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DRŽAVNI ZBOR
1957.

Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo)
(ZTuj-2-UPB9)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 30. 3. 2021 je
Državni zbor na seji dne 28. 5. 2021 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. 2017),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih –
ZTuj-2E (Uradni list RS, št. 59/17 z dne 27. 10. 2017),
– Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o
tujcih – ZTuj-2-UPB6p (Uradni list RS, št. 9/18 z dne 16. 2.
2018),
– Odločbo Ustavnega sodišča o razveljavitvi drugega,
tretjega in četrtega stavka drugega odstavka ter tretjega odstavka 10.b člena Zakona o tujcih, št. U-I-59/17 (Uradni list RS,
št. 62/19 z dne 18. 10. 2019),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih –
ZTuj-2F (Uradni list RS, št. 57/21 z dne 12. 4. 2021).
Št. 213-04/21-5/5
Ljubljana, dne 28. maja 2021
EPA 1848-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

ZAKON
O TUJCIH
uradno prečiščeno besedilo
(ZTuj-2-UPB9)
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);
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– 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 2016/801/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave
učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair
(prenovitev) (UL L št. 132 z dne 21. 5. 2016, str. 21);
– 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
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. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št.157 z
dne 15. 6. 2002 str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
2017/1954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra
2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni
obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L
št. 286 z dne 1. 11. 2017, str. 9) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1030/2002/ES);
– Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti
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(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);
– Uredbe (EU) 2016/1953 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. oktobra 2016 o uvedbi evropske potne listine
za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav in
razveljavitvi Priporočila Sveta z dne 30. novembra 1994 (UL L
št. 311 z dne 27. 11. 2016, str. 13).
2. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Tujec ali tujka (v nadaljnjem besedilu: tujec), je vsakdo,
ki nima državljanstva Republike Slovenije.
2. Oseba brez državljanstva je tujec, ki ga nobena država
v skladu s svojimi pravnimi akti nima za svojega državljana.
3. Vstop je prihod, zapustitev pa odhod z državnega ozemlja Republike Slovenije.
4. Tranzit je prehod državnega ozemlja Republike Slovenije.
5. Mejna kontrola je kontrola na državni meji, ki jo izvajajo
pristojni organi zaradi nameravanega vstopa, tranzita in izstopa
tujcev z državnega ozemlja Republike Slovenije.
6. Potna listina je potni list ali potnemu listu enakovredna
listina za potovanje, če je tako določeno z mednarodnim sporazumom.
7. 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.
8. 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.
9. Prevoznik je fizična ali pravna oseba, ki se poklicno
ukvarja s prevozom potnikov po kopenski, zračni ali vodni poti.
10. 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.
11. 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.
12. Državljan EU je tujec z državljanstvom druge države
članice Evropske unije.
13. Tretja država je vsaka država, ki ni članica Evropske
unije.
14. 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
lahko sklepa sporazume o gostovanju s tujimi raziskovalci v
skladu s predpisi, ki urejajo raziskovalno in razvojno dejavnost
v Republiki Sloveniji.
15. Raziskovalec je tujec, ki ni državljan EU, z doktoratom
ali z ustreznimi visokošolskimi kvalifikacijami, ki omogočajo
vpis v programe doktorskih študijev, ki ga raziskovalna organizacija izbere za izvajanje raziskovalnega dela.
16. Visokošolski zavodi so univerze, fakultete, umetniške
akademije in visoke strokovne šole v skladu z zakonom, ki
ureja visoko šolstvo.
17. Visokošolski učitelj je tujec, ki ni državljan EU, določen
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
18. Visokošolski sodelavec je tujec, ki ni državljan EU,
določen z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
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19. Višješolski zavodi oziroma višje strokovne šole so
javne ali zasebne šole v skladu z zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje.
20. Višješolski predavatelj je tujec, ki ni državljan EU,
določen z zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje.
21. Sporazum o gostovanju je sporazum med raziskovalcem iz tretje države in raziskovalno organizacijo oziroma
sporazum med visokošolskim zavodom in visokošolskim učiteljem ali visokošolskim sodelavcem oziroma sporazum med
višješolskim zavodom in višješolskim predavateljem, s katerim
se raziskovalec zaveže, da si bo prizadeval dokončati raziskovalno dejavnost, visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec
ali višješolski predavatelj, da bo opravil pedagoško delo, raziskovalna organizacija pa se zaveže, da bo v ta namen gostila
raziskovalca, visokošolski ali višješolski zavod pa se zaveže,
da bo v ta namen gostil visokošolskega učitelja, visokošolskega
sodelavca oziroma višješolskega predavatelja.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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.
30. Prostovoljni odhod pomeni prostovoljno izpolnitev obveznosti vrnitve tujca v skladu s tem zakonom.
31. 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.
32. 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.
33. 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
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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.
34. 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.
35. Subjekt gostitelj je gospodarska družba s sedežem v
Republiki Sloveniji, v katero je tujec premeščen v okviru premestitve znotraj povezanih družb.
36. Povezane družbe so gospodarske družbe, določene
z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo
tujcev.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. Pripravnik je tujec, ki ni državljan EU, z doseženo
stopnjo višješolske oziroma visokošolske izobrazbe oziroma
tujec, ki je vključen v študijski program, ki mu omogoča pridobitev stopnje višješolske oziroma visokošolske izobrazbe, in je
bil sprejet na ozemlje Republike Slovenije v okviru programa
opravljanja pripravništva, da bi pridobil znanje, prakso in izkušnje v poklicnem okolju.
43. Prostovoljec je tujec, ki ni državljan EU in je bil sprejet
na ozemlje Republike Slovenije z namenom opravljanja prostovoljskega dela, kot ga določa zakon, ki ureja prostovoljstvo.
44. Evropska potna listina za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav je potna listina, ki se izda državljanu tretje države, ki je v postopku odstranitve in si ne more
ali si noče pridobiti potne ali potni listini enakovredne listine
države, katere državljan je.
45. Nezakonito prebivanje pomeni prisotnost tujca na
ozemlju Republike Slovenije, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje
več pogojev za vstop ali prebivanje v skladu z Zakonikom o
schengenskih mejah oziroma določbami tega zakona.
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.
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(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.
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.
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(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.
(5) Zadrževanje osebe, ki izrazi namen, da bo vložila
prošnjo za mednarodno zaščito na meji, in katere prošnja za
mednarodno zaščito se obravnava v okviru postopka na meji,
letališčih in pristaniščih v skladu z zakonom, ki ureja mednarodno zaščito, v kapaciteti na meji oziroma v bližini meje, 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:
– 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
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– 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
veljavnega dovoljenja za prebivanje ali veljavnega vizuma za
dolgoročno bivanje, se razlogi za zavrnitev vstopa, določeni
v Zakoniku o schengenskih mejah, ne ugotavljajo. Tujcu se
lahko vstop v državo zavrne samo, če ne poseduje veljavne
potne listine.
(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
(kompleksna kriza 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 mednarodnih in
medvladnih organizacij, ki delujejo na področju migracij.
(2) Če ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na podlagi informacij organov in institucij iz prejšnjega odstavka oceni, da je v Republiki Sloveniji zaradi spremenjenih razmer
na področju migracij ali drugih okoliščin iz šestega odstavka
20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN,
8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) nastala kompleksna kriza, Vladi Republike Slovenije predlaga, da na podlagi
osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo,
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109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU‑1G, 65/14
in 55/17) sprejme odločitev o izvajanju kriznega upravljanja in
vodenja v kompleksni krizi.
(3) V okviru kriznega upravljanja in vodenja kompleksne
krize lahko Vlada Republike Slovenije na podlagi utemeljenega
in obrazloženega predloga ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije,
da upoštevajoč načelo sorazmernosti in stopnjo ogroženosti
ustavno varovanih dobrin odloči o uporabi 10.b člena tega
zakona, in sicer najdlje za obdobje šestih mesecev, in določi
območje izvajanja tega ukrepa. Državni zbor Republike Slovenije lahko na predlog Vlade Republike Slovenije po istem
postopku podaljša uporabo 10.b člena tega zakona, vsakič
za največ šest mesecev, če za to še vedno obstajajo razlogi.
Državni zbor Republike Slovenije sprejme odločitev z večino
glasov vseh poslancev.
(4) V predlogu iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pripravi oceno razmer zaradi nastale
kompleksne krize iz drugega odstavka tega člena ter vpliv na
stopnjo ogroženosti ustavno varovanih temeljnih družbenih
vrednot, navedenih v šestem odstavku 20. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17), zlasti glede učinkovitega delovanja pravne in socialne države, zagotavljanja javnega reda in
miru, učinkovitega delovanja gospodarstva, zaščite zdravja in
življenja prebivalstva ter stopnje varnosti. 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 oseb s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, nastanitvene in integracijske
zmožnosti Republike Slovenije za vse omenjene kategorije
tujcev, možnost izvajanja zakona, ki ureja mednarodno zaščito,
in druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na ogroženost ustavno
varovanih temeljnih družbenih vrednot.
(5) 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, Vladi Republike Slovenije
predlaga, da Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga,
da odloči o predčasnem prenehanju uporabe 10.b člena tega
zakona. Državni zbor Republike Slovenije sprejme odločitev z
večino glasov vseh poslancev.
(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 v kompleksni krizi na področju migracij)
(1) Če Državni zbor Republike Slovenije sprejme odločitev iz tretjega 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 in se nahaja na območju, na katerem se ta člen izvaja po uveljavitvi odločitve Državnega zbora Republike Slovenije iz tretjega odstavka prejšnjega člena,
izrazi namero podati prošnjo za mednarodno zaščito, policija
ugotavlja identiteto tujca v skladu z zakonom, ki ureja naloge
in pooblastila policije, in ne glede na določbe zakona, ki urejajo
mednarodno zaščito, preveri ali:
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– je bilo ugotovljeno, da v sosednji državi, iz katere je
tujec vstopil, obstajajo sistemske pomanjkljivosti v zvezi s postopkom mednarodne zaščite in pogoji za sprejem prosilcev,
ki bi lahko povzročile nevarnost mučenja, nečloveškega ali
poniževalnega ravnanja;
– je tujec v postopku individualno, verjetno in tehtno
izkazal, da njemu osebno v sosednji državi grozi resnična
nevarnost mučenja, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja
in da iz utemeljenih razlogov v tej državi ni mogel zaprositi za
mednarodno zaščito;
– individualno zdravstveno stanje tujca ali njegovega družinskega člana očitno onemogoča napotitev v sosednjo državo;
– gre po videzu, obnašanju ali drugih okoliščinah za mladoletnika brez spremstva.
(3) Če policija po izvedenem postopku ugotovi, da v
primeru tujca iz prejšnjega odstavka niso podane okoliščine iz
prejšnjega odstavka, policija namero podati prošnjo za mednarodno zaščito s sklepom zavrže. Zoper sklep je dovoljena
pritožba, ki ne zadrži izvršitve. O pritožbi odloča ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve. V primeru obstoja ene izmed
okoliščin iz prejšnjega odstavka tujcu dovoli vložitev prošnje
za mednarodno zaščito in ravna skladno z določbami zakona,
ki ureja mednarodno zaščito, ki urejajo predhodni postopek.
(4) Na podlagi izvršljivega sklepa iz prejšnjega odstavka
policija tujca privede do državne meje in ga napoti v sosednjo
varno državo, iz katere je tujec vstopil. Če sosednja varna
država, iz katere je tujec vstopil, tujca ne sprejme na ozemlje,
se sklep razveljavi, tujca pa obravnava v skladu z določbami
zakona, ki ureja mednarodno zaščito.
(5) Po uveljavitvi odločitve Državnega zbora Republike Slovenije iz tretjega odstavka prejšnjega člena policija pri
obravnavi oseb iz tega člena opusti izvajanje postopkov o
prekršku za prekrške po zakonu, ki ureja nadzor državne meje
in tem zakonu.
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)
če:

Za nedovoljen vstop tujca v Republiko Slovenijo se šteje,

– se izogne mejni kontroli na mejnem prehodu, ko ta
obratuje;
– se izogne mejni kontroli izven območja mejnega prehoda ali na mejnem prehodu, ko ta ne obratuje;
– pri vstopu v Republiko Slovenijo uporabi tuje, ponarejene ali kako drugače spremenjene potne in druge listine,
ki so potrebne za vstop, ali organom mejne kontrole navede
lažne podatke ali namenoma zamolči podatke o spremenjenem
osebnem imenu oziroma izdani novi listini v času razpisanega
veljavnega ukrepa v Schengenskem informacijskem sistemu
ali nacionalnih evidencah;
– 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.
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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
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 določbi druge in tretje alineje 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 prenehanju dovoljenja za prebivanje ali vizuma za
dolgoročno bivanje, razen če mora na podlagi odločitve pristojnega organa zapustiti Republiko Slovenijo.
(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)
Posameznik ne sme ravnati tako, da s svojimi ravnanji
omogoči ali pomaga, da tujec nezakonito vstopi, potuje v tranzitu ali prebiva 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
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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.
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 se lahko tujcu v primeru
iz četrte alineje prvega odstavka 28. člena tega zakona izda
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za čas nameravanega bivanja tujca v Republiki Sloveniji, ki je
krajše od 90 dni.
(3) 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, razen če je z mednarodnim sporazumom
določeno drugače;
– 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
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.
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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.
(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.
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(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, garantno in povabilno 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
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.
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(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.
(9) Določbe prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo za
tujca, ki v vizumskem postopku dokaže, da ima zadostna
sredstva za preživetje, tako za čas nameravanega bivanja
kot tudi za vrnitev v svojo matično državo ali državo stalnega
prebivališča, ali če dokaže, da je sposoben zakonito pridobiti
navedena sredstva, kot je določeno v točki c) prvega odstavka
in v tretjem odstavku 5. člena Zakonika o schengenskih mejah.
(10) Tujec iz prejšnjega odstavka v vizumskem postopku
predloži povabilno pismo, ki mora vsebovati izjavo gostitelja, da
bo kril morebitne stroške nastanitve tujca v centru za tujce ali
azilnem domu in morebitne stroške odstranitve tujca iz države.
Povabilno pismo mora za potrebe odločanja o izdaji vizuma in
ugotavljanja kršitev postopka vsebovati tudi podatke o tujcu
in gostitelju ter druge podatke, potrebne za odločanje. Če je
gostitelj fizična oseba, mora povabilno pismo, poleg izjave
gostitelja iz prvega stavka tega odstavka, vsebovati naslednje
podatke: ime in priimek gostitelja, datum rojstva gostitelja,
EMŠO gostitelja, državljanstvo gostitelja, telefonsko številko
gostitelja, naslov, na katerem gostitelj biva, ime in priimek
tujca, datum rojstva tujca, državljanstvo tujca, razmerje tujca
do gostitelja, obdobje, za katero gostitelj vabi tujca v državo,
in naslov, na katerem bo tujec bival v državi. Kadar je gostitelj
pravna oseba, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
ali samostojni podjetnik posameznik, mora povabilno pismo,
poleg izjave gostitelja iz prvega stavka tega odstavka, vsebovati naslednje podatke: firmo oziroma ime in sedež pravne osebe,
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 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, posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost ali samostojni podjetnik posameznik vabi
tujca na poslovni obisk, firmo oziroma ime in sedež pravne
osebe, kjer je tujec zaposlen, in način vzpostavitve prvega
poslovnega stika s tujcem.
25. člen
(sredstva za preživljanje za izdajo vizuma
za dolgoročno bivanje)
(1) 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.
(2) Za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje lahko tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje
s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, pravicami iz dela
ali zavarovanja, dohodki iz premoženja, dohodki iz kapitala in
iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s
štipendijo ali sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici
v Republiki Sloveniji ali tujini.
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;
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– 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
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,
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– 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)
(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;
– če tujec vizum pogreši, izgubi ali mu je odtujen.
(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 60.a člena
tega zakona.
28.a člen
(prenehanje vizuma za dolgoročno bivanje)
(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.
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.
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(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) 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.
IV. POGLAVJE
PREBIVANJE TUJCEV
31. člen
(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.
(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.
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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, ki
krije vsaj nujne zdravstvene storitve na območju Republike
Slovenije, 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 prvega
dovoljenja za začasno prebivanje, za podaljšanje dovoljenja
za prebivanje, izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje ali
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, razen s povračili stroškov v zvezi z delom, 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.
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 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
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vstopom v državo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini dal prstne odtise, prvo dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji vroči pristojni
organ, ki je dovoljenje izdal.
(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.
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, strokovnega izpopolnjevanja,
praktičnega usposabljanja, specializacije ali sodelovanja v
mednarodnih študijskih izmenjavah;
– opravljanja prostovoljskega dela in sodelovanja v projektih prostovoljske službe v okviru programa Evropske unije;
– 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;
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– žrtvam nezakonitega zaposlovanja;
– žrtvam družinskega nasilja;
– 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. Tujec, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje
in za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebuje vizuma, lahko
prebiva v Republiki Sloveniji največ 90 dni po prenehanju
dovoljenja za prebivanje, razen če mora na podlagi odločitve
pristojnega organa zapustiti Republiko Slovenijo.
(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) (prenehal veljati)
(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
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, enajste ali
dvanajste 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, za-
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menja 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. Pooblastilo tujca delodajalcu ni potrebno za vlaganje dopolnitev k prošnji za izdajo
ali podaljšanje 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 izpolnjevanju 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.
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(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) Dovoljenje, izdano na podlagi mednarodnega sporazuma, se 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, pogodbo o sodelovanju 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
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.
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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, višjega in visokega šolstva)
(1) Raziskovalcu, višješolskemu predavatelju, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu, ki želi prebivati v
Republiki Sloveniji zaradi opravljanja raziskovalnega oziroma
pedagoškega dela na področju višjega ali visokega šolstva, se
lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, če ima sklenjen
sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo, višješolskim ali visokošolskim zavodom iz Republike Slovenije, če
izpolnjuje ostale pogoje po tem zakonu za izdajo dovoljenja za
prebivanje in ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja
za prebivanje iz prve, tretje, pete, desete, enajste ali dvanajste
alineje prvega odstavka 55. člena tega zakona. Kot dokaz
o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje iz
tretjega odstavka 33. člena tega zakona se upoštevajo tudi
sredstva, ki jih raziskovalna organizacija, višješolski ali visokošolski zavod nameni raziskovalcu, visokošolskemu učitelju ali
visokošolskemu sodelavcu.
(2) Prvo dovoljenje za začasno prebivanje se raziskovalcu, višješolskemu predavatelju, visokošolskemu učitelju in
visokošolskemu sodelavcu izda za čas opravljanja dela po
sporazumu o gostovanju, vendar ne za več kot 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, višješolski predavatelj, visokošolski
učitelj, visokošolski sodelavec ali raziskovalna organizacija
oziroma višješolski ali visokošolski zavod. Raziskovalec, višješolski predavatelj, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec 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 višješolski ali visokošolski zavod lahko prošnjo
vložijo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike
Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
Če prošnjo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja vloži raziskovalna organizacija oziroma višješolski ali visokošolski zavod,
lahko opravlja tudi druga dejanja v postopku v skladu s tujčevim
pooblastilom, ne more pa se ji vročiti izdano dovoljenje. Pooblastilo tujca raziskovalni organizaciji oziroma višješolskemu ali
visokošolskemu zavodu ni potrebno za vlaganje dopolnitev k
prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje.
(4) Raziskovalec, višješolski predavatelj, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec, ki zakonito prebiva v Republiki

Stran

5376 /

Št.

