalna prodajna mesta, lahko pa so postavljene
tudi posamično – začasna prodajna mesta.
Izvajanje gostinske dejavnosti na začasnih prodajnih mestih se izvaja skladno s pravilnikom o minimalnih tehničnih
pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.
Tudi opravljanje gostinske dejavnosti se lahko opravlja na stalnih ali začasnih prodajnih mestih če ima podlago v prostorskih
aktih občine, če gre za sejme oziroma posebne dogodke, ko
v neposredni bližini ni ustrezne ponudbe in so zagotovljeni
pogoji za to.
3. člen
Da se zagotovi boljšo ponudbo v času turistične sezone,
se v Občini Piran določi naslednja začasna prodajna mesta, ki
poslujejo kot stalna v času poletne turistične sezone:
a. Trg prekomorskih brigad (tlakovani del) – 30 prod.
mest,
b. Pločnik pred Trgom prekomorskih brigad – 2 prod.
mesti,
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c. Mini tržnica pri kavarni Cacao – 6 prod. mest,
d. Tržnica na Ribiškem trgu v Piranu – 10 prod. mest,
e. Območje ob kopalnem območju pri hotelu Piran in
kopalnem območju na Punti – 5 prod. mest,
f. Prostor pred gostiščem Marička – 1 prod. mesto,
g. Plaža v Fiesi – 10 prod. mest,
h. Centralna plaža Portorož – 11 prod. mest,
i. Center Strunjana – praviloma 2 oziroma največ 4 prod.
mesta.
4. člen
Na stalnih prodajnih mestih se dovoljuje prodaja:
– pod točko a.)
– prodaja slik in drugih umetniških izdelkov, rokodelskih
izdelkov in spominkov,
– pod točko b.)
– dovoli se prodaja praženih mandljev, kandiranega
sadja, domačih čokoladnih izdelkov, pečene koruze ipd.,
– pod točko c.)
– dovoli se prodaja sadja in zelenjave – 1 mesto,
– dovoli se prodaja izdelkov domačih lokalnih produktov
(domače vino, olje, zelišča, marmelade…..) – 5 mest,
– pod točko d.)
– dovoli se prodaja slik in drugih umetniških izdelkov,
ročnih del in rokodelskih izdelkov ter lokalnih spominkov,
– pod točko e.)
– dovoli se prodaja bižuterije, nakita, spominkov, slik in
drugih umetniških izdelkov, plažnih rekvizitov,
– pod točko f.)
– dovoli se prodaja doma pridelanega sadja in zelenjave,
– pod točko g.)
– dovoli se prodaja različnega trgovskega blaga –
5 mest,
– dovoli se izvajanje gostinske dejavnosti – 3 mesta,
– dovoli se izvajanje dejavnosti otroškega zabaviščnega parka – 1 mesto,
– dovoli se izvajanje dejavnosti vodnih športov in izposoje plovil ter drugih športnih rekvizitov – 1 mesto,
– pod točko h.)
– dovoli se izvajanje gostinske dejavnosti – 3 mesta,
– dovoli se izvajanje dejavnosti otroškega zabaviščnega parka – 1 mesto,
– dovoli se izvajanje dejavnosti vodnega otroškega
parka – 1 mesto,
– dovoli se izvajanje dejavnosti vodnih športov in izposoje plovil ter drugih športnih rekvizitov – 1 mesto,
– dovoli se izvajanje drugih športnih dejavnosti (izposoja rekvizitov, izvajanje aerobike, drugih športov ipd.) – 2 mesti,
– dovoli se izvajanje masaž – 2 mesti,
– dovoli se prodaja sladkorne pene, palačink, praženih
mandljev, kostanja, pečene koruze – 1 mesto,
– pod točko i.)
– dovoli se prodaja doma pridelanega sadja in zelenjave.
O morebitni opredelitvi prodaje artiklov za druge namene
na vseh lokacijah pod to točko odloča župan.
5. člen
Poleg stalnih prodajnih mest iz 3. člena tega odloka
se na predlog upravljavca ali organizatorja prireditve zaradi
popestritve ponudbe in večjega povpraševanja med turistično
sezono, prazniki in v primeru večjih sejemskih prireditev lahko
določi tudi dodatna začasna prodajna mesta s ponudbo, ki ni
zajeta pod členom 4. Odločbo na predlog upravljavca izda
občinski organ po potrditvi s sklepom župana. V odločbi se
določi lokacijo začasnega prodajnega mesta, čas trajanja prodaje ter namembnost prodaje. Za dodatna začasna prodajna
mesta lahko zaprosi tudi upravljavec oziroma uporabnik drugih površin, kjer je izkazana potreba po tovrstni prodaji (npr.
ob kopališčih, kampih, športni dogodki in druge prireditve …).
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Pravica izvajanja dejavnosti po tem odloku ni prenosljiva na
tretjo osebo.
Začasna prodajna mesta se določi vsako leto praviloma
do 31. marca. Po tem roku se lahko začasna prodajna mesta
določa le izjemoma.
Tako stalna kot tudi začasna prodajna mesta se lahko
oddajajo za daljše časovno obdobje (več sezon) predvsem v
primerih, ko se od izvajalca dejavnosti zahteva, da sam vloži
sredstva v postavitev samega prodajnega mesta (kioski …).
6. člen
Kriteriji pri presojanju o upravičenosti določitve novega
začasnega prodajnega mesta ter namembnosti tega so:
– oddaljenost prostorov v grajenih objektih, ki opravljajo
prodajo iste ali podobne dejavnosti – artiklov, na katere se
nanaša vloga,
– gostota pozidave prostora, v katerega se umešča začasno prodajno mesto. V urbanih, gosto pozidanih naseljih (Piran,
Portorož, Lucija) naj se ne bi umeščalo začasno prodajno
mesto, razen izjemoma (prodaja kostanjev),
– ali se blago, na katero se nanaša vloga, že prodaja kje
v bližini, oziroma kolikšen je potreben čas, da se blago kupi,
– lokacija ne sme omejevati oziroma poslabšati pogojev
peš in kolesarskega prometa.
7. člen
Najemniki začasnih prodajnih mest, ki nameravajo opravljati dejavnost »točenje in prodaja pijač, prodaja sladoleda ali
pop corna« oziroma nameravajo izvajati to prodajo s premičnimi vozički lahko to opravljajo le v primeru, če imajo ob tem še
stalni gostinski obrat v kraju, kjer bi prodajo izvajali na začasnem prodajnem mestu ali s premičnim vozičkom in pridobijo
za to ustrezno dokazilo o izpolnjevanju predpisanih pogojev
pristojne institucije. Mobilne kuhinje niso dovoljene, razen ob
sejemskih prireditvah, vendar najdlje za čas trajanja prireditve.
Za mobilne kuhinje veljajo enaka določila kot za prodajo s
premičnimi vozički.
8. člen
– Upravljavec prodajnih mest na javni površini Trga prekomorskih brigad (točka a 3. člena odloka) so JZ Obalne galerije
Piran.
– Upravljavec vseh drugih prodajnih mest je Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
– Prodajna mesta v centru Strunjana se oddajo KS Strunjan na podlagi letne vloge oziroma predloga za zaprošeno
obdobje za prodajo lokalnih kmetijskih pridelkov oziroma če ni
izkazanega interesa, se izdajo dovoljenja drugim zainteresiranim za prodajo lokalnih kmetijskih pridelkov.
9. člen
Vsa prodajna mesta (tako tista, ki delujejo kot stalna, in
tista, ki delujejo kot začasna) se oddajajo na podlagi ustrezne
zakonodaje, ki velja v času, ko se oddajajo. Pogoje za oddajo
mora potrditi župan občine.
10. člen
Prihodki od oddaje vseh prodajnih mest (stalnih in začasnih) se delijo v razmerju 30 odstotkov občina – 70 odstotkov
upravljavec.
11. člen
Upravljavec začasnih prodajnih mest si mora pred oddajo le-teh pridobiti odločbo ustreznega občinskega organa. K vlogi mora
upravljavec priložiti skico razmestitve začasnih prodajnih mest s
pripisom, kaj se bo na začasnih mestih prodajalo. To ne velja za
stalna prodajna mesta, ki so že opredeljena v samem odloku.
12. člen
Vsa ustrezna dovoljenja za prodajo in opravljanje dejavnosti morajo pridobiti najemniki sami.
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13. člen
Urniki poslovanja na stalnih in začasnih prodajnih mestih
se določijo s pogoji o poslovanju na prodajnih mestih, ki ga
pripravi upravljavec prodajnih mest. V pravilniku se določijo tudi
drugi pogoji poslovanja.
Urnik poslovanja na zelenjavnih tržnicah v Piranu in Luciji
se določijo v tržnem redu, ki ga prav tako pripravi upravljavec.
V tržnem redu se določijo tudi drugi pogoji poslovanja.
14. člen
Za prodajna mesta na javnih površinah, ki jih oddajajo
upravljavci v skladu z določili tega odloka in za katere se
zaračunava najemnina, se ne obračunava taksa za uporabo
javne površine.
15. člen
Videz oziroma urejenost začasnih prodajnih mest (kioskov) mora biti skladen z idejno zasnovo Kiosk – element
urbane opreme za opremljanje javnih površin v Občini Piran.
Tudi urejenost stojnic mora biti skladno z idejno zasnovo, ki jo
bo najemodajalec izbral skupaj z občinskimi službami (mestna
arhitektka).
Pogoj iz prejšnjega člena ne veljajo za prodajna mesta na
plaži v Portorožu, v Fiesi in na centralni ploščadi v Portorožu.
Na teh lokacijah so začasna prodajna mesta lahko tudi drugačna, postavijo pa se lahko po predhodni potrditvi upravljavca in
pristojnih občinskih služb.
16. člen
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., je kot upravljavec tržnic v Piranu in Luciji dolžno v roku dveh mesecev od
uveljavitve tega odloka pripraviti tržni red za tržnici v Luciji
in Piranu. Upravljavci prodajnih mest iz 8. člena tega odloka
so dolžni pripraviti – vsak za območje s katerim upravlja –
pogoje o poslovanju na prodajnih mestih. Tako tržne rede kot
tudi pogoje o poslovanju na prodajnih mestih potrdi župan
občine.
Upravljavci začasnih prodajnih mest so pristojni občinski
službi (služba za prostorsko urejanje – če gre za umestitve
objektov v nov prostor in služba za določitev urbane opreme)
dolžni predlagati ustrezno idejno zasnovo za opremo (stojnice,
drugo …) potrebno za postavitev začasnih prodajnih mest.
Usklajeni predlog nove urbane opreme potrdi župan.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna občinska inšpekcijska služba.
18. člen
Z globo 600,00 EUR se kaznuje prodajalec pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah, ki so v lasti občine, brez ali v nasprotju z izdanim
dovoljenjem občine.
Z globo 200,00 EUR se kaznuje:
– odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena;
– fizična oseba, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah, ki so v lasti občine, brez ali v nasprotju
z izdanim dovoljenjem občine.
Z globo 100,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost, če po končani prodaji ne očisti prodajnega
mesta.
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v Občini
Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 11/96, 28/98, 37/99,
34/02, 14/03).
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Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2017
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo
Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e
visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17)

PROMULGO IL DECRETO
in materia di mercati pubblici e commercio
ambulante su aree pubbliche
nel Comune di Pirano,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 25ª seduta ordinaria del 5 dicembre 2017.
N. 007-2/2017
Pirano 5 dicembre 2017
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l'art. 6 della Legge in materia di commercio (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 24/08 e n. 47/15) e
l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella
25ª seduta ordinaria del 5 dicembre 2017 approva il seguente

DECRETO
in materia di mercati pubblici e commercio
ambulante su aree pubbliche nel Comune
di Pirano
Art. 1
Il presente Decreto definisce e regola i mercati pubblici
e altri posteggi di vendita temporanea su aree pubbliche nel
Comune di Pirano (più avanti, per brevità, denominati »punti
vendita«), i gestori dei mercati e dei punti vendita nonché i
termini e le modalità di esercizio.
Art. 2
Nel Comune di Pirano vi sono due mercati ortofrutticoli, e
precisamente a Pirano, in Piazza delle Erbe (particella catastale n. 754, c.c. Pirano) e a Lucia, davanti al Centro commerciale
TPC (particella catastale n. 5528/1, c.c. Portorose).
Le condizioni commerciali nei mercati ortofrutticoli devono
essere definite dal Regolamento di mercato predisposto dal
gestore.
Oltre ai mercati ortofrutticoli, il commercio su aree pubbliche può essere esercitato anche sotto forma di punti vendita
itineranti su banchi di vendita mobili e mediante distributori automatici. I banchi di vendita mobili possono essere organizzati
come mercati più piccoli (con più bancarelle) in qualità di punti
di vendita fissi, ma possono anche essere collocati individualmente – come punti di vendita temporanei.
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L'esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande nei punti vendita temporanei deve essere svolto in
conformità al Regolamento recante le condizioni tecniche di
minima e i limiti stabiliti per l’esercizio di tale attività. L’attività
di somministrazione di alimenti e bevande stessa può essere
svolta nei punti vendita con banco a posto fisso o temporaneo,
qualora sia previsto dagli atti di pianificazione territoriale del
Comune, e ove si tratti di fiere o eventi speciali e nelle vicinanze non vi sia un’offerta idonea, e a patto che sussistano i
requisiti necessari per tale esercizio.
Art. 3
Nell’intento di garantire un’offerta migliore nel corso della
stagione turistica, nel Comune di Pirano si stabiliscono i seguenti punti vendita, che durante la stagione estiva assumono il
carattere di commercio ambulante con posteggio fisso:
a. il mercatino in Piazza delle Brigate d’Oltremare (parte
lastricata) – 30 posteggi
b. l’area del marciapiede davanti alla Piazza delle Brigate
d'Oltremare – 2 posteggi
c. il mercatino presso il Caffè Cacao – 6 posteggi
d. il mercato in Piazza dei Pescatori a Pirano – 10 posteggi
e. l'area nei pressi della zona di balneazione dell'Hotel
Piran e della zona di balneazione di Punta – 5 posteggi
f. lo spazio di fronte al ristorante Marička – 1 posteggio
g. la spiaggia a Fiesso – 10 posteggi
h. la spiaggia centrale di Portorose – 11 posteggi
i. il centro di Strugnano – di regola 2 posteggi fino ad un
massimo di 4 posteggi.
Art. 4
Il commercio nei punti vendita fissi è autorizzato per:
– alla voce a.)
– la vendita di dipinti e altri oggetti artistici, di artigianato
e souvenir,
– alla voce b.)
– la vendita di mandorle tostate, frutta candita, prodotti
di cioccolato fatti in casa, mais tostato ecc.,
– alla voce c.)
– la vendita di frutta e verdura – 1 posteggio
– la vendita di prodotti locali e nostrani (vino di produzione propria, olio, erbe aromatiche, marmellate …) – 5 posteggi
– alla voce d.)
– la vendita di dipinti e altri oggetti artistici, di manufatti,
di articoli d’artigianato e souvenir locali,
– alla voce e.)
– la vendita di bigiotteria, gioielli, souvenir, dipinti e altri
oggetti artistici, articoli e/o attrezzature da spiaggia,
– alla voce f.)
– la vendita di frutta e verdura di produzione propria,
– alla voce g.)
– la vendita di articoli vari – 5 posteggi
– l’esercizio dell’attività di ristorazione e/o catering –
3 posteggi,
– l’esercizio del parco giochi per bambini – 1 posteggio,
– l’ attività di sport acquatici e il noleggio di imbarcazioni
e di altre attrezzature sportive – 1 posteggio,
– alla voce h.)
– l’esercizio dell’attività di ristorazione – 3 posteggi,
– l’attività di parco giochi per bambini – 1 posteggio,
– l’attività di parco acquatico per bambini – 1 posteggio,
– le attività di sport acquatici e noleggio di imbarcazioni
e altre attrezzature sportive – 1 posteggio,
– l’esercizio di altre attività sportive (noleggio di attrezzature, aerobica, altri sport, ecc.) – 2 posteggi,
– l’attività di massaggi – 2 posteggi,
– la vendita di zucchero filato, crespelle o pancake,
mandorle tostate, caldarroste, mais arrostito – 1 posteggio,
– alla voce i.)
– la vendita di frutta e verdura di produzione propria.
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Il Sindaco decide sulla possibile definizione della vendita
di articoli per altri scopi in tutte le ubicazioni di cui alla presente
voce.
Art. 5
Oltre ai punti vendita fissi di cui all'articolo 3 del presente
Decreto, su proposta del gestore o dell'organizzatore della
manifestazione, allo scopo di provvedere ad un’offerta più ampia e variegata e in vista di una maggiore richiesta durante la
stagione turistica, durante le festività e in caso di eventi fieristici
maggiori, l’organo comunale competente per il rilascio delle
autorizzazioni commerciali, su proposta del gestore o di un titolare del diritto d’uso, può stabilire altri punti vendita temporanei
autorizzati per la vendita di beni non espressamente specificati
all'articolo 4. Su istanza del gestore l'organo comunale competente emette decisione, previa delibera di conferma da parte
del Sindaco. La decisione determina l'ubicazione del punto di
vendita temporaneo, la durata della vendita e le finalità della
vendita. L’autorizzazione di ulteriori punti vendita temporanei
può essere richiesta anche dal gestore o da chi abbia il diritto
di godimento ovvero d’uso di altre aree qualora si dimostri la
necessità di tale commercio (ad es. in prossimità di piscine,
di campeggi e in presenza di eventi sportivi e altri eventi...). Il
diritto di svolgere l’attività ai sensi del presente Decreto non è
trasferibile a terzi.
I punti vendita temporanei sono stabiliti di norma ogni
anno entro il 31 marzo. Dopo tale periodo, i punti vendita temporanei possono essere istituiti solo eccezionalmente.
Sia i punti vendita fissi sia quelli temporanei possono essere ceduti in concessione per un periodo di tempo più esteso
(più stagioni), soprattutto nei casi in cui il contraente è tenuto
ad investire risorse proprie nell’allestimento del punto vendita
(ad es. nel caso di chioschi e/o edicole …).
Art. 6
Fra i criteri per la valutazione dell'ammissibilità di un
nuovo punto vendita temporaneo e per la definizione della sua
destinazione d’uso figurano:
– la distanza dei punti vendita in strutture edificate, che
esercitano la medesima attività o commercio di articoli simili a
quelli cui si riferisce la domanda,
– la densità di edificazione del territorio in cui insiste il
nuovo punto vendita temporaneo, Nelle aree urbane ovvero
aree densamente edificate (di Pirano, Portorose, Lucia) non
verrebbero istituiti dei nuovi punti vendita temporanei, salvo
casi eccezionali (ad es. vendita di caldarroste),
– la disponibilità di beni – cui si riferisce la domanda – nelle vicinanze, tenuto conto del tempo necessario per acquistare
tali beni,
– l’ubicazione non deve limitare o pregiudicare le condizioni di percorso pedonale o ciclabile.
Art. 7
I concessionari del diritto d’uso dei punti fissi o temporanei i quali intendono esercitare l’attività commerciale di
“somministrazione al pubblico di bevande e di gelato o di
pop corn”, ossia intendono effettuare la vendita itinerante su
carretti, possono farlo solo qualora dispongano di licenza per
l’esercizio di attività alberghiera ubicata nella medesima località
in cui intendono svolgere il commercio itinerante e abbiano
ottenuto l’apposita autorizzazione dall'istituzione competente.
Non sono ammesse cucine mobili, salvo in occasione di manifestazioni fieristiche, tuttavia per un periodo non superiore
a quello della loro durata. Per le cucine mobili si applicano le
stesse disposizioni previste per il commercio in forma itinerante
svolto su carretti.
Art. 8
– Il gestore dei punti vendita in area pubblica corrispondente a Piazza delle Brigate d’Oltremare (come alla voce a)
dell'art. 3 del presente Decreto), è l’Ente pubblico Gallerie
costiere di Pirano.
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– Il gestore di tutti gli altri punti vendita è l’Azienda pubblica Okolje Piran d.o.o. – s.r.l.
– I punti vendita nel centro di Strugnano vengono assegnati alla Comunità locale di Strugnano, in base alle domande
presentate annualmente, ovvero in base alla richiesta di autorizzazione per il periodo prestabilito per la vendita di prodotti
agricoli locali. In assenza di altre manifestazioni di interesse,
le autorizzazioni si rilasciano alle altre parti interessate per la
vendita di prodotti agricoli locali.
Art. 9
Tutti i punti vendita (sia quelli fissi sia quelli temporanei)
sono ceduti in concessione in base alla legislazione vigente al
momento della stipulazione dell’atto di concessione medesimo.
Le condizioni di cessione in concessione devono essere approvate dal Sindaco del Comune.
Art. 10
I ricavi derivanti dalle concessioni di tutti i punti vendita
(fissi e temporanei) sono suddivisi nella misura del 30 percento
che va al Comune e del 70 percento che va al gestore.
Art. 11
Prima di procedere alla concessione in uso dei punti vendita temporanei, il gestore deve ottenere apposita decisione
dell'autorità comunale competente. All'atto di presentazione
della domanda, il gestore deve allegare un progetto concernente l'ubicazione dei punti vendita temporanei con l'indicazione
dei beni che vi saranno messi in vendita. Ciò non vale per i
punti vendita fissi, già definiti nel Decreto stesso.
Art. 12
Tutte le autorizzazioni per la vendita e l’esercizio di attività
devono essere acquisite dai concessionari stessi.
Art. 13
L'orario di apertura vigente nei punti di vendita fissi e
temporanei è determinato dal Regolamento di esercizio del
punto vendita, predisposto dal gestore dei punti vendita. Nel
regolamento sono determinate anche le altre condizioni di
esercizio. Gli orari di apertura validi per i mercati ortofrutticoli di
Pirano e Lucia sono determinati dal Regolamento di mercato,
che è altresì predisposto dal gestore stesso. Nel Regolamento
di mercato si stabiliscono anche le altre condizioni di esercizio.
Art. 14
Per i punti di vendita su aree pubbliche, locati dai gestori
in conformità alle disposizioni del presente Decreto e per i quali
è corrisposto un canone, non è riscossa alcuna tassa per l'uso
di suolo pubblico.
Art. 15
L'aspetto ovvero la tenuta in ordine dei punti vendita
temporanei (chioschi) devono essere conformi al progetto preliminare di Chiosco – elemento di arredo urbano negli spazi pubblici nel Comune di Pirano. La sistemazione delle bancarelle
dovrà essere altresì in armonia con il progetto preliminare che
sarà scelto dal concedente in accordo con i servizi comunali
(l’architetto cittadino).
Le condizioni di cui al precedente articolo non si applicano ai punti vendita che insistono sulla spiaggia di Portorose,
a Fiesso e sulla piazza centrale di Portorose. In queste ubicazioni, i punti vendita temporanei possono anche avere un
aspetto diverso, ma possono comunque essere collocati solo
previa approvazione da parte del gestore e dei servizi comunali
competenti.
Art. 16
L’Azienda pubblica Okolje Piran, d.o.o. – s.r.l. in qualità
di gestore dei mercati a Pirano e Lucia, entro due mesi
dall’entrata in vigore del presente Decreto, è tenuta a pre-
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disporre il Regolamento di mercato per i mercati pubblici
di Lucia e Pirano. I gestori dei singoli punti vendita, di cui
all’art. 8, sono tenuti a loro volta, a redigere ciascuno per
il territorio in cui opera – le condizioni di gestione dei punti
vendita. Sia il Regolamento di mercato sia le condizioni di
gestione dei punti di vendita devono essere approvati dal
Sindaco del Comune.
I gestori dei punti vendita temporanei sono tenuti a presentare al servizio comunale competente (al servizio per la
pianificazione territoriale – quando si tratta di posizionamento
di strutture su nuove ubicazioni e al servizio per la determinazione dell’arredo urbano) un progetto concettuale dell’arredo (per
le bancarelle e simile), necessario per installare i punti vendita
temporanei. La proposta coordinata del nuovo arredo urbano
è approvata dal Sindaco.
Art. 17
Il controllo sull’attuazione del presente Decreto è esercitato dal competente Servizio d’ispezione comunale.
Art. 18
Con sanzione amministrativa di 600,00 EUR è punito il
venditore – la persona giuridica o l’imprenditore individuale
autonomo che:
– esercita il commercio su aree pubbliche di proprietà
del Comune, senza l’autorizzazione emessa dal Comune o
contrariamente alla stessa.
Una sanzione amministrativa di 200,00 EUR è inflitta alla:
– persona responsabile della persona giuridica che commette una violazione di cui al primo comma del presente
articolo;
– persona fisica che esercita il commercio su aree pubbliche di proprietà del Comune, senza l’autorizzazione emessa
dal Comune o contrariamente alla stessa.
Con sanzione amministrativa di 100,00 EUR sono puniti
la persona giuridica, l’imprenditore autonomo o la persona
fisica che esercitano autonomamente un'attività commerciale,
qualora non provvedano alla pulizia del posteggio dopo la
conclusione delle vendite.
Art. 19
Con l’entrata in vigore del presente Decreto cessa di avere effetto il Decreto in materia di mercati pubblici e commercio
ambulante su aree pubbliche nel Comune di Pirano (Bollettino
Ufficiale delle Primorske novice, nn. 11/96, 28/98, 37/99, 34/02,
14/03).
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 007-2/2017
Pirano, 5 dicembre 2017
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

24.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)

Uradni list Republike Slovenije
RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 25. redni
seji dne 5. 12. 2017.
Št. 355-1/2010
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno
besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 25. redni
seji dne 5. decembra 2017 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o načinu opravljanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradne objave
Primorskih novic, št. 11/2010).
2. člen
Enajsta točka prvega odstavka 5. člena se spremeni tako,
da se glasi:
“Greznica je naprava v skladu z Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode”.
3. člen
Prvi stavek trinajste točke prvega odstavka 5. člena se
spremeni tako, da se glasi:
“Mala komunalna čistilna naprava je naprava za obdelavo
komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo
od 2.000 PE, v kateri poteka biološka razgradnja na način,
določen skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode”.
4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Javna služba se izvaja s skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode,
ki mora vsebovati podatke, določene z Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode.
(2) Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
in padavinske vode pripravi izvajalec javne službe vsake štiri
leta in ga posreduje občini v potrditev. Izvajalec javne službe
pripravi program v elektronski obliki ter ga prenese na spletni
portal IJSVO in objavi na spletni strani izvajalca”.
5. člen
Prvi in drugi odstavek 9. člena se spremenita tako, da
se glasita:

Uradni list Republike Slovenije
“(1) Javna služba po tem odloku v naselju ali delu naselja,
ki je opremljeno z javno kanalizacijo, obsega:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin,
– druge storitve, ki jih določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
(2) V okviru javne službe po tem odloku mora izvajalec
javne službe 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 obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi, in sicer
na poziv lastnika oziroma uporabnika, če je možen dostop s
komunalnim vozilom,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter
obstoječih greznic pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo
najmanj enkrat na tri leta, če je možen dostop s komunalnim
vozilom,
– pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode,
– izdajo poročil o pregledu malih komunalnih čistilnih
naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50PE v skladu z Uredbo o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode,
– druge storitve, ki jih določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode”.
6. člen
Drugi, tretji in šesti odstavek 10. člena se spremenijo tako,
da se glasijo:
“(2) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora
obvezno neposredno odvajati v javno kanalizacijo, če je dolžina
kanalizacijskega priključka manjše od 100 m.
(3) 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 dolžina kanalizacijskega priključka manjše od 100 m.
(6) Na območjih iz prejšnjega odstavka lahko lastniki
stavb odvajajo komunalno odpadno vodo tudi neposredno v
malo komunalno čistilno napravo v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode”.
7. člen
Druga alineja drugega odstavka 11. člena se spremeni
tako, da se glasi:
“Komunalnih in malih komunalnih čistilnih napravah v
naseljih za odpadne vode, ki se odvajajo preko sekundarnih
kanalizacijskih omrežij z območij, ki so nanj priključena”.
8. člen
V 12. členu se črta besedilo “na katerega izda župan
soglasje”.
V drugem odstavku 13. člena se besedilo “bodočega
uporabnika” nadomesti z besedilom “lastnika”.
V tretjem odstavku 13. člena se besedilo “stroški nadzora
bremenijo uporabnika” nadomesti z besedilom “stroški nadzora
bremenijo lastnika”.
9. člen
Naslov 16. člena se spremeni tako, da se glasi “priključitev objektov na kanalizacijo“.
V prvem in drugem odstavku 16. člena se beseda “uporabnik” nadomesti z besedo “lastnik”.
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Strokovni pregled o pravilnem priklopu objekta pri priključitvi na javno kanalizacijo izvede izvajalec javne službe na
stroške lastnika, za kar izda ustrezno strokovno mnenje.
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Stroške strokovnega pregleda izvajalec javne službe zaračuna na podlagi tarife, ki ga določi izvajalec javne službe”.
Peti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za objekte, ki so zgrajeni pred 31. decembrom 1967, ni
potrebno prilagati gradbenega dovoljenja”.
Za petim odstavkom se doda novi, šesti odstavek, ki se
glasi:
“(6) Lastnik se je dolžan – po prejetem soglasju za priključitev – v roku šest mesecev priključiti na javno kanalizacijo pod
nadzorom izvajalca javne službe. V primeru obvestila o obvezni
priključitvi s strani izvajalca javne službe se ne glede od dneva
izdaje soglasja za priključitev šteje rok šest mesecev od dneva
prejema obvestila o obvezni priključitvi”.
10. člen
Naslov 2. poglavja se spremeni tako, da se glasi “naloge
javne službe”.
Naslov 18. člena se spremeni tako, da se glasi: “(splošne
naloge)”.
V prvem stavku prvega odstavka se beseda “obveznosti”
spremeni tako, da se glasi: “naloge”.
Tretja točka 18. člena se črta.
Preostale točke se ustrezno preštevilčijo.
11. člen
V prvem odstavku 19. člena se za besedo “naprav” doda
besedilo “na spletni strani izvajalca”.
V drugem odstavku 19. člena se besedilo “Izvajalec javne
službe redno obvešča upravljavce površin” nadomesti z besedilom ”Izvajalec javne službe redno obvešča lastnike oziroma
upravljavce površin”.
12. člen
V prvem odstavku 20. člena se na koncu odstavka doda
besedilo:
“V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode”.
Drugi odstavek 20. člena se črta.
13. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo “najmanj enkrat
na štiri leta” nadomesti z besedilom “najmanj na tri leta”.
14. člen
Naslov 22. člena se spremeni tako, da se glasi “praznjenje nepretočnih greznic”.
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Izvajalec javne službe zagotovi redno praznjenje nepretočnih greznic najmanj enkrat na tri leta v naselju ali delu
naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, če je možen
dostop s komunalnim vozilom”.
15. člen
V prvem odstavku 23. člena se besedilo “najmanj enkrat
na štiri leta” nadomesti z besedilom “najmanj enkrat na tri leta”.
V drugem odstavku 23. člena se besedilo “v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi iz malih komunalnih čistilnih
naprav” nadomesti z besedilom “v skladu z Uredbo o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode”.
16. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Izvajalec javne službe posreduje na spletni portal IJSVO,
najkasneje do 31. marca tekočega leta, letno poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto”.
Drugi odstavek se črta.
17. člen
V prvi alineji prvega odstavka 26. člena se na koncu doda
besedilo “ali kopalne vode, morje ter jezera”.
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V prvem odstavku 26. člena se doda nova alineja, ki se

“uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v meteorno
kanalizacijo”.
V drugem odstavku se za besedo “priključitve” doda besedilo “ ter morebitne povzročene škode na zapori”.
18. člen
V 30. členu se besedilo v prvem stavku ''Uporabnikom je
prepovedano:'' spremeni tako, da pravilno glasi ''Prepovedano
je:''.
Peta alineja 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– izpuščati ali odvajati odpadno komunalno vodo in vsebino iz greznic v okolje”,
V 30. členu se doda šesta, sedma in osma alineja, ki se
glasijo:
“– odvajati komunalno odpadno vodo v meteorno kanalizacijo,
– poseganje v vse naprave in objekte javne kanalizacije
in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti,
– na vplivnem območju javne kanalizacije se ne sme
graditi objektov, spreminjati višine nadkritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati drugih
aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem
omrežju ali ovirali njegovo delovanje in vzdrževanje”.
19. člen
V prvem odstavku 32. člena se doda nova, druga alineja,
ki se glasi:
“– priključiti na javno kanalizacijo v roku šest mesecev
od prejetega poziva k priključitvi oziroma ko ni poziva šest
mesecev od izdanega soglasja za priključitev s strani izvajalca
javne službe”.
V četrti alineji 32. člena se na koncu doda novo besedilo,
ki se glasi: “ter jih prazniti na poziv izvajalca”.
Osma alineja 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
“za objekt, v katerem nastaja komunalna odpadna voda,
plačevati stroške za odvajanje in čiščenje odpadne vode z
okoljskimi dajatvami”.
Doda se nova, šestnajsta alineja, ki se glasi:
“omogočiti izvajalcu dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji,
kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču”.
Dosedanja druga do štirinajsta alineja postanejo tretja do
šestnajsta alineja.
20. člen
V prvem odstavku 33. člena se na koncu doda besedilo
“ter vzdrževati interno kanalizacijo”.
Drugi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Upravljavec stavbe na območju, kjer ni javne kanalizacije, mora pod pogoji, ki jih določajo predpisi o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
zagotoviti, da se komunalna odpadna voda, ki nastane v stavbi,
pred odvajanjem v vode očisti v skladu z Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode”.
21. člen
Prva alineja 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
“iz plačil uporabnikov storitev javne službe (omrežnine)”.
22. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Cena storitev javne službe mora izvajalec javne službe oblikovati v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje
cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja”.
Besedilo prvega stavka drugega odstavka 37. člena se
spremeni tako, da se glasi:
“(2) Osnova za plačilo odvajanja in čiščenje komunalne
odpadne vode je količina porabljene vode iz javnega vodovoda
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oziroma drugih vodnih virov v skladu z Uredbo o metodologiji
za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja”.
V tretjem stavku drugega odstavka 37. člena se črta
beseda “in”.
23. člen
V 38. členu se doda novi, četrti odstavek, ki se glasi:
“Pristojna inšpekcija ali služba občinskega redarstva
lahko zaradi varstva okolja v primeru neupoštevanja odločb
inšpekcije s strani uporabnikov odredi začasno prekinitev dobave le tem”.
24. člen
V prvem odstavku 39. člena se besedilo “z globo
1.400 EUR” nadomesti z besedilom “z globo 1.500 EUR”,
V drugem odstavku 39. člena se besedilo “z globo
400 EUR” nadomesti z besedilom “z globo 500 EUR”,
V tretjem odstavku 39. člena se besedilo “z globo
1.400 EUR” nadomesti z besedilom “z globo 3.500 EUR”,
V četrtem odstavku 39. člena se besedilo “z globo
400 EUR” nadomesti z besedilom “z globo 500 EUR”,
V petem odstavku 39. člena se besedilo “z globo
300 EUR” nadomesti z besedilom “z globo 400 EUR”.
25. člen
Z dnem uveljavitve sprememb odloka preneha veljati
Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda (Uradne objave Primorskih novic, št. 7/1996, 43/1997,
41/2000 in 35/2007).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, veljajo
določila Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode.
Št. 355-1/2010
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo
Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e
visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17)

PROMULGO IL DECRETO
di modifica e integrazione al Decreto sulle
modalità di esercizio del servizio pubblico locale
di rilevanza economica obbligatorio
di smaltimento e depurazione delle acque reflue
urbane e piovane,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 25ª seduta ordinaria del 5 dicembre 2017.
N. 355-1/2010
Pirano, 5 dicembre 2017
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
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Visti gli artt. 3 e 7 della Legge sui servizi pubblici di
rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 –
ZUKN e 57/11 – ORZGJS40), l’art. 149 della Legge sulla tutela
dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia,
n. 39/06 – Testo Consolidato Ufficiale, 49/06 – ZMetD, 66/06
– Sentenza della Corte costituzionale, 33/07 –ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15, 102/15 e 30/16) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale, n. 5/14 – Testo Consolidato
Ufficiale e 35/17), il Consiglio Comunale del Comune di Pirano,
nella 25ª seduta ordinaria il giorno 5 dicembre 2017 approva
il seguente