91 / 7. 6. 2021

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 višješolskim oziroma visokošolskim zavodom
iz Republike Slovenije, lahko vloži prošnjo za izdajo prvega
dovoljenja za začasno prebivanje tudi pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji.
(5) Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje iz prejšnjega odstavka mora raziskovalec, višješolski
predavatelj, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec ali
raziskovalna organizacija oziroma višješolski ali visokošolski
zavod vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pred
potekom dovoljenega prebivanja tujca v Republiki Sloveniji v
skladu s prejšnjim odstavkom. O pravočasno vloženi prošnji
za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pristojni organ raziskovalcu,
višješolskemu predavatelju, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za
začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.
(6) Raziskovalcu, višješolskemu predavatelju, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu, ki je vložil
prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje
zaradi opravljanja raziskovalnega ali izobraževalnega dela na
področju višjega ali 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) Višješolski predavatelj, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec, ki ima v drugi državi članici Evropske unije
sklenjen sporazum o gostovanju in izdano dovoljenje za prebivanje za višješolskega predavatelja, 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 ta krajša.
(8) Višješolski predavatelj, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec, ki ima v drugi državi članici Evropske unije
izdano dovoljenje za prebivanje za višješolskega predavatelja,
visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca in želi v
Republiki Sloveniji opravljati pedagoško delo za obdobje, daljše
od 90 dni, mora za prebivanje v Republiki Sloveniji pridobiti
dovoljenje za prebivanje za višješolskega predavatelja, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca na podlagi
sklenjenega sporazuma o gostovanju z višješolskim ali visokošolskim zavodom in ob izpolnjevanju ostalih pogojev, določenih
v prvem odstavku tega člena. Višješolski predavatelj, visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec oziroma višješolski oziroma
visokošolski zavod lahko prošnjo za izdajo prvega dovoljenja
za začasno prebivanje vloži pri diplomatskem predstavništvu ali
konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu
v Republiki Sloveniji v 90 dneh po prihodu višješolskega predavatelja, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca v
Republiko Slovenijo oziroma pred iztekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje, izdanega v drugi državi članici Evropske unije, če je ta krajša. O pravočasno vloženi prošnji pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji pristojni organ višješolskemu predavatelju, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje
do dokončne odločitve o prošnji. Višješolskemu predavatelju,
visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu, ki je vložil prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje
pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, se dovoljenje vroči
osebno pri organu, ki je dovoljenje izdal.
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(9) Pristojni organi prošnje za izdajo dovoljenja za prebivanje raziskovalcem, visokošolskim predavateljem, visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem obravnavajo
prednostno.
(10) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja
dela na področju raziskav se izda v obliki iz 58. člena tega
zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja vpiše »raziskovalec«.
Za tujca, ki bo opravljal raziskovalno delo v okviru posebnega
programa Evropske unije ali v večstranskih programih, ki vključujejo ukrepe za spodbujanje mobilnosti, se v opombi navede
ta posebni program ali sporazum če je naziv programa ali
sporazuma predolg za zapis na kartici, pa se navedejo kratice
držav članic, iz katerih so raziskovalne organizacije, ki so sporazum sklenile. Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju višjega in visokega šolstva se izda v
obliki iz 58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja
vpiše »visokošolsko izobraževalno delo«.
(11) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
se prvo dovoljenje za začasno prebivanje raziskovalcu, ki v
Republiki Sloveniji opravlja raziskovalno delo v okviru posebnega programa Evropske unije ali večstranskih programov, ki
vključujejo ukrepe za spodbujanje mobilnosti, ob izpolnjevanju
pogojev, določenih v tem členu, izda za obdobje dveh let oziroma za čas opravljanja dela po sporazumu o gostovanju, če
je ta krajši.
38.a člen
(prebivanje raziskovalca z dovoljenjem za prebivanje,
izdanim v drugi državi članici Evropske unije – kratkotrajna
premestitev)
(1) Tujec z veljavnim dovoljenjem za prebivanje zaradi
opravljanja raziskovalnega dela, ki ga je prva izdala druga država članica Evropske unije, lahko prebiva in opravlja raziskovalno delo v raziskovalni organizaciji v Republiki Sloveniji do
180 dni v katerem koli 360 dnevnem obdobju, kar zajema vsak
dan bivanja v zadnjem 360 dnevnem obdobju (v nadaljnjem
besedilu: kratkotrajna premestitev), če:
– izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 33. člena tega
zakona;
– je bil pristojni organ v Republiki Sloveniji pisno obveščen (uradno obvestilo) o nameravani premestitvi raziskovalca;
– ima dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, ki ga je prva izdala druga država članica
Evropske unije, veljavno za obdobje nameravane premestitve;
– predloži sporazum o gostovanju, sklenjen z raziskovalno organizacijo v Republiki Sloveniji, iz katerega izhajata datum
nastopa kratkotrajne premestitve in njeno predvideno trajanje;
– ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje
iz tretje, pete, desete, enajste ali dvanajste alineje prvega odstavka 55. člena tega zakona.
(2) Tujec ali raziskovalna organizacija, s katero ima tujec
sklenjen sporazum o gostovanju v državi članici Evropske unije, ki mu je prva izdala dovoljenje za začasno prebivanje zaradi
opravljanja raziskovalnega dela, ali raziskovalna organizacija v
Republiki Sloveniji, kjer namerava tujec opravljati raziskovalno
delo (obvestitelj), mora pristojni organ v Republiki Sloveniji
pisno obvestiti o nameri, da bo tujec zaradi opravljanja raziskovalnega dela kratkotrajno premeščen v raziskovalno organizacijo v Republiki Sloveniji, takoj ko je znano, da bo premeščen,
vendar pred nameravanim vstopom v Republiko Slovenijo.
Uradnemu obvestilu mora tujec ali raziskovalna organizacija
priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prve, tretje in četrte
alineje prejšnjega odstavka, pri čemer se glede podaje pisnega obvestila in njegovega dopolnjevanja smiselno uporabljata
četrti in peti stavek tretjega odstavka 38. člena tega zakona.
(3) Pristojni organ tujcu ne dovoli prebivanja in opravljanja
raziskovalnega dela, če:
– niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena;
– namerava tujec opravljati raziskovalno delo v raziskovalni organizaciji, ki ni vpisana v zbirko podatkov o izvajalcih
raziskovalne dejavnosti;
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– tujec v predvidenem obdobju kratkotrajne premestitve
doseže najdaljše dovoljeno 180-dnevno prebivanje v kateremkoli 360-dnevnem obdobju, kot je določeno v prvem odstavku
tega člena.
(4) Če pristojni organ tujcu ne dovoli prebivanja in opravljanja raziskovalnega dela v raziskovalni organizaciji v Republiki Sloveniji, najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega
uradnega obvestila o nameravani premestitvi izda odločbo,
s katero kratkotrajno premestitev tujca zavrne. Odločba pristojnega organa, s katero se kratkotrajna premestitev tujca
v Republiko Slovenijo zavrne, se vroči tujcu in obvestitelju iz
drugega odstavka tega člena. Pristojni organ o zavrnitvi kratkotrajne premestitve preko nacionalne kontaktne točke pisno
obvesti tudi pristojni organ države članice Evropske unije, ki je
tujcu prva izdala dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja
raziskovalnega dela.
(5) Če pristojni organ tujcu ne dovoli prebivanja in opravljanja raziskovalnega dela v raziskovalni organizaciji v Republiki Sloveniji, tujec pa še ni nastopil kratkotrajne premestitve,
ga raziskovalna organizacija v drugi državi članici Evropske
unije ne sme premestiti v raziskovalno organizacijo v Republiki
Sloveniji, raziskovalna organizacija v Republiki Sloveniji pa ga
ne sme sprejeti. Če je tujec že vstopil v Republiko Slovenijo in
začel izvajati kratkotrajno premestitev v raziskovalni organizaciji v Republiki Sloveniji, preden je bila odločba o zavrnitvi
kratkotrajne premestitve vročena tujcu in obvestitelju iz drugega odstavka tega člena, mora tujec takoj, najpozneje pa v treh
dneh po prejemu odločbe o zavrnitvi kratkotrajne premestitve,
prenehati opravljati raziskovalno delo in se vrniti v državo
članico Evropske unije, ki je prva izdala dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela. Pristojni organ
v odločbi o zavrnitvi kratkotrajne premestitve določi, da mora
tujec državo zapustiti v treh dneh po vročitvi odločbe, če je že
vstopil v Republiko Slovenijo in že začel izvajati kratkotrajno
premestitev. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
V tem primeru posebna odločba o odpovedi prebivanja ni potrebna. Ta odstavek se smiselno uporablja tudi za družinske
člane, ki spremljajo raziskovalca in imajo veljavno dovoljenje
za prebivanje za družinskega člana raziskovalca, ki ga je prva
izdala druga država članica Evropske unije.
(6) Tujec iz prvega odstavka tega člena, ki mu je dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela
prva izdala država članica Evropske unije, ki schengenskega
pravnega reda ne uporablja v celoti, mora pri vstopu v Republiko Slovenijo poleg veljavnega dovoljenja za prebivanje
zaradi opravljanja raziskovalnega dela, ki ga je prva izdala
država članica Evropske unije, ki schengenskega pravnega
reda ne uporablja v celoti, in veljavne potne listine, predložiti
tudi kopijo uradnega obvestila iz druge alineje prvega odstavka
tega člena.
38.b člen
(prebivanje raziskovalca z dovoljenjem za prebivanje,
izdanim v drugi državi članici Evropske unije – dolgotrajna
premestitev)
(1) Tujec z veljavnim dovoljenjem za prebivanje zaradi
opravljanja raziskovalnega dela, ki ga je prva izdala druga država članica Evropske unije, lahko prebiva in opravlja raziskovalno delo v raziskovalni organizaciji v Republiki Sloveniji več kot
180 dni v katerem koli 360 dnevnem obdobju, kar zajema vsak
dan bivanja v zadnjem 360 dnevnem obdobju (v nadaljnjem
besedilu: dolgotrajna premestitev), če:
– izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 33. člena tega
zakona;
– ima veljavno dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja
raziskovalnega dela, ki ga je prva izdala druga država članica
Evropske unije;
– predloži sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo v Republiki Sloveniji, iz katerega izhajata datum nastopa
dolgotrajne premestitve in njeno predvideno trajanje;
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– ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja iz prve, tretje,
pete, desete, enajste ali dvanajste alineje prvega odstavka
55. člena tega zakona.
(2) Tujec iz prejšnjega odstavka tega člena lahko vstopi
v Republiko Slovenijo z veljavnim dovoljenjem za prebivanje
zaradi opravljanja raziskovalnega dela, ki ga je prva izdala
druga država članica Evropske unije, in z veljavno potno listino
ter v 30 dneh od dneva vstopa v državo pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji, na območju katerega prebiva, vloži prošnjo
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja
raziskovalnega dela zaradi dolgotrajne premestitve. Prošnjo
lahko vloži tudi raziskovalna organizacija iz države članice, ki
je tujcu prva izdala dovoljenje za prebivanje ali raziskovalna
organizacija v Republiki Sloveniji, v katero bo tujec premeščen,
pri čemer se glede vložitve in dopolnitve prošnje smiselno
uporabljata četrti in peti stavek tretjega odstavka 38. člena
tega zakona. Pristojni organ tujcu izda potrdilo o vloženi prošnji
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja
raziskovalnega dela zaradi dolgotrajne premestitve, ki velja
kot dovoljenje za začasno prebivanje in tujcu dovoljuje, da v
Republiki Sloveniji prebiva in opravlja raziskovalno delo do
dokončne odločitve o prošnji.
(3) Če tujec že prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi kratkotrajne premestitve in želi prebivanje nadaljevati na
podlagi dolgotrajne premestitve, mora biti prošnja za izdajo
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela zaradi dolgotrajne premestitve vložena pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji najmanj 30 dni pred potekom kratkotrajne premestitve tujca. V tem primeru lahko do dokončne
odločitve o prošnji opravlja raziskovalno delo, če še ni poteklo
dovoljeno obdobje prebivanja in opravljanja raziskovalnega
dela tujca v raziskovalni organizaciji v Republiki Sloveniji v
skladu z določbo prvega odstavka 38.a člena tega zakona.
(4) Pristojni organ zavrne izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela zaradi dolgotrajne premestitve, če:
– niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena;
– namerava tujec opravljati raziskovalno delo v raziskovalni organizaciji, ki ni vpisana v zbirko podatkov o izvajalcih
raziskovalne dejavnosti;
– veljavnost dovoljenja za prebivanje zaradi opravljanja
raziskovalnega dela, ki ga je prva izdala druga država članica
Evropske unije, poteče med postopkom pri pristojnem organu
v Republiki Sloveniji.
(5) Če pristojni organ zavrne izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela zaradi dolgotrajne premestitve ali če se v postopku ugotovi, da tujec ne prebiva v Republiki Sloveniji v skladu z namenom, zaradi katerega
je bilo dovoljenje izdano, ali če je bilo dovoljenje razveljavljeno
iz razlogov iz prvega odstavka 56. člena tega zakona, mora
tujec takoj prenehati opravljati raziskovalno delo v raziskovalni
organizaciji v Republiki Sloveniji in se nemudoma, najpozneje
pa v treh dneh od dokončnosti odločbe, izdane v postopku zavrnitve ali razveljavitve izdaje dovoljenja za začasno prebivanje
zaradi opravljanja raziskovalne dejavnosti, vrniti v državo članico Evropske unije, ki je prva izdala dovoljenje za prebivanje
zaradi opravljanja raziskovalnega dela. V tem primeru posebna
odločba o odpovedi prebivanja ni potrebna.
(6) O odločitvi o prošnji za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela zaradi dolgotrajne premestitve pristojni organ preko nacionalne kontaktne
točke obvesti pristojni organ druge države članice Evropske
unije, ki je prva izdala dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela. Odločitev pristojnega organa se
vroči vlagatelju prošnje iz drugega odstavka tega člena in tujcu,
kadar ni vlagatelj.
(7) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja
raziskovalnega dela zaradi dolgotrajne premestitve se izda v
obliki iz 58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja
vpiše »raziskovalec – mobilnost«. Za tujca, ki opravlja raziskovalno delo v okviru posebnega programa Evropske unije ali v
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večstranskih programih, ki vključujejo ukrepe za spodbujanje
mobilnosti, se v opombi navede ta posebni program ali sporazum, če je naziv programa ali sporazuma predolg za zapis
na kartici, pa se navedejo kratice držav članic, med katerimi je
sporazum sklenjen.
(8) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja
raziskovalnega dela zaradi dolgotrajne premestitve se tujcu
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. Raziskovalcu, ki v Republiki Sloveniji opravlja raziskovalno delo v okviru posebnega programa Evropske unije ali
v večstranskih programih, ki vključujejo ukrepe za spodbujanje
mobilnosti, se ob izpolnjevanju pogojev, določenih v tem členu,
dovoljenje za prebivanje izda za obdobje dveh let oziroma za
čas opravljanja dela po sporazumu o gostovanju, če je ta krajši.
(9) Tujec iz prvega odstavka tega člena, ki mu je dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela prva
izdala država članica Evropske unije, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, mora pri vstopu v Republiko
Slovenijo poleg veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje
zaradi opravljanja raziskovalnega dela, ki ga je prva izdala
država članica Evropske unije, ki schengenskega pravnega
reda ne uporablja v celoti, in veljavne potne listine, predložiti
tudi kopijo sporazuma o gostovanju iz tretje alineje prvega
odstavka tega člena.
38.c člen
(prebivanje družinskega člana raziskovalca
in njegova mobilnost)
(1) Za družinskega člana tujca, ki v Republiki Sloveniji
prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
opravljanja raziskovalnega dela, izdanega v Republiki Sloveniji
na podlagi 38. 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 dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
opravljanja raziskovalnega dela, izdanega na podlagi prejšnjega člena, se smiselno uporabljajo določbe 42. člena tega
zakona, če s tem zakonom ni določeno drugače.
(3) Družinskemu članu tujca iz prejšnjega odstavka, ki
ima v drugi državi članici Evropske unije izdano dovoljenje za
prebivanje za družinskega člana raziskovalca in je v tej državi
članici z raziskovalcem tudi prebival, se izda dovoljenje za
začasno prebivanje, če:
– so izpolnjeni pogoji, določeni v tretjem odstavku 33. člena tega zakona;
– ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz tretje, pete, desete, enajste ali dvanajste alineje prvega odstavka
55. člena tega zakona;
– je dovoljenje za prebivanje za družinskega člana raziskovalca, izdano v drugi državi članici Evropske unije, veljavno
v času odločanja o prošnji.
(4) Družinski član tujca, imetnika dovoljenja za prebivanje
zaradi opravljanja raziskovalnega dela, ki ga je prva izdala druga država članica Evropske unije, ki v Republiki Sloveniji izvaja
kratkotrajno premestitev, lahko prebiva v Republiki Sloveniji v
obdobju kratkotrajne premestitve raziskovalca, če:
– so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 33. člena tega
zakona;
– je bil pristojni organ v Republiki Sloveniji pisno obveščen (uradno obvestilo) o nameravanem prebivanju družinskega člana raziskovalca v Republiki Sloveniji;
– je dovoljenje za prebivanje za družinskega člana raziskovalca, ki ga je prva izdala druga država članica Evropske
unije, veljavno za obdobje nameravanega prebivanja;
– predloži dokazilo, da je z raziskovalcem prebival v
državi članici Evropske unije, ki je raziskovalcu prva izdala dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela,
kot njegov družinski član;
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– ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje
iz tretje, pete, desete, enajste ali dvanajste alineje prvega odstavka 55. člena tega zakona.
(5) Pristojni organ družinskemu članu tujca iz prejšnjega
odstavka tega člena ne dovoli prebivanja, če niso izpolnjeni
pogoji iz prejšnjega odstavka. Glede postopka obveščanja
o nameravanem prebivanju družinskega člana in ravnanja v
primeru, ko pristojni organ družinskemu članu ne dovoli prebivanja v Republiki Sloveniji se smiselno uporabljajo določbe
četrtega in petega odstavka 38.a člena tega zakona.
(6) Dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana raziskovalca iz prvega odstavka tega člena se izda v obliki
iz 58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja vpiše
»družinski član raziskovalca«.
(7) Dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega
člana raziskovalca iz drugega in tretjega odstavka tega člena
se izda v obliki iz 58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti
dovoljenja vpiše »družinski član raziskovalca – mobilnost«.
(8) Pristojni organ prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje za družinskega člana tujca, ki namerava v Republiki Sloveniji opravljati raziskovalno dejavnost, obravnava istočasno
kot prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
opravljanja raziskovalnega dela na podlagi 38. ali 38.b člena
tega zakona, če je prošnja za izdajo dovoljenja za prebivanje
za družinskega člana tujca, ki namerava opravljati raziskovalno
dejavnost v Republiki Sloveniji, vložena istočasno. Pristojni
organ družinskemu članu raziskovalca iz tretjega odstavka
tega člena, ki ob vložitvi prošnje zakonito prebiva na območju
Republike Slovenije, izda potrdilo o vloženi prošnji za izdajo
dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana raziskovalca, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do
dokončne odločitve o prošnji.
(9) Družinski član tujca iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena, ki mu je dovoljenje za prebivanje za družinskega
člana raziskovalca prva izdala država članica Evropske unije,
ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, mora
pri vstopu v Republiko Slovenijo poleg veljavnega dovoljenja
za prebivanje za družinskega člana raziskovalca, ki ga je prva
izdala druga država članica Evropske unije, ki schengenskega
pravnega reda ne uporablja v celoti, in veljavne potne listine,
v primeru kratkotrajne premestitve raziskovalca predložiti tudi
kopijo uradnega obvestila iz druge alineje četrtega odstavka
tega člena, v primeru dolgotrajne premestitve raziskovalca pa
dokazilo o tem, da spremlja raziskovalca oziroma da se mu
bo pridružil.
38.č člen
(prebivanje raziskovalca in njegovih družinskih članov,
ki je iskalec zaposlitve ali samozaposlitve)
(1) Tujcu z izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje
zaradi opravljanja raziskovalnega dela na podlagi 38. člena
tega zakona in tujcu z izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela zaradi dolgotrajne
premestitve na podlagi 38.b člena tega zakona, ki je v Republiki
Sloveniji zaključil raziskovalno delo in se želi v Republiki Sloveniji zaposliti ali samozaposliti, se lahko izda enotno dovoljenje
zaradi iskanja zaposlitve oziroma samozaposlitve, če:
– pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pravočasno
vloži prošnjo za izdajo enotnega dovoljenja kot nadaljnjega
dovoljenja za prebivanje zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve;
– izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 33. člena tega
zakona;
– pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja;
– predloži dokazilo raziskovalne organizacije iz Republike
Slovenije o zaključenem raziskovalnem delu;
– ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja za začasno prebivanje iz prve, tretje, pete, šeste ali dvanajste alineje
55. člena tega zakona.
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(2) Pristojni organ tujcu iz prejšnjega odstavka izda potrdilo o vloženi prošnji za izdajo enotnega dovoljenja zaradi
iskanja zaposlitve ali samozaposlitve, ki velja kot dovoljenje za
začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji.
(3) Če tujec dokazila o zaključku raziskovalnega dela ne
more predložiti ob vložitvi prošnje za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve,
ker ga raziskovalna organizacija še ni izdala, sam pa izpolnjuje
vse druge pogoje za izdajo predmetnega dovoljenja, mu pristojni organ določi primeren rok za predložitev tega dokazila.
(4) Družinskim članom tujca iz prvega odstavka tega člena, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in imajo izdano dovoljenje
za začasno prebivanje za družinskega člana raziskovalca,
se dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana
raziskovalca, ob izpolnjevanju pogojev iz 47. člena tega zakona, lahko podaljša z enako veljavnostjo, kot se izda enotno
dovoljenje za prebivanje tujcu iz prvega odstavka tega člena.
(5) Enotno dovoljenje za prebivanje zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve se izda z veljavnostjo devetih mesecev v obliki iz 58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti
dovoljenja vpiše »iskalec zaposlitve.
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, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve na območju Republike Slovenije, 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, enajste ali dvanajste 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
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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 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 s 58. členom
tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja vpiše »modra
karta EU«.
40. člen
(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. Pooblastilo tujca delodajalcu ni
potrebno za vlaganje dopolnitev k prošnji za izdajo ali podaljšanje 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 ali njegov delodajalec 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
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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 podaljšanje 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.
41. člen
(prebivanje imetnika modre karte EU, izdane
v drugi državi članici Evropske unije)
(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
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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
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
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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.
44. člen
(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija)
(1) Tujcu, ki je sprejet v javno veljavne izobraževalne ali
študijske programe, opravlja strokovno izpopolnjevanje, praktično usposabljanje, specializacijo ali sodeluje v mednarodni
študijski izmenjavi v ustreznih izobraževalnih organizacijah v
Republiki Sloveniji in izpolnjuje ostale pogoje za izdajo dovoljenja po tem zakonu, se lahko izda dovoljenje za začasno
prebivanje zaradi študija. Kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje iz tretjega odstavka 33. člena
tega zakona se upoštevajo tudi sredstva, ki jih izobraževalna
organizacija nameni tujcu.
(2) Tujcu iz prejšnjega odstavka se izda dovoljenje za
začasno prebivanje za čas študija, izobraževanja, strokovnega
izpopolnjevanja, praktičnega usposabljanja, specializacije ali
sodelovanja v mednarodni študijski izmenjavi v ustreznih izobraževalnih organizacijah v Republiki Sloveniji, vendar ne dlje
od enega leta. Če študij, izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje, praktično usposabljanje, specializacija ali sodelovanje v
mednarodni študijski izmenjavi traja daljši čas od enega leta,
se dovoljenje podaljšuje za največ eno leto, vendar ne dlje kot
traja študij, izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje, praktično usposabljanje, specializacija ali mednarodna študijska
izmenjava.
(3) Kot ustrezno dokazilo o sprejemu, opravljanju ali sodelovanju iz prvega odstavka tega člena se šteje dokazilo o
sprejemu v javno veljavne izobraževalne ali študijske programe
oziroma dokazilo o opravljanju strokovnega izpopolnjevanja,
specializacije ali praktičnega usposabljanja, ki ga izda izobraževalna organizacija, na katero je tujec sprejet, oziroma potrdilo o sprejemu državnega organa, ki je pristojen za izvajanje
mednarodne pogodbe ali je dajalec štipendije, oziroma potrdilo
o sprejemu, ki ga izda od države pooblaščena organizacija, ki
je odgovorna za izvajanje določenega programa.
(4) Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje lahko vloži tujec ali izobraževalna organizacija iz prvega
odstavka tega člena. Tujec mora 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 šestem odstavku tega člena,
ko lahko prošnjo vloži tudi pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji. Izobraževalna organizacija lahko vloži prošnjo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v
tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji. Če prošnjo
za izdajo ali podaljšanje dovoljenja vloži izobraževalna organizacija, lahko opravlja tudi druga dejanja v postopku v skladu s
tujčevim pooblastilom, ne more pa se ji vročiti izdano dovoljenje. Pooblastilo tujca izobraževalni organizaciji ni potrebno za
vlaganje dopolnitev k prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje. Pristojni organi prošnje za izdajo dovoljenja
za začasno prebivanje zaradi študija obravnavajo prednostno.
(5) Tujec, ki ima v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za
začasno prebivanje zaradi študija, se lahko v času veljavnosti
tega dovoljenja v Republiki Sloveniji tudi zaposli ali opravlja
delo pod pogoji, določenimi v predpisih, 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 sprejemu na študij, lahko vloži prošnjo za izdajo
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prvega dovoljenja za začasno prebivanje pri pristojnem organu
v Republiki Sloveniji.
(7) Tujec iz prejšnjega odstavka mora prošnjo za izdajo
prvega dovoljenja za začasno prebivanje vložiti pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji pred potekom dovoljenega prebivanja v Republiki Sloveniji. 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 zaradi 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.
(8) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija se
izda v obliki iz 58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti
dovoljenja vpiše »študent«. Za tujca, ki študira v Republiki Sloveniji v okviru posebnega programa Evropske unije ali
večstranskih programov, ki vključujejo ukrepe za spodbujanje
mobilnosti, ali v okviru sporazuma, med dvema ali več priznanimi višješolskimi oziroma visokošolskimi zavodi, se v opombi
navede ta posebni program ali sporazum, če je naziv programa ali sporazuma predolg za zapis na kartici, pa se navedejo
kratice držav članic, iz katerih izhajajo podpisniki sporazuma.
(9) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se
prvo dovoljenje za začasno prebivanje študentu, ki v Republiki
Sloveniji opravlja študij v okviru posebnega programa Evropske unije ali večstranskih programov, ki vključujejo ukrepe za
spodbujanje mobilnosti, ali na podlagi sporazuma med dvema
ali več višješolskimi oziroma visokošolskimi zavodi, ob izpolnjevanju pogojev, določenih v tem členu, izda za obdobje dveh let
oziroma za čas trajanja študija, če je ta krajši.
44.a člen
(mobilnost študentov)
(1) Tujec, ki ima veljavno dovoljenje za prebivanje zaradi
študija, ki ga je prva izdala druga država članica Evropske unije, in ki sodeluje v programih Evropske unije ali v večstranskih
programih, ki vključujejo ukrepe za spodbujanje mobilnosti, ali v
sporazumu med dvema ali več višješolskimi oziroma visokošolskimi organizacijami, lahko opravi del študija na višješolskem
ali visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v trajanju največ
360 dni, če:
– izpolnjuje pogoje iz 33. člena tega zakona;
– je bil pristojni organ v Republiki Sloveniji pisno obveščen (uradno obvestilo) o nameravanem študiju v Republiki
Sloveniji, v skladu z določbo drugega odstavka tega člena;
– predloži dokazilo o sprejemu na višješolski oziroma
visokošolski zavod v Republiki Sloveniji, iz katerega izhaja
predvideno trajanje študija;
– ima dovoljenje za prebivanje zaradi študija, ki ga je prva
izdala druga država članica, veljavno ves čas nameravanega
prebivanja in študija v Republiki Sloveniji;
– ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje iz prve, tretje, pete, desete, enajste ali dvanajste alineje
55. člena tega zakona.
(2) Tujec iz prejšnjega odstavka, višješolski oziroma visokošolski zavod iz države članice Evropske unije, ki je tujcu prva
izdala dovoljenje za prebivanje zaradi študija, ali višješolski
oziroma visokošolski zavod iz Republike Slovenije, v katerem
bo študent opravil del študija (obvestitelj), mora pristojni organ
v Republiki Sloveniji pisno obvestiti (uradno obvestilo) o nameravani mobilnosti tujca, takoj ko je znano, da bo tujec del
študija opravil v Republiki Sloveniji, vendar pred nameravanim
vstopom tujca v Republiko Slovenijo. Uradnemu obvestilu je
treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prve, tretje in
četrte alineje prejšnjega odstavka, pri čemer se glede podaje
uradnega obvestila in njegovih dopolnitev smiselno uporabljata
četrti in peti stavek tretjega odstavka 38. člena tega zakona.
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(3) Pristojni organ tujcu ne dovoli prebivanja in študija v
Republiki Sloveniji, če:
– niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena;
– tujec v predvidenem obdobju mobilnosti doseže najdaljše dovoljeno 360-dnevno prebivanje v Republiki Sloveniji v
skladu s prvim odstavkom tega člena.
(4) Če pristojni organ tujcu ne dovoli prebivanja in študija
v Republiki Sloveniji, nemudoma, najpozneje pa v 30 dneh od
prejema popolnega uradnega obvestila, izda odločbo, s katero
zavrne nameravano mobilnost študenta v Republiki Sloveniji.
Odločba pristojnega organa, s katero se zavrne nameravana
mobilnost v Republiki Sloveniji, se vroči tujcu in obvestitelju iz
drugega odstavka tega člena. Pristojni organ o zavrnitvi mobilnosti preko nacionalne kontaktne točke obvesti tudi pristojni
organ države članice Evropske unije, ki je tujcu prva izdala dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija. Glede ravnanja v
primeru, ko pristojni organ tujcu ne dovoli prebivanja in študija
v Republiki Sloveniji se smiselno uporabljajo določbe petega
odstavka 38.a člena tega zakona.
(5) Če pristojni organ ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, tujcu izda dovoljenje za začasno prebivanje zaradi
opravljanja študija. Dovoljenje se izda v obliki iz 58. člena
tega zakona za čas njegove mobilnosti, pri čemer se pri vrsti
dovoljenja vpiše »študent – mobilnost« in v opombi navede
posebni program ali sporazum iz prvega odstavka tega člena, v
katerem študent sodeluje, če je naziv programa ali sporazuma
predolg za zapis na kartici, pa se navedejo kratice držav članic,
iz katerih so podpisniki programa ali sporazuma.
(6) Za tujca, ki ima veljavno dovoljenje za prebivanje
zaradi študija, ki ga je prva izdala druga država članica Evropske unije, ki ne sodeluje v programih Evropske unije ali v
večstranskih programih, ki vključujejo ukrepe za spodbujanje
mobilnosti, ali v sporazumu med dvema ali več višješolskimi
oziroma visokošolskimi zavodi, in namerava del študija opraviti
na višješolskem oziroma visokošolskem zavodu v Republiki
Sloveniji, se za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
študija uporabljajo določbe 44. člena tega zakona.
(7) Tujec iz prvega odstavka tega člena, ki mu je dovoljenje za prebivanje zaradi študija prva izdala država članica
Evropske unije, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja
v celoti, mora pri vstopu v Republiko Slovenijo poleg veljavnega dovoljenja za prebivanje zaradi študija, ki ga je prva izdala
država članica Evropske unije, ki schengenskega pravnega
reda ne uporablja v celoti, in veljavne potne listine predložiti
tudi kopijo uradnega obvestila iz druge alineje prvega odstavka
tega člena.
44.b člen
(prebivanje študentov zaradi iskanja zaposlitve
ali samozaposlitve)
(1) Tujcu, ki je v Republiki Sloveniji v obdobju zadnjih
dveh let zaključil študij na višješolskem oziroma visokošolskem
zavodu in pridobil najmanj višješolsko oziroma visokošolsko
izobrazbo in se želi v Republiki Sloveniji zaposliti oziroma
samozaposliti, se lahko izda enotno dovoljenje zaradi iskanja
zaposlitve oziroma samozaposlitve, če:
– pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pravočasno
vloži prošnjo za izdajo enotnega dovoljenja kot nadaljnjega
dovoljenja za prebivanje zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve;
– izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 33. člena tega
zakona;
– pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja;
– predloži dokazilo o zaključku višješolskega oziroma
visokošolskega študija oziroma ustrezno spričevalo;
– ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja za začasno prebivanje iz prve, tretje, pete, šeste ali dvanajste alineje
55. člena tega zakona.
(2) Pristojni organ tujcu iz prejšnjega odstavka izda potrdilo o vloženi prošnji za izdajo enotnega dovoljenja za prebi-
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vanje zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve, ki velja kot
dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve
o prošnji.
(3) Če tujec dokazila o zaključku višješolskega oziroma
visokošolskega študija ne more predložiti ob vložitvi prošnje
za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje zaradi iskanja
zaposlitve ali samozaposlitve, ker ga višješolski oziroma visokošolski zavod še ni izdal, sam pa izpolnjuje vse druge pogoje
za izdajo predmetnega dovoljenja, mu pristojni organ določi
primeren rok za predložitev tega dokazila.
(4) Enotno dovoljenje za prebivanje zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve se izda z veljavnostjo devetih mesecev v obliki iz 58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti
dovoljenja vpiše »iskalec zaposlitve.
44.c člen
(ponovni sprejem raziskovalca, študenta in družinskih
članov raziskovalca)
(1) Imetniku dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
opravljanja raziskovalnega dela na podlagi 38. člena tega zakona in njegovim družinskim članom, ki so Republiko Slovenijo
zapustili v času veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje
zaradi opravljanja raziskovalnega dela oziroma dovoljenja za
začasno prebivanje za družinskega člana raziskovalca, izdanega v Republiki Sloveniji z namenom izvajanja kratkotrajne ali
dolgotrajne premestitve v drugi državi članici Evropske unije
zaradi opravljanja raziskovalnega dela, in v drugi državi članici
Evropske unije dovoljenja za prebivanje za opravljanje raziskovalnega dela oziroma dovoljenja za prebivanje za družinskega
člana raziskovalca, ki izvaja mobilnost, niso pridobili, oziroma je
druga država članica Evropske unije mobilnosti raziskovalca in
spremstvu njegovih družinskih članov nasprotovala, ob vstopu
v Republiko Slovenijo pa nimajo več veljavnega dovoljenja
za prebivanje, Republika Slovenija na zahtevo druge države
članice Evropske unije dovoli vstop v državo.
(2) Imetniku dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija na podlagi 44. člena tega zakona, ki je Republiko Slovenijo
v času veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
študija zapustil zaradi opravljanja dela študija v drugi državi
članici Evropske unije v okviru programov Evropske unije ali
večstranskih programov, ki vključujejo ukrepe za spodbujanje
mobilnosti, ali v okviru sporazumov med dvema ali več višješolskimi oziroma visokošolskimi organizacijami, in mu v drugi
državi članici Evropske unije ni bilo izdano dovoljenje za prebivanje zaradi študija v okviru sodelovanja v programih Evropske
unije ali večstranskih programih, ki vključujejo ukrepe za spodbujanje mobilnosti, ali v okviru sporazumov med dvema ali več
višješolskimi oziroma visokošolskimi organizacijami, ob vstopu
v Republiko Slovenijo pa nima več veljavnega dovoljenja za
prebivanje zaradi študija, Republika Slovenija na zahtevo druge
države članice Evropske unije dovoli vstop v državo.
(3) Ponovni vstop v Republiko Slovenijo se na zahtevo
druge države članice Evropske unije dovoli tudi tujcu z izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi opravljanja
raziskovalnega dela na podlagi 38. člena tega zakona in tujcu
z izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi študija na
podlagi 44. člena tega zakona, ki v drugi državi članici Evropske unije izvaja kratkotrajno ali dolgotrajno premestitev oziroma
mobilnost, če je bilo to dovoljenje razveljavljeno oziroma je
njegova veljavnost prenehala v obdobju izvajanja kratkotrajne ali dolgotrajne premestitve oziroma izvajanja mobilnosti v
drugi državi članici Evropske unije. Ponovni vstop v Republiko
Slovenijo se na zahtevo druge države članice Evropske unije,
v kateri tujec izvaja premestitev, dovoli tudi družinskim članom
raziskovalca, ki jim je Republika Slovenija izdala dovoljenje
za začasno prebivanje za družinskega člana raziskovalca in
v drugi državi članici Evropske unije v okviru kratkotrajne ali
dolgotrajne premestitve raziskovalca kot družinski člani spremljajo raziskovalca, če je bilo tujcu to dovoljenje razveljavljeno
oziroma je njegova veljavnost prenehala v obdobju izvajanja
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kratkotrajne ali dolgotrajne premestitve v drugi državi članici
Evropske unije.
(4) Nekdanji imetniki dovoljenj za začasno prebivanje iz
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena morajo najpozneje v petih dneh od dneva vstopa v Republiko Slovenijo pri
pristojnem organu zaprositi 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,
pravnomočne odločitve o prošnji.
44.č člen
(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja
prostovoljskega dela)
(1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi
opravljanja prostovoljskega dela, se lahko izda dovoljenje za
začasno prebivanje, če ima sklenjen dogovor o prostovoljskem
delu s prostovoljsko organizacijo ali organizacijo s prostovoljskim programom in če izpolnjuje ostale pogoje po tem zakonu
za izdajo dovoljenja za prebivanje. Kot dokaz o izpolnjevanju
pogoja zadostnih sredstev za preživljanje iz tretjega odstavka
33. člena tega zakona se upoštevajo tudi sredstva, prejeta
na podlagi žepnine, določene v dogovoru o prostovoljskem
delu, sklenjenem s prostovoljsko organizacijo ali organizacijo
s prostovoljskim programom, in sredstva, ki jih prostovoljska
organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom nameni tujcu.
(2) Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
lahko vloži tujec, prostovoljska organizacija ali organizacija
s prostovoljskim programom. Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi opravljanja prostovoljskega dela, mora
prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje
vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike
Slovenije v tujini. Prostovoljska organizacija ali organizacija s
prostovoljskim programom lahko prošnjo vloži pri diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali
pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji. Pooblastilo tujca
prostovoljski organizaciji ali organizaciji s prostovoljskim programom ni potrebno za vlaganje dopolnitev k prošnji za izdajo
ali podaljšanje enotnega dovoljenja.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja
prostovoljskega dela se izda v obliki iz 58. člena tega zakona,
pri čemer se pri vrsti dovoljenja vpiše »prostovoljec«.
(4) Dovoljenje za začasno prebivanje se ob izpolnjevanju
ostalih pogojev po tem zakonu lahko izda tudi tujcem, ki sodelujejo kot prostovoljci v projektih prostovoljske službe v okviru
programa Evropske unije, ki podpira mobilnost prostovoljcev
in se izvaja na podlagi uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta, ki določa oblikovanje programa za podporo mobilnosti
prostovoljcev.
(5) Kot dokaz o sodelovanju v projektih prostovoljske službe v okviru programa Evropske unije iz prejšnjega odstavka
mora tujec predložiti potrdilo, ki ga izda državni organ, pristojen
za izvajanje nadzora nad izvajanjem takšnega programa, ali od
njega pooblaščena organizacija.
(6) Prvo dovoljenje za začasno prebivanje se tujcu iz prvega in četrtega odstavka tega člena izda za čas opravljanja dela
po dogovoru iz prvega odstavka oziroma za čas sodelovanja v
projektu iz četrtega odstavka tega člena, vendar ne dlje kot za
eno leto. Če je dogovor sklenjen za obdobje, daljše od enega
leta, oziroma sodelovanje v projektu traja več kot eno leto, se
lahko dovoljenje podaljšuje za največ eno leto, vendar ne dlje
kot traja prostovoljsko delo oziroma sodelovanje v projektu.
(7) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja
prostovoljskega dela iz prvega odstavka tega člena se izda v
obliki iz 58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja
vpiše »prostovoljec«. Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi
opravljanja prostovoljske službe na podlagi četrtega odstavka
tega člena se izda v obliki iz 58. člena tega zakona, pri čemer
se pri vrsti dovoljenja vpiše »prostovoljec« ter v opombi nave-
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de ime oziroma kratica programa oziroma projekta, v katerem
tujec sodeluje.
44.d člen
(enotno dovoljenje zaradi opravljanja pripravništva)
(1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi
opravljanja pripravništva, se lahko izda enotno dovoljenje za
prebivanje zaradi opravljanja pripravništva, če:
– izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 33. člena tega
zakona;
– pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja;
– izpolnjuje ostale pogoje po tem zakonu za izdajo dovoljenja za prebivanje.
(2) Kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev
za preživljanje iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona se
upoštevajo tudi sredstva, ki jih pravna ali fizična oseba, pri kateri bo tujec opravljal pripravništvo, nameni tujcu, ki bo opravljal
pripravništvo.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje se tujcu iz prvega
odstavka tega člena izda za čas opravljanja dela, vendar ne
dlje kot za eno leto.
(4) Prošnjo za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje
zaradi opravljanja pripravništva lahko vloži tujec ali njegov
delodajalec oziroma naročnik dela. Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi opravljanja pripravništva, mora prošnjo
za izdajo prvega enotnega dovoljenja za prebivanje vložiti pri
diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini. Tujčev delodajalec ali naročnik dela lahko prošnjo
vloži pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike
Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
Pooblastilo tujca delodajalcu ali naročniku dela ni potrebno za
vlaganje dopolnitev k prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega
dovoljenja. V času veljavnosti enotnega dovoljenja za prebivanje zaradi opravljanja pripravništva se lahko tujec zaposli
pri dveh ali več delodajalcih na podlagi soglasja pristojnega
organa k pisni odobritvi.
(5) Enotno dovoljenje za prebivanje zaradi opravljanja
pripravništva se izda v obliki iz 58. člena tega zakona, pri čemer
se pri vrsti dovoljenja vpiše »pripravnik«.
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
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.
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(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, ki krije vsaj
nujne zdravstvene storitve na območju Republike Slovenije;
– 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
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
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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, ki krije vsaj
nujne zdravstvene storitve na območju Republike Slovenije;
– 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, dvanajste ali trinajste
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
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;
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– 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.
(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, s katero
se zavrne kratkotrajna premestitev tujca v Republiko Slovenijo,
se vroči tujcu in obvestitelju iz drugega odstavka tega člena.
Pristojni organ o zavrnitvi kratkotrajne premestitve preko nacionalne kontaktne točke obvesti tudi pristojni organ države
članice Evropske unije, ki je tujcu prva izdala enotno dovoljenje
za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe.
(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
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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 odstavku
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.
(9) Tujec iz prvega odstavka tega člena, ki mu je enotno
dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe,
prva izdala država članica Evropske unije, ki schengenskega
pravnega reda ne uporablja v celoti, mora pri vstopu v Republiko Slovenijo poleg veljavnega enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala
država članica Evropske unije, ki schengenskega pravnega
reda ne uporablja v celoti, in veljavne potne listine predložiti
tudi kopijo uradnega obvestila iz tretje alineje prvega odstavka
tega člena.
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