DECRETO
di modifica e integrazione al Decreto sulle
modalità di esercizio del servizio pubblico locale
di rilevanza economica obbligatorio
di smaltimento e depurazione delle acque reflue
urbane e piovane
Art. 1
Con il presente Decreto è modificato il Decreto sulle
modalità di esercizio del servizio pubblico locale di rilevanza
economica obbligatorio di smaltimento e depurazione delle
acque reflue urbane e piovane (Bollettino Ufficiale delle Primorske Novice, n. 11/2010).
Art. 2
Il punto 11, comma 1, dell'articolo 5 è modificato come
segue:
»La fossa settica è un dispositivo in conformità al Regolamento che disciplina lo smaltimento e la depurazione delle
acque reflue urbane«.
Art. 3
La prima frase del punto 13, comma 1 dell’art. 5 è modificata come segue:
»Sono piccoli impianti di depurazione i depuratori delle
acque reflue urbane della capacità di trattamento inferiore a
2000 AE, in cui la degradazione biologica è conforme al Regolamento che disciplina lo smaltimento e la depurazione delle
acque reflue urbane«.
Art. 4
Il testo dell'art. 8 è modificato come segue:
»(1) Il servizio pubblico è svolto conformemente al programma di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e pluviali che deve contenere i dati prescritti dal Regolamento che disciplina lo smaltimento e la depurazione delle
acque reflue urbane.
(2) Il programma di smaltimento e depurazione delle
acque reflue urbane e pluviali è predisposto dal gestore del
servizio pubblico ogni quattro anni ed è trasmesso al Comune
per approvazione. Il programma di servizio pubblico redatto in
forma elettronica, deve essere trasmesso al portale online del
Sistema informativo nazionale ambientale – IJSVO e pubblicato sul sito web del gestore.«
Art. 5
I commi 1 e 2 dell'art. 9 sono modificati come segue:
»(1) Ai sensi del presente Decreto il servizio pubblico
esercitato in un insediamento residenziale o in una parte dello
stesso, dotato di un sistema fognario pubblico, comprende:
– smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane,
scaricate nella pubblica fognatura,
– smaltimento e depurazione delle acque reflue pluviali,
scaricate nella fognatura pubblica da tetti e aree pubbliche,
– altri servizi previsti dal Regolamento in materia di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane.
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(2) Nel contesto del servizio pubblico, ai sensi del presente decreto, il gestore del servizio pubblico nell’insediamento
residenziale o in una parte di esso, non dotato di pubbliche
fognature, e nel caso di un edificio o di un gruppo di edifici,
funzionalmente circoscritti, è tenuto a fornire come segue:
– svuotamento regolare delle fosse settiche impermeabili, trasporto e trattamento del loro contenuto nell'impianto
di depurazione delle acque reflue, su invito del proprietario o
dell’utente, a condizione che sia possibile accedervi con i mezzi
della nettezza urbana,
– trasporto di fanghi provenienti da piccoli impianti di
depurazione e da fosse settiche esistenti presso l’utente e loro
trattamento almeno una volta ogni tre anni, a condizione che
sia possibile accedervi con i mezzi della nettezza urbana,
– ispezione di piccoli impianti comunali di trattamento delle acque reflue con una capacità inferiore a 50 AE in conformità
al Regolamento in materia di smaltimento e depurazione delle
acque reflue urbane,
– rilasciare relazioni sull'ispezione di piccoli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane in conformità al Regolamento in materia di smaltimento e depurazione delle acque
reflue urbane,
– altri servizi stabiliti dal Regolamento in materia di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane«.
Art. 6
I commi 2, 3 e 6 dell'Art. 10 sono modificati come segue:
»(2) Le acque reflue urbane provenienti dagli edifici di un
insediamento o di una parte dello stesso, dotato delle rete di
fognatura pubblica, devono essere obbligatoriamente scaricate
direttamente nella fognatura pubblica se la lunghezza della
condotta di allacciamento alle fognature è inferiore a 100 m.
(3) Anche le acque reflue urbane provenienti dagli edifici
siti al di fuori dell’insediamento o di una parte dello stesso,
dotato di pubbliche fognature, devono essere scaricate direttamente nelle pubbliche fognature se la lunghezza della condotta
di allacciamento alle fognature è inferiore a 100 m.
(6) Nelle zone di cui nel comma precedente, i proprietari
degli immobili possono smaltire anche direttamente le acque
reflue urbane nei piccoli impianti di depurazione, conformemente al Regolamento in materia di smaltimento e depurazione
delle acque reflue urbane«.
Art. 7
All'art. 11, comma 2, l’alinea 2 è modificato come segue:
»da depuratori di acque reflue urbane e da e piccoli impianti di depurazione negli insediamenti residenziali, per le acque
reflue scaricate attraverso la rete fognaria secondaria in aree
collegate alla stessa«.
Art. 8
All'art. 12, il testo »previo consenso del sindaco« è soppresso.
All'art. 13, comma 2, le parole »il potenziale utente« sono
sostituite da »il proprietario«.
All'art. 13, comma 3, la frase »Le spese di controllo sono
a carico dell’utente.« è sostituita con il testo »Le spese di controllo sono a carico del proprietario«.
Art. 9
Il titolo dell'articolo 16 è modificato come segue »allacciamento di edifici alla rete fognaria.«
All'art. 16, al comma 1 e 2, il termine »utente« è sostituito
dal termine »proprietario«.
Il comma 3 dell'art. 16 è modificato come segue:
»Il controllo tecnico sull’allacciamento corretto dell’edificio
alla rete fognaria pubblica è svolto dal gestore del servizio
pubblico a spese dell'utente, al quale emette un parere tecnico
qualificato. I costi del controllo tecnico sono conteggiati in base
alla tariffa stabilita dal gestore del servizio pubblico.«
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All'art. 16, il comma 5 è modificato come segue:
»Per gli edifici che sono stati costruiti prima del 31 dicembre 1967 non è necessario allegare il permesso di costruire«.
Un nuovo comma 6 è aggiunto dopo il comma 5, come
segue:
»(6) Il proprietario è tenuto, entro sei mesi dall’ ottenimento del consenso per l’allacciamento, a effettuare l’allacciamento
sotto la supervisione del gestore del servizio pubblico. In caso
di notifica di allacciamento obbligatorio da parte del gestore
del servizio pubblico, a prescindere dalla data di rilascio del
consenso per l’allacciamento, il termine è di sei mesi dalla data
di ricevimento della notifica stessa«.
Art. 10
Il titolo del capitolo 2 è modificato come segue: »Compiti
del gestore del servizio pubblico«.
Il titolo dell'articolo 18 è modificato come segue: »(compiti
generali)«.
Nella prima frase del primo comma, la parola »Obblighi«
è modificata come segue: »Compiti«.
Il punto 3 dell'articolo 18 è soppresso.
I punti rimanenti sono rinumerati di conseguenza.
Art. 11
Al comma 1 dell'articolo 19, dopo le parole »impianti di
depurazione« si aggiunge »tramite il proprio sito web«.
Nel comma 2 dell'articolo 19, il testo »L’esecutore del
servizio pubblico informa regolarmente i gestori delle superfici« è sostituito da »L’esecutore del servizio pubblico
informa regolarmente i proprietari rispettivamente i gestori
delle superfici«.
Art. 12
All'articolo 20, alla fine del comma 1 è aggiunto quanto
segue:
»In conformità al Regolamento che disciplina lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane«.
Il comma 2 dell'articolo 20 è soppresso.
Art. 13
Nel primo comma dell'articolo 21, le parole »almeno una
volta ogni quattro anni« sono sostituite da »almeno ogni tre
anni.«
Art. 14
Il titolo dell'articolo 22 è modificato come segue: »svuotamento di fosse settiche impermeabili.«
Il primo comma dell'articolo 22 è modificato come segue:
»(1) Il gestore del servizio pubblico deve garantire il
regolare svuotamento delle fosse settiche impermeabili
nell’insediamento civile o in una parte dello stesso, non dotato
di fognatura pubblica, se è possibile accedervi con i mezzi della
nettezza urbana.«
Art. 15
Al primo comma dell'articolo 23, le parole »almeno una
volta ogni quattro anni« sono sostituite da »almeno una volta
ogni tre anni.«
Al comma 2 dell'articolo 23, le parole »in conformità alla
normativa che disciplina l'emissione di sostanze derivanti dal
trattamento delle acque reflue nei piccoli depuratori« sono
sostituite da »in conformità al Regolamento che disciplina lo
smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane«.
Art. 16
Il comma 1 dell'articolo 24 è modificato come segue:
»Il gestore del servizio pubblico invia al portale istituzionale del Sistema informativo nazionale ambientale – IJSVO, entro
e non oltre il 31 marzo dell’anno corrente, la relazione annuale
sull’esercizio del servizio pubblico per l'anno precedente.«
Il comma 2 è soppresso.
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Art. 17
All'art. 26, comma 1, alla fine del primo alinea è aggiunto
il testo »oppure per le acque di balneazione, per il mare e
i laghi«.
All'art. 26, comma 1, è aggiunto un nuovo alinea che
recita:
»l'utente scarica le acque reflue urbane nella rete fognaria
di acque bianche (meteoriche)«.
Nel comma 2, dopo la parola »riconnessione«, sono
aggiunte le parole »e altresì risarcire eventuali danni causati
allo sbarramento«.
Art. 18
All'articolo 30, il testo nella prima frase: »È fatto divieto
agli utenti: « è modificato come segue: »È fatto divieto:«.
Il quinto alinea dell'articolo 30 è modificato come segue:
»– scaricare o smaltire le acque reflue urbane e i contenuti delle fosse settiche nell’ambiente.«
All'articolo 30 sono aggiunti il sesto, settimo e ottavo alinea, che recitano come segue:
»– scaricare le acque reflue urbane nella rete fognaria
delle acque meteoriche,
– eseguire interventi in tutti gli impianti e strutture della pubblica fognatura e modificare le condizioni della loro
accessibilità,
– costruire nell'area di impatto delle pubbliche fognature
edifici, modificare la profondità di interramento e/o copertura
delle tubature della rete fognaria, coprire con del materiale le
coperture dei pozzi della rete fognaria e svolgere altre attività
che potrebbero causare danni alla rete fognaria o ostacolare il
suo corretto funzionamento e la manutenzione«.
Art. 19
All'articolo 32, comma 1, è aggiunto un nuovo secondo
alinea come segue:
»– eseguire l’allacciamento alla rete fognaria pubblica,
entro sei mesi dal ricevimento dell’invito a proposito, ossia
in mancanza dell’invito entro sei mesi dalla data del rilascio
dell’autorizzazione a eseguire l’allacciamento, rilasciata da parte del gestore del servizio pubblico.«
All'articolo 32, alla fine del quarto alinea, è aggiunto un
nuovo testo che recita come segue: »ed effettuare lo svuotamento su invito dell’esecutore«.
All'articolo 32, l’ottavo alinea è modificato come segue:
»– pagare le spese di smaltimento e depurazione delle
acque reflue, incluse le tasse ambientali, per i fabbricati in cui
sono generate le acque reflue urbane«.
È aggiunto un nuovo, sedicesimo alinea come segue:
»consentire all'operatore di accedere alle pubbliche fognature per eseguire lavori di manutenzione e ristrutturazione
sulle pubbliche fognature stesse, allorquando le stesse insistono su terreni di proprietà dell’utente,«
Gli attuali alinea dal secondo al quattordicesimo, acquistano la nuova numerazione progressiva rispettivamente dal
terzo al sedicesimo.
Art. 20
All'art. 33, primo comma, alla fine è aggiunto il testo »e
provvedere alla manutenzione degli impianti di fognature e
scarichi domestici.«
L'art. 33, comma 2, è modificato come segue:
»(2) L'amministratore dell’edificio in una zona sprovvista
di pubblica fognatura, deve garantire alle condizioni stabilite
dalle normative sulle emissioni di sostanze e di calore nello
scarico di acque reflue in corpo idrico e in pubbliche fognature,
che le acque reflue urbane generate all'interno della struttura,
prima dello scarico in corpo idrico, siano depurate in conformità
al Regolamento in materia di smaltimento e depurazione delle
acque reflue urbane«.
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Art. 21
Il primo alinea dell'art. 36 è modificato come segue:
»pagamenti degli utenti per le prestazioni del servizio
pubblico (costi di rete)«.
Art. 22
L'art. 37, comma 1, è modificato come segue:
»(1) I prezzi delle prestazioni del servizio pubblico devono essere stabiliti dal gestore del servizio pubblico secondo i
criteri del Regolamento sulla formazione dei prezzi dei servizi
pubblici di rilevanza economica obbligatori concernenti la tutela
dell’ambiente«.
Il testo della prima frase dell'art. 37, secondo comma, è
modificato come segue:
»(2) La base per il pagamento del servizio di smaltimento
e depurazione delle acque reflue è la quantità di acqua consumata da rubinetto o da altre fonti in conformità al Regolamento
sulla formazione dei prezzi dei servizi pubblici di rilevanza
economica obbligatori concernenti la tutela dell’ambiente«.
All'articolo 37, nella terza frase del secondo comma, la
parola »e« è soppressa.
Art. 23
All'articolo 38, è aggiunto un nuovo quarto comma, come
segue:
»L’organo ispettivo competente ossia il servizio di vigilanza comunale, allo scopo di proteggere l'ambiente, può disporre un’interruzione temporanea di erogazione del servizio agli
utenti in caso di mancato rispetto dei provvedimenti dell’organo
ispettivo da parte degli stessi.«
Art. 24
All'articolo 39, comma 1, le parole »con una multa di
1.400 EUR« sono sostituite da »con una multa di 1.500 EUR«,
All'articolo 39, comma 2, le parole »con una multa a di
400 EUR« sono sostituite da »con una multa di 500 EUR«,
All'articolo 39, comma 3, le parole »con una multa di
1.400 EUR« sono sostituite da »con una multa di 3.500 EUR«,
All'articolo 39, comma 4, le parole »con una multa di
400 EUR« sono sostituite da »con una multa di 500 EUR«,
Al quinto comma dell'articolo 39, le parole »con una multa
di 300 EUR« sono sostituite da »con una multa di 400 EUR«.
Art. 25
A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche
al Decreto cessa di avere effetto il Decreto concernente le norme di smaltimento e di depurazione delle acque reflue urbane e
piovane (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 7/1996,
43/1997, 41/2000 e 35/2007).
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
Per tutte le questioni non espressamente regolate dal presente Decreto valgono le disposizioni del Regolamento in materia di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane.
N. 355-1/2010
Pirano, 5 dicembre 2017
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

25.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ustanovitvi Javnega zavoda Športni
in mladinski center Piran

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
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51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)

RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Športni in mladinski
center Piran,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 25. redni
seji dne 5. 12. 2017.
Št. 02200-1/2005-2017
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 44. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Piran
(Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
je Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 5. decembra
2017 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Športni in mladinski
center Piran
1. člen
S tem odlokom se določijo spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni in mladinski center
Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 20/05, 17/09,
16/10 in Uradni list RS, št. 10/12).
2. člen
Besedilo 5. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07, 17/08) razvrščene:
S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S94.990 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju kulture in umetnosti
R93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
R93.110 Obratovanje športnih objektov
R93.120 Dejavnost športnih klubov
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju športa in rekreacije
R93.190 Druge športne dejavnosti
S93.130 Obratovanje fitnes objektov
R93.931 Dejavnost marin
R96.040 Dejavnosti za nego telesa
H50.100 Pomorski potniški promet
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H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem
prometu
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo
ali po pogodbi
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210 Splošno čiščenje stavb
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
obratov
I55.201 Počitniški domovi in letovišča
J62.010 Računalniško programiranje
J62.020 Svetovanje o računalniških napravah
in programih
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
J58.130 Izdajanje časopisov
J58.190 Drugo založništvo
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost
na področju družboslovja in humanistike
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M71.12 Tehnično projektiranje in s tem povezano
svetovanje
M74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
N82.200 Dejavnost klicnih centrov
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
P85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C33.190 Popravilo drugih naprav
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
I56.10
Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
I56.300 Strežba pijač
O84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
Q88.9
Drugo socialno varstvo brez nastanitve
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
Q88.99 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
nastanitve
Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo
brez nastanitve
S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij

Uradni list Republike Slovenije
Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja
druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih
dejavnosti in se opravljajo v manjšem obsegu ob navedenih
dejavnostih ter lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi
zmogljivosti sredstev in znanja zavoda.
Dejavnost se lahko razširi ali spremeni s soglasjem ustanovitelja.«
3. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb po tem odloku v sodni
register.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 02200-1/2005-2017
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo
Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e
visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato
Ufficiale e 35/17)

PROMULGO IL DECRETO
di modifica e integrazione al Decreto
di fondazione dell’Ente pubblico Centro sportivo
e giovanile di Pirano,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 25ª seduta ordinaria del 5 dicembre 2017.
N. 02200-1/2005-2017
Pirano, 5 dicembre 2017
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 3 della Legge sugli Enti (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia, n. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
e 127/06 – ZJZP), l’art. 44 della Legge in materia dello sport
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 29/17), l’art.
29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 –
sentenza della Corte costituzionale) e l'art. 17 dello Statuto del
Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17), il Consiglio
comunale del Comune di Pirano nella 25ª seduta ordinaria del
5 dicembre 2017 approva il seguente

DECRETO
di modifica e integrazione al Decreto
di fondazione dell’Ente pubblico Centro sportivo
e giovanile di Pirano
Art. 1
Il presente decreto stabilisce le modifiche ed integrazioni
al Decreto di fondazione dell'Ente pubblico Centro sportivo e
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giovanile di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice
di Capodistria, n. 20/05, 17/09, 16/10 e Gazzetta Ufficiale della
RS, n. 10/12).
Art. 2
Il testo dell'art. 5 è soppresso ed è sostituito dal testo
seguente:
»Le attività di cui al precedente articolo svolte dall’Ente,
in base al Regolamento sulla classificazione standard di attività
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 69/07 e
17/08), sono le seguenti:
S94.120 Attività di organizzazioni associative
professionali
S94.990 Attività di altre organizzazioni associative
nca
J59.110
Attività di produzione, post-produzione
e distribuzione cinematografica, di video
e di programmi televisivi
R90.010 Rappresentazioni artistiche
R90.040 Gestione di strutture artistiche
P85.520 Formazione culturale
R93.299 Altre attività di intrattenimento
e di divertimento nca
R93.110 Gestione di impianti sportivi
R93.120 Attività di club sportivi
N79.110 Attività delle agenzie di viaggio
N79.120 Attività dei tour operator
N79.900 Altri servizi di prenotazione e altre attività
di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio
P85.510 Corsi sportivi e ricreativi
R93.190 Altre attività sportive
S93.130 Gestione di palestre (strutture per fitness)
R93.931 Attività di porti turistici
R96.040 Servizi di centri per il benessere fisico
H50.100 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
H52.220 Attività dei servizi connessi al trasporto per
vie d'acqua
L68.200
Affitto e gestione di immobili di proprietà
o in leasing
L68.320
Amministrazione di condomini e gestione
di beni immobili per conto terzi
N81.100 Servizi integrati di gestione agli edifici
N81.210 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
N81.300 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi
parchi, giardini e aiuole)
N77.330 Noleggio di macchine e attrezzature
per ufficio (inclusi i computer)
N77.110 Noleggio di autovetture ed autoveicoli
leggeri
N77.390 Noleggio di altre macchine, attrezzature
e beni materiali nca
N77.210 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
I55.100
Alberghi e strutture simili
I55.201
Villaggi turistici
J62.010
Produzione di software non connesso
all'edizione
J62.020
Consulenza nel settore delle tecnologie
dell'informatica
J63.110
Elaborazione dei dati, hosting e attività
connesse
J58.130
Edizione di quotidiani
J58.190
Altre attività editoriali
J62.090
Altre attività dei servizi connessi alle
tecnologie dell'informatica
M72.200 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
delle scienze sociali e umanistiche
M73.200 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione,
M71.12
Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi
tecnici
M74.900 Altre attività professionali, scientifiche
e tecniche nca
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N82.110

Servizi integrati di supporto per le funzioni
d'ufficio
N82.990 Altri servizi di supporto alle imprese nca
N82.190 Servizi di fotocopiatura, preparazione
di documenti e altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d'ufficio
N82.200 Attività del call center
N82.300 Organizzazione di convegni e fiere
M74.100 Attività di design specializzate
P85.320 Istruzione secondaria tecnica
e professionale
P85.590 Servizi di istruzione nca
J58.140
Edizione di riviste e periodici
J59.200
Attività di registrazione sonora e di editoria
musicale
C18.200 Riproduzione di supporti registrati
C33.190 Riparazione di altre apparecchiature
G47.810 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti
alimentari, di tabacco e bevande
G47.890 Commercio al dettaglio ambulante di altri
prodotti
I56.10
Ristoranti e attività di ristorazione mobile
I56.300
Bar e altri esercizi simili senza cucina
O 84.120 Regolamentazione delle attività relative alla
fornitura di servizi di assistenza sanitaria,
dell'istruzione, di servizi culturali e ad altri
servizi sociali
P85.600 Attività di supporto all'istruzione
Q86.909 Altri servizi di assistenza sanitaria
Q88.9
Altre attività di assistenza sociale non
residenziale
Q88.910 Assistenza diurna per minori
Q88.99
Attività di assistenza sociale non
residenziale nca
Q88.999 Altre attività di assistenza sociale non
residenziale nca
S94.999 Attività di altre organizzazioni associative
nca
L’Ente può svolgere anche altre attività senza l’iscrizione
all’elenco giudiziario se sono destinate a favorire le attività
registrate, sono di volume minore e possono contribuire a
sfruttare in modo razionale e completo le strutture, i mezzi e il
sapere dell’Ente.
L'Ente può contrarre o allargare i contenuti dell'attività che
svolge soltanto con il consenso del Fondatore.«
Art. 3
Il direttore provvede all'iscrizione delle modifiche di cui nel
presente decreto nel registro giudiziario.
Art. 4
Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia.
N. 02200-1/2005-2017
Pirano, 5 dicembre 2017
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

26.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
za »pokopališče Vinjole«

Na podlagi drugega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –

Stran

114 /

Št.

1 / 5. 1. 2018

ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in
61/17 – ZUreP-2 – v nadaljevanju zakon), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine
Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in
35/17) je župan sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN)
za »pokopališče Vinjole«
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega
načrta
Pokopališka dejavnost je gospodarska javna služba, ki jo
mora zagotavljati občina oziroma lokalne skupnosti. Na območju Občine Piran so v funkciji:
– mestno pokopališče Piran za območje naselij Piran,
Portorož, Lucija, Strunjan, Parecag, Seča in delno Sečovlje;
– pokopališče Nova vas za območje naselja Nova vas;
– pokopališče Sveti Peter za območje naselja Sv. Peter in
delno za Sečovlje in Dragonjo;
– pokopališče Padna za območje naselja Padna.
Kapacitete obstoječega mestnega pokopališča v Piranu
so že skoraj zapolnjene, prostorske možnosti pa ne omogočajo
njegove širitve na obstoječi lokaciji. Namen občinskega podrobnega prostorskega načrta za pokopališče Vinjole (v nadaljevanju: OPPN) je izgradnja novega pokopališča z vso spremljajočo
infrastrukturo in ureditvami za dolgoročno (najmanj 30-letno)
zagotovitev potreb pokopov na območju občine.
V preteklosti je bila lokacija v Vinjolah ocenjena na podlagi predhodnih terenskih raziskav in prostorskih preveritev kot
najbolj primerna, zato je ta lokacija novega osrednjega pokopališča opredeljena že v veljavnem planskem aktu.
Skladno z zahtevami nosilcev urejanja prostora bo potrebno preveriti in obdelati celotno zasnovo prostorske ureditve,
vključno z vso spremljajočo infrastrukturo ter mirujočim prometom na način, da se bo doseglo najboljšo umestitev, delovanje
in uporabo pokopališča. Glede na rezultate strokovnih podlag
se vsebina posegov lahko tudi spremeni.
2. Ureditveno območje
Obravnavano območje pokopališča Vinjole se nahaja na
platoju pobočja, ki se proti Vinjolam dviga nad dolino Lucije.
Na območju so v obstoječem stanju delno obdelane in delno
neobdelane, zaraščajoče kmetijske površine predvsem na strmejših predelih. Na območju ni obstoječih stanovanjskih stavb.
Posamična poselitev se nahaja na bližnjih območjih: najbližja
stavba v oddaljenosti cca 15 m od meje ureditvenega območja
dostopne ceste in vsaj približno 50 metrov od ožjega območja
pokopališča.
Ureditveno območje OPPN vključuje:
– površine za osrednje območje pokopališča, upoštevajoč
opredeljeno območje namenske rabe za pokopališče;
– površine za dostopno cesto in parkirišče ter druge spremljajoče ureditve in
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– robna območja za izvedbo prostorskih ureditev za vključitev nove prostorske ureditve v obstoječi prostorski kontekst.
Skupno ureditveno območje OPPN obsega cca 4,3 ha
zemljišč, od tega 2,7 ha za ožje območje pokopališča in 1,6 ha
za dostopno cesto in parkirišče.
Parcele, ki so zajete v OPNN;
Območje DOSTOPNE CESTE: 6239, 6240, 6241,
6242/1, 6242/2, 6243/1, 6243/2, 6244, 6249, 6518/1, 6518/2,
6519, 6538, 6543/1, 6544/1, 6544/2, 6545, 6546/1, 6546/2,
6547, 6556, 6564, 6563, 6562, 6569/3,6565, 6566/2, vse k.o.
Portorož.
Območje PARKIRIŠČA: 6516, 6517/1, 6517/2, 6517/3,
6518/1, 6518/2, 6518/3, 6547, vse k.o. Portorož.
Območje POKOPALIŠČA Z OBJEKTOM: 6511/3, 6511/4,
6511/5, 6513/1, 6513/2, 6514, 6515, 6516, 6517/1, 6517/3,
6546/1, 6546/2, 6547, 6548, 6549, 6550/1, 6550/2, 6551,
6552/1, 6552/3, 6552/4, 6558/1, 6558/2, 6559/1, 6559/2,
6557/1, 6557/2, 6557/3, 7742/10, 6545, 6565, vse k.o. Portorož.
Ureditveno območje je po planski namenski rabi prostora
v pretežni meri območje stavbnih zemljišč – območje pokopališča. Na tem območju je predvideno osrednje območje
pokopališča. Preostali del ureditvenega območja (območje
dostopne ceste in robne ureditve) je prvo območje kmetijskih
zemljišč.
V fazi osnutka je na podlagi sklepa o začetku priprave
opredeljeno okvirno ureditveno območje OPPN, ki se v nadaljnjih fazah izdelave prostorskega akta lahko spremeni, če to pogojujejo smernice nosilcev urejanja prostora, izsledki novih ali
dopolnjenih strokovnih podlag, dodatna izhodišča pripravljavca
prostorskega akta ali če se ugotovi, da je to potrebno zaradi
okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev, geodetskih,
drugih podlag ter obveznosti v zvezi s financiranjem
Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec izbran s strani
Občine Piran, ki bo na podlagi teh izdelal OPPN v skladu z
zakonom in podzakonskimi akti.
Celotne stroške v zvezi z izdelavo OPPN, stroške v zvezi
s postopkom sprejemanja OPPN (uradne objave, prevod itd.)
ter program opremljanja krije Občina Piran. Občina Piran prav
tako krije stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta
(zahteve nosilcev urejanja prostora, dodatne preverbe zaradi
podanih pripomb na osnutek OPPN, idejne zasnove infrastrukture, arheologije, hidrogeoloških raziskav itd.).
4. Terminski plan za pripravo OPPN oziroma posameznih faz
Izdelava OPPN je načrtovana za leto 2018 in 2019. Podrobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prikazana s terminskim planom.
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske
roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je
potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in
morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz
oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.