Stran

5386 /

Št.

91 / 7. 6. 2021

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. Če je tujec že kratkotrajno premeščen, lahko v času
odločanja o prošnji opravlja delo, če še ni poteklo dovoljeno
obdobje prebivanja in dela tujca v subjektu gostitelju v skladu
z določbo prvega odstavka prejšnjega člena.
(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, ki krije vsaj
nujne zdravstvene storitve na območju Republike Slovenije;
– 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, dvanajste ali trinajste 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;
– 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 enotnega 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
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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, pristojni organ Republike Slovenije preko
nacionalne kontaktne točke obvesti pristojni organ druge države članice Evropske unije, ki je prva izdala enotno dovoljenje
za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe. Odločitev
pristojnega organa Republike Slovenije se vroči vlagatelju prošnje iz prvega odstavka tega člena in tujcu, kadar ni vlagatelj.
(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«.
(9) Tujec iz prvega odstavka tega člena, ki mu je enotno
dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe,
prva izdala država članica Evropske unije, ki schengenskega
pravnega reda ne uporablja v celoti, mora pri vstopu v Republiko Slovenijo poleg veljavnega enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala
država članica Evropske unije, ki schengenskega pravnega
reda ne uporablja v celoti, in veljavne potne listine predložiti tudi
dokazilo iz tretje alineje prvega odstavka tega člena.
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.
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
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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 zadnji dve leti 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 dveletni 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, višjega in visokega
šolstva, tujec, ki ima izdano dovoljenje za prebivanje na podlagi
38.b člena tega zakona, 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.
Pravica do združitve tujca z mladoletnim neporočenim otrokom
tujca ali mladoletnim neporočenim otrokom zakonca, partnerja
v partnerski zvezi ali partnerja, s katerim tujec živi v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti, se ob pogojih in v skladu s tem
zakonom prizna brez omejitev glede dolžine prebivanja otrokovih staršev ali otrokovega skrbnika v Republiki Sloveniji in
veljavnosti njihovega dovoljenja, če imata oba starša oziroma
skrbnik izdano dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji oziroma če ima dovoljenje za začasno prebivanje
tisti izmed staršev, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo,
če starša ne živita skupaj ali če ima otrok samo enega izmed
staršev. Če otrokov starš ali skrbnik v primerih iz prejšnjega
stavka prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje za mladoletnega neporočenega otroka vloži pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji, lahko otrok prstne odtise da pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji, ki lahko njegovemu
staršu ali skrbniku dovoljenje za začasno prebivanje, odločbo
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o zavrnitvi izdaje dovoljenja, sklep o ustavitvi postopka ali in
sklep o zavrženju prošnje tudi vroči.
(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.
(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 socialno varstvene prejemke.
Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine se lahko na
prošnjo tujca iz prvega odstavka tega člena podaljša pod enakimi pogoji, kot se izda, če polnoletni družinski član izpolnjuje
pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni (A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru), kar dokaže s spričevalom
o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine. Obvezni
preizkus znanja slovenskega jezika na vstopni ravni se opravi
pred strokovno komisijo, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije. Šteje se, da polnoletni družinski član izpolnjuje pogoj znanja
slovenskega jezika na vstopni ravni, če je sprejet v javno veljavne izobraževalne ali študijske programe v Republiki Sloveniji, ki
se izvajajo v slovenskem jeziku, ali je končal šolanje na kateri
koli stopnji v Republiki Sloveniji ali je končal osnovno ali srednjo
šolo s slovenskim učnim jezikom na območjih, na katerih živijo
pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih
državah ali če je starejši od 60 let. Pogoj znanja slovenskega
jezika na vstopni ravni izpolnjuje tudi polnoletni družinski član,
ki je nepismen, se pa govorno sporazumeva v slovenščini, kar
dokaže s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz govornega
sporazumevanja v slovenščini na vstopni ravni. Pogoja znanja
iz slovenskega jezika na vstopni ravni ni treba izpolnjevati
polnoletnemu družinskemu članu v primerih iz četrtega stavka
prvega odstavka tega člena, polnoletnemu družinskemu članu,
ki zaradi okvar zdravja, ki onemogočajo sporazumevanje, ni
sposoben opraviti izpita v zahtevani obliki. Dokaz o izpolnjevanju tega pogoja ob zatrjevanem dejanskem stanju nezmožnosti
opravljanja izpita se izvede z izvedencem. Stroški, ki nastanejo
zaradi izvedbe tega dokaza, so breme tujca.
(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
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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,
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
90 dneh od pravnomočnosti odločbe o priznanju 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 ali
istovetnosti njegovih družinskih članov in jih ne more pridobiti,
mora v prošnji navesti vsa dejstva o družinskih članih, s katerimi se želi združiti, zlasti njihova osebna imena, datume in kraje
rojstev, naslov prebivališča in podatke o tem, kje v času vložitve
prošnje bivajo, ter navesti razlog, zakaj listinskih dokazov za
izkazovanje družinskih vezi ali istovetnosti družinskih članov
ne more pridobiti. Prošnji mora priložiti tudi pisno soglasje, s
katerim pristojnemu organu dovoljuje, da lahko za preverjanje
družinskih vezi in istovetnosti družinskih članov podatke o
družinskih članih posreduje mednarodnim organizacijam, ki
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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 in istovetnosti družinskih članov 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, enajste in dvanajste alinee prvega
odstavka 55. člena tega zakona. V postopku izdaje dovoljenja
za stalno prebivanje, začetem v roku iz tretjega odstavka tega
člena, je begunec oproščen plačila stroškov tiskovine za samostojno listino, v obliki katere se dovoljenje za stalno prebivanje
izda njegovemu družinskemu članu. V primeru dvoma, da je
združitev mladoletnika brez spremstva z družinskim članom v
mladoletnikovo korist, pristojni organ o tem pridobi tudi mnenje
pristojnega centra za socialno delo. Če se v postopku ugotovi,
da združitev mladoletnika brez spremstva z družinskim članom
ni v mladoletnikovo korist, se dovoljenje za stalno prebivanje
družinskemu članu ne izda.
(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, enajste in
dvanajste 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.
(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. Če družinski
član prebiva v državi, v kateri Republika Slovenija nima diplomatskega predstavništva ali konzulata, mu dovoljenje za stalno
prebivanje lahko vroči mednarodna organizacija, ki deluje na
področju migracij, če begunec s tem soglaša in krije stroške
vročitve. 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.
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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 90 dneh od pravnomočnosti
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 ali istovetnosti njegovih družinskih
članov in jih ne more pridobiti, mora v prošnji navesti vsa dejstva o družinskih članih, s katerimi se želi združiti, zlasti njihova
osebna imena, datume in kraje rojstev, naslov prebivališča in
podatke o tem, kje v času vložitve prošnje bivajo, ter navesti
razlog, zakaj listinskih dokazov za izkazovanje družinskih vezi
ali istovetnosti družinskih članov ne more pridobiti. Prošnji
mora priložiti tudi pisno soglasje, s katerim pristojnemu organu
dovoljuje, da lahko za preverjanje družinskih vezi in istovetnosti družinskih članov 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 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 in istovetnosti družinskih članov ima oseba s priznano subsidiarno zaščito, ki ne ra-
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zume 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 ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje iz tretje, pete, šeste, sedme, desete, enajste ali dvanajste
alineje prvega odstavka 55. člena tega zakona in 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. V primeru dvoma, da je
združitev mladoletnika brez spremstva z družinskim članom v
mladoletnikovo korist, pristojni organ o tem pridobi tudi mnenje
pristojnega centra za socialno delo. Če se v postopku ugotovi,
da združitev mladoletnika brez spremstva z družinskim članom
ni v mladoletnikovo korist, se dovoljenje za začasno prebivanje
družinskemu članu ne izda.
(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,
enajste in dvanajste 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. V postopku izdaje dovoljenja za začasno
prebivanje, začetem v roku iz tretjega odstavka tega člena, in
podaljšanja tega dovoljenja, je oseba s priznano subsidiarno
zaščito oproščena plačila stroškov tiskovine za samostojno
listino, v obliki katere se dovoljenje za začasno prebivanje izda
njegovemu družinskemu članu.
(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. Če družinski član
prebiva v državi, v kateri Republika Slovenija nima diplomatskega predstavništva ali konzulata, mu dovoljenje za začasno
prebivanje lahko vroči mednarodna organizacija, ki deluje na
področju migracij, če oseba s priznano subsidiarno zaščito s
tem soglaša in krije stroške vročitve. 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.
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(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
sezonskega dela, opravljanja dela kot napoteni delavec ali bo
dnevni delovni migrant, se lahko izda enotno dovoljenje zaradi
zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega
dela, opravljanja dela kot napoteni delavec 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 ali opravljanja dela
kot napoteni delavec, 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, opravljanja dela kot napoteni delavec 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, opravljanja
dela kot napoteni delavec 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
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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, opravljanja dela kot napoteni delavec 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 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,
45. in 45.a 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, opravljanja
dela kot napoteni delavec 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 pristojni organ preko nacionalne kontaktne točke 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

Uradni list Republike Slovenije
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.
(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.
49.a člen
(otroci oseb s priznano mednarodno zaščito, rojeni v tujini)
(1) Otrok osebe s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ki je rojen v tujini po tem, ko je bila vsaj enemu
izmed staršev oziroma skrbniku priznana mednarodna zaščita
v Republiki Sloveniji, in ki ne pridobi slovenskega državljanstva,
v prvih treh mesecih od vstopa v Republiko Slovenijo ne potrebuje dovoljenja za prebivanje.
(2) Pristojni organ na prošnjo otrokove matere ali očeta
oziroma skrbnika izda dovoljenje za stalno prebivanje, če ima
vsaj eden izmed staršev oziroma skrbnik v Republiki Sloveniji
priznan status begunca in prebiva v Republiki Sloveniji, oziroma dovoljenje za začasno prebivanje, če ima vsaj eden izmed
staršev oziroma skrbnik v Republiki Sloveniji priznan status
subsidiarne zaščite in prebiva v Republiki Sloveniji. V postopku
je treba predložiti izpisek iz matične knjige iz tujine o rojstvu
otroka, če tega ni mogoče pridobiti, pa drugo listino, ki dokazuje rojstvo otroka v tujini. Dovoljenje za začasno prebivanje,
izdano otroku osebe s priznano subsidiarno zaščito, velja za
čas priznanja statusa subsidiarne zaščite otrokovi materi ali
očetu oziroma skrbniku in se po uradni dolžnosti podaljšuje
za čas, kot je bil podaljšan status subsidiarne zaščite staršu
oziroma skrbniku oziroma največ do otrokovega dopolnjenega
18. leta starosti.
(3) Prošnja za izdajo dovoljenja za prebivanje iz prejšnjega odstavka se vloži pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
v treh mesecih od vstopa otroka v Republiko Slovenijo. Pristojni
organ o pravočasno vloženi prošnji tujcu izda potrdilo, ki velja
kot dovoljenje za začasno prebivanje otroka do pravnomočne
odločitve o prošnji.
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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.
Žrtvi trgovine z ljudmi, ki v Republiki Sloveniji prebiva nezakonito, in žrtvi družinskega nasilja, policija, na njeno prošnjo
dovoli zadrževanje za čas 90 dni tudi v primeru, ko žrtev izkaže
obstoj osebnih okoliščin, ki utemeljujejo njeno prebivanje v Republiki Sloveniji. 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 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 sodelovati kot priča v kazenskem
postopku, kar potrdi pristojni državni tožilec, in v primeru obstoja osebnih okoliščin, ki utemeljujejo njeno prebivanje v Republiki Sloveniji. Žrtvi nezakonitega zaposlovanja se ne glede
na druge pogoje, določene v tem zakonu, za izdajo dovoljenja
za prebivanje, lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje,
če je pripravljena sodelovati kot priča v kazenskem postopku,
kar potrdi pristojni državni tožilec, in 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 osu-
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mljen, 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 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.
Dovoljenje za začasno prebivanje se žrtvi trgovine z ljudmi in
žrtvi družinskega nasilja v primeru obstoja osebnih okoliščin,
ki utemeljujejo njeno prebivanje v Republiki Sloveniji, izda za
čas trajanja teh okoliščin, vendar ne dlje kot za eno leto, in se
lahko na njeno prošnjo 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
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
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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 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
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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,
ki izpolnjuje pogoj znanja iz slovenskega jezika na osnovni
ravni, kar dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu
iz znanja slovenščine na osnovni ravni (A2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira), in če ni razlogov za zavrnitev izdaje
dovoljenja iz 55. člena tega zakona. Obvezni preizkus znanja
slovenskega jezika na osnovni ravni se opravi pred strokovno
komisijo, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije. Šteje se, da
tujec izpolnjuje pogoj znanja slovenskega jezika na osnovni
ravni, če je sprejet v javno veljavne izobraževalne ali študijske
programe v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo v slovenskem
jeziku ali je končal šolanje na katerikoli stopnji v Republiki Sloveniji ali je končal osnovno ali srednjo šolo s slovenskim učnim
jezikom na območjih, na katerih živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah ali če je starejši
od 60 let. Pogoj znanja slovenskega jezika na osnovni ravni izpolnjuje tudi tujec, ki je nepismen, se pa govorno sporazumeva
v slovenščini, kar dokaže s potrdilom o uspešno opravljenem
izpitu iz govornega sporazumevanja v slovenščini na osnovni
ravni. Pogoja znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni ni
treba izpolnjevati tujcu, ki se mu dovoljenje za stalno prebivanje
lahko izda pred potekom petletnega neprekinjenega zakonitega
prebivanja v Republiki Sloveniji, tujcu, ki zaradi okvar zdravja, ki onemogočajo vsakdanje sporazumevanje, ni sposoben
opraviti izpita v zahtevani obliki. Dokaz o izpolnjevanju tega
pogoja, ob zatrjevanem dejanskem stanju nezmožnosti opravljanja izpita, se izvede z izvedencem. Stroški, ki nastanejo
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zaradi izvedbe tega dokaza, so breme tujca. 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 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,
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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
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, četrtega ali petega
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,
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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.
(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
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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
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
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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.
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
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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;
– se v postopku izdaje ali podaljšanja dovoljenja za prebivanje ugotovi, da je bil subjekt gostitelj ustanovljen zlasti zaradi
omogočanja vstopa osebam, premeščenim znotraj gospodarske družbe.
(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 periodično, vsakih šest mesecev po izdaji dovoljenja za
prebivanje, pridobiva 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 ali podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje družinskemu članu mora pristojni organ v
primeru, ko obstoji razlog za zavrnitev izdaje ali 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 in periodičnega preverjanja izpolnjevanja
pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, določi minister, pri-
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stojen 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;
– 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 44.d, 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
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družbe, in subjektu gostitelju. O razveljavitvi veljavnosti enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj družbe, pristojni
organ preko nacionalne kontaktne točke, obvesti pristojni organ
druge države članice Evropske unije, v kateri tujec izvaja kratkotrajno ali dolgotrajno premestitev. O razveljavitvi enotnega
dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe
zaradi dolgotrajne premestitve, in razveljavitvi dovoljenja za
začasno prebivanje za družinskega člana imetnika enotnega
dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe
zaradi dolgotrajne premestitve, pristojni organ preko nacionalne kontaktne točke obvesti pristojni organ druge države članice
Evropske unije, ki je tujcu prva izdala dovoljenje za prebivanje.
(9) O razveljavitvi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega na podlagi 38.b člena tega zakona, dovoljenja za začasno
prebivanje za družinskega člana raziskovalca iz drugega in
tretjega odstavka 38.c člena tega zakona in dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija, izdanega na podlagi 44.a člena
tega zakona, pristojni organ preko nacionalne kontaktne točke,
obvesti pristojni organ druge države članice Evropske unije, ki
je tujcu prva izdala dovoljenje za prebivanje.
(10) 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
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;
– 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) Enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, poleg razlogov iz prvega odstavka tega člena preneha veljati, če tujec v drugi državi članici pridobi enotno
dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe.
Dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, poleg razlogov iz prvega odstavka tega člena
preneha veljati, če tujec v drugi državi članici pridobi dovoljenje
za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika enotnega
dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe.
(4) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja
raziskovalnega dela poleg razlogov iz prvega odstavka tega
člena preneha veljati, če tujec v drugi državi članici pridobi
dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela. Dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega
člana imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, poleg razlogov iz prvega odstavka
tega člena preneha veljati, če tujec v drugi državi članici pridobi dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana
imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja
raziskovalnega dela.
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(5) 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;
– 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.
(6) 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.
(7) 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.
(8) O prenehanju enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, in prenehanju dovoljenja za
začasno prebivanje za družinskega člana imetnika enotnega
dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe,
pristojni organ preko nacionalne kontaktne točke obvesti pristojni organ druge države članice Evropske unije, v kateri tujec
izvaja premestitev. O prenehanju enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne
premestitve, in prenehanju dovoljenja za začasno prebivanje
za družinskega člana imetnika enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne
premestitve, pristojni organ preko nacionalne kontaktne točke
obvesti pristojni organ druge države članice Evropske unije, ki
je tujcu prva izdala dovoljenje za prebivanje.
(9) O prenehanju dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega na podlagi 38.b člena tega zakona, dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana raziskovalca iz drugega
odstavka 38.c člena tega zakona in dovoljenja za začasno
prebivanje zaradi študija, izdanega na podlagi 44.a člena tega
zakona, pristojni organ preko nacionalne kontaktne točke, obvesti pristojni organ druge države članice Evropske unije, ki je
tujcu prva izdala dovoljenje za prebivanje.
(10) Pristojni organ, ki odloča o prenehanju dovoljenja
za prebivanje, ki je izdano družinskemu članu tujca iz 47.a ali
47.b člena tega zakona, je ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.
(11) Kadar se o prenehanju dovoljenja za prebivanje odloči z upravnim aktom, razen v primeru iz prejšnjega odstavka,
je za prenehanje dovoljenja za prebivanje pristojna upravna
enota, ki je dovoljenje izdala, upravna enota, na območju katere tujec prebiva ali upravna enota, na območju katere je tujec
prebival pred zapustitvijo Republike Slovenije.
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
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dovoljenju za začasno prebivanje enaka veljavnosti dovoljenja
za začasno prebivanje, pri dovoljenju za stalno prebivanje pa
deset let. Veljavnost izkaznice dovoljenja za stalno prebivanje,
ki se izda tujcu, mlajšemu od treh let, je tri leta, veljavnost izkaznice dovoljenja za stalno prebivanje, ki se izda tujcu, staremu
od tri do 18 let, pa je pet let. Tujec z dovoljenjem za stalno
prebivanje ali njegov zakoniti zastopnik 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 vsebuje podatke, ki jih določa Uredba 1030/2002/ES, in podatek o pravici do prostega
ali dovoljenega dostopa na trg dela za tujce, ki imajo v skladu
z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, pravico do
prostega ali dovoljenega dostopa na trg dela.
(3) Dovoljenje za prebivanje, izdano imetniku, mlajšemu od šest 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 ali stalno prebivanje,
izdano družinskemu članu tujca s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, v primeru, ko družinski član ni v
Republiki Sloveniji in zajem prstnih odtisov na diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ni
mogoč, ne vsebuje prstnih odtisov. Družinski član mora nato v
enem mesecu po prihodu v Republiko Slovenijo pri ministrstvu,
pristojnem za notranje zadeve, dati prstna odtisa. Ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, družinskemu članu izda novo
izkaznico, ki vsebuje tudi podatek o prstnih odtisih ali prstnem
odtisu imetnika.
(4) V postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine na podlagi 47. člena tega
zakona, ki se družinskemu članu izda ob upoštevanju posebnih okoliščin iz petega odstavka 55. člena tega zakona, lahko
družinski član prstna odtisa poda pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, ki mu prvo dovoljenje za začasno prebivanje
tudi vroči.
(5) 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.
(6) 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.
(7) 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 in
ceno izkaznice.
(8) 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.
(9) 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
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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.
(10) 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.
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 vroči na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji.
V. POGLAVJE
NEZAKONITO PREBIVANJE, ODPOVED PREBIVANJA,
PROSTOVOLJNI ODHOD IN ODSTRANJEVANJE TUJCEV
60. člen
(nezakonito prebivanje)
če:

Šteje se, da tujec nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji,

– je nedovoljeno vstopil v Republiko Slovenijo;
– nima vizuma ali mu je vizum prenehal;
– nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji ali
mu je dovoljenje prenehalo;
– mu je potekel čas, ko lahko na podlagi zakona, Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija
1985 ali mednarodne pogodbe prebiva v Republiki Sloveniji;
– prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju z vstopnim
naslovom.
60.a člen
(zapustitev države)
(1) Tujec, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji,
mora zapustiti Republiko Slovenijo in tudi območje držav članic Evropske unije in območje držav, pogodbenic Konvencije
o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985,
razen če ta zakon določa drugače. Če tujec izpolnjuje pogoje
za bivanje v drugi državi članici Evropske unije, se lahko vrne
tudi v drugo državo članico Evropske unije.
(2) Tujec, ki je pravočasno vložil prošnjo za podaljšanje
dovoljenja za prebivanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja
za prebivanje, sme ostati v državi, dokler o njegovi prošnji ni
odločeno, o čemer se mu izda posebno potrdilo, ki po poteku
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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 za izdajo nadaljnjega dovoljenja
kot dnevni delovni migrant.
(3) Pristojni organ, ki izda odločbo o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje, odločbo o odpovedi prebivanja, odločbo,
ki je izdana na podlagi tujčeve izjave o odreku dovoljenja za
prebivanje, odločbo oziroma 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, določi deset dnevni rok za prostovoljni
odhod, v katerem mora tujec zapustiti Republiko Slovenijo in
tudi območje držav članic Evropske unije in območje držav,
pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, razen če ta zakon določa drugače.
Desetdnevni rok za prostovoljni odhod, v katerem mora tujec
zapustiti Republiko Slovenijo, in tudi območje držav članic
Evropske unije in območje držav, pogodbenic Konvencije o
izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985,
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 prostovoljni odhod se ne
določi tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji pomeni
nevarnost za javni red, javno varnost ali varnost države ali pri
katerem obstaja nevarnost pobega ter tujcu iz petega odstavka
14. člena tega zakona. Na prošnjo tujca ali po uradni dolžnosti
lahko pristojni organ iz utemeljenih razlogov določi 30-dnevni
rok za prostovoljni odhod.
(4) Če obstajajo okoliščine iz četrtega odstavka 66. člena
tega zakona, lahko pristojni organ na prošnjo tujca, ki jo mora
vložiti pred potekom roka za prostovoljni odhod, ob upoštevanju okoliščin posameznega primera rok za prostovoljni odhod
z odločbo podaljša za čas trajanja okoliščin, zaradi katerih je
določitev daljšega roka za prostovoljni odhod tujca upravičena.
(5) Rok za prostovoljni odhod iz tretjega in četrtega odstavka tega člena začne teči z dnem, ko je sklep ali odločba, s
katerim je rok določen, dokončna, v primeru izdaje enotnega
dovoljenja pa pravnomočna.
(6) Pristojni organ iz tretjega odstavka tega člena tujcu
poleg roka za prostovoljni odhod določi tudi ukrep odstranitve
tujca v skladu z 69. členom tega zakona in ukrep prepovedi
vstopa v Republiko Slovenijo in tudi v območje držav članic
Evropske unije in območje držav, pogodbenic Konvencije o
izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 v
skladu s 67. členom tega zakona, razen če ta zakon določa
drugače, za obdobje enega leta, ki pa se ne izvrši, če tujec
zapusti državo v roku za prostovoljni odhod, razen v primerih,
ko pristojni organ določi prepoved vstopa na podlagi šestega
odstavka 55. ali šestega odstavka 56. člena ali drugega odstavka 62. člena tega zakona.
(7) Prepoved vstopa prepoveduje vstop in prebivanje tujca na ozemlju Republike Slovenije, drugih držav članic Evropske unije in območje držav pogodbenic Konvencije o izvajanju
schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, razen če ta
zakon določa drugače.
(8) Za tujca, ki vstopi v Republiko Slovenijo kljub veljavni
prepovedi vstopa, in tujca, ki ne zapusti Republike Slovenije,
območja držav članic Evropske unije in območja držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z
dne 14. junija 1985 v rokih, določenih za prostovoljni odhod,
se uporablja določba šestega odstavka 67. člena tega zakona.
(9) Pristojni organ iz tretjega odstavka lahko z odločbo
prekliče, skrajša ali začasno odloži prepoved vstopa iz razlogov, navedenih v tretjem odstavku 67. člena tega zakona.
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(10) Pristojni organ mora dokončno oziroma pravnomočno odločbo ali dokončen oziroma pravnomočen sklep iz tretjega odstavka tega člena nemudoma posredovati policijski postaji, na območju katere tujec prebiva oziroma na območju katere
je imel tujec prijavljeno zadnje začasno ali stalno prebivališče.
(11) Izrek, bistveni razlogi za odločitev glede roka za
prostovoljni odhod, ukrepa odstranitve tujca, ukrepa prepovedi
vstopa in pouk o pravnem sredstvu odločbe ali sklepa iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, se na zahtevo tujca pisno
ali ustno prevedejo v jezik, ki ga ta razume. Stroške prevoda
krije organ, ki vodi postopek.
(12) Tujec, ki mu je izdana odločba oziroma sklep iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena, ima na zahtevo, glede
odločitve v zvezi z rokom za prostovoljni odhod, ukrepom
odstranitve tujca in ukrepom prepovedi vstopa, pravico do
brezplačnega pravnega svetovanja, ki mu ga zagotavljajo neodvisni izvajalci, izbrani na podlagi javnega poziva, ki ga izvede
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(13) V postopkih pred sodišči v zvezi z odločitvijo iz tretjega in četrtega odstavka tega člena je tujec upravičen do brezplačne pravne pomoči pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja
brezplačno pravno pomoč, ne glede na pogoj vzajemnosti.
(14) Za vložitev pritožbe in za postopek v upravnem sporu
zoper odločbo oziroma sklep iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena zakona se taksa ne plača.
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.a člena tega zakona, določi tudi čas, v
katerem je tujcu prepovedan ponovni vstop v državo, pri čemer
ta čas ne more biti krajši od enega leta 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.
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VI. POGLAVJE
(črtano)
63. člen
(črtan)
64. člen
(odločba o vrnitvi)

(1) Odločbo o vrnitvi policija izda tujcu, ki nezakonito
prebiva v Republiki Sloveniji, razen v primerih:
– izdaje odločbe ali sklepa iz 60.a člena tega zakona;
– ko je tujec prijet pri nezakonitem prehajanju državne
meje in je bil na podlagi sporazumov, ki jih je sklenila Evropska
unija, ali mednarodne pogodbe uspešno vrnjen, predan ali
izročen;
– tujcu, ki je v postopku vračanja ali izročitve na podlagi
sporazumov, ki jih je sklenila Evropska unija, ali mednarodne
pogodbe;
– tujcu, ki mu je bila izrečena stranska kazen ali stranska
sankcija izgona tujca iz države;
– če tako določa drug zakon.
(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 nemudoma zapustiti
Republiko Slovenijo zaradi ogrožanja javnega reda in miru ali
varnosti države, se mu izda odločba o vrnitvi.
(3) Z odločbo o vrnitvi se določita rok za prostovoljni
odhod in ukrep odstranitve tujca v skladu z 69. členom tega
zakona. V odločbi o vrnitvi se določi tudi prepoved vstopa v
skladu s 67. členom tega zakona.
(4) Kadar je to potrebno, ima tujec v postopku izdaje odločbe o vrnitvi pravico do prevajalske pomoči.
(5) Tujec, ki mu je izdana odločba o vrnitvi, ima pravico
do brezplačnega pravnega svetovanja, ki mu ga zagotavljajo
neodvisni izvajalci, izbrani na podlagi javnega poziva, ki ga
izvede ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(6) V postopkih pred sodišči v zvezi z odločbo o vrnitvi
in odločbo o zavrnitvi podaljšanja roka za prostovoljni odhod
iz četrtega odstavka 66. člena tega zakona ima tujec pravico
do brezplačne pravne pomoči pod pogoji, ki jih določa zakon,
ki ureja brezplačno pravno pomoč, ne glede na pogoj vzajemnosti.
(7) Zoper odločbo o vrnitvi se lahko tujec pritoži v petih
dneh od vročitve odločbe. O pritožbi odloči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v osmih dneh. Zoper odločitev iz prvega
odstavka tega člena se lahko vloži tožba v upravnem sporu v
osmih dneh od vročitve odločitve ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve, s katero je bil postopek končan.
(8) Za vložitev pritožbe in za postopek v upravnem sporu
zoper odločitev o vrnitvi se taksa ne plača.
65. člen
(postopek izdaje odločbe o vrnitvi in sporočanje podatkov)
(1) Odločba o vrnitvi se tujcu izda v pisni obliki na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
(2) Odločba o vrnitvi se vroči tujcu osebno. Izrek in pouk
o pravnem sredstvu se prevedeta v enega izmed naslednjih
jezikov: albanski, angleški, arabski, bosanski, makedonski,
ruski, srbski ali turški jezik. Če tujec ne razume navedenih jezikov ali zahteva prevod ostalih delov odločbe, se mu na njegovo
zahtevo zagotovi pisni ali ustni prevod v jezik, ki ga razume.
(3) Po izvršljivosti odločbe o vrnitvi, sklepa ali odločbe, s
katero je bil tujcu določen rok za prostovoljni odhod oziroma
določena prepoved vstopa v državo, ali po izvršljivosti sodbe,
s katero je bila tujcu izrečena stranska kazen ali stranska
sankcija izgona tujca iz države, se vsi potrebni podatki o izdani
odločbi, sklepu oziroma sodbi nemudoma sporočijo organu, pristojnemu za vnos podatkov v Schengenski informacijski sistem.
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66. člen
(prostovoljni odhod)
(1) Policija z odločbo o vrnitvi določi tujcu desetdnevni rok
za prostovoljni odhod, v katerem mora tujec zapustiti Republiko
Slovenijo in tudi območje držav članic Evropske unije in območje držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega
sporazuma z dne 14. junija 1985, razen če ta zakon določa
drugače.
(2) Če obstajajo utemeljeni razlogi, lahko pristojni organ
na prošnjo tujca ali po uradni dolžnosti določi 30-dnevni rok za
prostovoljni odhod, v katerem mora tujec zapustiti Republiko
Slovenijo in tudi območje držav članic Evropske unije in območje držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega
sporazuma z dne 14. junija 1985, razen če ta zakon določa
drugače.
(3) Rok za prostovoljni odhod začne teči z dnem, ko je
odločba o vrnitvi izvršljiva.
(4) Če obstajajo v tem odstavku navedene okoliščine,
zaradi katerih se tujec ne more prostovoljno vrniti v roku, določenem za prostovoljni odhod, lahko policija na prošnjo tujca,
ki jo mora vložiti pred potekom roka za prostovoljni odhod, ob
upoštevanju okoliščin posameznega primera, rok za prostovoljni odhod z odločbo podaljša za čas trajanja okoliščin, zaradi
katerih je določitev daljšega roka za prostovoljni odhod tujca
upravičena. Te okoliščine so zlasti:
– tujec nima in si ne more pravočasno priskrbeti veljavne
potovalne listine potrebne za prostovoljni odhod;
– zdravstveno stanje tujca, ki ne omogoča prostovoljnega
odhoda v določenem mu roku, kar potrdi zdravnik;
– smrt ali bolezen družinskega člana;
– naravne in druge nesreče, ki onemogočajo prostovoljni
odhod;
– nujna udeležba tujca v postopku pred državnim organom Republike Slovenije;
– dokončanje razreda ali letnika šolanja, ki ga v Republiki
Sloveniji obiskuje mladoletni tujec, vendar ne dlje kot do zaključka šolskega leta, v katerem se tujec nahaja v času izdaje
odločbe o vrnitvi;
– skupen odhod družine;
– razlogi glede družinskih in socialnih vezi, ki si jih je
tujec ustvaril v obdobju dolgotrajnega prebivanja na območju
Republike Slovenije;
– druge okoliščine, zaradi katerih je utemeljeno podaljšanje roka za prostovoljni odhod mladoletnikov, mladoletnikov
brez spremstva, invalidov, starejših ljudi, nosečnic, staršev samohranilcev z mladoletnimi otroki in oseb, ki so bile izpostavljene mučenju, posilstvu ali drugim resnim oblikam psihološkega,
fizičnega ali spolnega nasilja oziroma žrtev trgovine z ljudmi.
(5) Zoper odločbo o zavrnitvi podaljšanja roka za prostovoljni odhod se lahko tujec pritoži v petih dneh od vročitve
odločbe. O pritožbi odloči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v osmih dneh. Zoper odločbo o zavrnitvi podaljšanja roka
za prostovoljni odhod se lahko vloži tožba v upravnem sporu
v osmih dneh od vročitve odločitve ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve, s katero je bil postopek končan. Za vložitev
pritožbe in za postopek v upravnem sporu zoper odločitev o
podaljšanju roka za prostovoljni odhod se taksa ne plača.
(6) Tujec mora zapustiti Republiko Slovenijo, območje
držav članic Evropske unije in območje držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija
1985 v roku za prostovoljni odhod, ki mu je naložen v skladu s
tem zakonom, sicer policija ravna po določbah tega zakona, ki
se nanašajo na odstranitev tujca.
(7) Rok za prostovoljni odhod se ne določi tujcu, katerega bivanje v Republiki Sloveniji pomeni nevarnost za javni
red, javno varnost ali varnost države ali pri katerem obstaja
nevarnost pobega.
67. člen
(prepoved vstopa)
(1) Z odločbo o vrnitvi se tujcu določi prepoved vstopa v
Republiko Slovenijo in tudi v območje držav članic Evropske
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unije in območje držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju
schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, razen če ta
zakon določa drugače, in sicer:
– za obdobje enega leta tujcu, ki mu je bil z odločbo o
vrnitvi določen rok za prostovoljni odhod;
– za obdobje dveh let tujcu, za katerega obstajajo okoliščine po drugi, četrti ali sedmi alineji prvega odstavka 68. člena
tega zakona;
– za obdobje treh let tujcu, za katerega obstajajo okoliščine po prvi, tretji, peti ali šesti alineji prvega odstavka 68. člena
tega zakona;
– za obdobje petih let tujcu, katerega bivanje v Republiki
Sloveniji pomeni nevarnost za javni red, javno varnost ali varnost države.
(2) Prepoved vstopa iz prve alineje prejšnjega odstavka
se ne izvrši, če tujec zapusti Republiko Slovenijo, območje
držav članic Evropske unije in območje držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija
1985 v roku za prostovoljni odhod.
(3) Prepoved vstopa, določenega z odločbo o vrnitvi,
lahko organ, ki je odločbo izdal, po uradni dolžnosti ali na prošnjo tujca z odločbo prekliče, skrajša ali začasno odloži zaradi
naslednjih razlogov:
– smrt ali bolezen družinskega člana;
– zagotavljanje nujne zdravniške pomoči;
– nujna udeležba v postopkih pred državnimi organi;
– če je bilo tujcu v Republiki Sloveniji dovoljeno zadrževanje ali izdano dovoljenje za začasno prebivanje v skladu s
50. členom tega zakona;
– če tujec dokaže, da uživa pravico do prostega gibanja
na podlagi prava Evropske unije ali je to pravico naknadno
pridobil.
(4) Čas, v katerem je tujcu prepovedan vstop, začne
teči z dnem izvršitve odločbe, s katero je bila tujcu izrečena
prepoved vstopa.
(5) Prepoved vstopa prepoveduje vstop in prebivanje tujca na ozemlju Republike Slovenije, drugih držav članic Evropske unije in območje držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju
schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, razen če ta
zakon določa drugače.
(6) Tujcu, ki vstopi v Republiko Slovenijo kljub veljavni
prepovedi vstopa, in tujcu, ki ne zapusti Republike Slovenije,
območja držav članic Evropske unije in območja držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne
14. junija 1985 v rokih, določenih za prostovoljni odhod, se v
obdobju treh let od odstranitve tujca zavrne izdaja vizuma in
dovoljenja za prebivanje, razen dovoljenja za prebivanje zaradi
združitve družine.
68. člen
(nevarnost pobega)
Okoliščine, ki kažejo na nevarnost pobega tujca, so:
– navajanje lažnih podatkov oziroma nesodelovanje v
postopku, kot tudi zavrnitev odvzema biometričnih podatkov;
– uporaba lažnih ali ponarejenih osebnih dokumentov,
kot tudi namerno uničenje ali kakršna koli drugačna namerna
odstranitev obstoječih dokumentov;
– vstop v Republiko Slovenijo v času veljavne prepovedi
vstopa;
– v zadnjih treh letih pred izdajo odločbe o vrnitvi pravnomočno izrečena sankcija za prekršek zaradi nezakonitega
prebivanja;
– jasno izražena namera o nespoštovanju odločbe o
vrnitvi;
– dejstvo, da je bil tujec v zadnjih dveh letih pred izdajo
odločbe o vrnitvi v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni
dolžnosti;
– dejstvo, da je bila tujcu v zadnjih dveh letih pred izdajo
odločbe o vrnitvi v Republiki Sloveniji najmanj trikrat izrečena
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pravnomočna sankcija za prekrške po predpisih zoper javni
red, ali za prekrške po predpisih, ki urejajo državno mejo in
tujce, orožje ter prepovedane droge.
69. člen
(odstranitev tujca)
(1) Tujca, ki mu v skladu s 60.a členom tega zakona ali
sedmim odstavkom 66. člena tega zakona ni bil omogočen
prostovoljni odhod, in tujca, ki ni zapustil Republike Slovenije,
območja držav članic Evropske unije oziroma območja držav
pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma
z dne 14. junija 1985 v roku za prostovoljni odhod, določenem
v skladu s tem zakonom, in se nahaja na območju Republike
Slovenije, se odstrani iz Republike Slovenije in tudi z območja
držav članic Evropske unije in območja držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija
1985, razen če ta zakon ne določa drugače. Prav tako se
odstrani tujca na podlagi pravnomočne sodbe, s katero mu je
bila izrečena stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca
iz države.
(2) Tujca, ki ga je treba v skladu z zakonom odstraniti iz
Republike Slovenije, policija privede do državne meje in napoti
čez mejo ali izroči organom te države. Če je treba tujca, ki se
nahaja na območju Republike Slovenije, odstraniti iz Republike
Slovenije, območja držav članic Evropske unije oziroma območja držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega
sporazuma z dne 14. junija 1985, se ga vrne v državo izvora ali
državo tranzita v skladu z mednarodnimi sporazumi ali sporazumi, ki jih je sklenila Evropska unija, ali v drugo tretjo državo,
v katero se tujec vrne prostovoljno, pod pogojem, da ga ta
države sprejme. Tujca se lahko vrne tudi v drugo državo članico
Evropske unije, če izpolnjuje pogoje za bivanje v tej državi.
(3) Na način iz prejšnjega odstavka policija izvede tudi odstranitev tujca, ki se ga vrača na podlagi mednarodne pogodbe.
(4) Policija z izbrano nevladno organizacijo ali drugo
neodvisno institucijo na podlagi javnega poziva sklene pisni
dogovor o spremljanju odstranjevanja tujcev.
(5) Spremljanje odstranjevanja tujcev izvaja izbrana nevladna organizacija ali druga neodvisna institucija ob vseh
aktivnostih policije, ki so namenjene odstranitvi tujca iz države,
vključno z obdobjem pred odhodom, v času poleta oziroma
drugega načina potovanja, postankom v tranzitu, prihodom in
sprejemom tujca v državo vrnitve.
(6) Policija o načrtovani odstranitvi obvesti izbranega izvajalca spremljanja, ki se lahko odloči ali bo izvedel spremljanje
konkretne odstranitve in v kakšnem obsegu.
(7) Policija ugotovitve izbrane organizacije ali institucije iz
prejšnjega odstavka, ki bi izkazovale kršitve človekovih pravic
ali temeljnih svoboščin, obravnava v pritožbenem postopku,
določenem v zakonu, ki ureja naloge in pooblastila policije.
70. člen
(priznavanje odločitev o izgonu in vrnitvi)
(1) Policija lahko v skladu s tem zakonom odstrani tudi
tujca, ki se nahaja na ozemlju Republike Slovenije in mu je bila
s strani druge države članice Evropske unije izdana izvršljiva
odločba o vrnitvi ali izrečena pravnomočna odločitev o izgonu.
(2) Če ima tujec iz prejšnjega odstavka dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki mu daje pravico do prebivanja
in ki ga je izdala Republika Slovenija ali druga država članica
Evropske unije, se mora policija pred odstranitvijo posvetovati
s pristojnim organom države, ki je takšno dovoljenje izdal. Če
tujcu kljub izdani izvršljivi odločbi o vrnitvi ali izrečeni pravnomočni odločitvi o izgonu, pravica do prebivanja v drugi državi
članici Evropske unije ne preneha, se tujca lahko odstrani tudi
v to državo. Dokler tujcu ne preneha pravica do prebivanja v
Republiki Sloveniji, se ga ne odstranjuje.
(3) Pred odstranitvijo lahko policija od države članice
Evropske unije, ki je izdala izvršljivo odločbo o vrnitvi oziroma
izrekla pravnomočno odločitev o izgonu, zahteva posredovanje

Stran

5402 /

Št.