FAZA
Sklep o začetku priprave OPPN
Prevod in objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu
Priprava osnutka
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic, pridobitev smernic
in pridobitev obvestila MKO za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje
vplivov na okolje
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
OPPN; objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način

NOSILEC
župan, UOP
župan, USZ
načrtovalec, UOP
načrtovalec pripravi vlogo,
posreduje UOP

ROK
december 2017
1 mesec
1 mesec
30 dni

načrtovalec
župan, UOP

2 meseca
7 dni pred pričetkom
javne razgrnitve
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Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN z
evidentiranjem vseh pripomb
Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne
obravnave
Prva obravnava na OS
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna seznanitev
lastnikov parcel na območju OPPN
Oblikovanje predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov
javnosti
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog OPPN
in opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti OPPN, v kolikor je
potrebna celovita presoja vplivov na okolje
Priprava usklajenega predloga OPPN
Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
Prevod in objava odloka v Uradnih objavah

Če se na podlagi obvestila MOP ugotovi, da je potrebno
izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje
celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega
zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo
na potek sprejemanja prostorskega akta.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja
Pobudnik OPPN je: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
Pripravljavec OPPN je: Občina Piran, Urad za okolje in
prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
Izdelovalec OPPN je: PROJEKTNA SKUPINA PROSTOR, urbanizem, projektiranje nizkih gradenj in krajinsko
načrtovanje d.o.o. Koper, Pristaniška ulica 12, 6000 Koper.
Pristojni nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova
cesta 61, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
6. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za infrastrukturo, DRSC, Območje Koper,
Ankaranska cesta 7 B, 6104 Koper;
9. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg
bratstva 1, 6330 Piran;
11. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12,
6000 Koper;
12. Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina
Kristana 1, 6310 Izola;
13. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper;
14. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. Arze 1/b, 6330 Piran;
15. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, 6000 Koper;
16. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9,
6000 Koper;
17. Petrol d.d., Šmarska cesta 5, 6000 Koper;
18. Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, za območje
lokalnih cest;
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1 mesec

OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt
pošlje tudi
19. Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje,
Sektorju za CPVO, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana,
ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno
pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi na svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan
po objavi.
Št. 3505-10/2017
Piran, 18. decembra 2017
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto il comma due dell’art. 57 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14
– Sentenza della Corte costituzionale, 14/15 – ZUUJFO e
61/17 – ZUreP-2 – in prosieguo: Legge), l’art. 29 della Legge
sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia n. 94/07 – Testo ufficiale consolidato-2, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza
della Corte costituzionale) e l’art. 17 dello Statuto del Comune
di Pirano (Gazzetta Ufficiale RS, n. 5/14 – Testo Consolidato
Ufficiale), il Sindaco del Comune di Pirano adotta la seguente

DELIBERAZIONE
d’avvio stesura del piano regolatore
particolareggiato comunale (PRPC)
per il “Cimitero di Vignole”
1. Valutazione dello stato di fatto e motivazioni per la
stesura del piano territoriale
L’attività cimiteriale è un servizio pubblico di rilevanza economica che deve essere fornito dal Comune o dalla collettività
locale. Nel Comune di Pirano risultano in questa funzione:
– il Cimitero civico di Pirano per le zone d’insediamento di
Pirano, Lucia, Strugnano, Parezzago, Sezza e in parte Sicciole;
– il Cimitero di Nova vas per l'area dell'abitato di Nova
vas;
– il Cimitero di Sv. Peter per l'area di Sv. Peter e in parte
per Sicciole e Dragogna;
– il Cimitero di Padna per l'area dell’abitato di Padna.
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Le capacità del cimitero urbano esistente a Pirano sono
quasi al completo e le possibilità di spazio non consentono la
sua espansione nell’ubicazione esistente. Le finalità del piano
regolatore particolareggiato comunale previsto per il cimitero di
Vignole (in seguito: PRPC) sono di costruire un nuovo cimitero
con tutte le infrastrutture di supporto e le sistemazioni che
possano sopperire per un periodo a lungo termine (almeno di
30 anni) alle esigenze di sepolture nel comune.
In base a studi preliminari e alle verifiche territoriali svolti
in passato l’ubicazione di Vignole è stata giudicata come la più
idonea, pertanto l’ubicazione menzionata del nuovo cimitero
comunale è già stabilita e prevista dal documento di pianificazione vigente.
In conformità alle richieste e/o esigenze presentate dai
responsabili della pianificazione territoriale sarà necessario
verificare e rielaborare l'intero concetto di assetto territoriale,
comprese tutte le infrastrutture di supporto e il traffico stazionario in modo da ottenere il miglior collocamento, funzionamento
e utilizzo del cimitero. A seconda dei risultati delle ricognizioni
a carattere scientifico il contenuto degli interventi è suscettibile
di ulteriori variazioni.
2. Area d’intervento
L'area in esame del previsto cimitero di Vignole si trova su
un altipiano del versante che si innalza sopra la valle di Lucia
in direzione di Vignole. Nella zona, allo stato attuale, ci sono
appezzamenti agricoli in parte coltivati e in parte incolti, che
insistono soprattutto sulle zone scoscese. Nell'area non ci sono
edifici residenziali a parte degli insediamenti individuali che si
trovano nelle aree vicine. Difatti, l'edificio più vicino si trova
a una distanza di 15 m dal confine dell'area regolamentata
della strada di accesso e almeno a circa 50 metri dall'area più
ristretta del cimitero.
L'area di regolamentazione del PRPC include:
– le superfici dell'area centrale del cimitero, tenendo conto
del perimetro dell'area la cui destinazione d’uso è prevista per
il cimitero;
– le superfici necessarie per la strada d’accesso, per i
parcheggi e per altre sistemazioni collaterali;
– le aree a margine necessarie per realizzare il previsto
assetto territoriale e inserire i nuovi elementi di pianificazione
territoriale nella situazione territoriale esistente.
L'area oggetto di regolamentazione del PRPC comprende
complessivamente circa 4,3 ettari di terreno, di cui 2,7 ettari
costituiscono l'area cimiteriale più ristretta mentre 1,6 ettari
serviranno per la strada d’accesso e il parcheggio.
Le particelle catastali, oggetto del PRPC:
Area della STRADA D’ACCESSO: 6239, 6240, 6241,
6242/1, 6242/2, 6243/1, 6243/2, 6244, 6249, 6518/1, 6518/2,
6519, 6538, 6543/1, 6544/1, 6544/2, 6545, 6546/1, 6546/2,
6547, 6556, 6564, 6563, 6562, 6569 / 3,6565, 6566/2, tutte
c.c. Portorose.
Area di PARCHEGGIO: 6516, 6517/1, 6517/2, 6517/3,
6518/1, 6518/2, 6518/3, 6547, tutte c.c. Portorose.
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Area del CIMITERO E STRUTTURE CIMITERIALI:
6511/3, 6511/4, 6511/5, 6513/1, 6513/2, 6514, 6515, 6516,
6517/1, 6517/3, 6546/1, 6546/2, 6547, 6548, 6549, 6550/1,
6550/2, 6551, 6552/1, 6552/3, 6552/4, 6558/1, 6558/2, 6559/1,
6559/2, 6557/1, 6557/2, 6557 / 3, 7742/10, 6545, 6565, tutte
c.c. Portorose.
Per quanto concerne la destinazione d’uso dei terreni,
nell’area di regolamentazione del PRPC insistono prevalentemente terreni edificabili – con destinazione d’uso di area
cimiteriale. In questa zona è prevista l'area centrale del cimitero. La parte restante dell'area regolamentata (corrispondente
all’area dell’accesso stradale e alla fascia di rispetto cimiteriale)
è costituita da terreni agricoli di prima categoria.
In fase di stesura, in base alla delibera di avvio della
predisposizione del documento, è definito l'ambito normativo
indicativo del PRPC, che può essere modificato nelle ulteriori
fasi di elaborazione del progetto di pianificazione territoriale se
ciò è condizionato dalle linee guida degli organi responsabili
di pianificazione territoriale, dai risultati di nuove o aggiornate
ricognizioni a carattere scientifico e/o a carattere normativo,
dalle premesse aggiuntive dell’estensore dell'atto territoriale o
se ciò è ritenuto opportuno in presenza di soluzioni ambientali
o funzionali più favorevoli.
3. Metodo d’ottenimento delle ricognizioni scientifiche, degli studi geodetici o di altra natura ed obblighi
riguardanti il finanziamento del progetto
Gli studi scientifici saranno eseguiti dall’elaboratore del
PRCP, selezionato da parte del promotore, il Comune di Pirano. L’elaboratore eseguirà il PRCP in linea con le leggi e con i
regolamenti di attuazione.
Sono a carico del Comune di Pirano i costi complessivi
dell’elaborazione del PRPC, ossia i costi relativi al procedimento di adozione del PRPC (pubblicazione sul foglio ufficiale,
traduzione, ecc.) e le opere di urbanizzazione. Il Comune di
Pirano si farà ugualmente carico dei costi che potrebbero insorgere dalla potenziale produzione di studi scientifici che si rendano necessari per la stesura del piano territoriale (richieste da
parte dei responsabili per la pianificazione territoriale, ricerche
aggiuntive in relazione ad osservazioni espresse sulla base del
PRPC, del progetto preliminare dell’ infrastruttura, degli scavi
archeologici, delle ricerche idrologiche, ecc.).
4. Cronoprogramma per l’inserimento di modifiche
del PRPC, ovvero per ogni singola fase
La predisposizione del PRPC è prevista per gli anni 2018
e 2019. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di approvazione del PRPC è indicata all'interno del cronoprogramma.
Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai termini di legge di minima, che devono essere rispettati. È tuttavia
necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del
Consiglio comunale e le eventuali necessità di coordinamento
con i singoli responsabili della pianificazione territoriale. Tutto
ciò potrebbe comportare lo slittamento di determinate fasi o
della data di approvazione finale del piano territoriale.

FASE
Delibera d’avvio stesura del PRPC
Traduzione e pubblicazione della delibera attraverso i mezzi d'informazione
ufficiali ed internet
Redazione della bozza
Invito ai responsabili della pianificazione territoriale in relazione
all’acquisizione delle direttive e ottenimento delle direttive e delle
informazioni da parte del Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente, relative
alla tutela ambientale e concernenti la necessità di esecuzione della
revisione completa di tutti gli effetti sull'ambiente
Analisi delle direttive ed integrazione della bozza del PRPC
Avviso pubblico dell'esposizione in libera visione e del dibattito pubblico della
bozza integrata del PRPC; pubblicazione su internet e secondo prassi locale

RESPONSABILI
Sindaco, UAT
Sindaco, Ufficio affari
generali
Progettista, UAT
Il progettista prepara
la domanda, l’UAT la
inoltra

SCADENZA
Dicembre 2017
1 mese

Progettista
Sindaco, UAT,

2 mesi
7 giorni prima dell’inizio
dell’esposizione
pubblica

1 mese
30 giorni
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Št.

Esposizione pubblica e dibattimento della bozza integrata del PRPC con la
rilevazione di tutte le osservazioni scritte
Presa di posizione in relazione alle proposte ed osservazioni presentate
all'esposizione pubblica e al dibattito pubblico
Prima lettura del Consiglio comunale
Pubblicazione, secondo prassi locale, delle posizioni in merito alle
osservazioni, informazione scritta ai proprietari delle particelle nella zona del
PRPC
Redazione della proposta di PRPC in osservanza delle posizioni relative alle
proposte ed osservazioni espresse dal pubblico
Acquisizione dei pareri da parte dei responsabili per la pianificazione
territoriale in merito alla proposta integrata del PRPC e dei pareri dei
ministeri competenti in merito alla compatibilità del PRPC, ove sia
necessaria una revisione completa degli effetti sull'ambiente
Stesura della proposta armonizzata del PRPC
Seconda lettura e adozione dell’atto da parte del Consiglio comunale
Pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale
Se in base alla comunicazione del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio si constata che è necessario elaborare una relazione sull’impatto ambientale, l’intero procedimento si protrarrà in ordine al relativo disposto di legge.
Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronoprogramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze,
eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad
influenzare l’approvazione dell’atto in questione.
5. Responsabili della pianificazione territoriale fornitori di direttive e pareri
Promotore del PRPC è: il Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.
Responsabile della predisposizione del PRPC è: il Comune di Pirano, Ufficio ambiente e territorio, Piazza Tartini 2,
6330 Pirano.
Elaboratore del PRPC: PROJEKTNA SKUPINA PROSTOR, urbanizem, projektiranje nizkih gradenj in krajinsko
načrtovanje d.o.o. Koper, Via del Porto 12, 6000 Koper-Capodistria.
Organi responsabili della pianificazione territoriale:
1. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
Direzione Territorio e Edilizia residenziale, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubiana;
2. Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e
dell’Alimentazione, Direzione Agricoltura, Dunajska cesta 22,
1000 Lubiana;
3. Ministero della Difesa, Direzione della Repubblica di
Slovenia per la protezione civile, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana;
4. Ministero della Difesa, Direzione di Logistica, Vojkova
cesta 61, 1000 Lubiana;
5. Ministero delle Infrastrutture, Direzione Traffico terrestre, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
6. DARS – Società per le autostrade nella Repubblica di
Slovenia, S.p.A., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
7. Ministero delle Infrastrutture, Direzione della Repubblica di Slovenia per le Infrastrutture, Tržaška cesta 19, 1000 Lubiana;
8. Ministero delle Infrastrutture, DRSC, Zona di Capodistria, Strada Ancarano 7B, 6104 Capodistria;
9. Ministero della Cultura, Maistrova 10, 1000 Lubiana;
10. Istituto per la tutela dei beni culturali, Unità territoriale
di Pirano, Piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano;
11. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
Direzione della Repubblica di Slovenia per la gestione delle
acque, Settore Mare Adriatico e Fiumi dell'Adriatico, Via del
Porto 12, 6000 Capodistria;
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Progettista, UAT,
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Progettista, UAT
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UAT, progettista

30 giorni

Progettista, UAT
Sindaco, Consiglio
comunale
UAG

1 mese
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1 mese

12. Istituto per la Protezione della Natura della Repubblica
di Slovenia, Unità territoriale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1,
6310 Isola;
13. Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 Maggio 13, 6000 Capodistria;
14. Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arse 1b,
6330 Pirano;
15. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribuzione
Capodistria, Via 15 Maggio 15, 6000 Capodistria;
16. Telekom Slovenije, UO Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
17. Petrol, d.d., Strada di Šmarje 5, 6000 Capodistria;
18. Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, per
il settore delle strade locali.
In conformità al quarto comma dell’art. 58 della Legge in
materia di pianificazione territoriale (ZPNačrt) il PRPC viene
inviato anche al
19. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
Direzione dell’Ambiente, Settore Impatto ambientale, Dunajska
cesta 47, 1000 Lubiana,
il quale stabilisce se per l’intervento pianificato è necessario
elaborare una relazione sull'impatto ambientale.
Se nel corso della predisposizione del PRPC verrà constatata la necessità di includere anche altri organi e i pareri
degli atri responsabili della pianificazione del territorio, gli stessi
saranno opportunamente inseriti nel rispettivo procedimento.
6. Pubblicazione della delibera d’avvio stesura
La delibera d’avvio stesura è pubblicata via internet e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 3505-10/2017
Pirano, 18 dicembre 2017
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

27.

Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega
dobra občinskega pomena

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 –
ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in
17. člena v zvezi s 102. členom Statuta Občine Piran (Uradni
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list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je
Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 5. decembra
2017 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Delu nepremičnine parc. št. 166/1, k.o. Piran, v izmeri
pribl. 45 m2, se odvzame status grajenega javnega dobra občinskega pomena.
2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.

28.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine
Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet
Občine Rečica ob Savinji na 22. seji dne 21. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Rečica ob Savinji
za leto 2019

3.
Občinska uprava Občine Piran bo na podlagi druge točke
tega sklepa v skladu z ZGO-1 izdala odločbo o ukinitvi statusa
grajenega javnega dobra občinskega pomena za nepremičnino
iz 1. člena tega sklepa po opravljeni parcelaciji.

1. SPLOŠNA DOLOČBA

Št. 478-120/2017
Piran, dne 5. decembra 2017
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 23 della Legge in materia edilizia (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 102/04 – Testo consolidato ufficiale 14/05 – corr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 – Sentenza della Corte costituzionale, 126/07, 108/09,
61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza della Corte costituzionale,
57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ e 66/17
– Sentenza della Corte costituzionale) e l’art. 17 e in riferimento
all’art. 102 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo consolidato
ufficiale 2) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella
25ª seduta ordinaria del 5 dicembre 2017, approva la seguente

DELIBERA
di sdemanializzazione
1.
Cessa lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza
comunale, della porzione dell'immobile contraddistinto con la
particella catastale n. 166/1 c.c. Pirano, avente la superficie di
circa 45 m2.
2.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3.
In virtù dell’art. 2 della presente delibera e in conformità
a quanto previsto dalla Legge in materia edilizia (ZGO-1), eseguita la lottizzazione, l’Amministrazione comunale del Comune
di Pirano procede all'emissione della decisione dichiarativa in
materia di cessazione dello status di bene demaniale artificiale
di rilevanza comunale, relativamente all’immobile, di cui al pt.
1. della presente delibera.
N. 478-120/2017
Pirano, 5 dicembre 2017
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji
za leto 2019

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Rečica ob Savinji za leto
2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
I.

70

71

72

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

2.125.626
1.899.602
1.582.924
1.445.439
86.585
50.800
100
316.678
127.998
1.800
1.700
3.100
182.080
0
0
0
0

Uradni list Republike Slovenije
73

74

II.
40

41

42
43

III.

IV.
75

V.
44

VI.

PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
226.024
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
226.024
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna in iz sredstev EU
0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.447.027
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
664.644
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
154.608
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
24.913
402 Izdatki za blago in storitve
453.421
403 Plačila domačih obresti
4.620
409 Rezerve
27.082
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
758.953
410 Subvencije
36.740
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
438.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
70.787
413 Drugi tekoči domači transferi
212.926
414 Tekoči transferi v tujino
0
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
990.430
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
990.430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430+431+432)
33.000
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi
23.000
432 Investicijski transferi
10.000
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–321.401
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽEV (750+751+752)
0
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
PREJETA – DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
457.234
50
ZADOLŽEVANJE
457.234
500 Domače zadolževanje
457.234
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
135.833
55
ODPLAČILA DOLGA
135.833
550 Odplačila domačega dolga
135.833
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
321.401
XI.
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
321.401
9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo
0
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, in tega odloka
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki: požarna taksa, prihodki od najemnin za
komunalno infrastrukturo, turistična taksa.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v meseca
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in o njegovi
realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
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razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb
lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva občine se v letu 2019 oblikuje v
višini 21.682 eurov.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
9. člen
Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva
med odhodki proračuna v višini 5.000 eurov. Sredstva splošne
proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

Uradni list Republike Slovenije
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina v proračunskem letu 2019 lahko zadolži
v višini 457.234 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji v letu 2019
ni predviden.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 150.000 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
v 2019 ne bodo izdajala poroštev.
14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2019 zadolži do višine 150.000 eurov.
15. člen
(začasno financiranje v letu 2019)
V obdobju začasnega financiranja Občine Rečica ob Savinji v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2017-14
Rečica ob Savinji, dne 21. decembra 2017
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 300 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
11. člen
(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, ki
ni vključeno v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki
ga je sprejel Občinski svet hkrati s proračunom občine za leto
2019 in katerega posamična vrednost je nižja od 2.000 EUR,
sprejme župan.

SEMIČ
29.

Pravilnik o podeljevanju nagrad in priznanj
športnikom Občine Semič

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 6. in
14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 –

Uradni list Republike Slovenije
UPB1 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 23. redni seji
dne 14. 12. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o podeljevanju nagrad in priznanj športnikom
Občine Semič
1. člen
Občina Semič podeljuje priznanje »Športnik/Športnica/
Športna ekipa leta Občine Semič« za najboljše dosežke na
področju športa, ki jih je v letu, za katerega se podeljuje priznanje, dosegel posameznik ali ekipa (dva ali več športnikov). Kot
obdobje »leto, za katerega se podeljuje priznanje« se upošteva
časovno obdobje druge polovice preteklega in prve polovice
tekočega leta.
2. člen
Izbrani športnik leta, športnica leta in športna ekipa leta
prejmejo priznanje Občine Semič. Grafična in/ali oblikovna
rešitev priznanj določita Občina Semič in Komisija za izbor in
oceno prijavljenih športnih programov Občine Semič (v nadaljevanju Komisija za izbor), kot podeljevalcev priznanja in
nagrade.
Razglasitev najboljših športnikov leta in podelitev priznanj
za tekoče leto se izvrši na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Semič.
3. člen
Priznanja, ki se lahko podelijo športnikom na osrednji
proslavi ob občinskem prazniku Občine Semič, so:
– Športnica leta Občine Semič,
– Športnik leta Občine Semič,
– Športna ekipa leta Občine Semič.
Priznanji »Športnica leta Občine Semič« in »Športnik
leta Občine Semič« prejmejo športniki oziroma športnice, ki
imajo naslov stalnega prebivališča v Občini Semič. Priznanje
»Športna ekipa leta Občine Semič« prejme ekipa, katerih ima
vsaj polovica tekmovalcev ekipe stalno prebivališče v Občini
Semič ali da športna ekipa tekmuje pod okriljem športnega
društva ali vzgojno-izobraževalnega zavoda s sedežem v
Občini Semič. Merila za izbor so navedena v 4. členu tega
pravilnika.
4. člen
Kandidati za priznanje »Športnica/Športnik/Športna ekipa
leta Občine Semič« morajo izpolnjevati enega od naslednjih
pogojev:
– uvrstitev na olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, paraolimpijske igre,
– uvrstitev na tekmovanju za svetovni pokal, evropski
pokal ali mladinskih olimpijskih igrah,
– uvrstitev na mladinskem svetovnem prvenstvu, mladinskem evropskem prvenstvu, uvrstitev do petnajstega mesta
na mednarodnem prvenstvu, turnirju ali tekmovanju, kjer so
sodelovali športniki najmanj osmih držav,
– uvrstitev do šestega mesta na državnem prvenstvu,
– nastop v državni reprezentanci,
– uvrstitev do tretjega mesta na regijskem (področnem)
tekmovanju,
– drug pomemben športni dosežek.
Prednost med predlaganimi kandidati imajo tisti, ki imajo
svoj najboljši rezultat uvrščen višje med pogoji navedenimi v
prvem odstavku tega člena. Če dva ali več kandidatov spadajo
v enako kategorijo med pogoji iz 4. člena, imajo prednost tisti,
ki so med pogoji zapisani prej (primer: rezultat na olimpijskih
igrah velja več, kakor na svetovnem prvenstvu; rezultat na
svetovnem prvenstvu velja več kot rezultat na evropskem prvenstvu …). Če sta dva kandidata popolnoma izenačena po
rezultatih se kot nadaljnje merilo za izbor upošteva kategorizacija športnika po merilih Olimpijskega komiteja. Če je tudi
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ta kategorija enaka, se kot dokončno merilo za izbor upošteva
glasovanje članov Komisije za izbor.
5. člen
Javni razpis za podelitev priznanja »Športnik leta Občine
Semič« objavi občinska uprava Občine Semič vsako leto najkasneje do konca meseca julija. Najava javnega razpisa se objavi
v lokalnih medijih, besedilo razpisa z razpisno dokumentacijo
pa na spletni strani Občine Semič www.semic.si. Obvestilo
o javnem razpisu se pošlje tudi vsem športnim društvom, ki
delujejo na območju Občine Semič.
6. člen
Kandidate za posamezna priznanja lahko predlagajo:
– izvajalci Letnega programa športa v Občini Semič,
– športna in ostala društva ter zveze društev, ki so registrirani po Zakonu o društvih in delujejo v Občini Semič oziroma v
sklopu katerih trenirajo in tekmujejo posamezni športniki, kateri
so občani Občine Semič,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in ostali javni
zavodi, ki delujejo v Občini Semič,
– občani Občine Semič.
Rok za oddajo pisnih predlogov kandidatov za priznanja
je 30 dni od dneva objave javnega razpisa.
Pisni predlogi se oddajajo na predpisanih obrazcih in
morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu, podrobno
utemeljitev in dokumentacijo o doseženih športnih rezultatih ter
ne smejo biti v nobenem primeru zavajajoči do predlaganega
kandidata ali v primerjavi do drugih športnikov. Zavajajoči predlogi so lahko osnova za izključitev predlaganega kandidata iz
sodelovanja pri izboru za podelitev priznanj.
Pisni predlogi se lahko pošljejo po redni pošti na naslov
Občine Semič ali po elektronski pošti na elektronski naslov
Občine Semič. Točni naslovi se objavijo na javnem razpisu.
Vsako društvo ali klub lahko predlaga enega ali več kandidatov za posamezno priznanje.
Za priznanja Športnica leta Občine Semič, Športnik leta
Občine Semič in Športna ekipa leta Občine Semič se izmed
vseh predlogov lahko izbere po en prejemnik iz vsake kategorije priznanj.
7. člen
O podelitvi priznanja »Športnik leta Občine Semič« odloča
Komisija za izbor. Član komisije, ki je kandidat za priznanja, ne
more sodelovati na sejah, na katerih se obravnavajo predlogi
za ta priznanja. Mandat Komisije za izbor je enak mandatu
župana Občine Semič. Stroški za delo komisije bremenijo
proračun Občine Semič.
8. člen
Komisija za izbor izbere dobitnike priznanja »Športnik
leta Občine Semič« na podlagi prispelih pisnih predlogov
in druge razpoložljive dokumentacije z večino glasov vseh
članov. V primeru enakega števila glasov pri glasovanju je
odločujoč glas predsednika Komisije za izbor. Zapisnik seje
komisije, na kateri so izbrali dobitnike priznanja »Športnik
leta Občine Semič«, prejmejo v vednost vsi predlagatelji kandidatov, občinska uprava Občine Semič in se hkrati objavi na
spletni strani občine.
9. člen
Če Komisija za izbor ugotovi, da v posameznem letu ni
ustreznih kandidatov za podelitev posameznih priznanj »Športnik leta Občine Semič«, se priznanje ne podeli.
10. člen
Sredstva za priznanja »Športnik leta Občine Semič« in
stroške prireditve zagotovi Občina Semič v skladu s sprejetim proračunom. Lokacija prireditve je po izboru Občine
Semič.
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11. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški
spol se uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2017-2
Semič, dne 14. decembra 2017
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

30.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
čistilnih naprav v Občini Semič

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US), 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in 14. člena Statuta
Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski
svet Občine Semič na 23. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev
za sofinanciranje nakupa
in vgradnje malih čistilnih naprav
v Občini Semič
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav
v Občini Semič (Uradni list RS, št. 30/12, 36/14), se 8. člen
spremeni tako, da se na novo glasi:
»8. člen
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele
vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja,
najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.
Komisija pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku
30 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev.
Upravičencem, ki so podali popolno vlogo in se jim zaradi
porabe razpoložljivih sredstev v tekočem proračunskem letu
s sklepom dodeljena sredstva ne more izplačati, se jim le-ta
izplačajo po sprejetju proračuna za naslednje leto. Občina
mora v proračunu, poleg za javni razpis predvidenih sredstev
za tekoče leto, zagotoviti še dodeljena, vendar neizplačana
sredstva iz predhodnega proračunskega obdobja.«
2. člen
Ostali členi pravilnika ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2012-8
Semič, dne 14. decembra 2017
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
31.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi
nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo
individualnih kanalizacijskih priključkov
na javno kanalizacijo v Občini Semič

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US), 22. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine
Semič na 23. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o dodelitvi
nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo
individualnih kanalizacijskih priključkov
na javno kanalizacijo v Občini Semič
1. člen
V Pravilniku o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za
izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič (Uradni list RS, št. 48/13), se 9. člen
spremeni tako, da se na novo glasi:
»9. člen
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele
vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja,
najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.
Komisija pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku
30 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev.
Upravičencem, ki so podali popolno vlogo in se jim zaradi
porabe razpoložljivih sredstev v tekočem proračunskem letu
s sklepom dodeljena sredstva ne more izplačati, se jim le-ta
izplačajo po sprejetju proračuna za naslednje leto. Občina
mora v proračunu, poleg za javni razpis predvidenih sredstev
za tekoče leto, zagotoviti še dodeljena vendar neizplačana
sredstva iz predhodnega proračunskega obdobja.«
2. člen
Ostali členi pravilnika ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2013-4
Semič, dne 14. decembra 2017
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

ŠTORE
32.

Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16
– ZIPRS1718, ZIPRS1819) in 16. člena Statuta Občine Štore

Uradni list Republike Slovenije

Št.

(Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je Občinski svet Občine Štore
na 19. redni seji dne 12. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Štore za leto 2019

3.919.212

40

TEKOČI ODHODKI

1.483.750

402 Izdatki za blago in storitve

41

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
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v eurih
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

791.401

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

113.080

413 Drugi tekoči domači transferi

194.922

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.328.459

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.328.459

INVESTICIJSKI TRANSFERI

7.600

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

7.600

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

0

3.074.995

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

DAVČNI PRIHODKI

2.727.067

IV.

700 Davki na dohodek in dobiček

2.351.912

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

706 Drugi davki

294.174
74.458
6.523

NEDAVČNI PRIHODKI

347.928

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

249.764

711 Takse in pristojbine

2.492

712 Globe in druge denarne kazni

6.974

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

10.445

714 Drugi nedavčni prihodki

78.253

KAPITALSKI PRIHODKI

551.998

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

287.200

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
730 Prejete donacije iz domačih virov

0
0

TRANSFERNI PRIHODKI

323.490

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

137.490

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

64.037

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

64.037

440 Dana posojila

64.037

264.798
0

186.000
0

31.271

V.

0

PREJETE DONACIJE
731 Prejete donacije iz tujine

78

0

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

3.950.483

704 Domači davki na blago in storitve

74

40.278
1.099.403

III.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

703 Davki na premoženje

73

TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42

Proračun
za leto 2019

15.194

410 Subvencije

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

72

1.045.869

409 Rezerve

2. člen

71

54.057

403 Plačila domačih obresti

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

70

328.352

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

(vsebina odloka)

I.

0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

S ten odlokom se za Občino Štore za leto 2019 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
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II.

1. člen

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod konto

Stran

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

1. SPLOŠNA DOLOČBA

A.
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VI.

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

–64.037

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

38.194

50

ZADOLŽEVANJE

38.194

500 Domače zadolževanje

38.194

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

59.660

55

59.660

ODPLAČILA DOLGA

Stran
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Št.
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550 Odplačila domačega dolga

59.660

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +

–54.232

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–21.466

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–31.271

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
54.300
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi in podlagi tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih
sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
3. požarna taksa,
4. lastna sredstva krajevne skupnosti, ki se uporabljajo
za namene, določene v finančnem načrtu krajevne skupnosti,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja,
6. donacija,
7. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
8. koncesijske dajatve od upravljanja pokopališča, lovstva
in izkoriščanja gozdov,
9. komunalni prispevek,
10. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za
leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in
njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte,
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2020 40 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih
pomoč in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v načrtu razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se
projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti
odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primerih ožjih delov občin svet ali predsednik sveta,
če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost
projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča
o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in
o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini
35.278 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 400 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine
v skladu z zakonom, ki ureja finance. Občinam se sredstva v
višini 2 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki
odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Občina Štore lahko na podlagi zgoraj navedenega za izvrševanje
proračuna Občine Štore za leto 2019 najeme brezobrestni kredit iz državnega proračuna v višini 38.194 EUR za investicije,
predvidene v proračunu.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občine) se
lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine
0 EUR in izdajo poroštva do skupne višine 0 EUR.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem začetka veljavnosti Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.
Št. 410-0026/2017-3
Štore, dne 12. decembra 2017
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.
Št. 1

Št.
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Stran
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TRŽIČ
33.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje enote urejanja prostora
z oznako LEŠ 03

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A
108/09, ZUPUDPP – 80/10, ZKZ-C 43/11, ZPNačrt-B 57/12,
ZUPUDPP-A 57/12 in ZPNačrt-C 109/12, Odločba US 76/14,
ZUUJFO 14/15 in 61/17 – ZUreP-2) ter 10. in 30. člena Statuta
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet
Občine Tržič na 28. seji dne 14. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje enote urejanja prostora
z oznako LEŠ 03
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 35/16, 74/16) se sprejme Občinski podrobni
prostorski načrt za območje enote urejanja prostora z oznako
LEŠ 03 (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(namen OPPN)
Namen OPPN je določitev podrobnih pogojev za gradnjo sedmih stanovanjskih stavb, postavitev nezahtevnih in
enostavnih objektov, ureditev obstoječe dostopne javne poti,
gradnjo komunalne infrastrukture in vseh pripadajočih ureditev,
ki služijo gradnji.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje urejanja se nahaja v naselju Leše v Občini Tržič.
(2) Meja območja OPPN izhaja iz Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič.
(3) Območje urejanja obsega zemljišča naslednjih parcel:
763/8, 763/7, 763/6, 763/5, 763/4, 763/3, 764 in 856/1-del, vse
k.o. Leše in je veliko cca 0,7 ha.
(4) Izven območja OPPN segajo ureditve prometnih površin in obcestnega prostora, odvajanja in čiščenja odpadnih
in padavinskih voda, ureditve vodovodnega omrežja, elektroenergetske infrastrukture in telekomunikacijske infrastrukture.
4. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del, ki obsega
naslednje načrte:

Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju – PNRP
Št. 2 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju – GJI
Št. 3 Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
Št. 4 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
Št. 5 Zazidalna oziroma ureditvena situacija
Št. 5.1 Prerezi
Št. 6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
ter grajeno javno dobro
Št. 7 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
Št. 8 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno
z varstvom pred požarom
Št. 9 Načrt parcelacije
(2) Grafični prikazi so izdelani na geodetskem načrtu (v nadaljevanju: GN) izdelanem v merilu 1:500.