91 / 7. 6. 2021

dokumentacije, ki se nanaša na odločitev za izdajo odločbe o
vrnitvi oziroma na odločitev o izgonu. Če zahtevana dokumentacija policiji ni posredovana, tujca ni dolžna odstraniti.
(4) O odstranitvi tujca ali razlogih, zaradi katerih odstranitev ni bila izvršena, policija obvesti pristojni organ države
članice Evropske unije, ki je izdal izvršljivo odločbo o vrnitvi
oziroma izrekel pravnomočno odločitev o izgonu.
(5) Pristojni organ Republike Slovenije, ki je izdal izvršljivo
odločbo o vrnitvi ali izrekel pravnomočno odločitev o izgonu
tujca, ki zakonito prebiva na območju druge države članice
Evropske unije, na zahtevo pristojnega organa druge države
članice, ki tujca odstranjuje, posreduje dokumentacijo, ki se nanaša na izdano odločbo o vrnitvi oziroma na odločitev o izgonu.
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) Policija po uradni dolžnosti uvede postopek dovolitve
zadrževanja po tem, ko so izpolnjeni pogoji za odstranitev
tujca iz 69. člena tega zakona, in tujcu dovoli zadrževanje v
Republiki Sloveniji, če:
– tujčeva odstranitev iz države v skladu s prejšnjim členom ni dovoljena;
– se izkaže, da bi zaradi njegovega življenjsko ogrožajočega zdravstvenega stanja v fazi odstranitve lahko prišlo
do izpostavljenosti hudemu in nepopravljivemu poslabšanju
zdravstvenega stanja;
– tujec nima in si ne more preskrbeti veljavne potne
listine države, katere državljan je, če za tujca veljavne potne
listine države, katere državljan je, ne more pridobiti organ, ki
vodi postopek odstranitve ali če niso izpolnjeni pogoji za izdajo
Evropske potne listine za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav;
– 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.
(3) Dovolitev zadrževanja se tujcu izda za največ šest
mesecev in se lahko po uradni dolžnosti podaljša, dokler trajajo razlogi iz prejšnjega odstavka. Odstranitev iz države do
pravnomočnosti odločitve o dovolitvi zadrževanja ni dovoljena.
Tujcu, ki mu je dovoljeno zadrževanje, policija izda izkaznico o
dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji.
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(4) Za ugotavljanje razlogov iz prve alineje drugega odstavka tega člena lahko policija od ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve, zahteva posredovanje informacij o splošnih
in specifičnih informacijah o izvorni državi tujca, kot jih določa
zakon, ki ureja mednarodno zaščito, in posredovanje upravne
odločbe ali sklepa, izdanega v postopku mednarodne zaščite.
(5) Tujcu, ki mu je dovoljeno zadrževanje, lahko policija
z odločbo določi kraj prebivanja na določenem naslovu, naloži
obveznost rednega javljanja na policijski postaji, predložitev
dokumentov ali obveznost zadrževanja na določenem kraju.
(6) Obveznost tujca, da zapusti državo, z dovolitvijo zadrževanja ne preneha.
(7) Zoper odločbo o dovolitvi zadrževanja, odločbo o podaljšanju zadrževanja ali sklep o ustavitvi postopka dovolitve
ali podaljšanja zadrževanja lahko tujec vloži tožbo na upravno
sodišče v petih dneh od vročitve odločbe ali sklepa. O tožbi
upravno sodišče odloči v osmih dneh.
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 ali drugim odstavkom 90. člena tega zakona, 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 tretjega odstavka tega člena.
(6) V primeru obstoja okoliščin iz prvega odstavka 80. člena tega zakona, nastanitev in oskrbo zagotavlja urad iz tretjega
odstavka tega člena. Pri zagotavljanju nastanitve sodeluje ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
76. člen
(omejitev gibanja tujca)
(1) Z namenom priprave ali izvedbe postopka odstranitve,
predaje ali izročitve, policija odredi omejitev gibanja in nastanitev v centru tujcu:
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– ki ga je treba odstraniti v skladu z določbami tega zakona;
– ki ga je v skladu z mednarodno pogodbo treba vrniti,
predati ali izročiti pristojnim organom.
(2) Z namenom ugotovitve istovetnosti tujca se lahko
tujcu, katerega istovetnost ni ugotovljena ali obstaja utemeljen
sum glede njegove izkazane istovetnosti, izreče omejitev gibanja in nastanitev v centru, če obstaja nevarnost, da bo tujec
zapustil ozemlje Republike Slovenije.
(3) Če se oceni, da se lahko namen iz prvega ali drugega
odstavka tega člena doseže z milejšimi ukrepi, policija namesto
ukrepa omejitve gibanja in nastanitve v centru uporabi ukrep iz
drugega odstavka 81. člena tega zakona.
(4) Omejitev gibanja žensk, družin, otrok, mladoletnikov
brez spremstva, ostarelih, huje bolnih in drugih ranljivih oseb
se v centru zagotovi ločeno, tako da je zagotovljena njihova
ustrezna zasebnost.
(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi postopek
za nastanitev tujcev v centru.
(6) Omejitev gibanja lahko traja le toliko časa, kolikor je
potrebno, da se doseže namen iz prvega oziroma drugega
odstavka tega člena, vendar ne dlje kot šest mesecev.
(7) Tujca iz prvega in drugega 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 se mu zagotovi
drugo ustrezno institucionalno varstvo.
(8) Tujec iz prvega, drugega in tretjega 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 tretjem odstavku
prejšnjega člena.
(9) V času omejitve gibanja se tujca seznani s pravili bivanja v centru in njegovimi pravicami in obveznostmi.
(10) Čas bivanja tujca izven centra brez dovoljenja za
izhod iz centra, čas bivanja tujca, ki je v postopku mednarodne zaščite, nastanjen v centru, in čas bivanja tujca, ki je bil
nastanjen v centru in je v priporu ali zaporu, se ne šteje v čas
nastanitve v centru.
(11) Med bivanjem v centru je gibanje tujca omejeno na
območje centra, kjer mora tujec upoštevati pravila bivanja.
Tujcu se izjemoma lahko dovoli gibanje zunaj območja centra.
Pogoje in način dovolitve gibanja zunaj območja centra določajo pravila bivanja.
(12) Omejitev gibanja in nastanitev v centru za tujce se
lahko odredi tudi tujcu, ki ne upošteva obveznosti, ki so mu
naložene z odločbo o dovolitvi zadrževanja ali odločbo, s katero
mu je namesto omejitve gibanja in nastanitve v centru za tujce
v skladu s tem zakonom izrečen milejši ukrep.
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,
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– 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,
– pomanjkljiva higiena ali skrb za bivalne prostore,
– aktiviranje lažnega alarma ali opozorila.
(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 ali poskus samovoljne
zapustitve 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
(ukrep ob kršitvah pravil bivanja v centru)
(1) Za lažje kršitve pravil bivanja vodja centra ali oseba,
ki jo ta pooblasti, tujcu izreče opozorilo.
(2) Za težje kršitve pravil bivanja ali če tujec nadaljuje z
lažjimi kršitvami, lahko vodja centra ali oseba, ki jo ta pooblasti,
tujcu odredi:
– odstranitev iz skupnih bivalnih in drugih prostorov ter
ločeno nastanitev v posebej varovani sobi do treh dni;
– odvzem sobnega televizijskega ali radijskega sprejemnika za obdobje do enega tedna;
– prepoved sodelovanja v prostočasnih aktivnostih za
obdobje do dveh tednov;
– omejitev uveljavljanja pravic iz pravil bivanja v centru za
obdobje do dveh tednov;
– ukinitev možnosti izdaje dovoljenja za izhod iz centra za
obdobje največ enega meseca;
– ukinitev možnosti izreka milejšega ukrepa na podlagi
81. člena tega zakona za obdobje največ enega meseca.
(3) Pri izbiri ukrepov iz prvega ali drugega odstavka tega
člena se upoštevajo teža kršitve, izjava kršitelja, sorazmernost
ukrepa glede na težo kršitve, odgovornost osebe za kršitev, nagib, zaradi katerega je tujec storil dejanje, okoliščine, v katerih
je bilo dejanje storjeno, druge okoliščine, pomembne za ukrepanje, postopnost pri ukrepanju in možne posledice ukrepanja.
(4) Ukrep ob lažjih kršitvah pravil bivanja v centru se izreče ustno, z opozorilom. Ukrep iz drugega odstavka tega člena
se izreče ustno, v 48 urah od ustne odločitve pa se tujcu izda
pisna odločba. Izrek in pravni pouk morata biti na zahtevo tujca
pisno ali ustno prevedena v jezik, ki ga tujec razume.
(5) Če se med trajanjem ukrepa ugotovi, da je ukrep dosegel svoj namen, center odloči o njegovem prenehanju.
(6) Zoper odločbo iz četrtega odstavka tega člena se
lahko v osmih dneh od vročitve odločbe vloži tožba na upravno
sodišče, ki o tožbi odloči v petnajstih dneh.
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(7) Ukrepi iz tega člena se ob izpolnjevanju pogojev iz
prvega in drugega odstavka tega člena lahko izrečejo tudi, če
je tujec v centru nastanjen na podlagi določb zakona, ki ureja
mednarodno zaščito.
77. člen
(strožji policijski nadzor)
(1) 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 kljub izreku ukrepa iz drugega odstavka prejšnjega člena nadaljeval z lažjimi ali težjimi kršitvami pravil bivanja v centru, in sicer v primeru lažjih kršitev v obdobju enega
meseca od izrečenega ukrepa, v primeru težjih kršitev pa v
obdobju šestih mesecev od izrečenega ukrepa;
– če je iz dejanskih okoliščin in ravnanja tujca razvidno,
da se namerava izogniti odstranitvi.
(2) V primeru izreka ukrepa bivanja pod strožjim policijskim nadzorom ostanejo že izrečeni ukrepi iz prejšnjega člena
v veljavi, ob novih kršitvah pravil bivanja v centru pa se lahko
tujcu izrečejo tudi novi ukrepi v skladu s prejšnjim členom.
(3) Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom se tujcu
odredi za čas, ki je potreben, da bo tujec prenehal kršiti pravila
bivanja v centru, oziroma, za čas, ki je potreben za njegovo
odstranitev, vendar ne za več kot šest mesecev.
(4) Strožji policijski nadzor se ob izpolnjevanju pogojev iz
druge alineje prvega odstavka tega člena lahko izreče tudi, če
je tujec v centru nastanjen na podlagi določb zakona, ki ureja
mednarodno zaščito.
(5) Strožji policijski nadzor pomeni omejitev gibanja v
posebej za to namenjenih prostorih centra, v skladu s pravili
bivanja.
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, upoštevajoč 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
zamude pri pridobivanju potrebne dokumentacije iz tretjih držav
ali če je postopek ugotavljanja istovetnosti še v teku, omejitev
gibanja in nastanitev v centru oziroma bivanje pod strožjim policijskim nadzorom podaljša za največ šest mesecev, če so za to
izpolnjeni pogoji iz tega zakona in če je utemeljeno pričakovati,
da bo mogoče tujca v tem času odstraniti;
– tujcu izreče dovolitev zadrževanja v skladu s 73. členom
tega zakona ali milejši ukrep iz 81. člena tega zakona, pri čemer mora tujec upoštevati pravila gibanja izven območja centra
sicer se 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
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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
Vrhovno 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.
(3) O nastanku in prenehanju posebnih okoliščin, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, obvesti Evropsko komisijo.
81. člen
(milejši ukrep)
(1) Policija po uradni dolžnosti v najkrajšem možnem času
po izreku ukrepa omejitve gibanja in nastanitve tujca v centru,
ali na prošnjo tujca, ki mu je bil izrečen ukrep omejitve gibanja
in nastanitve tujca v centru, izreče milejši ukrep, če se lahko
tudi na tak način zagotovi namen iz prvega oziroma drugega
odstavka 76. člena tega zakona.
(2) Policija lahko na podlagi prejšnjega odstavka tujcu z
odločbo dovoli bivanje izven centra in mu določi eno ali več
obveznosti:
– določitev kraja prebivanja na določenem naslovu;
– naložitev obveznosti rednega javljanja na policijski postaji;
– predložitev osebnih dokumentov.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, s pravilnikom
določi način izvedbe milejših ukrepov.
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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.
(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 milejši ukrep
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.
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(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 V. poglavja tega zakona,
razen 60.a, 61. in 62. člena tega zakona, za izdajo Evropske
potne listine za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, 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
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.
(6) V okviru ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,
se za namen izmenjave informacij, potrebnih za izvajanje določb, ki se nanašajo na mobilnost tujcev in njihovih družinskih
članov, in prenos informacij, povezanih s prenosom prava
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Evropske unije v pravni red Republike Slovenije, vzpostavi
nacionalna kontaktna točka, ki sodeluje s pristojnimi organi v
Republiki Sloveniji in drugimi nacionalnimi kontaktnimi točkami
držav članic Evropske unije.
(7) Za namen izmenjave informacij, potrebnih za izvajanje določb, ki se nanašajo na mobilnost tujcev in njihovih
družinskih članov, pristojna ministrstva in drugi državni organi
ter nosilci javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ministrstvu,
pristojnemu za notranje zadeve, na njegovo pisno zahtevo ali
zahtevo, poslano po elektronski poti, v katerih je navedena
ustrezna pravna podlaga, brezplačno posredujejo podatke in
informacije, ki so potrebne za izmenjavo informacij preko nacionalnih kontaktnih točk držav članic Evropske unije.
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, 38.č, 39., 41., 44.b, 44.d,
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.
(5) Zoper odločbe in sklepe, ki jih je izdal organ iz tretjega
odstavka prejšnjega člena v zvezi z izvajanjem 73.,74., 76.c.,
78., 79. in 81. člena tega zakona, ni dovoljena pritožba, je pa
dovoljen upravni spor.
(6) V postopkih sodnega varstva po 73., 76.c, 78., 79. in
79.a člena tega zakona ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in policijo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije.
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) Če upravna enota v postopku izdaje prvega dovoljenja
za začasno prebivanje zahteva zaslišanje tujca, diplomatsko
predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini o tem
pošlje poziv tujcu v pisni obliki. Poziv za dopolnitev prošnje za
izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje tujcu ali pooblaščencu, če ga je tujec določil, pošlje upravna enota.
(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, razen prvega dovoljenja za začasno prebivanje, sklepe in druge dokumente, izdane v postopku izdaje
prvega dovoljenja za začasno prebivanje, upravna enota lahko
vroči tujcu neposredno v tujino tako, da tujec potrdi prejem. Če
vročitev ni mogoča, ker naslovnik ne prebiva na naslovu, ki ga
je navedel v vlogi, obenem pa ni ugotovljeno kje prebiva, ali če
dokumenta ni prevzel v roku za prevzem pošiljke, se vročitev
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opravi z javnim naznanilom na oglasni deski upravne enote in
na državnem portalu e Uprava.
89. člen
(sodelovanje med organi)
(1) Organi, določeni v 86. členu tega zakona, so pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti dolžni medsebojno sodelovati,
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. Če tujec dokumentov, ki so ključni
za izvršitev odstranitve in jih ima v posesti, ne izroči prostovoljno, mu jih pristojni organ začasno odvzame do zaključka
postopka odstranitve in o tem izda potrdilo.
(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.
(3) O prošnjah za izdajo dovoljenja za prebivanje na podlagi 47.a in 47.b člena tega zakona mora pristojni organ odločiti
čimprej, najpozneje pa v 120 dneh od prejema popolne prošnje.
Kadar mora pristojni organ zaradi ugotovitve obstoja razlogov
za zavrnitev izdaje dovoljenj izvesti posebni ugotovitveni postopek, mora o prošnji odločiti najpozneje v 180 dneh.
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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
tujca ali tujca, ki ga je potrebno odstraniti iz države, obvesti
policijo in ji ga preda v postopek.
(4) Subjekt gostitelj mora 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.
(5) Tujec in raziskovalna organizacija v Republiki Sloveniji, v kateri namerava tujec opravljati raziskovalno delo, ter tujec
in višješolski oziroma visokošolski zavod v Republiki Sloveniji,
v katerem bo tujec opravil del študija, morajo o spremembah,
ki vplivajo na pogoje, na podlagi katerih je bila mobilnost odobrena, obvestiti pristojni organ v Republiki Sloveniji v desetih
dneh 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.
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– 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.
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.

94. člen

IX. POGLAVJE
POTNE IN DRUGE LISTINE TER DOVOLJENJA

(pravice tujca v zvezi z osebnimi podatki)

98. člen

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;

(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.
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(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) Policija tujcu, ki je v postopku odstranitve iz države in
si ne more ali noče pridobiti potne ali potni listini enakovredne
listine države, katere državljan je, izda evropsko potno listino
za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav.
(6) 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. Prošnjo
za izdajo potnega lista za tujca vloži pri ministrstvu, pristojnem
za notranje zadeve, oseba s priznanim statusom begunca ali
subsidiarne zaščite v Republiki Sloveniji ali družinski član, ki
mu je izdano dovoljenje za prebivanje za družinskega člana,
oziroma njegov zakoniti zastopnik.
(7) Potni list za tujca z veljavnostjo do 90 dni, brez dveh
prstnih odtisov in podpisa, se izda tudi državljanu tretje države
ali osebi brez državljanstva iz zakona, ki ureja mednarodno
zaščito, ki bo v Republiko Slovenijo sprejeta na podlagi kvote.
Potni list iz prejšnjega stavka izda ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve.
(8) 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.

(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.

99. člen

(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.

(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 prvega odstavka tega člena;
– v njem manjka fotografija ali če ni več mogoče ugotoviti
tujčeve istovetnosti;
– je potni list ponarejen, nepopoln ali drugače poškodovan.

100.a člen
(zaseg osebnih dokumentov)
(1) Policist tujcu zaseže osebne dokumente iz tretjega
odstavka tega člena, za katere na podlagi nacionalnih ali mednarodnih uradnih evidenc, do katerih dostopa, ugotovi, da so
na seznamu izgubljenih ali razveljavljenih listin.
(2) Zaseženi osebni dokumenti se pošljejo organu oziroma državi, ki je razpisala ukrep zasega. Ob zasegu policist
tujcu izda potrdilo o zasegu.
(3) Osebni dokumenti, ki se lahko zasežejo v skladu s tem
členom, so: potni listi, osebne izkaznice, dovoljenja za prebivanje in drugi potovalni dokumenti, ki jih je izdala tuja država.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko policist v primeru nastopa objektivnih okoliščin, iz katerih
izhaja, da se tujec zaradi zasega osebnih dokumentov ne bo
mogel vrniti v svojo matično državo oziroma v primernem roku
ne bo mogel pridobiti nadomestnih osebnih dokumentov za
vrnitev, odstopi od ukrepa zasega in o tem obvesti državo, ki
je razpisala ukrep.
101. člen
(pogrešitev 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
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
izdata v obliki samostojne listine kot izkaznice.
(2) Dovoljenje za prebivanje, izdano državljanu Švicarske konfederacije, vsebuje podatke, ki jih določa Uredba
1030/2002/ES, razen podatka o podobi obraza in dveh prstnih
odtisih imetnika, obdelanih in shranjenih kot biometrični podatek na pomnilniškem mediju izkaznice dovoljenja za prebivanje,
podatek o naslovu prebivališča v Republiki Sloveniji in podatek
o pravici do prostega ali dovoljenega dostopa na trg dela za
tujce, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, pravico do prostega ali dovoljenega dostopa na trg dela.
(3) Dovoljenje za prebivanje, izdano družinskemu članu
državljana Švicarske konfederacije, ki ni državljan Švicarske
konfederacije ali državljan EU, vsebuje podatke iz prejšnjega
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odstavka in podatke o podobi obraza in dveh prstnih odtisih
imetnika, obdelanih in shranjenih kot biometrični podatek na
pomnilniškem mediju izkaznice dovoljenja za prebivanje.
(4) Za zajem in hrambo biometričnih podatkov ter vrnitev
samostojne listine v primeru prenehanja dovoljenja za prebivanje se uporabljajo določbe tretjega, četrtega, petega in
šestega odstavka 58. člena in enajstega odstavka 111. člena
tega zakona.
(5) Način izdaje in obliko dovoljenja za prebivanje, način
označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje, zajem prstnih
odtisov in ceno izkaznice predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
(6) Veljavnost izkaznice dovoljenja za stalno prebivanje,
izdane državljanu Švicarske konfederacije in njegovemu družinskemu članu, je deset let. Veljavnost izkaznice dovoljenja
za stalno prebivanje, ki se izda tujcu iz prejšnjega stavka, mlajšemu od treh let, je tri leta, staremu od tri do 18 let, pa pet let.

bo postopka za prekinitev pogodbe iz prvega odstavka tega
člena za izdelavo in personalizacijo obrazcev, če ugotovi, da
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.

103. člen

(splošna določba)

(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 uved-

X. POGLAVJE
VKLJUČEVANJE TUJCEV
105. člen
(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) Urad Vlade Republike Slovenije, pristojen za oskrbo in
integracijo migrantov, in pristojna ministrstva pri izvajanju nalog
vključevanja sodelujejo med seboj ter 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
pristojen urad Vlade Republike Slovenije, pristojen za oskrbo
in integracijo migrantov.
(4) Urad Vlade Republike Slovenije, pristojen za oskrbo
in integracijo migrantov, 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.
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:
– enkratnega sofinanciranja stroškov udeležbe na programih učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko
zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo (v nadaljnjem besedilu:
spoznavanje slovenske družbe) v višini 50 odstotkov cene
programa, pri čemer se programa učenja slovenskega jezika in
spoznavanje slovenske družbe lahko izvajata ločeno ali pa sta
vsebinsko združena in se izvajata kot enoten program,
– programov medsebojnega poznavanja in razumevanja
s slovenskimi državljani,
– informiranja v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo.
(2) Do enkratnega sofinanciranja stroškov udeležbe na
programih iz prve alineje prvega odstavka tega člena so upravičeni tujci, ki niso državljani EU z veljavnim dovoljenjem za
začasno prebivanje iz razloga združitve družine, in tujci z
veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje, ki v Republiki
Sloveniji pet let neprekinjeno zakonito prebivajo.
(3) Do sofinanciranja stroškov obiskovanja programov iz
prve alineje prvega odstavka tega člena niso upravičeni tujci, ki
so končali šolanje na katerikoli stopnji v Republiki Sloveniji, so
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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.
(4) Vlada Republike Slovenije podrobneje predpiše način sofinanciranja obiskovanja programa učenja slovenskega
jezika in spoznavanja slovenske družbe oziroma enotnega
programa iz prve alineje prvega odstavka tega člena.
107. člen
(pristojnost)
(1) Za izvajanje programov učenja slovenskega jezika,
spoznavanja slovenske družbe in informiranja tujcev, ki niso
državljani EU, je pristojen urad Vlade Republike Slovenije,
pristojen za oskrbo in integracijo migrantov.
(2) Za pripravo programov učenja slovenskega jezika in
spoznavanja slovenske družbe je pristojno ministrstvo, pristojno za šolstvo.
(3) Urad Vlade Republike Slovenije, pristojen za oskrbo in
integracijo migrantov, 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) Urad Vlade Republike Slovenije, pristojen za oskrbo
in integracijo migrantov, 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.
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,
– izrečenih stranskih sankcijah izgona tujca iz države,
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– 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,
– udeležbi tujcev v programih vključevanja in
– nedovoljenih vstopih tujcev v državo in
– potrdilih o pravicah obmejnega delavca.
(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, upravlja evidence iz pete, šeste, sedme, osme, enajste, dvanajste, štirinajste, sedemnajste in devetnajste 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, šestnajste in devetnajste alinee prvega odstavka tega člena, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi podatke
iz ostalih evidenc iz prvega odstavka tega člena.
(4) Policija upravlja evidenco iz tretje, trinajste, petnajste
in osemnajste alinee prvega odstavka tega člena, pri svojem
delu pa lahko uporablja tudi podatke iz drugih 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 odstavka 111. člena tega zakona in podatke iz evidence o odpovedih prebivanja tujcu, določene v prvem 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 v programih vključevanja uporablja v postopkih podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje iz 47. člena tega zakona,
izdaje dovoljenja za stalno prebivanje 52. člena tega zakona in
pridobitve državljanstva Republike Slovenije.
(10) Urad Vlade Republike Slovenije, pristojen za oskrbo
in integracijo migrantov, lahko pri svojem delu obdeluje podatke
iz desetega odstavka 114. člena tega zakona.
(11) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in pristojni
organ iz tretjega odstavka tega člena 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, za namene, določene v prvem odstavku tega
člena, brezplačno pridobiva podatke o sredstvih za preživljanje
tujca in njegovih vzdrževanih družinskih članov (EMŠO, višina sredstev za preživljanje). Ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, lahko za namen pridobivanja podatkov iz prejšnjega
stavka s povezovalnim znakom EMŠO Register tujcev poveže
z evidencami, ki jih vodi davčni organ, ki vsebujejo podatke,
določene v tem odstavku.
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(12) 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
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;
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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.
(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
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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) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja zaradi opravljanja pripravništva, ki se izda na podlagi soglasja 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.
(11) 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
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.
(12) 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.
(13) 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 odstavka tega člena, podatke
o višini sredstev za preživljanje, 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 prostovoljni odhod, 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.
(14) 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.
(15) 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;
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– 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);
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 ali povabilno 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,
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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 dve leti od pravnomočne odločitve o prošnji za izdajo vizuma, nato se uničijo.
(5) V evidenci overitev garantnih ali povabilnih pisem
(evidenca iz šestnajste alinee prvega odstavka 110. člena tega
zakona) obdeluje organ podatke o številki overitve garantnega
ali povabilnega 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 ali povabilnih 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 ali povabilnih pisem se
poleg podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena obdelujejo
tudi naslednji podatki o tujcu:
– priimek in ime;
– datum rojstva;
– 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.
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(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
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
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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 in
številu ur programa, datumu prijave tujca v program, datumu
odjave tujca iz programa, datumu začetka in zaključka programa in datumu ter kraju opravljanja internega izpita.
(11) Evidenca nedovoljenih vstopov tujcev v državo (evidenca iz osemnajste alinee prvega odstavka 110. člena tega
zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., in
15. točke prvega odstavka 111. člena tega zakona, kraj in
čas nedovoljenega vstopa v državo, opis kraja nedovoljenega
vstopa, način nedovoljenega vstopa, kraj in čas prijetja, razlog
zapustitve svoje države, ceno potovanja, ciljno državo, etnično
skupino tujca, jezik in dialekt jezika, ki ga tujec govori in razume, služenje vojaškega roka, predhodne nedovoljene vstope
po migracijski poti do Republike Slovenije ter podatek, ali je
tujec izrazil namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito
v Republiki Sloveniji.
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, za namen enoznačne identifikacije tujca v primeru
pogrešitve ali odtujitve vizuma ali dovoljenja za prebivanje,
hrani pet let 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 začasno prebivanje,
za namen enoznačne identifikacije tujca v primeru pogrešitve
ali odtujitve dovoljenja za prebivanje, hrani pet let od vročitve
listine, nato pa se iz evidence briše.
(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, za namen enoznačne identifikacije tujca
v primeru pogrešitve ali odtujitve dovoljenja za prebivanje,
hrani pet let 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 za namen
enoznačne identifikacije tujca v primeru pogrešitve ali odtujitve
dovoljenja za prebivanje, hrani pet let od vročitve listine, nato
pa se iz evidence briše.
(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.
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(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 za
namen enoznačne identifikacije tujca v primeru pogrešitve ali
odtujitve potnega lista za tujce, hrani pet let od vročitve listine,
nato pa se iz evidence 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.
(10) Podatki iz evidence nedovoljenih vstopov tujcev v državo (evidenca iz osemnajste alineje prvega odstavka 110. člena tega zakona) se hranijo deset let po nedovoljenem vstopu
tujca v državo, nato se arhivirajo.
(11) Podatki iz evidence o potrdilih o pravicah obmejnega delavca se hranijo pet let po poteku veljavnosti potrdila, v
primeru, da potrdilo ni bilo izdano, pa pet let od pravnomočne
odločitve o prošnji za izdajo potrdila in se nato arhivirajo.
Biometrični podatek o podobi obraza in prstnih odtisih se v
evidenci o potrdilih o pravicah obmejnega delavca, za namen
enoznačne identifikacije tujca v primeru pogrešitve ali odtujitve potrdila o pravicah obmejnega delavca, hrani pet let po
pravnomočni odločitvi o prošnji, nato pa se iz evidence briše.
V primerih zamenjave listine pred potekom veljavnosti listine
oziroma pred potekom veljavnosti potrdila o pravicah obmejnega delavca se biometrični podatek o podobi obraza in prstnih
odtisih v evidenci o potrdilih o pravicah obmejnega delavca, za
namen enoznačne identifikacije tujca v primeru pogrešitve ali
odtujitve potrdila o pravicah obmejnega delavca, hrani pet let
od vročitve listine, nato pa se iz evidence briše.
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, potnega lista za tujca in potrdila o pravicah obmejnega delavca, shranjeni kot biometrični podatek iz 58., 113. in
141.k člena tega zakona, se lahko uporabljajo in obdelujejo za
preverjanje verodostojnosti dovoljenja za prebivanje, potnega
lista za tujca ali potrdila o pravicah obmejnega delavca in istovetnosti imetnika dovoljenja za prebivanje, potnega lista za
tujca ali potrdila o pravicah obmejnega delavca pri prehajanju
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državnih meja in v državi pri ugotavljanju zakonitosti bivanja,
kot tudi za namen vnosa razpisa ukrepa v Schengenski informacijski sistem.
(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.
(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.
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(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, ki krije vsaj nujne
zdravstvene storitve na območju Republike Slovenije.
(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
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
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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, ki krije vsaj nujne
zdravstvene storitve na območju Republike Slovenije.
(2) Kot dokaz o zadostnih sredstvih za preživljanje zadošča študentova izjava.
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 stal-
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nega 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, ki krije vsaj
nujne zdravstvene storitve na območju Republike Slovenije.
(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 četrtega 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.
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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
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
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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 partner v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi;
– 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 država 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;
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– 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, ki krije vsaj
nujne zdravstvene storitve na območju Republike Slovenije;
– 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
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
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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 skupnosti 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;
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– 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
ne pridobi slovenskega državljanstva, v prvih treh mesecih od
rojstva ne potrebuje potrdila o prijavi prebivanja ali dovoljenja
za prebivanje.
(2) Pristojni organ otroku iz prejšnjega odstavka, ki je
državljan EU, 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, ki je državljan EU, 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.
(4) Pristojni organ otroku državljana EU, ki je rojen v
Republiki Sloveniji in ne pridobi slovenskega državljanstva in
ni državljan druge države članice Evropske unije, najpozneje v
treh mesecih od rojstva po uradni dolžnosti izda dovoljenje za
prebivanje za družinskega člana državljana EU, ki se po uradni
dolžnosti podaljšuje do otrokovega dopolnjenega 18. leta starosti, če ima otrokova mati ali oče oziroma otrokov skrbnik do
otrokovega dopolnjenega otrokovega 18. leta starosti veljavno
dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji in če otrok prebiva v Republiki Sloveniji.
(5) Pristojni organ otroku iz prejšnjega odstavka najpozneje v treh mesecih od rojstva po uradni dolžnosti izda dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU,
če ima otrokova mati ali oče oziroma otrokov skrbnik veljavno
dovoljenje za stalno prebivanje 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
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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
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.