M = 1:2000
M = 1:2000
M = 1:1000
M = 1:1000
M = 1:500
M = 1:500
M = 1:500
M = 1:2000
M = 1:1000
M = 1:500

Stran
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5. člen
(obvezne priloge OPPN)
OPPN ima naslednje obvezne priloge:
1. izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPPN,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost,
7. odločba, iz katere je razvidno, da okoljsko poročilo ni
potrebno.
6. člen
(uporabljeni izrazi in pojmi)
V tem OPPN uporabljeni izrazi in pojmi so povzeti iz
veljavnih predpisov s področja prostorskega načrtovanja in
graditve objektov, ter Občinskega prostorskega načrta Občine
Tržič in Kataloga pomožnih objektov Občine Tržič.
II. DOLOČBE PROSTORSKE UREDITVE
1. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje Z OPPN
7. člen
(opis prostorske ureditve)
(1) Načrtuje se gradnja sedmih stanovanjskih stavb ter
ureditev obstoječe dostopne javne poti.
(2) Z OPPN se ob upoštevanju nadrejenih aktov podrobneje določi arhitekturne, krajinsko arhitekturne in oblikovalske
rešitve prostorskih ureditev. Nova stanovanjska gradnja se
komunalno opremi tako, da se priključuje na obstoječo gospodarsko infrastrukturo. Uredi se dostop in navezava na javno
prometno omrežje občine.
(3) S podrobnim načrtom se v omenjenem območju ustvari kakovostno bivalno okolje, pri čemer se varuje okolje, ohranja naravo, varuje naravne vire, ohranja krajevno tipologijo
in prepoznavno podobo naselja, ter zagotavlja varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in obrambo.
8. člen
(vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe
prostora znotraj območja OPPN)
Nadrejeni akt znotraj območja OPPN označuje podrobno
namensko rabo: Stanovanjske površine (SS).
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev
s sosednjimi območji
9. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
Načrtovana gradnja predstavlja manjše območje, namenjeno bivanju v severovzhodnem delu vasi Leše. Na jugu
območje omejuje struga Hudega Grabna z obvodno vegetacijo, na zahodu se predvidena pozidava priključi k obstoječem
naselju Leše preko obstoječe javne poti, na severu pa se območje zaključi s travniki. Predvidena gradnja ne bo negativno
vplivala na sosednja območja kmetijskih zemljišč (K) in gozdnih
zemljišč (G).
2.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin
10. člen
(dopustne vrste objektov in ureditev glede na namen)
Dopustne so naslednje vrste objektov in ureditev glede
na namen:
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– enostanovanjske stavbe, z dopolnilnimi dejavnostmi,
pri čemer mora imeti stavba več kot polovico prostora namenjenega stanovanju,
– objekti, vodi in naprave infrastrukturnih omrežij,
– garaža, drvarnica,
– lopa, uta, nadstrešek, senčnica, letna kuhinja, savna,
zimski vrt,
– varovalna ograja in sosedska ograja,
– podporni zid,
– mala komunalna čistilna naprava,
– nepretočna greznica,
– rezervoar,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja,
– parkirišče,
– pomožni komunalni objekti,
– objekti za spremljanje stanja okolja ter
– sadovnjaki, vrtovi in zelenjavni vrtovi.
11. člen
(dopustne vrste gradenj in ureditev)
Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj
in ureditev:
– rušitve in odstranitev objektov,
– gradnja novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije in vzdrževalna dela,
– spremembe namembnosti,
– gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih
(pomožnih) objektov,
– ureditve sadovnjakov, vrtov in zelenjavnih vrtov.
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
12. člen
(vrste, tipologija in oblikovanje objektov)
(1) Stavbe: Načrtuje se gradnja sedmih enostanovanjskih
stavb za namen bivanja in spremljevalnih dejavnosti. V posamezni stavbi je dopustna ureditev ene stanovanjske enote. Za
spremljevalne dejavnosti velja:
– obseg dejavnosti je dopusten kot delo na domu brez
prekomernih vplivov na stanovanjsko okolje,
– število zaposlenih, ne pogojuje dodatnih parkirišč,
– dejavnost se odvija v zaprtih prostorih,
– dejavnost ne potrebuje parkirnih površin za tovorna
vozila, gradbene stroje in zunanjih skladiščnih prostorov,
– dejavnost ne povzroča čezmerne obremenitve s hrupom.
(2) Tlorisna površina in gabariti: Stanovanjska stavba bo
tlorisnih dimenzij 6,30 m x 9,00 m. Odstopanja tlorisa so ob
upoštevanju določil tega odloka dopustna do +25 %. Tloris se
lahko v okviru max. gabaritov presega z balkoni, ki so iz gabarita stavbe zamaknjeni do 1,60 m. Kljub odstopanju se ohranja
razmerje stranic osnovnega gabarita stavbe min. 1:1,4. Višinski
gabarit stavb je lahko največ K+P+1+M, klet mora biti v celoti
vkopana, kolenčni zid pa je lahko visok do največ 0,40 m. Tloris
kleti je lahko manjši od nadzemnega dela objekta. Dopustna je
medetažna gradnja.
(3) Oblikovanje: Prepovedani so neznačilni arhitekturni
elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, večkotni
ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Ograje balkonov ali
gankov morajo biti izvedene v lesenem opažu. Fasadne odprtine naj bodo razporejene osno v enotnem rastru polno/prazno.
(4) Materiali in barve: Objekti so lahko grajeni klasično ali
montažno, dopustna je tudi uporaba naravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo). Fasade objekta morajo biti bele
ali v svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; živobarvne fasade niso dovoljene. Za fasade je dopustno uporabiti
tudi omet, oblogo iz naravnega kamna in vertikalno položen les.
Vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno.
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(5) Strehe:
– Strehe na objektu morajo biti simetrične dvokapnice,
naklona 38º–45º, s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico
objekta. Sleme mora potekati vzporedno s plastnicami.
– Dopustno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pultnimi frčadami. Možna je izvedba čopov v matični
strešini.
– Strešna kritina naj bo nesvetleča v svetlejših sivih tonih.
(6) Podporni zidovi: Gradnja podpornega zidu, višjega od
1,2 m, je dovoljena zaradi geotehničnih ali hidroloških zahtev
terena in se izvede pod pogoji, ki izhajajo iz geotehničnega
poročila in geološko in hidrološkega elaborata.
13. člen
(oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni
skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe oziroma
skladno z usmeritvami iz Kataloga pomožnih objektov Občine
Tržič. Kot prizidki na fasadah morajo biti nezahtevni in enostavni objekti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta
podaljša ali nadaljuje preko nezahtevnega ali enostavnega v
istem naklonu, kot ga ima osnovna streha.
(2) Oblikovanje ograj: Dopustne so žive meje rastlinskih
vrst: zimzelena kalina (Ligustrum vulgare), rumeni dren (Cornus mas), navadni gaber (Carpinus betulus), navadna trdoleska (Euonymus europaeus) in navadni šipek (Rosa canina),
leseni plotovi, vereje in lese, ali kombinacija žive meje z leso.
V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni
cesti. Višine ograj ne smejo presegati 1.20 m.
(3) Oblikovanje podpornih zidov: Podporni zidovi naj bodo
izvedeni v naklonu do višine max. 1,2 m, kamniti ali z izgledom
kamnitih podpornih zidov in ozelenjeni. Višje oporne zidove je
potrebno izvesti v kaskadah.
14. člen
(lega objektov na zemljišču)
(1) Nove stanovanjske stavbe (nad terenom fasadni plašč
in pod terenom zunanji rob objekta) se od parcelnih meja
odmakne toliko, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele namenjene
gradnji.
(2) Lega enostanovanjskih stavb mora slediti gradbeni
meji 1. To je črta določena v grafičnem prikazu (lista 5 in 9), ki
označuje skrajno mejo, do katere lahko seže enostanovanjska
stavba (nad terenom fasadni plašč in pod terenom zunanji
rob objekta) na parceli, namenjeni gradnji (nasproti javnim ali
sosednjim zemljiškim parcelam). Nove stavbe ne smejo segati
preko gradbene meje. Gradbena meja je določena:
– 5,00 m od roba cestnega sveta in
– 4,00 m od meje sosednjih zemljišč, namenjenih gradnji,
oziroma 2,5 m s soglasjem lastnika sosednje parcele, namenjene gradnji.
Smer slemena: Enostanovanjske stavbe se umešča tako,
da je daljša stranica vzporedna s plastnicami, kot kaže grafični
prikaz št. 5: Zazidalna oziroma ureditvena situacija, in št. 9:
Načrt parcelacije.
Kota pritličja se z višinsko koto določi glede na konfiguracijo terena v fazi projektiranja.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti:
– Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje
sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 3 m, manjši odmik je
mogoč le s soglasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne
manjši od 2,5 m.
– Odmiki ograj:
– Odmik ograje od sosednje parcele je minimalno
0,50 m. Med parcelami, namenjenimi gradnji, je ograja
lahko postavljena tudi na parcelno mejo.
– Odmik ograj od zemljišč javnih cest je najmanj
1,00 m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim
odmikom.
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– Odmik podpornih zidov:
– Podporni zidovi morajo biti od sosednjega zemljišča odmaknjeni najmanj 0,50 m. Med parcelami, namenjenimi gradnji,
so lahko zgrajeni tudi na parcelno mejo.
– Odmik podpornih zidov od zemljišč javnih cest je najmanj 1,00 m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim
odmikom.
15. člen
(odprte in zelene površine)
(1) Odprte in zelene površine so načrtovane, kot kaže
grafični del (list 5), in sicer:
– območje, kjer je gradnja dopustna – parcela namenjena
gradnji in
– območje, kjer gradnja ni dopustna – del zemljiške parcele, kjer je dopustna kmetijska raba, kot so: njive, travniki,
sadovnjaki, zelenjavni vrtovi.
(2) Terase ob enostanovanjskih stavbah so shematsko
prikazane v grafičnem delu. Glede na konfiguracijo terena in
stavbo se terase locirajo in urejajo skladno s potrebami lastnika
posameznega zemljišča.
(3) Višinske razlike: Pri urejanju okolice objektov se upošteva obstoječa konfiguracija terena. Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje in zasipavanje) se
izvaja tako, da se ohranijo lastnosti terena. Višinske razlike
na zemljišču se urejajo s travnatimi brežinami. V primerih, ko
drugačna zavarovanja brežin niso mogoča, je dopustna gradnja podpornih zidov skladno s predpisanim oblikovanjem iz
tega odloka. Kota urejenega terena na parcelni meji mora biti
prilagojena sosednjemu zemljišču.
(4) Materiali: Uporabljajo se naravni materiali (kamen,
les, rastline). Uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov
ni dopustna.
(5) Zasaditev:
– Na območju OPPN se ohranja in obnavlja visokodebelne sadovnjake.
– Pri novih zasaditvah se prednostno sadi visokodebelne
sorte sadnega drevja.
– Ob stanovanjskih objektih mora biti na zelenih površinah
posajeno vsaj eno visokodebelno sadno drevo.
– Sajenje invazivnih rastlinskih vrst ni dopustno.
– Rastline se sadijo tako, da ne ovirajo dostopa do javne
infrastrukture.
(6) Pri urejanju okolice objektov mora izvajalec gradbenih
del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe, odstraniti začasne
objekte, naprave in gradbeni material ter urediti okolico.
16. člen
(pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin
za mirujoči promet)
(1) Parkirne površine se predvidijo v garaži oziroma znotraj dvorišča pripadajoče parcele, namenjene gradnji.
(2) Za posamezni objekt (enostanovanjska stavba z garažo) se zahteva najmanj 2 PM/stanovanje.
17. člen
(parcela namenjena gradnji)
(1) Parcela namenjena gradnji je zemljišče, sestavljeno
iz ene zemljiške parcele, na katerem je predviden objekt in na
katerem so urejene površine, ki služijo temu objektu.
(2) Velikost in oblika parcel namenjenih gradnji je razvidna iz grafičnega dela OPPN in do določitve dokončnih mej
informativno obsega:
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
615 m2 608 m2 610 m2 608 m2 590 m2 604 m2 495 m2
(3) Parcela se na terenu določi ob upoštevanju kakovosti
obstoječih podatkov in v okviru dopustnih odstopanj, ki jih določajo predpisi s področja evidentiranja nepremičnin.
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(4) Posestne meje parcele namenjene gradnji morajo biti
urejene pred izdajo gradbenega dovoljenja.
(5) V kolikor bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih
kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške pri pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno
stanje.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
18. člen
(opremljenost z gospodarsko infrastrukturo)
V območju OPPN se načrtujejo naslednji infrastrukturni
objekti in grajeno javno dobro:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– elektroenergetsko omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje oziroma omrežje zvez,
– kanalizacijsko omrežje.
19. člen
(prometne površine in obcestni prostor)
(1) Območje OPPN leži ob obstoječi dostopni javni poti
(t.i. stara cesta Leše–Tržič), ki se navezuje na lokalno cesto
Brezje–Leše; odsek št. 348071. Predvidene gradnje se navezujejo neposredno na urejeno obstoječo dostopno javno pot.
(2) Obstoječa dostopna javna pot se uredi tako, da cesta
doseže karakteristični profil:
Vozišče
2x2,00 m
4,00
Bankina
2x0,75 m
1,50
Skupaj cestišče
5,50
V fazi projektiranja se za namen ureditve obstoječe dostopne javne poti geotehnično preveri zemljišče, višinsko preveri niveleto, določi potrebne elemente ceste, kot so: širina,
vzdolžni in prečni naklon, prometna ureditev, odvodnjavanje in
predvidi zaščitne in varnostne ukrepe, kot so: varnostna ograja
in podporni zid. Pred začetkom del si mora investitor pridobiti
projektno dokumentacijo PGD/PZI za ureditev dostopne obstoječe javne poti in skupinskega priključka in jo predložiti v
potrditev Občini Tržič. Urejena obstoječa dostopna javna pot
mora še naprej omogočati gospodarjenje z gozdom.
(3) Obstoječa dostopna javna pot leži južno od gradbene
meje 2. To je črta, določena v grafičnem prikazu (lista 5 in 9),
ki označuje skrajno mejo, do katere lahko seže objekt (cesta)
in vodi po severozahodnem robu obstoječe ceste oziroma po
severozahodni meji parcele št. 856/1 k.o. Leše.
Višinska kota ceste se glede na konfiguracijo terena določi v fazi projektiranja.
(4) Obračališče se zagotovi na parceli št. 764 k.o. Leše in
je shematsko prikazano v grafičnem delu. Skladno s tehničnimi
predpisi se projektira in izvede na način, ki zagotovi ustrezne
elemente obračališča, kot so: obračalni radiji, širina in prečni
skloni, tako da se omogoči dostop in obračanje tovornih, intervencijskih in komunalnih vozil.
(5) Obstoječa dostopna javna pot se izvede na način in
pod pogoji, ki izhajajo iz Geotehničnega poročila o pogojih gradnje stanovanjskih objektov območja OPPN S2 Leše, Občina
Tržič, INI, d.o.o., Ljubljana, 16. 6. 2014, Geološko in hidrološkega elaborata za območje OPPN S2 Leše v Lešah, Občina Tržič,
Geotrias, družba za geološki inženiring, d.o.o., julij 2016, dop.
julij 2017, dop. oktober 2017 in Idejne zasnove (IDZ), Ukrepi
stabilizacije terena nad območjem urejanja prostora z oznako
LEŠ 03, 0. Vodilna mapa in 8. Načrt izkopov in osnovne podgradnje, št. projekt.: GT – 200/17, Geotrias, družba za geološki
inženiring, d.o.o., julij 2017, dop. oktober 2017 (v nadaljevanju:
strokovne podlage s področja geologije in hidrologije).
(6) Obcestni prostor: Potrebne širitve obstoječe poti se izvedejo v smeri proti jugu – na zemljišča investitorjev. V obcestni
prostor severno od ceste ni dopustno posegati.
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(7) Uvozi: Uvozi na parcele, namenjene gradnji, so shematsko prikazani v grafičnem delu. Glede na konfiguracijo
terena se uvozi locirajo in urejajo skladno s potrebami lastnika
posameznega zemljišča. Dopustna je tudi gradnja in ureditev
enega uvoza za dve stavbi.
(8) Predvidena rekonstrukcija in razširitev cestnega priključka na lokalno cesto poteka izven območja OPPN še po
parceli št. 856/2, 758/3 in 758/2 k.o. Leše.
20. člen
(odvodnjavanje padavinskih voda)
(1) Odvodnjavanje ceste: V sklopu ureditve obstoječe
dostopne javne poti se uredi odvodnjavanje zaledne in površinske vode, vkopne brežine in odvodnjavanje cestnega telesa na
način in pod pogoji, kot izhajajo iz strokovnih podlag s področja
geologije in hidrologije. Na ustrezna mesta se locirajo cestni
požiralniki; le-ti odvajajo meteorno vodo v kanal meteorne kanalizacije, ki je locirana pod voziščem ceste. Nadalje se vode
preko propusta pod cesto in vtočnega jaška meteornih vod s
peskolovom po robu območja OPPN speljejo v potok, lahko
kot odprta struga. Odvodnjavanje dostopne javne poti mora
biti urejeno tako, da ne bo prizadeto odvodnjavanje občinske
lokalne ceste.
(2) Odvodnjavanje individualnih cestnih priključkov oziroma uvozov in hkrati vseh utrjenih površin z območja ureditev
je potrebno urediti tako, da ne bo prizadeto odvodnjavanje
obstoječe dostopne javne poti in odvodnjavanje občinske lokalne ceste.
(3) Odtok iz utrjenih in parkirnih površin se uredi tako, da
ne bo prihajalo do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v
podtalje in vode.
(4) Padavinske vode s povoznih površin se preko lovilca
olj odvaja na zemljišču investitorja in preko zbirnega kanala
spelje v potok. V kolikor dopuščajo hidrogeološke razmere, naj
se padavinske vode prioritetno ponikajo.
(5) Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode se odvajajo oziroma ponikajo ne da bi prišlo do erodiranja, zamakanja
ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali
objektih vodne infrastrukture. Večje količine vode ni dopustno
spuščati na okoliški teren, da ne bi povzročile erozije ali destabilizirale zemljin.
(6) Odvajanje padavinskih voda, iztoka iz malih komunalnih čistilnih naprav in pobočnih zalednih izvirskih voda v
naravne odvodnike – struge vodotokov, se predvidi na način,
ki zmanjša hipni odtok voda z urbaniziranih površin; predvidi
se zadrževanje voda pred iztokom v naravne površinske odvodnike. Iztok oziroma zadrževanje se ustrezno dimenzionirano
glede na prevodno sposobnost vodotoka – recipienta dolvodno, na način, ki ne poslabša odtočne, poplavne in erozijske
razmere dolvodno izpusta. Pri izteku v površinski odvodnik,
iztočni objekt ne sega v pretočni profil vodotoka, oblikuje se
v naklonu brežine; po potrebi se predvidi vgradnjo povratne
zaklopke. V območju iztoka se predvidi ustrezno protierozijsko
zaščito struge.
(7) Vse rešitve in ukrepe za ureditev sistema odvodnjavanja pobočnih zalednih izvirskih voda se ustrezno dimenzonira,
glede na pričakovane vodne količine, terminsko predvidi in
izvede pred začetkom urejanja ureditvenega območja. Odvodnjavanje zalednih izvirskih voda je dopustno urejati v odprtih
strugah.
(8) Kaptaža meteorne vode iz močil: Na močilih se skladno z Idejno zasnovo Ukrepi stabilizacije terena nad območjem urejanja z oznako LEŠ3, Geotrias, julij 2017, dop. oktober 2017, izvede kaptaža meteorne vode z lovilnim objektom
2x2 m. Uredi se dotok vode in iztok v cevni prepust pod cesto.
Cevni prepust se uredi s cevjo premera 40 cm, ki se naveže
na obstoječ cevni prepust enakega premera. Na dolvodni strani
močila 2 se uredi vtok v prefabricirane hudourniške kanalete.
Iztok vode v območju potoka se uredi s kamenjem v betonu.
(9) Pri izvedbi del naj bo prisoten geolog, ki z vpisovanjem
v gradbeni dnevnik na podlagi ocene določi morebitne dodatne
ukrepe.
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21. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih voda)
(1) Odpadne vode: Za odvod komunalne odpadne vode iz
objektov se predvidijo individualne male čistilne naprave (MČN)
znotraj pripadajoče parcele namenjene gradnji; le-te so lahko
locirane do maksimalno 30,00 m od obstoječe dostopne javne
poti. Prav tako mora biti dostopen iztok očiščene odpadne vode
iz MKČN. Lokacija MČN je informativno prikazana v grafičnem
delu OPPN (list 6). Dopustna je gradnja skupne čistilne naprave s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem.
(2) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še
po parcelah št. 765 in 914 k.o. Leše.
22. člen
(oskrba s pitno vodo)
(1) Skladno s tehničnimi predpisi se predvidi izgradnja
vodovoda ustreznih dimenzij od t.i. starega, opuščenega zajetja Leše na parceli št. 769/1 k.o. Leše do območja urejanja
pod urejeno obstoječo dostopno javno pot. Ob soglasju Vodne
skupnosti Leše je dopustna tudi druga tehnična rešitev ali navezava na obstoječi vodovod.
(2) Za vsako stanovanjsko hišo se predvidi en samostojen vodovodni priključek. Lokacija vodovodnih jaškov oziroma
vstopa priključne cevi se predvidi v sklopu uvoza na parcelo,
namenjeno gradnji. Vsakemu porabniku se zagotovi možnost
individualnega merilnega mesta.
(3) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še
po parceli št. 769/1 k.o. Leše.
23. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za napajanje novih porabnikov na obravnavanem
območju je potrebno zgraditi nov NN izvod iz obstoječe TP
965 Leše Jambor. NN omrežje se gradi s podzemnimi kabli do
priključno merilnih omaric lociranih na parcelnih mejah, ki so
dostopne z javnih površin.
(2) Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov. Kjer se bodo gradbeni
posegi izvajali v območju tras obstoječih elektroenergetskih
vodov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov oziroma predvideti njihovo zaščito v
skladu z veljavnimi predpisi. Pri vseh gradbenih delih v bližini
elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor s strani
distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska.
(3) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še
po parcelah št. 856/2, 769/28, 769/2, 769/11 in 855/2 k.o. Leše.
24. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Stanovanjske stavbe znotraj območja OPPN se lahko
priključujejo na telekomunikacijsko kabelsko omrežje Telekoma
Slovenije d.d. Priključna točka je obstoječi telekomunikacijski
drog v bližini hiše Leše 3 na lokaciji x: +443211 in y: +134897.
(2) Za priklop objektov na javno telekomunikacijsko
omrežje Telekoma Slovenije se izdela projekt telekomunikacijskega omrežja (mapa 6) v skladu s predvideno dejavnostjo
in potrebami.
(3) Po zemljiščih območja potekajo obstoječe telekomunikacijske naprave Telekoma Slovenije d.d. (KKO), ki jih je pred
pričetkom del potrebno označiti, prestaviti in ustrezno zaščititi.
(4) Investitorji predvidenih objektov morajo za vključitev
objektov na javno telekomunikacijsko omrežje omogočiti Telekomu Slovenije d.d. izvedbo telekomunikacijskega omrežja
po izdelani dokumentaciji, izdati soglasja za prekop tangiranih
zemljišč in podpisati pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice
na tangiranih parcelah.
(5) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih
telekomunikacijskih naprav pri posegih v prostor izvede Telekom Slovenije, d.d.
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(6) Predvidena ureditev poteka izven območja OPPN še
po parcelah št. 769/28, 769/33, 856/2 k.o. Leše.
25. člen
(ogrevanje in obnovljivi viri energije)
(1) Ogrevanje objektov se ureja individualno, skladno z
energetsko zakonodajo. Za ogrevanje objektov je ob upoštevanju drugih določil tega odloka dopustna uporaba dodatnih,
obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to
področje.
(2) Morebitni alternativni viri energije so dopustni in se
določijo v fazi projektiranja.
26. člen
(križanja in približevanja komunalnih vodov)
Pri izgradnji prometne, komunalne in energetske infrastrukture je potrebno upoštevati priporočljive minimalne razdalje približevanja in križanja komunalnih vodov ter njihove
varovalne pasove po veljavnih predpisih.
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje
kulturne dediščine
27. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Načrtovane ureditve se nahajajo v območju dediščinske kulturne krajine Leše pri Tržiču – Kulturna krajina, EŠD
28960. V bližini je tudi območje naselbinske dediščine Leše
pri Tržiču – Vas, EŠD 11003. Na območju urejanja ni objektov
ali območij, ki bi bili razglašeni za kulturni spomenik oziroma
spomeniško območje. Na območju urejanja ni registriranih
arheoloških najdišč.
Območji kulturne dediščine sta razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je obvezna priloga tega akta, in drugih uradnih evidenc.
(2) Za območje dediščinske kulturne krajine, navedene v
prejšnjem odstavku, velja varstveni režim, določen v občinskem
prostorskem načrtu.
(3) Za vsak poseg je predhodno potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje po predpisih
s področja varstva kulturne dediščine.
(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošen
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje,
da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o
najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim
grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ
to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.
(5) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni
osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/
investitor naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti pristojno
službo (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE
Kranj) vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov
in ohranjanje narave
28. člen
(ohranjanje narave)
tusi:

(1) Na območju OPPN so naslednji naravovarstveni sta-

– Območje daljinskega vpliva posebnega ohranitvenega
območja (območja Natura 2000) ident. št. 513000285 Karavanke (Uredba o posebnih varstvenih območjih, območjih Natura
2000 (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07 in 43/08, 8/12,
33/13 in 3/14)),
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– Kvalifikacijska vrsta:
– Netopir mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros),
– Habitatni tip:
– Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih,
– Naravna vrednota ident. št. 2778 Peračica s pritoki
(Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS,
št. 111/04, 70/06, 58/09 in 93/10),
– Na meji ekološko pomembnega območja ident.
št. 27200 Brezje pri Tržiču (Uredba o ekološko pomembnih
območjih, Uradni list RS, št. 48/04 in 33/13).
(2) Varstvene usmeritve za kvalifikacijsko vrsto mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) in habitatni tip na območju
daljinskega vpliva posega in na biotsko raznovrstnost so:
– Za osvetljevanje vseh zunanjih površin se uporabijo
le popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad
vodoravnico; namestijo naj se svetila z vgrajenim sistemom za
samodejni vklop/izklop.
– Ohranja in obnavlja naj se obstoječo drevesno in grmovno vegetacijo v okolici objektov.
– Ohranja in obnavlja naj se strukturiran gozdni rob z zveznim prehodom od zelnate in grmovne vegetacije k drevesni.
29. člen
(varstvo zraka)
V času gradnje ali urejanja se preprečuje prašenje z odkritih delov območja. Raznos materialov z gradbišča v primeru
prevozov po javnih prometnih površinah je potrebno preprečevati tako, da se:
– skrajša transportne poti na najmanjšo možno mero,
– transportna vozila prekriva,
– kadar prekrivanje ni mogoče, se sipke materiale vlaži.
30. člen
(varovanje tal)
(1) Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal.
(2) Pri izvedbi del se uporabljajo transportna sredstva in
gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, in materiali, za katera
obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.
(3) Izkopan material se sproti uporablja za vgrajevanje
oziroma se začasno deponira na mestu naslednje predvidene
gradnje, postavitve ali ureditve.
(4) Odlaganje okolju neškodljivih rušitvenih in izkopnih
materialov z obveznim deponiranjem za bodoče investitorje se
zagotovi na parcelah namenjenih gradnji.
31. člen
(varovanje voda in zaščitni ukrepi)
(1) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna
in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati
tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se
ohranja naravne procese (tudi poplavljanje in razlivanje na
neurbaniziranih površinah), omogoča varstvo pred škodljivim
delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih
in obvodnih ekosistemov, kar mora biti v projektni dokumentaciji
ustrezno prikazano in dokazano.
(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa področni predpis.
Prav tako so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor,
ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna
zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali
normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogoči obstoj in
razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
(3) Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in
izkopnega materiala na priobaina in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ni dovoljeno. Nasipavanje
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retenzijskih površin, zasipavanje pretočnih profilov vodotokov,
potokov in izvirnih vod ter sprožanje erozijskih procesov ni
dovoljeno. Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano:
– odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali
plinasti obliki,
– odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,
– odlaganje odpadkov.
(4) Ohranja se naravna obvodna zarast.
32. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in
naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi upoštevati določbe o maksimalnih
dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.
(2) Območje OPPN skladno s predpisom, ki opredeljuje
mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju sodi v III. območje
varstva pred hrupom. V tovrstnih območjih raven hrupa ne sme
preseči mejnih vrednosti, ki znašajo 60 dB v dnevnem oziroma
50 dB v nočnem času.
33. člen
(ravnaje z odpadki)
(1) V območju se na krajevno običajen način uredi zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov. Lokacija ekološkega otoka
je razvidna iz grafičnega dela (list 6) in je pri avtobusni postaji.
Z odpadki je potrebno ravnati v skladu s predpisi in pogoji pooblaščene organizacije za odvoz.
(2) Za odlaganje komunalnih odpadkov se na parceli
objekta, ob dogovoru z izvajalcem zbiranja in odvoza odpadkov, uredi prostor za ločeno zbiranje odpadkov, ki bo dostopen
pooblaščeni organizaciji za odvoz.
(3) V času gradbenih del je investitor dolžan zagotoviti,
da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno
skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno
po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama
odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcem
gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem.
Gradbeni odpadki se odlagajo na območju odlagališč, ki so
registrirana za sprejem gradbenih odpadkov.
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
34. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
(1) Z OPPN dodatne rešitve in ukrepi v zvezi z obrambo
niso predvideni.
(2) Pri načrtovanju se upoštevajo prostorski, gradbeni in
tehnični ukrepi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Upošteva se projektni pospešek (ag) območja, ki je 0,175 g.
Vsi objekti morajo biti grajeni potresno varno.
35. člen
(proti erozijska in proti plazljiva zaščita)
(1) Načrtovane ureditve se nahajajo:
– glede na opozorilno karto: v območju srednje erozijske
nevarnosti in v območju velike podvrženosti plazenju,
– glede na izsledke strokovnih podlag s področja geologije in hidrologije: v stabilnem območju.
(2) Upoštevajo se rešitve in ukrepi za zagotavljale ustrezne stopnje stabilnosti in varnosti poselitve iz geotehničnega
poročila in geološko in hidrološkega elaborata.
(3) V fazah projektiranja in gradnje se preveri možnost
zatekanja talnih zalednih voda v vkopane oziroma kletne etaže
objektov – preverba hidrogeoloških razmer. V kolikor so kletne
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etaže ogrožene, je potrebno predvideti ukrepe in objekte projektirati tako, da ne bo prihajalo do škodljivega vpliva. Prav tako
se pred gradnjo preveri pritisk zemljine na vkopane oziroma
kletne dele stavb.
(5) Pogoji temeljenja objektov:
Temeljenje vseh objektov se izvede pod pogoji, ki izhajajo
iz geotehničnega poročila in geološko in hidrološkega elaborata. Kvaliteto temeljnih tal za vsak objekt posebej preveri
geomehanik. Pooblaščen strokovnjak s področja geomehanike
pisno potrdi ustreznost in varnost vsakega objekta.
(6) Glede na analizo stabilnosti, ki izhaja iz strokovnih
podlag s področja geologije in hidrologije, niso potrebni ukrepi
dodatne stabilizacije brežine nad obstoječo, dostopno javno
potjo. Skladno z izsledki strokovnih podlag s področja geologije
in hidrologije, se na brežini nad obstoječo, dostopno javno potjo
priporoča vzpostavitev geodetske mreže. Skladno z Načrtom
izkopov in osnovne podgradnje se izdela sistem geodetskega
opazovanja z izvedbo štirih geodetskih stebrov.
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(4) Odstopanja velikosti objektov so predpisana v 12. členu tekstualnega in so prikazana v grafičnem delu tega odloka.
(5) Odstopanja glede lege objektov so predpisana v
14. členu tekstualnega dela in so prikazana v grafičnem delu
tega odloka. Enostanovanjske stavbe morajo, ne glede na
odstopanje, ohraniti smer slemena iz tega odloka.
9. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti podrobnega načrta
39. člen
(prenehanje veljavnosti)

8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev

(1) Odlok o OPPN preneha veljati v primeru, da ga pristojni organ občine razveljavi.
(2) V primeru prenehanja veljavnosti OPPN se območje
ureja skladno s splošnimi in posebnimi določbami Občinskega
prostorskega načrta Občine Tržič.
(3) Usmeritve glede namenske rabe: Na območju zemljiške parcele, ki ni namenjena gradnji, to so jugovzhodni deli
zemljiških parcel, ki se približajo vodotoku, kjer je dopustna
kmetijska raba, kot so: njive, travniki, sadovnjaki, zelenjavni
vrtovi in kjer gradnje ali umestitve objektov niso dopustne, se
izvzame iz območij stavbnih zemljišč (SS) in se določi ustrezno
območje kmetijskih zemljišč (K).
(4) Usmeritve glede oblikovanja stavb: Fasade objekta
morajo biti bele ali v svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; živobarvne fasade niso dovoljene. Za fasade je
dopustno uporabiti tudi omet in vertikalno položen les. Vsi
leseni deli na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa.
Dopustne so obloge iz naravnega kamna. Ograje balkonov ali
gankov morajo biti izvedene v lesenem opažu. Dopustno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pultnimi frčadami.
Možna je izvedba čopov v matični strešini. Strešna kritina naj
bo nesvetleča v svetlejših sivih tonih.
(5) Usmeritve za oblikovanje odprtega prostora: Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje in
zasipavanje) se izvaja tako, da se ohranijo lastnosti terena.
Višinske razlike na zemljišču se urejajo s travnatimi brežinami.
V primerih, ko drugačna zavarovanja brežin niso mogoča,
je dopustna gradnja podpornih zidov. Kota urejenega terena
na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču.
Uporabljajo se naravni materiali (kamen, les, rastline). Uporaba
barvno agresivnih in drsečih materialov ni dopustna. Ohranja se visokodebelne sadovnjake, pri novih zasaditvah pa se
prednostno sadi visokodebelne sorte sadnega drevja. Sajenje
invazivnih rastlinskih vrst ni dopustno. Dopustne so žive meje
rastlinskih vrst: zimzelena kalina (Ligustrum vulgare), rumeni
dren (Cornus mas), navadni gaber (Carpinus betulus), navadna trdoleska (Euonymus europaeus) in navadni šipek (Rosa
canina), leseni plotovi, vereje in lese ali kombinacija žive meje
z leso.

38. člen

10. Opremljanje stavbnih zemljišč

36. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Pri projektiranju se upoštevajo prostorski, gradbeni
in tehnični ukrepi varstva pred požarom, s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebni odmiki med obstoječo dostopno javno potjo in
obstoječimi objekti ali ustrezna protipožarna ločitev,
– prometne površine za intervencijske površine,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Požarna varnost obstoječih objektov se med gradnjo
in po njej ne sme poslabšati; zagotovljeni morajo biti neovirani
in varni dovozi, dostopi ter delovne površine za intervencijska
vozila, viri vode za gašenje.
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
37. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Gradnjo je dopustno izvesti v eni ali več etapah;
faznost ene gradnje je mogoča pod pogojem, da se le-ta navezuje na obstoječe omrežje povezav in predstavlja smiselno
zaključeno celoto.
(2) Pred gradnjo vsake stavbe je potrebno predhodno
zagotoviti ustrezno komunalno in prometno opremo, vključno
s predpisanim številom parkirnih mest za ureditev, ki se bo
realizirala.
(3) Ureditev obstoječe dostopne javne poti se lahko izvaja
samostojno, vendar kot predpogoj za gradnjo stanovanjskih stavb.

(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja, če se
poiščejo prostorsko, tehnološko, prometno, ekonomsko, geološko, hidrološko, geomehansko ali tehnično utemeljene oziroma
primernejše rešitve. Odstopanja so možna pod pogojem, da ni
ogroženo zavarovano območje, ter je zagotovljena požarna in
zdravstvena varnost objektov in ljudi.
(2) Za dopustna odstopanja po tem odloku se štejejo odstopanja infrastrukturnih objektov in grajenega javnega dobra
ter križanja komunalnih vodov z lokalno cesto, ki niso določena
s tem odlokom. K vsaki rešitvi križanja komunalnih vodov z lokalno cesto morajo investitorji oziroma upravljavci takega voda
predhodno pridobiti soglasje investitorjev, upravljavca lokalne
ceste oziroma upravljavcev tangiranih komunalnih vodov.
(3) Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.

40. člen
(opremljenost zemljišč za gradnjo)
(1) Za izvedbo stanovanjskih objektov, ki so načrtovani
s tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom, investitorji
zagotovijo izgradnjo naslednje komunalne opreme in druge
gospodarske javne infrastrukture:
– ureditev obstoječe dostopne javne poti s priključkom na
lokalno cesto LC 348 071,
– vodovodno omrežje,
– elektroenergetsko NN omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje,
– kanalizacijsko omrežje.
(2) Na podlagi Odloka o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 74/16) se za predvidene stanovanjske objekte, ki se nahajajo v obračunskem območju za cestno omrežje in

Stran

132 /

Št.

1 / 5. 1. 2018

se priključujejo na obstoječe cestno omrežje, odmeri komunalni
prispevek v skladu s sprejetim programom opremljanja.
(3) Obstoječo dostopno javno pot lahko po pridobitvi
uporabnega dovoljenja občinski upravni organ kategorizira in
podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. KONČNI DOLOČBI
41. člen
(vpogled in nadzorstvo)
(1) OPPN in priloge so na vpogled na pristojnem oddelku
Občine Tržič.
(2) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
42. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2014
Tržič, dne 15. decembra 2017
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
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3. člen
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci:
– društva in organizacije, ki imajo sedež v Občini Vipava
in izvajajo programe, namenjene občanom Občine Vipava,
ter društva in organizacije, ki imajo sedež v Občini Vipava
in izvajajo oziroma so soorganizatorji prireditev na območju
Občine Vipava,
– klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo programe
mladinskega dela in programe za otroke, na območju Občine
Vipava.
4. člen
Iz proračuna se sofinancira dejavnost oziroma programi
in projekti izvajalcev.
Predmet tega pravilnika niso:
– sredstva za investicije v prostore
– turistični projekti in prireditve izvajalcev, ki se financirajo
ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa občine
ali proračunskih sredstev občine
– gasilske veselice, društveni pohodi, kolesarjenja društva, pikniki, društveni nogometni turnirji, občni zbori društva
ter podobne aktivnosti zgolj društvenega značaja.
5. člen
Občinska uprava in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri programov, ki jih iz občinskega
proračuna sofinancira občina, ravnajo po pogojih in merilih, ki
so sestavni del tega pravilnika.
Od dneva objave razpisa do odločitve o izboru predlogov
in izvajalcev, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne
smejo spreminjati.

VIPAVA
34.

Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih
aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma,
mladinskih projektov ter drugih družbenih
dejavnosti v Občini Vipava

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 21. člena
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04,
57/12, 17/15, 52/16 in 29/17) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet
Občine Vipava na 27. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti,
ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih
projektov ter drugih družbenih dejavnosti
v Občini Vipava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek dodeljevanja finančnih sredstev, ki jih za sofinanciranje prireditev in drugih
aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov
ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava predvideva
Odlok o proračunu Občine Vipava za tekoče leto.
Pogoji in merila za vrednotenje programov izvajalcev so
sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so prireditve in
druge aktivnosti, ki prispevajo k razvoju turizma, so namenjene
širši javnosti ter pospešujejo razvoj mladinskih in drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava.

II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IZVAJALCEV
6. člen
Sredstva sofinanciranja lahko pridobijo potencialni izvajalci le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
7. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev
izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov
izvajalcev,
– zbiranje predlogov,
– ocenjevanje prispelih predlogov,
– obveščanje izvajalcev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev
iz proračuna,
– obravnava poročil o projektih in ocena skladnosti s
pogodbami izvajalcev.
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Vipava in na oglasni
deski Občine Vipava. Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna. Razpis
se izvede najpozneje v tridesetih dneh po sprejemu odloka o
proračunu za tekoče leto.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum
objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan s sklepom.
a) Javni razpis
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
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– merila za izbor programov izvajalcev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za dajanje
informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca.
b) Ocenjevanje (vrednotenje) predlogov in programov
9. člen
Ocenjevanje programov, prispelih na javni razpis opravi
tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezno strokovno
izobrazbo in izkušnje s področja, za katerega se dodeljujejo
sredstva, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
Mandat članov komisije je vezan na mandat župana.
Člani komisije ne smejo biti predsedniki oziroma podpredsedniki društev.
Če se istovetnost ugotovi naknadno, župan določi nadomestne člane.
Komisija mora biti imenovana najkasneje do razpisnega
roka.
c) Ocenjevalna komisija
10. člen
Naloge komisije so:
– odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis,
– ugotavljanje formalnih pogojev predlagateljev glede na
zahteve v javnem razpisu,
– ocenjevanje predlogov redne dejavnosti in programov,
skladno s pogoji in merili,
– sestava zapisnika o delu.
11. člen
Po preteku razpisnega roka komisija odpre prispele predloge in ugotovi njihovo popolnost. Predlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne predloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih
vlog komisija po tem roku ne obravnava.

vati:

12. člen
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebo-

– število prispelih predlogov za sofinanciranje,
– število formalno nepopolnih predlogov in navedbo posameznih nepopolnih predlogov predlagateljev,
– število popolnih predlogov,
– oceno posameznih programov v skladu z določbami
pogojev in meril.
13. člen
Občinska uprava, na podlagi zapisnika komisije s sklepom zavrže nepopolne predloge oziroma tiste, ki niso bile
dopolnjenje v roku. Spisek zavrženih vlog se priloži k obravnavi
ostalih vlog.
Zoper sklep o zavržbi predloga se lahko predlagatelji
pisno pritožijo pri županu Občine Vipava v roku 15 dni po
prejemu sklepa.
Na odločitev župana pritožba ni možna.
14. člen
Občinska uprava, na osnovi ocene komisije izračuna vrednost točke glede na višino sredstev iz proračuna in glede na
zbrano skupno število točk predlagateljev za njihove programe.
Po določitvi višine vrednosti točke občinska uprava s
sklepom obvesti vse predlagatelje o višini dodeljenih točk za
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posamezne programe, s katerimi so kandidirali na javnem
razpisu. V sklepu mora biti predlagateljem jasno obrazloženo,
koliko točk so dobili za vsak predlog posebej.
Prijavljeni na razpis oziroma točkovani, ki niso bili izbrani
ali menijo, da njihovi programi niso bili ustrezno ocenjeni, lahko
v 8 dneh po prejemu sklepa občinske uprave vložijo pisno pritožbo pri županu. Župan pozove komisijo za dodatno obrazložitev, na podlagi tega pa pritožbi v 15 dneh ugodi ali pa jo zavrne.
Na podlagi pravnomočnih sklepov o višini doseženih točk
občinska uprava izda odločbo o višini sofinanciranja posameznih izvajalcev.
Pritožba izvajalcev na posamično odločbo ne zadrži izvršitve, možna je samo tožba, ki se jo vloži na Upravno sodišče.
d) Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
15. člen
Po preteku roka za pritožbo župan za vsako proračunsko
leto posebej z izvajalci programov sklene letne pogodbe o
sofinanciranju izbranih programov.
16. člen
V pogodbi se opredeli:
1. naziv in naslov uporabnika in prejemnika,
2. program in namen za katerega je finančna pomoč
dodeljena,
3. višina dodeljenih sredstev,
4. način nadzora nad namensko porabo,
5. terminski plan porabe sredstev,
6. določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi
sredstva vrniti v proračun.
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v
pogodbenem roku predložiti dokazila o opravljenih nalogah in
doseženih rezultatih.
Po dokončnem podpisu vseh pogodb z izvajalci je občinska uprava dolžna o poteku javnega razpisa in o višinah
sredstev za posamezne projekte za vsakega izvajalca posebej
izdati javno obvestilo.
17. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci
podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi.
Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v
petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva
obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.
Skupni obseg sofinanciranja programov in projektov izvajalcev določi občinski svet v proračunu občine.
18. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim
bili opredeljeni v pogodbi in občinsko upravo sproti obveščati
o realizaciji programov.
Izvajalcem se v primeru, da ne izvedejo odobrenega
projekta na datum oziroma v kraju, navedenem v prijavi, ter
najpozneje do 15. 11. občinski upravi predložijo dokazila o
realizaciji istega projekta v drugem kraju, oziroma ob drugem
času, le-tega upošteva namesto odobrenega projekta.
19. člen
Občinska uprava lahko od izvajalcev programov zahteva
vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov. Kolikor občinska
uprava ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta
sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati
na naslednjem javnem razpisu občine za programe po tem
pravilniku.
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III. VSEBINSKE DOLOČBE (FORMALNI POGOJI
ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU)

20. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da delujejo in so registrirani najmanj eno leto,
– da izvajajo programe, namenjene občanom Občine
Vipava,
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti, s katero se
prijavljajo na razpis oziroma imajo to opredeljeno v svojih aktih,
– da imajo sedež v Občini Vipava oziroma imajo lahko
društva na področju mladinskih dejavnosti sedež tudi izven
območja Občine Vipava, vendar morajo imeti v Občini Vipava
podružnico oziroma lokalno enoto, namenjeno občanom Občine Vipava,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti,
– da se ne sofinancirajo direktno iz drugih postavk proračuna in preko drugih razpisov, ki jih vodi Občina Vipava,
– da delujejo kot prostovoljska in neprofitna organizacija.
IV. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU
PO TEM PRAVILNIKU
21. člen
Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji, ki jih pripravi občinska uprava in so v času razpisa na voljo v prostorih občinske uprave in na spletu, možno
pa jo je dobiti tudi v elektronski obliki.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih
zahtevajo obrazci.
V. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IZVAJALCEV
22. člen
Merila za vrednotenje programov so navedeni v prilogi
pravilnika in so sestavni del tega pravilnika.
23. člen
Vrednost posameznih programov po merilih je izražena v
točkah. Vrednost točke po posameznih programih se določi po
sprejemu proračuna za vsako leto posebej.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo
po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih
dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 22/11).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2017-1
Vipava, dne 21. decembra 2017
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.
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POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV AKTIVNOSTI DRUŠTEV IN
ORGANIZACIJ, KI POSPEŠUJEJO RAZVOJ TURIZMA, MLADINSKIH PROJEKTOV IN
DRUGIH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI VIPAVA
a) Izvajalci neprofitnih organizacij na področju turizma in drugih družbenih
dejavnosti v Občini Vipava
Klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo:
- programe turističnih prireditev, ki vplivajo na turistično promocijo, razvoj občine in
povečanje turističnega obiska občine,
- promocijo na sejmih in razstavah,
- tečaje oz. tematske delavnice, celoletne krožke,
- strokovna predavanja za člane in občane občine Vipava.
b) Izvajalci neprofitnih organizacij na področju mladinskih dejavnosti so:
Klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo:
- prireditve in druge aktivnosti za otroke in mladino,
- programe, ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost,
prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno
povezovanje, zdrav način življenja, preprečevanje različnih oblik odvisnosti in
neformalno učenje,
- programe mladinskega dela, programe za otroke, programe za aktivno preživljanje
prostega časa otrok in mladostnikov med poletnimi počitnicami.
Določitev upravičenih stroškov za sofinanciranje:
- materialni stroški, ki so neposredno povezani z organizacijo prijavljene prireditve ali
projekta (do višine 70 % stroškov)
- najem tehnične in druge prireditvene opreme za izvedbo prireditve oz. projekta,
- stroški oglaševanja prireditve oz. projekta (oglaševanje, izdelava in tisk
promocijskega materiala, zakup oglaševalskega prostora…),
- stroški čiščenja po prireditvi,
- stroški glasbenega, kulturnega, športnega, animacijskega programa (brez
organizacijskih stroškov oz. stroškov managementa),
- stroški varovanja prireditve in nujne medicinske pomoči.
Določitev neupravičenih stroškov za sofinanciranje:
- stroški pogostitev (udeležencev, izvajalcev,...) niso predmet sofinanciranja projektov
in prireditev
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MERILA ZA VREDNOTENJE:
Upoštevani bodo naslednji kriteriji in merila:
Število članov društva:
– nad 50 članov
– od 30 do 50 članov
– manj kot 30 članov

15 točk
10 točk
5 točk

a) TURISTIČNI PROJEKTI IN PROJEKTI, KI PRISPEVAJO K PROMOCIJI OBČINE
1. Promocija projekta društva in občine na posamičnem sejmu, razstavi ipd.
 v Sloveniji
5 točk
 v tujini
10 točk
 za vsak dan predstavitve
5 točk
2. Izobraževanje na področju turizma (seminarji, delavnice, okrogle mize, predavanja
ipd.)
 izobraževanje članov društva
3 točke
 organizacija strokovnega predavanja za občane občine Vipava 5 točk
b) PRIREDITVE – vrednotijo se samo prireditve, izvedene na območju občine
Vipava, ki imajo značaj turistične prireditve (turistična prireditev je prireditev, ki vpliva
na turistično promocijo in turistični razvoj občine in katere cilj je povečanje turističnega
obiska. To so prireditve, ki jih je potrebno prijaviti, oziroma si je za izvedbo le teh
potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje pristojne Policijske postaje oziroma pristojne
Upravne enote (v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih).
1. Organizacija in izvedba ravni prireditve
 mednarodna
20 točk
 državna
15 točk
 medobčinska
10 točk
 občinska
5 točk
 krajevna
3 točke
2. Število sodelujočih na prireditvah (maksimalno 10 točk)
 za vsakega sodelujočega (skupina, društvo, ekipa, ansambel ipd.)
3. Obsežnost prireditve
 Število obiskovalcev do 100
 Število obiskovalcev od 100 do 300
 Število obiskovalcev nad 300

2 točki

5 točki
7 točk
10 točk

4. Prireditve, ki pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne in naravne dediščine,
urejanju in varstvu okolja, lepšanju okolja:
 ohranjanje starih običajev
3 točke
 čistilna akcija in urejanje okolja
5 točk

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1 / 5. 1. 2018 /

Stran

b) Mladinske dejavnosti

-

-

1. Število predvidenih prireditev v tekočem letu za otroke in
mladostnike:
do 5 prireditev
5 točk
več kot 5 prireditev
10 točk
2. Vrsta prireditev za otroke in mladostnike:
organizacija prireditev za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov
med poletnimi in šolskimi počitnicami
10 točk
organizacija izobraževanj in predavanj, ki spodbujajo zdrav način življenja in
preprečujejo različne oblike odvisnosti
3
točke
(za
vsako
izobraževanje oz. predavanje)

3. Organizacija celoletnih krožkov, tečajev oz. tematskih delavnic za
otroke in mladino pod strokovnim vodstvom:
v obsegu do 90 ur
10 točk
v obsegu do 180 ur
20 točk

137

Stran

138 /

Št.

1 / 5. 1. 2018
CELJE

35.

Sklep o začetku postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Začret – območje ZA-6

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15
– ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme

SKLEP
o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Začret –
območje ZA-6

Uradni list Republike Slovenije
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07).
(2) Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati in proučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni
list RS, št. 86/01),
– Prostorske ureditvene pogoje za območje Začret (Uradni list SRS, št. 40-2095/89, Uradni list RS, št. 46/96, 67/01,
43/08, 49/09, 80/09, 75/12, 12/14),
– Strokovne podlage za območje nezazidanih stavbnih
zemljišč v Začretu (Motiv plus d.o.o., št. projekta 03/2017 SP).
(3) V kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim
osnutkom OPPN poslati pristojnemu ministrstvu.

1.

5.