Stran

5420 /

Št.

91 / 7. 6. 2021
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;
– 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)
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;
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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;
– 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,
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 in dovoljenja
za prebivanje ter označitev prenehanja)
(1) Potrdilo o prijavi prebivanja za državljana EU, potrdilo
o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU, dovoljenje za
prebivanje za družinskega člana in dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana se izdajo v obliki samostojne listine
kot izkaznica, katere veljavnost je pri potrdilu o prijavi stalnega
prebivanja in dovoljenju za stalno prebivanje za družinskega
člana deset let. Veljavnost izkaznice potrdila o prijavi stalnega
prebivanja in izkaznice dovoljenja za stalno prebivanje, ki se
izda tujcu, mlajšemu od treh let, je tri leta, veljavnost izkaznice
potrdila o prijavi stalnega prebivanja in izkaznice dovoljenja za
stalno prebivanje, ki se izda tujcu, staremu od tri do 18 let, pa
je pet let.
(2) Potrdilo o prijavi prebivanja za državljana EU in potrdilo o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU iz prejšnjega
odstavka vsebuje podatke, ki jih določa Uredba 1030/2002/ES,
razen podatkov o podobi obraza in dveh prstnih odtisih imetnika, obdelanih in shranjenih kot biometrični podatek na po-
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mnilniškem mediju izkaznice potrdila, in oznako »čl. 8. DIR
2004/38/ES« oziroma »čl. 19 DIR 2004/38/ES«, podatek o
naslovu prebivališča v Republiki Sloveniji in podatek o pravici
do prostega ali dovoljenega dostopa na trg dela za tujce, ki
imajo v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, pravico do prostega ali dovoljenega dostopa na trg dela.
(3) Dovoljenje za prebivanje in dovoljenje za stalno
prebivanje, izdana družinskemu članu, vsebujeta podatke, ki
jih določa Uredba 1030/2002/ES, podatek o naslovu prebivališča v Republiki Sloveniji in podatek o pravici do prostega ali
dovoljenega dostopa na trg dela za tujce, ki imajo v skladu
z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, pravico do
prostega ali dovoljenega dostopa na trg dela, ter oznako
»družinski član EU 10. čl. DIR 2004/38/ES« oziroma »družinski član EU 20. čl. DIR 2004/38/ES«. Na dovoljenje za
prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana se
vpiše »družinski član«.
(4) Za zajem in hrambo biometričnih podatkov ter vrnitev izkaznice v primeru prenehanja se smiselno uporabljajo
določbe tretjega, petega in šestega odstavka 58. člena in
enajstega odstavka 111. člena tega zakona.
(5) Način izdaje in obliko potrdila o prijavi prebivanja,
potrdila o prijavi stalnega prebivanje za državljana EU, dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za stalno prebivanje za
družinskega člana ter način označitve prenehanja potrdila
o prijavi prebivanja, potrdila o prijavi stalnega prebivanja
za državljana EU, dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za
stalno prebivanje za družinskega člana, zajem prstnih odtisov
in ceno izkaznice predpiše minister, pristojen za notranje
zadeve.
138. člen
(odstranitev)
(1) Državljan EU in družinski član, ki ne zapusti Republike
Slovenije prostovoljno, se iz države odstrani, če:
– 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 drugega 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.
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139. člen
(evidence)
(1) Evidence o potrdilih o prijavi prebivanja za državljane
EU in potrdilih oziroma dovoljenjih za prebivanje za njihove
družinske člane ali družinske člane slovenskih državljanov se
vodijo v skladu z določbami tega zakona, ki urejajo vodenje
evidenc. Evidence iz prejšnjega stavka vsebujejo podatke iz
prvega in trinajstega odstavka 111. člena tega zakona.
(2) Državljan EU, družinski član državljana EU in družinski
član slovenskega državljana v prošnji za izdajo oziroma obnovo
potrdila o prijavi prebivanja in dovoljenja za prebivanje in v prošnji za izdajo potrdila o prijavi stalnega prebivanja in dovoljenja
za stalno prebivanje dajo pristojnemu organu podatke iz prvega
odstavka 111. člena tega zakona.
(3) Za arhiviranje in hrambo podatkov iz evidenc iz prvega
odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe prvega in
drugega odstavka 115. člena tega zakona.
(4) Za uporabo podatkov iz evidenc iz prvega odstavka
tega člena se smiselno uporabljajo določbe 116. člena tega
zakona.
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.
XIII.A POGLAVJE
IZDAJA DOVOLJENJ ZA PREBIVANJE DRŽAVLJANOM
ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN NJIHOVIM DRUŽINSKIM
ČLANOM NA PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU
ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA
IN SEVERNA IRSKA IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE
SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO
141.a člen
(uporaba)
Določbe tega poglavja se uporabljajo za državljane Združenega kraljestva in njihove družinske člane, za katere se
uporablja Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika
Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L št. 29 z dne 31. 1. 2020, str. 7)
(v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu).
141.b člen
(dovoljenje za začasno prebivanje)
(1) Državljan oziroma državljanka (v nadaljnjem besedilu:
državljan) Združenega kraljestva in njegov družinski član, ki ni
državljan EU, ki na dan poteka prehodnega obdobja iz 126. člena Sporazuma o izstopu (v nadaljnjem besedilu: prehodno
obdobje) prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi veljavnega
potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU, dovoljenja za
prebivanje za družinskega člana državljana EU ali dovoljenja
za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU ter
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po poteku prehodnega obdobja še naprej prebiva v Republiki
Sloveniji, mora v roku enega leta od konca prehodnega obdobja oziroma pred potekom veljavnosti potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU, dovoljenja za prebivanje za družinskega
člana državljana EU ali dovoljenja za začasno prebivanje za
družinskega člana državljana EU, če je ta krajša od enega leta
od konca prehodnega obdobja, pri upravni enoti, na območju
katere prebiva, vložiti prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje, ki se izda na podlagi Sporazuma o izstopu. Potrdilo
o prijavi prebivanja za državljana EU, dovoljenje za prebivanje
za družinskega člana državljana EU in dovoljenje za začasno
prebivanje za družinskega člana državljana EU, izdano državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu
članu, ki ni državljan EU, pred koncem prehodnega obdobja
iz Sporazuma o izstopu, ostanejo v veljavi eno leto od konca
prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu oziroma do izdaje dovoljenja za začasno prebivanje po Sporazumu o izstopu
oziroma do poteka veljavnosti, če potrdilu o prijavi prebivanja,
dovoljenju za prebivanje za družinskega člana državljana EU
ali dovoljenju za začasno prebivanje za družinskega člana
državljana EU veljavnost poteče pred enim letom od konca
prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu. Za državljana
Združenega kraljestva in njegovega družinskega člana, ki ni
državljan EU, ki v roku iz prvega stavka ne vloži prošnje za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, po poteku veljavnosti
potrdila oziroma dovoljenja, kot je določena v prejšnjem stavku,
glede vstopa, zapustitve in bivanja v Republiki Sloveniji veljajo
določbe tega zakona, ki veljajo za tujce, državljane držav,
ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora, kar pa
ne vpliva na možnost vložitve prošnje za izdajo dovoljenja
za začasno prebivanja v skladu s točko (d) prvega odstavka
18. člena Sporazuma o izstopu.
(2) Državljan Združenega kraljestva in njegov družinski
član, ki ob koncu prehodnega obdobja prebiva v Republiki Sloveniji v času dovoljenega 90-dnevnega prebivanja od vstopa
v Republiko Slovenijo iz prvega odstavka 119. člena oziroma
šestega odstavka 127. člena tega zakona in želi na območju
Republike Slovenije prebivati dlje kot 90 dni, mora vložiti prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje iz Sporazuma
o izstopu pri upravni enoti, na območju katere prebivata, pred
pretekom 90-dnevnega prebivanja.
(3) Družinski član državljana Združenega kraljestva iz
prve do šeste alineje prvega odstavka 127. člena tega zakona
in partner, s katerim državljan Združenega kraljestva živi v dalj
časa trajajoči življenjski skupnosti, ki pred koncem prehodnega
obdobja ni prebival v Republiki Sloveniji in se želi združiti z državljanom Združenega kraljestva, ki je pred koncem prehodnega obdobja zakonito prebival v Republiki Sloveniji in v državi
zakonito prebiva tudi po koncu prehodnega obdobja, lahko po
koncu prehodnega obdobja prebiva na območju Republike
Slovenije brez dovoljenja za prebivanje tri mesece od dneva
vstopa v državo ali rojstva v Republiki Sloveniji. Če želi družinski član zaradi združitve družine z državljanom Združenega
kraljestva na območju Republike Slovenije prebivati tudi po poteku dovoljenega prebivanja iz prejšnjega stavka, mora on sam
oziroma njegov zakoniti zastopnik pred pretekom dovoljenega
prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebiva, vložiti
prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, ki se izda
na podlagi in ob izpolnjevanju pogojev iz Sporazuma o izstopu.
(4) O vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje upravna enota državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu izda potrdilo, ki državljanu
Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu
iz prvega odstavka tega člena po poteku veljavnosti potrdila o
prijavi prebivanja za državljana EU, dovoljenja za prebivanje
za družinskega člana državljana EU ali dovoljenja za začasno
prebivanje za družinskega člana državljana EU, državljanu
Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu
iz drugega in tretjega odstavka tega člena pa od dneva vročitve
velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, do pravnomočne
odločitve o prošnji.
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(5) Državljanu Združenega kraljestva iz prvega in drugega
odstavka tega člena, ki se namerava zaposliti ali delati v Republiki Sloveniji oziroma je že zaposlen ali opravlja delo v Republiki Sloveniji, se izda dovoljenje za začasno prebivanje, če
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 120. člena tega zakona.
(6) Državljanu Združenega kraljestva iz prvega in drugega
odstavka tega člena, ki namerava opravljati delo kot samozaposlena oseba ali izvajati storitve v Republiki Sloveniji oziroma
že opravlja delo kot samozaposlena oseba ali izvaja storitve v
Republiki Sloveniji, se izda dovoljenje za začasno prebivanje,
če izpolnjuje pogoje iz 121. člena tega zakona.
(7) Državljanu Združenega kraljestva iz prvega in drugega
odstavka tega člena, ki želi študirati, se poklicno usposabljati ali
sodelovati v drugih oblikah izobraževanja v Republiki Sloveniji
oziroma že študira, se poklicno usposablja ali sodeluje v drugih
oblikah izobraževanja v Republiki Sloveniji, se izda dovoljenje
za začasno prebivanje, če izpolnjuje pogoje iz 122. člena tega
zakona.
(8) Državljanu Združenega kraljestva iz prvega in drugega
odstavka tega člena, ki namerava prebivati oziroma že prebiva
v Republiki Sloveniji zaradi drugega namena prebivanja kot zaposlitev ali delo, samozaposlitev ali študij, se izda dovoljenje za
začasno prebivanje, če izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka
119. člena tega zakona.
(9) Družinskemu članu državljana Združenega kraljestva,
ne glede na njegovo državljanstvo, ki vloži prošnjo za izdajo
dovoljenja za začasno prebivanje v skladu s prvim ali drugim
odstavkom tega člena, se izda dovoljenje za začasno prebivanje, če:
– je družinski član državljana Združenega kraljestva, ki
v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi izdanega potrdila o
prijavi prebivanja za državljana EU ali potrdila o prijavi stalnega
prebivanja za državljana EU ali dovoljenja za prebivanje;
– ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– so zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje, pri
ugotavljanju katerih je potrebno upoštevati osebne razmere
državljana Združenega kraljestva 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,
izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje pa se
lahko dokazuje na način iz drugega odstavka 123. in 128. člena
tega zakona;
– ima ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije vsaj
nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji.
(10) Družinskemu članu državljana Združenega kraljestva
iz tretjega odstavka tega člena se izda dovoljenje za začasno
prebivanje, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka in če
je bil družinski član državljana Združenega kraljestva iz tretjega
odstavka tega člena že pred koncem prehodnega obdobja iz
Sporazuma o izstopu.
(11) Dovoljenje za začasno prebivanje po Sporazumu o
izstopu se izda z veljavnostjo pet let in brez vezave na določen namen prebivanja, kot nevezano dovoljenje za začasno
prebivanje. Glede veljavnosti izkaznice dovoljenja za začasno
prebivanje se uporabljajo določbe prvega odstavka 58. člena
tega zakona.
(12) Dovoljenje za začasno prebivanje po Sporazumu
o izstopu se lahko podaljša pod enakimi pogoji, kot se izda.
Prošnjo za podaljšanje dovoljenja mora državljan Združenega
kraljestva in njegov družinski član vložiti pri upravni enoti, na
območju katere prebiva pred potekom roka, do katerega dovoljenje velja.
(13) O vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje upravna enota državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu izda potrdilo, ki po
poteku veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje velja kot
dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve
o prošnji.
(14) Za izdajo in podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje je pristojna upravna enota, na območju katere državljan
Združenega kraljestva oziroma njegov družinski član prebiva.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

91 / 7. 6. 2021 /

Stran

5423

(15) Zoper odločbe in sklepe glede izdaje dovoljenja za
začasno prebivanje iz tega člena je dovoljena pritožba, o kateri
odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

prošnji. V času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje mora državljan Združenega kraljestva oziroma
njegov družinski član prebivati zakonito v Republiki Sloveniji.

141.c člen

141.č člen
(zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se državljanu Združenega kraljestva in njegovemu družinskemu članu ne izda, če:
– ne izpolnjuje pogojev za izdajo dovoljenja, opredeljenih
pri posameznih namenih prebivanja, zaradi katerih se dovoljenje za začasno prebivanje izda;
– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo
resno in dejansko nevarnost za javni red, javno varnost Republike Slovenije ali javno zdravje v Republiki Sloveniji v skladu
s četrtim odstavkom 118. člena tega zakona;
– obstajajo razlogi za sum, da bi lahko pomenil nevarnost
za javni red ali 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 drog ali
prometom z njimi ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– obstajajo razlogi za domnevo, da se ne bo podrejal
pravnemu redu Republike Slovenije;
– 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) Dovoljenje za stalno prebivanje se državljanu Združenega kraljestva in njegovemu družinskemu članu ne izda, če:
– ne izpolnjuje pogojev za izdajo dovoljenja;
– obstaja utemeljen sum, da bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo resno in dejansko nevarnost za javni
red ali varnost države;
– obstajajo razlogi za sum, da bi lahko pomenil nevarnost
za javni red ali 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 drog ali
prometom z njimi ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– obstajajo razlogi za domnevo, da se ne bo podrejal
pravnemu redu Republike Slovenije.
(3) Zavrnilni razlog iz druge alineje prvega in drugega odstavka tega člena lahko temelji izključno na osebnem ravnanju
ali obnašanju državljana Združenega kraljestva in njegovega
družinskega člana, do katerega je prišlo pred koncem prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu. Če upravna enota
oceni, da je za ugotavljanje obstoja razloga iz druge alineje
prve in drugega odstavka tega člena treba pridobiti podatke o
kaznovanosti državljana Združenega kraljestva in njegovega
družinskega člana, mora te podatke pridobiti sama. Samo predkaznovanost državljana Združenega kraljestva in njegovega
družinskega člana ne zadošča za zavrnitev izdaje dovoljenja
za prebivanje. V postopku zavrnitve izdaje dovoljenja za prebivanje je treba ugotoviti, ali državljan Združenega kraljestva
in njegov družinski član predstavlja resnično, sedanjo in dovolj
resno grožnjo za javni red ali varnost.
(4) Zavrnilni razlog iz tretje in četrte alineje prvega in
drugega odstavka tega člena se uporabi samo za ravnanje
ali obnašanje državljana Združenega kraljestva in njegovega
družinskega člana, do katerega je prišlo po koncu prehodnega
obdobja iz Sporazuma o izstopu.

(dovoljenje za stalno prebivanje)
(1) Državljan Združenega kraljestva in njegov družinski
član, ki ni državljan EU, ki na dan poteka prehodnega obdobja
prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi veljavnega potrdila
o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU, dovoljenja za
stalno prebivanje za državljana EU ali dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, mora v roku enega leta od konca prehodnega obdobja oziroma pred potekom
veljavnosti izkaznice potrdila oziroma dovoljenja za dovoljenje
za stalno prebivanje pri upravni enoti, na območju katere prebiva, vložiti prošnjo za zamenjavo potrdila oziroma dovoljenja
za dovoljenje za stalno prebivanje, ki se izda na podlagi in ob
izpolnjevanju pogojev iz točke (h) prvega odstavka 18. člena
Sporazuma o izstopu. Potrdilo o prijavi stalnega prebivanja za
državljana EU, dovoljenje za stalno prebivanje za državljana
EU in dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana
državljana EU, izdano državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu pred koncem prehodnega
obdobja iz Sporazuma o izstopu, ostanejo v veljavi eno leto od
konca prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu oziroma do
zamenjave za dovoljenja za stalno prebivanje po Sporazumu
o izstopu oziroma do poteka veljavnosti izkaznice potrdila ali
dovoljenja, če veljavnost izkaznice potrdila o prijavi stalnega
prebivanja za državljana EU, dovoljenja za stalno prebivanje
za državljana EU ali dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU poteče pred enim letom od konca
prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu. Za državljana
Združenega kraljestva in njegovega družinskega člana, ki v
roku iz prejšnjega stavka ne vloži prošnje za zamenjavo potrdila oziroma dovoljenja za dovoljenje za stalno prebivanje, po
poteku veljavnosti potrdila oziroma dovoljenja, kot je določena
v prejšnjem stavku, glede vstopa, zapustitve in bivanja v Republiki Sloveniji veljajo določbe tega zakona, ki veljajo za tujce,
državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega
prostora, kar pa ne vpliva na možnost vložitve prošnje za
zamenjavo potrdila oziroma dovoljenja za dovoljenje za stalno
prebivanje v skladu s točko (d) prvega odstavka 18. člena
Sporazuma o izstopu.
(2) Dovoljenje za stalno prebivanje se državljanu Združenega kraljestva in njegovemu družinskemu članu, ki pred
koncem prehodnega obdobja nima veljavnega potrdila o prijavi
stalnega prebivanja za državljana EU, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU ali dovoljenja za stalno prebivanje za
družinskega člana državljana EU, izda če izpolnjuje pogoje iz
prvega, drugega, tretjega oziroma četrtega odstavka 126. člena
ali prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega oziroma šestega
odstavka 130. člena tega zakona.
(3) Dovoljenje za stalno prebivanje iz prvega in drugega
odstavka tega člena se izda z neomejeno časovno veljavnostjo.
Glede veljavnosti izkaznice dovoljenja za stalno prebivanje se
uporabljajo določbe prvega odstavka 58. člena tega zakona.
(4) O vloženi prošnji za zamenjavo potrdila o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU ali dovoljenja za stalno prebivanje za
družinskega člana državljana EU iz prvega odstavka tega člena
in vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje iz
drugega odstavka tega člena upravna enota državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu izda
potrdilo. Potrdilo o vloženi prošnji za zamenjavo potrdila o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU, dovoljenja za stalno
prebivanje za državljana EU ali dovoljenja za stalno prebivanje
za družinskega člana državljana EU, po poteku veljavnosti izkaznice potrdila o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU,
dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU ali dovoljenja
za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, velja
kot dovoljenje za stalno prebivanje do pravnomočne odločitve o

141.d člen
(ohranitev veljavnosti in razveljavitev dovoljenja
za začasno prebivanje)
(1) Državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu
družinskemu članu se dovoljenje za začasno prebivanje razveljavi, če se ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev za izdajo
dovoljenja.
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(2) Dovoljenje za začasno prebivanje se državljanu Združenega kraljestva, ki je ostal brez zaposlitve ali samozaposlitve, ne razveljavi, če je podan eden izmed razlogov iz drugega
odstavka 120. člena tega zakona. Če je državljan Združenega
kraljestva 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, se mu dovoljenje za začasno
prebivanje razveljavi šest mesecev po prenehanju zaposlitve, če ne izpolnjuje pogojev za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje iz drugega namena prebivanja iz 141.b člena tega
zakona.
(3) Glede ohranitve pravice do prebivanja družinskega
člana državljana Združenega kraljestva v primeru smrti, odhoda
državljana Združenega kraljestva iz Republike Slovenije, razveze ali razveljavitve zakonske zveze, prenehanja partnerske
zveze ali prenehanja dalj časa trajajoče življenjske skupnosti
se uporabljajo določbe 129. člena tega zakona.
(4) Pri odločanju o razveljavitvi dovoljenja za začasno
prebivanje družinskemu članu se uporablja drugi odstavek
132. člena tega zakona.
(5) Dovoljenje za začasno prebivanje razveljavi upravna
enota, ki ga je izdala, ali upravna enota, na območju katere
družinski član prebiva.
(6) O razveljavitvi dovoljenja za prebivanje izda pristojni
organ odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
141.e člen
(prenehanje dovoljenja za prebivanje)
(1) Glede prenehanja dovoljenja za začasno prebivanje
državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu se uporabljajo določbe prvega odstavka 57. člena
tega zakona.
(2) Glede prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje se
uporabljajo določbe tretjega odstavka 57. člena tega zakona.
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kot se po zakonu, ki ureja plačevanje upravnih taks, plača v
postopku izdaje osebne izkaznice državljanu Republike Slovenije z veljavnostjo pet let. V postopku za zamenjavo potrdila
o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU, dovoljenja za
stalno prebivanje za državljana EU in dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU iz prvega odstavka
141.c člena tega zakona se ne plačata upravna taksa in strošek
tiskovine za samostojno listino. V postopku izdaje dovoljenja za
stalno prebivanje iz drugega odstavka 141.c člena tega zakona se plača upravna taksa v višini, kot se po zakonu, ki ureja
plačevanje upravnih taks, plača v postopku izdaje osebne izkaznice državljanu Republike Slovenije z veljavnostjo deset let.
141.h člen
(potrdilo o pravicah obmejnega delavca)
(1) Državljan Združenega kraljestva, ki v Republiki Sloveniji pred potekom prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu
opravlja gospodarsko dejavnost v skladu s 45. ali 49. členom
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6.
2016, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Pogodba o delovanju EU)
in gospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji opravlja tudi po
poteku prehodnega obdobja, lahko po poteku prehodnega obdobja pri Upravni enoti Ljubljana, vloži prošnjo za izdajo potrdila
o pravicah obmejnega delavca, ki se izda na podlagi 26. člena
Sporazuma o izstopu. Za izdajo potrdila o pravicah obmejnega
delavca je pristojna Upravna enota Ljubljana.
(2) Potrdilo o pravicah obmejnega delavca se izda z
veljavnostjo pet let. Veljavnost izkaznice potrdila je enaka veljavnosti potrdila o pravicah obmejnega delavca.
(3) Potrdilo o pravicah obmejnega delavca se vroči državljanu Združenega kraljestva osebno oziroma njegovemu
zakonitemu zastopniku.
(4) Potrdilo o pravicah obmejnega delavca se lahko podaljša pod enakimi pogoji, kot se izda. Za podaljšanje je treba
zaprositi pred pretekom veljavnosti potrdila pri Upravni enoti
Ljubljana.
141.i člen

141.f člen

(razveljavitev potrdila o pravicah obmejnega delavca)

(odpoved prebivanja in odstranitev)

Državljanu Združenega kraljestva se potrdilo o pravicah
obmejnega delavca razveljavi, če se ugotovi, da ne izpolnjuje
več pogojev za izdajo potrdila.