(predmet sklepa)

(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Začret – območje ZA-6 (v
nadaljnjem besedilu: OPPN).

(1) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo;
– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
– Telemach d.o.o.;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.;
– Energetika Celje, JP d.o.o.;
– Simbio, JP d.o.o.;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direkcija RS za vode;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava
RS za zaščito in reševanje;
– Zavod RS za varstvo narave;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve
posegajo na njihovo področje.

2.
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS,
št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so obravnavana
zemljišča znotraj načrtovanega ureditvenega območja opredeljena kot stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji
in spremljajočim dejavnostim, katerih podrobnejše urejanje je
opredeljeno s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Začret (Uradni list SRS, št. 40-2095/89, Uradni list RS, št. 46/96,
67/01, 43/08, 49/09, 80/09, 75/12, 12/14). Le-ti znotraj območja
Začret posamezna stavbna zemljišča še zmeraj obravnavajo
kot kmetijska zemljišča. Potrebno je dejansko stanje uskladiti s
planskimi izhodišči, predvideti možnost pozidave kot zgoščevanje naselja ter natančno definirati dovoljene posege v prostor.
3.
(predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno
območje OPPN)
(1) Predmet OPPN je pridobitev pogojev za predvideno
gradnjo stanovanjskih objektov, ki bodo ob upoštevanju danosti
in omejitev obravnavanega območja podala izvedbene pogoje
za gradnjo ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
(2) Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti
prostora in obstoječe grajene strukture. Pri zasnovi prostorske
ureditve je smiselno upoštevati tudi druga priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
(3) Območje OPPN predstavlja del nezazidanih stavbnih
zemljišč. Območje leži med lokalno cesto Celje vzhod–Ljubečna, zaščitenim gozdom in cesto na Teharje ter obsega parcele
in dele parcel št.: 1022/14, 1022/15, 1022/17, 1022/35, 1026/2,
1028/8, 1028/9, 1028/10, 1028/12, 1028/17, 1028/18, 1028/19,
1028/20, 1028/21, 1028/22, 1028/23, 1028/25, 1028/30,
1028/31, 1028/43, 1028/44, vse k.o. Trnovlje.
4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in

6.
(roki za postopek sprejemanja)
Priprava osnutka OPPN je predvidena v roku 10 tednov
po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave
OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Pripravo OPPN financirajo investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za
prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev se določijo
z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Celje in investitorji.
8.
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Mestne občine Celje.
Št. 3505-20/2017-1
Celje, dne 19. decembra 2017
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ČRNOMELJ
36.

Sklep o oblikovanju odškodnin, najemnin
oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine
Črnomelj za leto 2018

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in
76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,
10/14 in 58/16) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na 25. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel

SKLEP
o oblikovanju odškodnin, najemnin oziroma
zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj
za leto 2018
I.
Cenik zakupnin za kmetijsko rabo zemljišč se izračuna na
podlagi bonitetnih točk ob upoštevanju dejanske rabe zemljišča
in dejanske proizvodne sposobnosti zemljišča:
Dejanska raba

Katastrski
razred

Območje
bonitete
zemljišč
1-100
65-100
35-64
1-34
50-100
40-49
25-39
1-24
50-100
30-49
1-29

Letna
zakupnina
(v EUR/ha)
169,76
124,67
113,46
96,14
107,69
90,25
73,75
56,47
45,35
33,77
22,81

vrt
1-8
njiva
1-3
njiva
4-6
njiva
7-8
travnik
1-2
travnik
3-4
travnik
5-6
travnik
7-8
pašnik
1-2
pašnik
3-4
pašnik
5-8
pašnik – poraščen
1-8
1-100
11,38
z gozdnim drevjem
sadovnjak
1-4
40-100
142,30
sadovnjak
5-8
1-39
113,46
vinograd
1-3
65-100
142,30
vinograd
4-6
35-64
113,46
vinograd
7-8
1-34
85,01
obore za živali
1-100
11,38
Ostalo (gozdni robovi,
1-100
5,69
brežine)
*upošteva se število bonitetnih točk iz katastrske evidence, razen če se ugotovi drugačna raba ali drugačna proizvodna
sposobnost zemljišč, kot je določeno v katastru, se določi višina
zakupnine na podlagi dejanskega stanja.
**dejanska raba »pašnik« se nanaša na travnate površine
z dejansko rabo travnik, ki pa jih ni mogoče strojno obdelati.
1. Na območjih z ugodno lego in večjim povpraševanjem
se zakupnina lahko poveča za 20%.
2. Na območjih, ki so demografsko ali kmetijsko ogrožena,
se zakupnina lahko zmanjša za 20%.
3. Za zakup razdrobljenih zemljišč v obsegu nad 3 ha se
zakupnina lahko zmanjša za 15%.
4. Zemljišča se oddajajo v zakup na podlagi javne ponudbe za zakup zemljišč. Prva ponudba se določi po ceni, določeni
v tem ceniku. V primeru, da zemljišče ni bilo oddano v zakup,
se lahko zakupnina na ponovljeni ponudbi zniža do 50% glede
na ceno, določeno v prvi ponudbi.
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5. Zakupniku, ki v soglasju z občino obnovi nasad ali
usposobi zemljišče za kmetijsko rabo oziroma čisti ali vzdržuje
večji obseg kmetijskih zemljišč (npr. celotno kmetijo), v lasti
občine Črnomelj, se lahko za določen čas zakupnina zmanjša.
6. Zakupniku se lahko v pogodbi odobri obročno odplačevanje zakupa. V kolikor nastopi obveznost plačila DDV ga
plača zakupnik.
7. O povečanju, znižanju ali oprostitvi plačila zakupnine
za določeno dobo zaradi razlogov iz prejšnjih točk tega sklepa
oziroma drugih razlogov (drugačna raba, sprememba kulture,
morebitna socialna ogroženost zakupnika …) in o odobritvi
obročnega odplačevanja zakupnine, odloča županja ob sklenitvi pogodbe.
8. Za določitev zakupnin se upošteva veljaven cenik za
določitev in obračun zakupnin. Če Komisija za vodenje in
nadzor postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine
Črnomelj, v konkretnem primeru oceni, da bi bilo za določitev
zakupnine bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, se za določitev zakupnin
upošteva opravljena cenitev.
II.
Cenik najemnin (zakupnin) za zemljišča, ki se nahajajo v
poselitvenem območju:
letna najemnina
(v EUR/m2)
Ožje območje mesta Črnomelj
1,40
Območje mesta Črnomelj – izven središča
1,20
Širše območje mesta Črnomelj (Svibnik,
0,90
okolica Loke, Vojna vas, Kanižarica)
Večja naselja v Občini Črnomelj (Vinica,
0,60
Dragatuš, Stari trg ob Kolpi, Adlešiči)
Ostali kraji v Občini Črnomelj
0,30
Najemne pogodbe se sklepajo za stavbna zemljišča in
druga zemljišča, za namene, ki so v skladu z lokacijsko informacijo. Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost,
ki ga plača najemnik. Občina lahko, zaradi interesa lokalne
skupnosti, oprosti plačila najemnine posamezna društva in
organizacije.
Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, ko gre za
zemljišča, ki se po namenski rabi nahajajo znotraj območja
stavbnih zemljišč, uporabljajo pa se izključno za kmetijsko
pridelavo ali pa so to v naravi zemljišča v zaraščanju in se ne
uporabljajo, niti se ne dajejo v najem za namene, ki so opredeljeni v lokacijski informaciji, za višino najemnine lahko upošteva
najemnina po ceniku iz I. točke, o čemer odloča županja ob
sklenitvi pogodbe.
Za določitev najemnin se upošteva veljaven cenik za določitev in obračun najemnin. Če Komisija za vodenje in nadzor
postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine Črnomelj,
v konkretnem primeru oceni, da bi bilo za določitev najemnine
bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega
cenilca ustrezne stroke, se za določitev najemnine upošteva
opravljena cenitev.
območje

III.
Cenik odškodnin oziroma nadomestil za uporabo oziroma
obremenitev kmetijskih zemljišč
Pri obračunu odškodnin za ustanovitev služnostne pravice oziroma drugih stvarnih pravic na kmetijskih zemljiščih se
upošteva odškodnina/m2 opredeljena v naslednji tabeli:
Dejanska kultura
Vrt
njiva
Travnik
Pašnik
Sadovnjak
Vinograd
Gozd

odškodnina (v EUR/m2)
2,41
2,41
1,35
0,47
2,41
2,41
0,94
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V primeru linijskih vodov se odškodnina v enaki višini
določi po tekočem metru.
Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, ki ga
plača vlagatelj ali služnostni upravičenec.
Odškodnina po posamezni pogodbi ne sme biti nižja kot
40,00 EUR.
Če Komisija za vodenje in nadzor postopkov ravnanja s
stvarnim premoženjem občine Črnomelj, v konkretnem primeru
oceni, da bi bilo za določitev odškodnine oziroma nadomestila
bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega
cenilca ustrezne stroke, ali kadar cenitev zahteva stranka,
se za določitev odškodnine oziroma nadomestila upošteva
cenitev.
Izjemoma se za podelitev služnosti za izgradnjo baznih
in drugih postaj mobilne telefonije odškodnina zaračunava
periodično, za vsako leto trajanja služnosti posebej.
IV.
Cenik odškodnin oziroma nadomestil za uporabo oziroma
obremenitev ostalih zemljišč:
Pri obračunu odškodnin za ustanovitev služnostne pravice oziroma drugih stvarnih pravic na zemljiščih v poselitvenem
območju, ki so ali zazidljiva ali pa niso predvidena za gradnjo
in so v naravi javne površine (poti, ceste ipd.) se upošteva
odškodnina/m2 opredeljena v naslednji tabeli:
Območje

odškodnina
(v EUR/m2)
9,00

Območje mesta Črnomelj
Širše območje mesta Črnomelj (Svibnik,
7,00
okolica Loke, Vojna vas, Kanižarica)
Večja naselja v Občini Črnomelj (Vinica,
3,50
Dragatuš, Stari trg ob Kolpi, Adlešiči)
Ostali kraji v Občini Črnomelj
2,00
Pri obračunu odškodnin za ustanovitev služnostne pravice oziroma drugih stvarnih pravic na zemljiščih v kmetijskem
območju, ki so v naravi javne površine (poti, ceste ipd.) se
upošteva odškodnina kot je opredeljena zgoraj, vendar zmanjšano za 50%.
V primeru linijskih vodov se odškodnina v enaki višini
določi po tekočem metru.
Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, ki ga
plača vlagatelj ali služnostni upravičenec.
Odškodnina po posamezni pogodbi ne sme biti nižja kot
40,00 EUR.
Če Komisija za vodenje in nadzor postopkov ravnanja s
stvarnim premoženjem občine Črnomelj, v konkretnem primeru
oceni, da bi bilo za določitev odškodnine oziroma nadomestila
bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega
cenilca ustrezne stroke, ali kadar cenitev zahteva stranka,
se za določitev odškodnine oziroma nadomestila upošteva
cenitev.
Izjemoma se za podelitev služnosti za izgradnjo baznih
in drugih postaj mobilne telefonije odškodnina zaračunava
periodično, za vsako leto trajanja služnosti posebej.
V.
Oprostitev plačila odškodnine oziroma nadomestila za
uporabo oziroma obremenitev zemljišč
1. Občina lahko služnostnega upravičenca oziroma lastnika gospodujoče nepremičnine oprosti plačila odškodnine
za ustanovitev služnostne pravice, v kolikor se služnostni upravičenec za namen plačila odškodnine zaveže opraviti kakšna
dela oziroma izboljšave v korist občine oziroma v javno korist
ali na nepremičnini, ki je v lasti občine, npr. izkopi jarkov, zamenjava kablov ipd.
2. Občina lahko služnostnega upravičenca oziroma lastnika gospodujoče nepremičnine oprosti plačila odškodnine za
ustanovitev služnostne pravice v primeru, ko gre za izgradnjo
komunalne infrastrukture, in sicer vodovoda in kanalizacije, saj
je izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, z name-

nom priključitve na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
kar je v javnem interesu.
Oprostitev iz te točke je možna:
a) ko je služnostni upravičenec oziroma lastnik gospodujoče nepremičnine, za namen izvajanja občinskih investicij,
ki so v javnem interesu, z overjeno listino dovolil neodplačno
obremenitev njemu lastnih nepremičnin s stvarnimi pravicami
v korist Občine Črnomelj, in sicer v primerljivem obsegu, ali
b) če se služnostni upravičenec oziroma lastnik gospodujoče nepremičnine v pogodbi zaveže, da bo dovolil neodplačno
obremenitev njemu lastnih nepremičnin s stvarnimi pravicami v
korist Občine Črnomelj, v primeru izgradnje lokalne infrastrukture, vse v primerljivem obsegu.
3. Ne glede na prejšnjo točko ustanovitev služnosti ne
more biti neodplačna za tiste pravne ali fizične osebe, ki so za
obremenitev s služnostjo njim lastnih nepremičnin, pri gradnji
lokalne infrastrukture, zahtevale odškodnino ali niso dovolile
izgradnje infrastrukture.
4. O oprostitvi plačila odškodnine oziroma nadomestila za
uporabo oziroma obremenitev zemljišč iz prejšnjih točk odloča
županja ob sklenitvi pogodbe.
VI.
Določitev najemnin, odškodnin oziroma nadomestil za
namen oglaševanja
V primerih, ko se na zemljiščih v lasti Občine Črnomelj
ustanavljajo stvarne pravice za namen oglaševanja ali se zemljišča, ki so v lasti Občine Črnomelj, za namen oglaševanja
oddajo v najem, se višina odškodnin oziroma nadomestil za
ustanovitev stvarnih pravic oziroma višina najemnin ne obračuna po ceniku, ki je naveden v tem sklepu, pač pa na podlagi
veljavnega Odloka o občinskih taksah v Občini Črnomelj, Posebni del: Tarife občinskih taks (Uradni list RS, št. 65/07, 2/15
in 32/16, 3/17).
VII.
Sklep začne veljati dne 1. 1. 2018 in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-387/2017
Črnomelj, dne 20. decembra 2017
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

JESENICE
37.

Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine
Jesenice za leto 2018

Na podlagi 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 101/15) in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 46/08, 107/10) je župan Občine Jesenice sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o revalorizaciji vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Jesenice za leto 2018
1. člen
Ugotovi se, da na dan 1. 1. 2018 revalorizirana vrednost
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Jesenice za leto 2018 znaša mesečno:
0,001496 €.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Revalorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto
2018 se uporablja od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 422-80/2017
Jesenice, dne 3. januarja 2018

Št.

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10,
87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), 16. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS,
št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP), 82. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid
na 26. redni seji dne 19. decembra 2017 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o prevozu šoloobveznih otrok in otrok ter oseb
s posebnimi potrebami
1. člen
V Pravilniku o prevozu šoloobveznih otrok in otrok ter
oseb s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 75/15) se v
prvemu odstavku 2. člena doda 6. točka, ki se glasi:
»6. Otroci in mladostniki v posebej utemeljenih izjemnih
primerih (selitev, ločitev družine …) o katerih presodi in odloči
občinska uprava Občine Kobarid (v nadaljevanju: Občinska
uprava), imajo pravico do brezplačnega prevoza do zavoda ne
glede na šolski okoliš.«.
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenci morajo imeti v občini stalno prebivališče. V primeru, da gre za tuje državljane (upravičence drugih
držav), morajo ti imeti v občini prijavljeno začasno prebivališče.
Upravičenci do prevoza v in iz zavodov morajo o morebitnih
spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali višino povračila,
o tem takoj oziroma v roku 15 dni obvestiti Občinsko upravo.«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »za upravičence
iz 2., 3., 4. in 5. točke« nadomesti z besedilom »za upravičence
iz 2., 3., 4., 5. in 6. točke«.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za ostale primere iz 2., 3., 4., 5. in 6. točke prvega
odstavka 2. člena tega pravilnika morajo starši posredovati
na občino vlogo za povrnitev prevoznih stroškov, ki je priloga
tega pravilnika. Staršem pripada pravica do povračila stroškov
v skladu z odločbo Občinske uprave, podeli pa se za obdobje
šolskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo
na priznanje pravice.«.
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4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

LUČE

KOBARID
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o prevozu šoloobveznih otrok
in otrok ter oseb s posebnimi potrebami

Stran

Zadnji stavek tretjega odstavka 4. člena se spremeni tako,
da se glasi: »Vlogi za vsako posamezno šolsko leto se priloži
tudi dokazilo o vpisu za tekoče šolsko leto.«.

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
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39.

Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 –
UPB in 66/17) je Občinski svet Občine Luče na 19. redni seji
dne 3. 1. 2018 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Luče za leto 2018
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za proračun Občine Luče za leto 2018
(v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

71

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

v evrih
Proračun
leta 2018
4.385.500
1.871.440
1.804.140

67.300

Stran
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KAPITALSKI PRIHODKI
12.700
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74
TRANSFERNI PRIHODKI
836.360
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.385.500
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
0
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
0
50
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0
IX. SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.665.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.

Uradni list Republike Slovenije
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Luče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Načrtovano porabo sredstev proračuna v okviru dvomestne
šifre področja proračunske porabe iz programske klasifikacije iz
posebnega dela proračuna je možno prekoračiti le za namene, če
jih opredeljuje zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije (sredstva
za plače, sredstva za druge osebne prejemke, prispevke).
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Za odrejanje izvrševanja proračuna lahko župan pooblasti še
posamezne odgovorne delavce občinske uprave in podžupana.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji:
– transferni prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
– prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
– prihodki iz naslova sofinanciranja projektov
– prihodki iz naslova doplačil ali sofinanciranja občanov
za izvajanje programov investicijskega značaja.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu
proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega
načrta in proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko prerazporeja pravice porabe sredstev znotraj
štirimestne šifre glavnega programa iz programske klasifikacije iz posebnega dela proračuna na predlog neposrednega
uporabnika. Ne more pa prerazporejati pravic porabe med
investicijskimi in ostalimi odhodki proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in
njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Uradni list Republike Slovenije
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva občine, oblikovana po ZJF.
2. splošna proračunska rezervacija, oblikovana po ZJF
V sredstva proračunske rezerve občine se izloča največ do 1,5 % PPi. V letu 2018 se ta rezerva oblikuje v višini
14.500 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Na predlog za finance
pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena
ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2018 oblikuje v
višini 10.000 evrov. Sredstva splošne proračunske rezervacije
se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se
med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo,
če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka. O
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije za namene
iz drugega odstavka 42. člena ZJF odloča župan.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 300 evrov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži v skladu
z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin.
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11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 150.000 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 50.000 evrov
in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 10.000 evrov.
O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih
zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2019)
V obdobju začasnega financiranja Občine Luče v letu
2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2018
Luče, dne 3. januarja 2018
Podžupan
Občine Luče
Tomaž Robnik l.r.

POPRAVKI
40.

Popravek Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o enkratnem
denarnem prispevku za novorojence
v Mestni občini Kranj

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini
Kranj, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67/17, z dne 29. 11.
2017, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi
5. točke 39. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) dajem

POPRAVEK
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence v Mestni občini Kranj
V 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini
Kranj je pravilna letnica 2005 namesto 2018.
Št. 121-384/2017-59-(47/09)
Kranj, dne 4. januarja 2018
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar
zanj
Boris Vehovec l.r.
Podžupan

Stran
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VSEBINA
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo)
(ZTuj-2-UPB6)
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu
tujcev (uradno prečiščeno besedilo) (ZZSDT-UPB2)

1
53

13.

36.

37.

38.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

22.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ponovni javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA

Uredba o pomožni policiji
Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za
čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2018
Uredba o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
sodnem registru
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register

MINISTRSTVA

Pravilnik o tehničnem soglasju
Pravilnik o evidenci posebnih kultur
Višina predpisanih obrestnih mer zamudnih obresti

70
70
73
73
74
76
77
77
80

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2017

23.

Odlok o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v Občini Piran
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za »pokopališče Vinjole«
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
občinskega pomena

24.

25.
26.
27.
28.

30.
80

CELJE

CERKNICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja
Lavriča Cerknica

ČRNOMELJ

Sklep o oblikovanju odškodnin, najemnin oziroma
zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj za
leto 2018

JESENICE

138

81

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o prevozu šoloobveznih otrok in otrok ter oseb s
posebnimi potrebami

141

KOBARID

KRANJ

Obvezna razlaga Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj
Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj

LAŠKO

Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Laško
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra
Koncesijski akt za izvedbo projekta »Revitalizacija
objekta bivše podružnične šole Reka«
Spremembe Pravil za izvolitev predstavnikov v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za
določitev kandidata za člana državnega sveta

83
83
88
89
89
94

141
102

106
111
113
117

REČICA OB SAVINJI

Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za
leto 2019

118

SEMIČ

Pravilnik o podeljevanju nagrad in priznanj športnikom Občine Semič
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa
in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo
v Občini Semič

ŠTORE

120
122

122
122

33.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje enote urejanja prostora z oznako LEŠ 03

125

Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava

132

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj

143

40.

82

99

Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2019

34.

140

PIRAN

95

32.

139

Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2018

LUČE

Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2018

31.

Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Začret – območje ZA-6

LJUBLJANA

Odlok o razglasitvi Vile Zlatica za kulturni spomenik
lokalnega pomena
Odlok o dopolnitvah Odloka o razglasitvi Tobačne
tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega
pomena

39.

29.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
OBČINE

35.

21.

TRŽIČ

VIPAVA

POPRAVKI

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 1/18
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Drugo preklicujejo
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26
28
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30

30
31
32
34
34
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