Glede odpovedi prebivanja in odstranitve državljana Združenega kraljestva in njegovega družinskega člana se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona o odpovedi prebivanja in
odstranitvi tujca.

141.j člen
(prenehanje veljavnosti potrdila o pravicah
obmejnega delavca)

141.g člen
(način izdaje, vsebina in oblika dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za prebivanje po Sporazumu o izstopu se
državljanu Združenega kraljestva in njegovemu družinskemu
članu izda v obliki samostojne listine kot izkaznica iz 58. člena
tega zakona, pri čemer se na izkaznici dovoljenja za prebivanje
pri vrsti dovoljenja vpiše »Člen 50 PEU«, pod opombo na sprednji strani izkaznice »člen 18(1) Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz EU«, pod opombo na zadnji strani izkaznice
pa »prost dostop na trg dela«. Na izkaznici dovoljenja za stalno
prebivanje se poleg opombe iz prejšnjega stavka vpiše tudi
opomba »dovoljenje za stalno prebivanje«.
(2) Za zajem in hrambo biometričnih podatkov ter vrnitev
samostojne listine v primeru prenehanja dovoljenja za prebivanje, izdanega po Sporazumu o izstopu se uporabljajo določbe
tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 58. člena in
enajstega odstavka 111. člena tega zakona.
(3) Podrobnejši način izdaje dovoljenja za prebivanje iz
prvega odstavka tega člena, način zajemanja prstnih odtisov,
način označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje in cena
izkaznice dovoljenja za prebivanje se določijo v predpisu iz
sedmega odstavka 58. člena tega zakona.
(4) V postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje
iz 141.b člena tega zakona se plača upravna taksa v višini,

če:

Potrdilo o pravicah obmejnega delavca preneha veljati,

– preteče njegova veljavnost ali, če je razveljavljeno;
– se tujec odreče potrdilu;
– tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije;
– tujec pridobi dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o prijavi
prebivanja;
– tujec umre.
141.k člen
(podatki za izdajo, način izdaje, vsebina in oblika potrdila
o pravicah obmejnega delavca ter podatki v evidenci
o potrdilih o pravicah obmejnega delavca)
(1) Potrdilo o pravicah obmejnega delavca se državljanu
Združenega kraljestva izda v obliki samostojne listine kot izkaznica iz Uredbe 1030/2002/ES, ki se zahteva za dovoljenja za
obmejni promet za državljane tretjih držav, pri čemer se v polje
»Naziv dokumenta« vpiše »Potrdilo o pravicah obmejnega
delavca«, v polje »Vrsta dovoljenja« se vpiše »Člen 50 PEU –
obmejni delavec«.
(2) Za zajem in hrambo biometričnih podatkov ter vrnitev
samostojne listine v primeru prenehanja potrdila o pravicah
obmejnega delavca se uporabljajo določbe tretjega, četrtega,
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petega in šestega odstavka 58. člena ter enajstega odstavka
115. člena tega zakona.
(3) Podrobnejši način izdaje potrdila o pravicah obmejnega delavca, način zajemanja prstnih odtisov, način označitve
prenehanja potrdila in cena izkaznice potrdila o pravicah obmejnega delavca se določijo v predpisu iz sedmega odstavka
58. člena tega zakona.
(4) Državljan Združenega kraljestva mora v prošnji za
izdajo potrdila o pravicah obmejnega delavca dati pristojnemu
organu naslednje podatke:
1. EMŠO, če mu je določena;
2. ime in priimek;
3. spol;
4. rojstni datum (dan, mesec in leto);
5. rojstni kraj (država in kraj);
6. državljanstvo;
7. sedanje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini
(država, kraj, ulica in hišna številka);
8. vrsto in številko potnega lista oziroma druge listine, na
podlagi katere prestopa državno mejo, datum in kraj izdaje ter
njeno veljavnost;
9. firmo ali ime, sedež ali naslov, matično in davčno
številko delodajalca ali tujca, ki je vpisan v poslovni register
za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti oziroma kot
samostojni podjetnik posameznik;
10. davčno številko tujca;
11. datum vložitve prošnje.
(5) V evidenci o potrdilih o pravicah obmejnega delavca
(evidenca iz devetnajste alinee prvega odstavka 110. člena
tega zakona) pristojni organ obdeluje podatke iz četrtega odstavka tega člena in tudi podatek o številki, datumu izdaje in
dokončnosti odločbe, veljavnosti in serijski številki potrdila,
podatke o razveljavitvi potrdila ter podatke o ukradenih oziroma
pogrešanih potrdilih o pravicah obmejnega delavca.
(6) V postopku izdaje potrdila o pravicah obmejnega delavca se plača upravna taksa v višini, kot se po zakonu, ki ureja
plačevanje upravnih taks, plača v postopku izdaje dovoljenja
za začasno prebivanje.
XIV. POGLAVJE
KAZENSKE DOLOČBE
142. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3.500 do 6.200 eurov za vsakega pripeljanega tujca se kaznuje za prekršek pravna oseba, posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ali samostojni 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, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za vsakega tujca
kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, 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 ali povabilnim pismom ali če zanj ne krije stroškov nastanitve v centru za
tujce ali v azilnem domu ali stroškov odstranitve iz države (drugi
oziroma deseti odstavek 24. člena tega zakona).
(4) Z globo od 500 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, in odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
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(5) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz tretjega odstavka.
143. člen
(prekrški)
Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, če:
1. 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);
2. ne poda prstnih odtisov v roku enega meseca od prenehanja zdravstvenih razlogov (peti odstavek 58. člena tega
zakona);
3. v predpisanem roku ne naznani pogrešitve dovoljenja
za prebivanje (prvi in drugi odstavek 59. člena tega zakona);
4. na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drugi
odstavek 97. člena tega zakona);
5. na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja, s katerim
dokazuje zakonitost bivanja in vstopa v državo (tretji odstavek
97. člena tega zakona);
6. v predpisanem roku ne prijavi pogrešitve, izgube, tatvine in druge odtujitve potne oziroma druge listine (peti in šesti
odstavek 97. člena tega zakona);
7. v predpisanem roku ne naznani pogrešitve potnega
lista za tujca (prvi in drugi odstavek 101. člena tega zakona).
144. člen
(prekrški)
Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, če:
1. dovoljenja, izdanega v obliki samostojne listine, v predpisanem roku po prenehanju ne vrne pristojnemu organu (šesti
odstavek 58. člena tega zakona);
2. samostojne listine, ki je izdana v obliki iz 58. člena tega
zakona in na kateri se označi pravica do dela, v predpisanem
roku ne zamenja za novo listino (deseti odstavek 58. člena
tega zakona);
3. uporablja osebno ime v nasprotju s 96. členom tega
zakona;
4. posodi svojo potno oziroma drugo listino drugi osebi
ali uporabi tuje listine kot svoje (četrti odstavek 97. člena tega
zakona);
5. nima veljavne potne listine (7. člen tega zakona).
145. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 800 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, ki:
1. je nedovoljeno vstopil v Republiko Slovenijo (12. člen
tega zakona);
2. nima vizuma ali mu je vizum prenehal (druga alinea
60. člena tega zakona);
3. nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji
ali mu je dovoljenje prenehalo (tretja alinea 60. člena tega
zakona);
4. mu je potekel čas, ko lahko na podlagi zakona, Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija
1985 ali mednarodne pogodbe prebiva v Republiki Sloveniji
(četrta alinea 60. člena tega zakona);
5. prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju z vstopnim
naslovom (peta alinea 60. člena tega zakona).
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek tujec, ki
po vstopu v Republiko Slovenijo na notranji meji nezakonito
prebiva v Republiki Sloveniji (druga ali četrta alineja 60. člena
tega zakona), vendar izpolnjuje pogoje za prebivanje v eni izmed držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega
sporazuma z dne 14. junija 1985.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek tujec, ki
prebiva v nasprotju z namenom, za katerega mu je bilo izdano
dovoljenje za prebivanje (peti odstavek 35. člena tega zakona).
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(4) Z globo 1.200 eurov se kaznuje tujec, ki:
1. vstopi v Republiko Slovenijo, kljub veljavni prepovedi
vstopa (osmi odstavek 60.a člena in šesti odstavek 67. člena
tega zakona);
2. ne zapusti območja Republike Slovenije, držav članic
Evropske unije oziroma držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, v roku,
določenem za prostovoljni odhod (osmi odstavek 60.a člena in
šesti odstavek 67. člena tega zakona).
146. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje posameznik, ki omogoči ali pomaga, da tujec nezakonito prebiva na
ozemlju Republike Slovenije (15. člen tega zakona).
(2) 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.
(3) 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
(prekrški)
(1) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski član
slovenskega državljana, če:
– vstopi v Republiko Slovenijo, čeprav mu je bil vstop
zavrnjen (tretji odstavek 118. člena tega zakona);
– 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;
– posodi svoj potni list oziroma drugo listino drugi osebi
ali uporabi tujo listino kot svojo (četrti odstavek 97. člena tega
zakona).
(2) Z globo od 200 do 500 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski član
slovenskega državljana, če:
– vstopi v Republiko Slovenijo brez listine, potrebne za
vstop (drugi odstavek 118. člena tega zakona);
– na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drugi
odstavek 97. člena v povezavi s 141. členom 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 v povezavi s 141. členom tega
zakona);
– ne prijavi izgube, tatvine ali druge odtujitve potnega
lista oziroma druge listine (peti odstavek 97. člena v povezavi
s 141. členom tega zakona).
147.a člen
(prekrški)
(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
147.b člen
(uporaba kazenskih določb)
Če drug zakon ali mednarodna pogodba, ki zavezuje
Republiko Slovenijo, ne določa drugače, se določbe tega poglavja in določbe tega zakona, katerih kršitve so sankcionirane
z določbami tega zakona o prekrških, uporabljajo tudi za tujce
iz petega in šestega odstavka 3. člena tega zakona.
147.c člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)
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.
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),

Uradni list Republike Slovenije
– 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 državljane 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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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-2A (Uradni list RS, št. 26/14) vsebuje naslednje
prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
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.
(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).
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
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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.
		
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, 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:

Uradni list Republike Slovenije
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
(Zakon o mednarodni zaščiti)
se:

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),«;
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
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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:
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.
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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.
(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).
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-2F (Uradni list RS, št. 57/21) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
98. člen
Dovoljenja in potrdila se v skladu s spremenjenim prvim
in drugim odstavkom 58. člena, spremenjenim 102. členom in
spremenjenim 137. členom zakona začnejo izdajati najpozneje
šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. Minister, pristojen za
notranje zadeve, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi
datum, od katerega se izdajajo dovoljenja oziroma potrdila v
skladu z določbami iz prejšnjega stavka. Do datuma iz prejšnjega stavka se dovoljenja oziroma potrdila izdajajo v skladu
s prvim in drugim odstavkom 58., 102. oziroma 137. člena
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/18 – popr. in 62/19 – odl. US).
99. člen
(1) Izkaznice potrdil o prijavi prebivanja in potrdil o prijavi
stalnega prebivanja, izdane na podlagi Zakona o tujcih (Uradni
list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 – popr. in
62/19 – odl. US), ostanejo v veljavi do poteka veljavnosti.
(2) Izkaznica dovoljenja za začasno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, dovoljenja za stalno prebivanje
za državljana Švicarske konfederacije, dovoljenja za začasno
prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana Švicarske
konfederacije, dovoljenja za prebivanje za družinskega člana
državljana EU, dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega
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člana državljana EU, dovoljenja za prebivanje za družinskega
člana slovenskega državljana in dovoljenja za stalno prebivanje
za družinskega člana slovenskega državljana preneha veljati
na dan prenehanja veljavnosti izkaznice oziroma najkasneje
3. avgusta 2023.
(3) Tujec mora izkaznico dovoljenja iz prejšnjega odstavka najpozneje pred prenehanjem njene veljavnosti zamenjati
za izkaznico dovoljenja za prebivanje v skladu s spremenjenim
102. oziroma 137. členom zakona.
(4) Tujec za zamenjavo dovoljenj iz prvega odstavka tega
člena ne plača upravne takse, plača pa stroške tiskovine za
izdajo dovoljenja kot samostojne listine.
100. člen
(1) Postopek za izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU ali potrdila o prijavi stalnega prebivanja
za državljana EU, začet pred koncem prehodnega obdobja in
v katerem do konca prehodnega obdobja ni bilo pravnomočno
odločeno, se nadaljuje in zaključi po določbah Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 –
popr. in 62/19 – odl. US), ki veljajo za izdajo potrdila o prijavi
prebivanja oziroma potrdila o prijavi stalnega prebivanja. Če so
izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila o prijavi prebivanja oziroma
potrdila o prijavi stalnega prebivanja, se državljanu Združenega kraljestva izda dovoljenje za začasno prebivanje oziroma
dovoljenje za stalno prebivanje v obliki iz prvega odstavka
141.g člena zakona.
(2) Postopek za izdajo dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU oziroma dovoljenja za stalno
prebivanje za družinskega člana državljana EU, začet na
podlagi prošnje družinskega člana državljana Združenega
kraljestva pred koncem prehodnega obdobja in v katerem do
konca prehodnega obdobja ni bilo pravnomočno odločeno,
se nadaljuje in zaključi po določbah Zakona o tujcih (Uradni
list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 – popr. in
62/19 – odl. US), ki veljajo za izdajo dovoljenja za prebivanje
za družinskega člana državljana EU oziroma dovoljenja za
stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU. Če
so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje oziroma dovoljenja za stalno prebivanje, se družinskemu članu
državljana Združenega kraljestva izda dovoljenje za začasno
oziroma dovoljenje za stalno prebivanje v obliki iz prvega
odstavka 141.g člena zakona.
101. člen
Potrdilom, s katerimi se izkazuje upravičenost do programov iz prve alineje prvega odstavka 106. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 –
popr. in 62/19 – odl. US), preneha veljavnost 30 mesecev po
uveljavitvi tega zakona.
102. člen
(1) 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. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 – popr. in
62/19 – odl. US), razen če so določbe tega zakona za stranko
ugodnejše.
(2) Postopki za izdajo dovoljenja za prebivanje na podlagi
Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija
in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za
atomsko energijo, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona
in o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno, se nadaljujejo in
zaključijo po določbah tega zakona.
103. člen
Podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 –
popr. in 62/19 – odl. US), se uskladijo s tem zakonom v šestih
mesecih po njegovi uveljavitvi.

Uradni list Republike Slovenije
104. člen
Z dnem začetka uporabe tega zakona preneha veljati drugi odstavek 36. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18
– uradno prečiščeno besedilo, 9/18 – popr. in 62/19 – odl. US).
105. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne trideseti dan po njegovi uveljavitvi.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/18 – popr. in 62/19 – odl. US).
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se določbe spremenjenega petega odstavka 47. člena in prvega odstavka 52. člena, ki se nanašajo na pogoj znanja slovenskega
jezika, spremenjenega 106. člena, spremenjenega devetega in
desetega odstavka 110. člena in desetega odstavka 114. člena,
začnejo uporabljati po poteku dveh let od uveljavitve spremenjenega in dopolnjenega zakona. Do takrat se uporabljajo peti
odstavek 47. člena, prvi odstavek 52. člena, 106. člen, deveti
in deseti odstavek 110. člena in deseti odstavek 114. člena
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/18 – popr. in 62/19 – odl. US).
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se določbe spremenjenega drugega in osmega odstavka 55. člena,
ki se nanašajo na periodično preverjanje sredstev za preživljanje, novega enajstega odstavka 110. člena in spremenjenega
dosedanjega dvanajstega odstavka 111. člena, ki postane nov
trinajsti odstavek, in se nanaša na povezovanje evidenc in
podatke, ki jih vsebuje Register tujcev, začnejo uporabljati
po poteku šestih mesecev od uveljavitve spremenjenega in
dopolnjenega zakona. Do takrat se uporabljajo drugi in osmi
odstavek 55. člena in dvanajsti odstavek 111. člena Zakona o
tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo,
9/18 – popr. in 62/19 – odl. US).

1958.

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju
in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo)
(ZZSDT-UPB4)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 26. 3. 2021 je
Državni zbor na seji dne 28. 5. 2021 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),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT-B (Uradni list
RS, št. 31/18 z dne 4. 5. 2018),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT-C (Uradni list
RS, št. 57/21 z dne 12. 4. 2021).
Št. 101-08/21-13/5
Ljubljana, dne 28. maja 2021
EPA 1849-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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ZAKON
O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU
IN DELU TUJCEV
uradno prečiščeno besedilo
(ZZSDT-UPB4)
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
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 (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje
državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair
(UL L št. 132 z dne 21. 5. 2016, str. 21);
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– 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 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);
– 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;
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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 registriran 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
tranzitne 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

Uradni list Republike Slovenije
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;
12. sodelujejo na športnih 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;
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8. v primerih iz 17., 18. in 19. točke prejšnjega odstavka
– ministrstvo, pristojno za delo.
(4) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za tujce, ki
želijo v Republiki Sloveniji opravljati prostovoljno delo, v skladu
z zakonom, ki ureja prostovoljno delo.
(5) Tujci iz drugega odstavka tega člena in prejšnjega
odstavka 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;
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.
7. člen
(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, eno-
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tnim 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 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.
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.
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.
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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.
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.
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(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.
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 višješolsko 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
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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)
(1) 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.
(2) V postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja
in pisne odobritve, ki sta izdana za namen zaposlitve, zavod
pri podjetjih, ki so v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje
investicij, vpisana v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali v register inovativnih zagonskih podjetij, ne preverja
pogojev iz 2., 3., 4., in 5. točke prvega odstavka 17. člena tega
zakona, pod pogojem, da pogodba iz 8. točke prvega odstavka
17. člena tega zakona tujcu zagotavlja plačo najmanj v višini
povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje
objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
(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.
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(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, pod pogojem, da delodajalec v zadnjih
štirih mesecih ni odpuščal iz poslovnih razlogov delavcev, ki
izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta.
(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
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.
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
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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 delovnega 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., 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;
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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 četrtega 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 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
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;
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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 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 progra-
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mom 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
ali soglasje za opravljanje pripravništva
25. člen
(pogoji za podajo soglasja)
(1) Zavod poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za
prebivanje in delo za namen usposabljanja ali izpopolnjevanja
ali k izdaji enotnega dovoljenja zaradi opravljanja pripravništva
tujcev, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. je priložena s strani delodajalca podpisana pogodba o
zaposlitvi za namen usposabljanja, izpopolnjevanja ali opravljanja pripravništva oziroma pogodba civilnega prava, če drugi
predpisi ali splošno veljavne kolektivne pogodbe na ozemlju
Republike Slovenije omogočajo opravljanje usposabljanja, izpopolnjevanja ali pripravništva brez sklenjenega delovnega
razmerja;
2. je priložen program usposabljanja, izpopolnjevanja ali
opravljanja pripravništva;
3. je k programu usposabljanja, izpopolnjevanja ali opravljanja pripravništva priloženo pozitivno mnenje gospodarskega
združenja, pristojne zbornice ali ministrstva, pristojnega za
področje dejavnosti;
4. tujec še ni bil vključen v vsebinsko podoben program
usposabljanja, izpopolnjevanja ali opravljanja pripravništva;
5. 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.
(2) Soglasje k izdaji enotnega dovoljenja zaradi opravljanja pripravništva iz prejšnjega odstavka zavod poda, če sta
poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjena tudi naslednja
pogoja:
– je izpolnjen pogoj iz 1. točke prvega odstavka 17. člena
tega zakona,
– ima tujec doseženo stopnjo višješolske ali visokošolske
izobrazbe, pridobljeno v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
ali dokazilo o vključitvi v študijski program, ki omogoča pridobitev višješolske ali visokošolske izobrazbe.
(3) Če usposabljanje ali izpopolnjevanje organizira gospodarsko združenje, pristojna zbornica ali ministrstvo, pristojno
za področje dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: organizator),
mnenje iz 3. točke prvega odstavka tega člena 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.
(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 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.
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(5) Program usposabljanja ali izpopolnjevanja tujcev se
lahko izvaja največ za čas do enega leta. Če programa usposabljanja ali izpopolnjevanja ni mogoče zaključiti v enem letu,
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.
(6) Program za opravljanje pripravništva vsebuje podatke
o:
1. strokovnem področju, ki mora vsebinsko ustrezati pridobljeni višješolski ali visokošolski izobrazbi ali področju študija;
2. ciljih in učnih elementih usposabljanja;
3. trajanju pripravništva;
4. kraju opravljanja pripravništva;
5. mentorju in pogojih za nadzor nad pripravništvom;
6. urah pripravništva;
7. pravnem razmerju med tujcem in delodajalcem ali
naročnikom dela.
(7) Zavod v postopku podaljšanja enotnega dovoljenja za
prebivanje in delo ali enotnega dovoljenja zaradi opravljanja
pripravništva, izdanih na podlagi soglasja iz prvega odstavka
tega člena, poda soglasje le na podlagi obrazložitve razlogov,
zaradi katerih programa usposabljanja, izpopolnjevanja ali
opravljanja pripravništva ni bilo mogoče zaključiti, in predložene ustrezne pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe civilnega prava
za predmetno obdobje.
(8) Tujec lahko z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo ali enotnim dovoljenjem zaradi opravljanja pripravništva, izdanih na podlagi soglasja iz prvega odstavka tega
člena, 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,
šestega in sedmega odstavka tega člena, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
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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 posamezno dejavnost značilen izrazito povečan obseg potrebe
po delavcih.
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(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.
30. člen
(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:
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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 prepovedano 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.
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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 in tujca, ki je bil predhodno že zakonito zaposlen
pri istem delodajalcu na istem delovnem mestu, 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
sedmega ali osmega 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 enotnega dovoljenja ali pisne
odobritve umakne soglasje, če tujec iz 1. ali 2. točke prvega
odstavka 14. člena tega zakona več kot šest mesecev zaporedoma ni prijavljen v socialno zavarovanje in v času odločanja
o umiku ni prijavljen v socialno zavarovanje.
(4) 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.
(5) 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.
(6) 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
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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.
(7) Zavod soglasje k enotnemu dovoljenju, modri karti
EU ali pisni odobritvi umakne najpozneje v treh delovnih dneh
od seznanitve z razlogi za umik soglasja iz prvega, drugega,
tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena in o tem obvesti
upravno enoto.
(8) 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.
(9) 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.
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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 dovoljenja 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;
6. pravnomočno izrečena globa po 1., 18. in 19. točki prvega odstavka 76. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu
(Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljnjem besedilu: ZVZD-1) – eno
leto od pravnomočnosti odločbe;
7. pravnomočno izrečena globa po 8., 11., 29. in 34. točki
prvega odstavka 76. člena ZVZD-1 – dve leti od pravnomočnosti odločbe;
8. pravnomočno izrečena globa po 179. členu Zakona
o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF,
21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17,
75/19 in 11/20 – odl. US) – dve leti 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 pravno-
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močno obsojen zaradi kaznivega dejanja zlorabe prostitucije,
spravljanja v suženjsko razmerje, trgovine z ljudmi, kršitve
temeljnih pravic delavcev, kršitve pravic iz socialnega zavarovanja, zaposlovanje na črno.
(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. 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.
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(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.
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)
o:

(1) Evidenca zavoda o podanih soglasjih vsebuje podatke

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;
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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,
datum vključitve 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;
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.
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(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.
(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
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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
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).
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(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
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.
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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.
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 državljan-
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stva, 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
– 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

Uradni list Republike Slovenije
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
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.
77. člen
(Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno)
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

72. člen

(pravica zbiranja podatkov nosilcev javnih pooblastil)

(vložene vloge in pridobljene pravice)

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.

(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.

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),
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– 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.
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.
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmlS (Uradni list RS, št. 10/17) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
29. člen
(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.
31. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2018.
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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).
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT-B
(Uradni list RS, št. 31/18) vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati 1. julija 2018.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT-C
(Uradni list RS, št. 57/21) vsebuje naslednjo prehodno in
končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Postopki, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega
zakona in v katerih še ni bilo pravnomočno odločeno, se
nadaljujejo in končajo po določbah Zakona o zaposlovanju,
samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18), razen če so določbe tega
zakona za stranko ugodnejše.
14. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne trideseti dan po uveljavitvi tega zakona, razen spremenjenega
petega odstavka 17. člena zakona in novega tretjega odstavka
38. člena zakona, ki se začneta uporabljati eno leto po uveljaviti
tega zakona.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18).
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VLADA
1959.

Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega parka
Goričko za obdobje 2021–2025

Na podlagi tretjega odstavka 60. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg,
31/18 in 82/20) v zvezi s prvim odstavkom 16. člena Uredbe o
Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03 in 46/14
– ZON-C) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko
za obdobje 2021–2025
1. člen
S to uredbo se sprejme Načrt upravljanja Krajinskega
parka Goričko za obdobje 2021–2025 (v nadaljnjem besedilu:
načrt upravljanja).
2. člen
Načrt upravljanja je v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Načrt upravljanja se upošteva pri urejanju prostora, opravljanju dejavnosti ter upravljanju in rabi naravnih dobrin v
Krajinskem parku Goričko (v nadaljnjem besedilu: park) ter
gospodarjenju z njimi, pri ohranjanju krajinske pestrosti ter
izvajanju gospodarskih in drugih javnih služb v parku.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije
Št. 00719-18/2021
Ljubljana, dne 3. junija 2021
EVA 2020-2550-0028
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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PRILOGA 1.1. SEZNAM ZAVAROVANIH PROSTO ŽIVEČIH RASTLINSKIH IN ŽIVALSKIH VRST NA
OBMOČJU KPG* (*glede na stanje poznavanja)
Preglednica 1. Seznam zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrst na območju KPG
Latinsko ime
Slovensko ime
Latinsko ime vrste
Slovensko ime vrste
taksona
taksona
BRYOPHYTA
MAHOVI
Leucobrium glaucum
Sinjezeleni mah
Sphagnum spp.
Šotni mahovi (vse vrste)
PTERIDOPHYTA
PRAPROTNICE
Diphasiastrum
Sploščeni dvorednik
complanatum
Lycopodiaceae
Lisičjakovke
Lycopodium clavatum
Kijasti lisičjak
Lycopodium annotinum
Brinolistni lisičjak
GYMNOSPERMAE
Golosemenke
Taxaceae
Tisovke
Taxus baccata L.
Tisa
ANGIOSPERMAE
Kritosemenke
Galanthus nivalis
Navadni mali zvonček
Amaryllidaceae
Narcisovke
Leucojum vernum
Pomladanski veliki zvonček
Narcissus poeticus
Gorski narcis
Hemerocallis
Rumena maslenica
Asphodelaceae
Zlatokorenovke
lillioasphodelus
Butomaceae
Vodoljubovke
Butomus umbellatus
Kobulasta vodoljuba
Dianthus deltoides
Deltasti klinček
Dianthus armeria
Srhki klinček
Caryophyllaceae
Klinčnice
Dianthus carthusianorum
Navadni klinček
Dianthus superbus
Čudoviti klinček
Convallariaceae
Šmarničevke
Convallaria majalis
Šmarnica
Cyperaceae
Ostričevke
Eleocharis carniolica
Kranjska sita
Droseraceae
Rosikovke
Drosera rotundifolia
Okroglolistna rosika
Gentianaceae
Sviščevke
Gentiana pneumonanthe
Močvirski svišč
Iris sibirica
Sibirska perunika
Iridaceae
Perunikovke
Iris pseudacorus
Vodna perunika
Erythronium dens-canis
Navadni pasji zob
Liliaceae
Lilijevke
Lilium martagon
Turška lilija
Lilium carniolicum
Kranjska lilija
Orchis morio
Navadna kukavica
Dactylorhiza majalis
Majska prstasta kukavica
Orchis papilionacea
Metuljasta kukavica
Orchis ustulata
Pikastocvetna kukavica
Epipactis helleborine
Širokolistna močvirnica
Epipactis purpurata
Purpurna močvirnica
Orchidaceae
Kukavičevke
Epipactis pontica
Pontska močvirnica
Cephalanthera longifolia
Dolgolistna naglavka
Cephalanthera
Bleda naglavka
damasonium
Listera ovata
Jajčastolistni muhovnik
Plantanthera bifolia
Dvolistni vimenjak

Uradni list Republike Slovenije

Primulaceae
Ranunculaceae
Scrophulariaceae
Thymelaeaceae

Jegličevke
Zlatičevke
Črnobinovke
Volčinovke
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Plantanthera chlorantha
Spiranthes spiralis
Neottia nidus-avis
Gymnadenia conopsea
Corallorhiza trifida
Cyclamen purpurascens
Helleborus dumetorum
Lindernia procumbens
Daphne cneorum
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Zelenkasti vimenjak
Zavita škrbica
Rjava gnezdovnica
Navadni kukovičnik
Trokrpi koralasti koren
Navadna ciklama
Hostni teloh
Polegla lindernija
Dišeči volčin

Preglednica 2. Seznam zavarovanih prosto živečih živalskih vrst na območju KPG
Latinsko ime
Slovensko ime
Latinsko ime
Slovensko ime
taksona
taksona
vrste
vrste
MAMMALIA
SESALCI
Erinaceidae

1

Ježi

Chiroptera

Netopirji

Castoridae
Gliridae
Sciurdae

Bobri
Polhi
Veverice

Mustelidae

Podlasice

2

AVES
Podicipediformes

PTICE
Ponirki

Ciconiieformes

Močvirniki

1

Erinaceus concolor

Beloprsi jež

Rhinolopus hipposideros
Myotis myotis
Myotis bechtsteinii
Barbastella barbastellus
Myotis nattereri
Myotis mystacinus
Myotis daubentonii
Nyctalus noctula
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Eptesicus serotinus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Miniopterus schreibersii
Pipistrellus kuhlii
Castor fiber
Muscardinus avellanarius
Sciurus vulgaris
Lutra lutra
Mustela erminea
Mustela nivalis
Mustela putorius

Mali podkovnjak
Navadni netopir
Velikouhi netopir
Širokouhi netopir
Resasti netopir
Brkati netopir
Obvodni netopir
Navadni mračnik
Mali netopir
Drobni netopir
Pozni netopir
Rjavi uhati netopir
Sivi uhati netopir
Dolgokrili netopir
Belorobi netopir
Bober
Podlesek
Veverica
Vidra
Hermelin
Mala podlasica
Dihur

Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus

Mali ponirek
Čopasti ponirek

Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ciconia ciconia
Ciconia nigra

Čapljica
Kvakač
Bela štorklja
Črna štorklja

Povzeto po: Presetnik, P., 2015. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2014 in 2015: Stanje
poznavanja netopirjev in njihovih habitatov v Krajinskem parku Goričko. Center za kartografijo favne in flore,
Miklavž na Dravskem polju. 8 str. Dostopno na: https://www.parkgoricko.org/data/attachment/929f9640bc8269918a6209919a8e2cc25ec65bf6/1590993531150816_KPG_in_sta
nje_poznavanja_netopirjev_1390.pdf
2
V seznamu navedene samo vrste, ki so potrjeno ali verjetno gnezdile na območju KPG v obdobju 2010―2020.
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Anseriformes

Plojkokljuni

Falconiformes

Ujede

Galliformes

Kure

Gruiformes

Žerjavovci

Charadriiformes

Pobrežniki

Columbiformes

Golobi

Cuculiformes

Kukavice

Strigiformes

Sove

Caprimulgiformes

Podhujke

Coraciiformes

Vpijati

Piciformes

Plezalci

Passeriformes

Pevci
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Cygnus olor
Anser anser

Labod grbec
Siva gos

Accipitier gentilis
Accipiter nisus
Haliaeetus albicilla
Buteo buteo
Pernis apivorus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo

Kragulj
Skobec
Belorepec
Kanja
Sršenar
Postovka
Škrjančar

Coturnix coturnix

Prepelica

Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana parva
Gallinula chloropus
Crex crex
Fulica atra

Mokož
Grahasta tukalica
Mala tukalica
Zelena tukalica
Kosec
Liska

Actitis hypoleucos

Mali martinec

Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur

Duplar
Grivar
Turška grlica
Divja grlica

Cuculus canorus

Kukavica

Tyto alba
Otus scops
Bubo bubo
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus

Pegasta sova
Veliki skovik
Velika uharica
Čuk
Lesna sova
Mala uharica

Caprimulgus europaeus

Podhujka

Upupa epops
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Merops apiaster

Smrdokavra
Vodomec
Zlatovranka
Čebelar

Picus viridis
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos medium
Dendrocopos minor
Jynx torquilla

Zelena žolna
Pivka
Črna žolna
Veliki detel
Srednji detel
Mali detel
Vijeglavka

Alauda arvensis
Galerida cristata

Poljski škrjanec
Čopasti škrjanec

Uradni list Republike Slovenije
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Lullula arborea
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Motacilla alba
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Turdus merula
Sylvia nisoria
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curruca
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus
arundinaceus
Locustella naevia
Locustella fluviatilis
Locustella luscinioides
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Regulus ignicapilla
Troglodytes troglodytes
Muscicapa striata
Ficedula albicollis
Parus major
Periparus ater
Cyanistes caeruleus
Lophophanes cristatus
Poecile palustris
Aegithalos caudatus
Remiz pendulinus
Sitta europaea
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Lanius collurio
Corvus monedula
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Oriolus oriolus
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Carduelis chloris

91 / 7. 6. 2021 /

Hribski škrjanec
Kmečka lastovka
Mestna lastovka
Bela pastirica
Rumena pastirica
Siva pastirica
Taščica
Slavec
Pogorelček
Šmarnica
Repaljščica
Prosnik
Cikovt
Carar
Kos
Pisana penica
Črnoglavka
Rjava penica
Mlinarček
Bičja trstnica
Srpična trstnica
Močvirska trstnica
Rakar
Kobiličar
Rečni cvrčalec
Trstni cvrčalec
Vrbji kovaček
Rumenoglavi kraljiček
Rdečeglavi kraljiček
Stržek
Sivi muhar
Belovrati muhar
Velika sinica
Menišček
Plavček
Čopasta sinica
Močvirska sinica
Dolgorepka
Plašica
Brglez
Dolgoprsti plezalček
Kratkoprsti plezalček
Rjavi srakoper
Kavka
Krokar
Škorec
Kobilar
Domači vrabec
Poljski vrabec
Ščinkavec
Lišček
Repnik
Zelenec
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REPTILIA
Emydidae
Angulidae
Colubridae

PLAZILCI
Sklednice
Slepci
Goži

AMPHIBIA
Salamandridae

DVOŽIVKE
Močeradi

DISCOGLOSSIDAE
RANIDAE

Kolutojezičnice
Prave žabe

Pelobatidae
Bufonidae

Česnovke
Krastače

Hylidae
INSECTA
Lepidoptera

Rege
ŽUŽELKE
Metulji

Odonata

Kačji pastirji

CRUSTACEA
Decapoda
BIVALVIA
Unionoida

RAKI
Deseteronožci
ŠKOLJKE
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Serinus serinus
Coccothraustes
coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Emberiza calandra

Grilček
Dlesk
Rumeni strnad
Trstni strnad
Veliki strnad

Emys orbicularis
Anguis fragilis
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Natrix natrix

Močvirska sklednica
Slepec
Smokulja
Navadni gož
Belouška

Salamandra salamandra
Triturus alpestris
Triturus carniflex
Triturus vulgaris
Bombina variegata
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana kl. esculenta
Rana temporaria

Navadni močerad
Planinski pupek
Veliki pupek
Navadni pupek
Hribski urh
Plavček
Rosnica
Zelena žaba
Sekulja

Pelobates fuscus
Bufo bufo
Bufo viridis
Hyla arborea

Navadna česnovka
Navadna krastača
Zelena krastača
Zelena rega

Callimorpha
quadripunctaria
Carcharus flocciferus
Chazara briseis
Colias myrmidone
Eriogaster catax
Euphydryas aurinia
Hypodryas maturna
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea alcon
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Parnassius mnemosyne
Zerynthia polyxena

Črtasti medvedek
Močvirski ostrozob
Puščavnik
Bakreni senožetnik
Hromi volnoritec
Travniški postavnež
Gozdni postavnež
Scopolijev zlatook
Močvirski cekinček
Sviščev mravljiščar
Veliki mravljiščar
Temni mravljiščar
Strašničin mravljiščar
Črni apolon
Petelinček

Ophiogomphus cecilia

Kačji potočnik

Astacus astacus

Potočni rak (jelševec)

Unio crassus

Navadni škržek

DREV

Bukev izjemnih dimenzij
južno od Ivanjševcev.

DREV

DREV

Pravi kostanj izjemnih
dimenzij v Markovcih,
severovzhodno od
Murske Sobote.

Pravi kostanj izjemnih
dimenzij v Gerlincih,
zahodno od Ledavskega
jezera.
Graden izjemnih
dimenzij vzhodno od

DREV

DREV

Pravi kostanj izjemnih
dimenzij južno od
Križevcev.

K.O.: Gerlinci
Občina: Cankova
Lastnik: Zasebna last
Površina: Točkovna NV
K.O.: Trdkova
Občina: Kuzma

Slabo stanje (sprejemljivo)
(sušenje vej)

Zelo slabo stanje (neugodno)
(kostanjev rak)

Zelo slabo stanje (neugodno)
(kostanjev rak)

Slabo stanje (sprejemljivo)
(sušenje vej)

Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Drevo je po izgledu vitalno, ob podrobnejšem pregledu
pa so v višini odraslega človeka vidne razpoke, ki
nakazujejo, da deblo v notranjosti trohni. Na koreničniku
so trosnjaki glive črneča velezraščenka (Meripilus
giganteus). Drevo je v zadnjem stadiju življenja.
Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Kostanj je bil arboristično obrezan v letu 2019 v skladu s
smernicami ZRSVN z namenom zmanjšanja teže suhih vej
in revitalizacije drevesa za obrambo med napadom
kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus) in okužbe z
glivo Cryphonectria parasitica). V 2020 je na listih manjši
napad šiškarice.
Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Kostanj je bil arboristično obrezan v letu 2019 v skladu s
smernicami ZRSVN z namenom zmanjšanja teže suhih vej
in revitalizacije drevesa.
Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Drevo je odmrlo in je bilo leta 2014 zaradi varnosti
obžagano. Ostanek drevesa ohranjen zaradi gnezdenja
velikega skovika (Otus scops) v duplu, iz koreničnika
odganjajo novi zeleni poganjki.
Slabo stanje (sprejemljivo)
Kljub okužbi z glivo Cryphonectria parasitica, je stanje
zadovoljivo. Posamezne veje se sušijo, a je kostanj kljub
temu še vitalen.
Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Drevo je v relativno dobrem stanju, čeprav je na delu

Ni podatka

K.O.: Križevci
Občina: Gor. Petrovci
Lastništvo: Zasebna last
Površina: Točkovna NV
K.O.: Markovci
Občina: Šalovci
Lastništvo: Zasebna last
Površina: Točkovna NV

Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Drevo počasi propada, prisotne tudi lesne glive, ki
propadanje še pospešujejo. Del krošnje se suši.

Slabo stanje (sprejemljivo)
(poškodbe, sušenje)

Slabo stanje (sprejemljivo)
(sušenje vej)

Dobro stanje
Kljub poškodbam iz preteklosti in kljub starosti je drevo
še vitalno.

Ocena stanja v letih 2019-2020 z kratkim opisom

Slabo stanje (sprejemljivo)
(poškodbe, sušenje)

Ocena stanja leta 2006

K.O.: Križevci
Občina: Gor. Petrovci
Lastništvo: Zasebna last
Površina: Točkovna NV

Parcela , lastništvo, občina,
površina NV (ha)
K.O.: Kobilje
Občina: Kobilje
Lastništvo: Župnija Kobilje
Površina: Točkovna NV
K.O.: Kobilje
Občina: Kobilje
Lastništvo: Zasebna last
Površina: Točkovna NV
K.O: Prosenjakovci
Občina: Moravske Toplice
Lastništvo: Zasebna last
Površina: Točkovna NV
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TRDKOVA –
graden (7008)

DREV

Skorš izjemnih dimenzij
jugozahodno od Kobilja.

DREV

DREV

Brek izjemnih dimenzij
pri cerkvi sv. Martina v
Kobilju.

Pravi kostanj izjemnih
dimenzij južno od
Križevcev.

ZVRST

Kratka oznaka

Št.

SOMBOTEL domači kostanj
(7005)

MARKOVCI pravi kostanj
(7004)

TETAJNI BREG pravi kostanj 2
(7002)

TETAJNI BREG pravi kostanj 1
(7001)

KOŠERI –
bukev
(6982)

KOBILJE – skorš
(133)

KOBILJE – brek
(132)

IME
(IDENT.ŠT.)

PRILOGA 1.2 SEZNAM NARAVNIH VREDNOT (NV) NA OBMOČJU KPG Z OCENO STANJA OHRANJENOSTI (vir: JZ KPG)

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5455

Akumulacijsko jezero na
Dolenskem potoku,
levem pritoku Velike
Krke, severozahodno od
Hodoša.

Izvir mineralne vode v
Slatinski grabi,
severozahodno od
Murske Sobote.
Ledava med državno
mejo in Nuskovo.

ZOOL,
BOT,
EKOS

ZOOL,
HIDR

HIDR,
GEOL

HIDR,
ZOOL

K.O.: Hodoš
Občina: Hodoš
Lastništvo: RS, zasebna last
Površina: 12,33

Dobro stanje (ugodno)

K.O.: Ocinje
Občina: Rogašovci
Lastništvo: Radenska d.d.
Površina: Točkovna NV
K.O.: Sotina, Serdica
Občina: Rogašovci
Lastništvo: RS
Površina: 3,34

Slabo stanje (sprejemljivo)
(onesnaženje vode, poškodbe
obrežne vegetacije)

Slabo stanje (sprejemljivo)
(onesnaženje vode, neofiti)

Zelo slabo stanje (neugodno)
(presihanje zaradi sprememb
vodnega režima)

K.O.: Ratkovci, Panovci, Kančevci,
Berkovci, Prosenjakovci,
Pordašinci, Motvarjevci
Občina: Moravske Toplice, Gor.
Petrovci
Lastništvo: RS
Površina: 13,01

Dobro stanje
Dobro ohranjena obvodna vegetacija z glavatimi vrbami,
kjer je bil potrjena prisotnost puščavnika in naravna
hidrodinamika vodotoka. Vodotok je v naravnem stanju.
Občasno so manjša onesnaženja vode zaradi
meddržavnih vplivov ali spiranja iz bližnjega kamnoloma.
Ob strugi se pojavlja žlezava nedotika.
Dobro stanje
Stanje je dobro, razen manjše količine odpadkov na
lokacijah, kjer se zadržujejo ribiči, večjih negativnih
vplivov ribičev in ostalih obiskovalcev ni opaziti. Težava
je predvsem v močno razširjenih ITV rastlin nad vtokom v
jezero in intenzivni rabi kmetijskih površin v neposredni
bližini NV. Potrjena občasna prisotnost belorepca.

Dobro stanje
Stanje ohranjenosti je dobro. Večjih negativnih vplivov
na potok ni. Potencialni negativni vpliv imajo intenzivni
ribniki ob potoku (k.o. Lončarovci) in intenzivne njive ob
potoku v k.o. Ivanjševci. Povirni del potoka je v zelo
dobrem ohranitvenem stanju.
Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Povirni del v dobrem stanju, dolvodno mestoma
reguliran in brez obrežne vegetacije, a večji del potoka
še v naravni strugi z obrežno vegetacijo. Velik negativni
faktor, predvsem za favno potoka, je poletno
pomanjkanje vode in presihanje. Opazni so tudi vse večji
pritiski intenzivnega kmetijstva in organskega
onesnaževanja.
Dobro stanje
Izvir mineralne vode v poletnih mesecih usahne.

Slabo stanje (sprejemljivo)
(odpadki, nizek vodostaj)
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DOLENSKI
POTOK –
akumulacija
(7296)

LEDAVA (2014)

SLATINSKA
GRABA - izvir
slatine (7535)

RATKOVSKI
POTOK (7529)

Levi pritok
Kobiljanskega potoka
severozahodno od
Kobilja na Goričkem.

HIDR,
EKOS

Dobro stanje
Bor je vitalen.

ni podatka

K.O.: Kobilje
Občina: Kobilje
Lastništvo: RS (upravljanje SiDG
d.o.o.)
Površina: Točkovna NV
K.O.: Lončarovci, Kančevci,
Ivanjševci, Središče
Občina: Moravske Toplice
Lastništvo: RS
Površina: 11,98

Št.

Potok Curek od izvira
do Ivanjševcev.

DREV

krošnje opazno sušenje vej, na vejah se izraščajo
trosnjaki lesne glive.

Lastništvo: RS
Površina: Točkovna NV

5456 /

CUREK (7519)

ZLATA JAMA rdeči bor
(7012)

Trdkove,
severovzhodno od
Kuzme.
Rdeči bor na Zlati jami
jugozahodno od Kobilja.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zelo slabo stanje (neugodno)
(intenziviranje kmetijske rabe,
konverzija v njive)

K.O.: Cankova, Korovci
Občina: Cankova
Lastništvo: Zasebna last
Površina: 36,26

ZOOL,
HIDR

BOT

BOT

Slabo stanje (sprejemljivo)
(odpadki, neofiti)

K.O.: Bodonci, Radovci,
Poznanovci
Občina: Puconci, Grad
Lastništvo: Občina Puconci
Površina: 16,12

ZOOL,
HIDR

Levi pritok Ledave južno
od gradu Grad na
Goričkem do
Beznovcev.
Levi pritok Ledave s
pritokoma Radovski in
Bezjakov potok
vzhodno od Ledavskega
jezera med Radovci in
Zenkovci.
Rastišče ogroženih
gorskih narcis
(Narcissus poeticus)
med Korovci in Cankovo
na Goričkem.
Rastišče ogroženega
K.O.: Hodoš, Dolenci

Dobro stanje (ugodno)

Slabo stanje (sprejemljivo)
(odpadki, neofiti)

Dobro stanje

Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Vodotok kot celota ima pretežno sonaravno hidrologijo
in hidromorfologijo z aktivnimi fluviomorfološkimi
procesi. Razen v povirnih delih v gozdu so povsod opazni
pritiski kmetijstva na strugo v obliki uravnav, zasipavanja
pretočnega profila struge in odstranjevanja lesne
obrečne zarasti ter razširjanja ITV.
Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Na podlagi hitre terenske analize smo v vodi določili
povečane koncentracije nitritov, nitratov in fosfatov.
Obvodna zarast je prisotna in je v dobrem stanju.
Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Na nekaterih odsekih so deloma posekali obrežno zarast,
vendar posegi niso bili večjih razsežnosti. Na manjšem
območju je prišlo do nedovoljene utrditve brežine.
Odpadki in točkovno organsko onesnaženje je še
prisotno.
Zelo slabo stanje
Nekdanji travniki so danes večinoma spremenjeni v
njive. Na treh travniških površinah so vidni znaki
gnojenja.

Dobro stanje
Del NV, ki ni v rabi, je kljub zaraščanju z vrbami v dobrem
ekološkem stanju. Del, ki je v kmetijski rabi, je večinoma
v ekstenzivni rabi. Zanimivost: našli smo podraščec
(Aristolochia sp.) ki je hranilna rastlina za petelinčka
(Zerynthia polyxena).
Dobro stanje
Delež potoka z obrežno zarastjo se povečuje, kemijsko
stanje vode je solidno. Povirni deli Male Krke so v zelo
dobrem stanju.
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BENKOVA

Zelo slabo stanje (neugodno)
(onesnaženje vode, poškodbe
obrežne vegetacije, odpadki)

K.O.: Kruplivnik, Grad, Vadarci
Občina: Grad
Lastništvo RS
Površina: 21,03

ZOOL,
EKOS,
HIDR

Dobro stanje (ugodno)
(izvedene ekoremediacije)

Desni pritok Velike Krke
s pritoki.

K.O.: Križevci, Gor. Petrovci,
Stanjevci, Kuštanovci,
Domanjševci
Občina: Gor. Petrovci, Šalovci
Lastništvo: RS, zasebna last
Površina: 12,19
K.O.: Lucova, Neradnovci,
Šulinci, Ženavlje, Boreča, Martinje
Občina: G. Petrovci
Lastništvo: RS
Površina: 26,16

ZOOL,
HIDR,
EKOS

Mala Krka s pritoki od
izvira do meje z
Madžarsko, vključno s
Križevskim jezerom.

Dobro stanje (ugodno)

Št.

CANKOVA rastišče narcis
(29 OP)

BODONSKI
POTOK s
pritokoma
(7530)

GRAČKI POTOK
(7528)

ADRIJANSKI
POTOK (7517)

MALA KRKA
(7494)

PERTOČA mokrotni
travniki (7304)

K.O.: Ropoča
Občina: Rogašovci
Lastništvo: RS, zasebna last
Površina: 63,57

ZOOL,
BOT,
EKOS

Mokrotni travniki na
poplavnem območju
Ledavskega jezera pri
Pertoči, severozahodno
od Murske Sobote.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5457

BOT

BOT,
EKOS

Rastišče ogroženega
grmičastega dišečega
volčina (Daphne
cneorum f.
arbusculoides)
severozahodno od
Hodoša.

Mokrotni ekstenzivni
travniki na poplavnem
območju Kobiljskega
potoka, zahodno od
Kobilja.

Dobro stanje (ugodno)

Slabo stanje (sprejemljivo)
(opuščanje/ intenziviranje košnje,
konverzija v njive)

K.O.: Dolenci
Občina: Šalovci
Lastništvo: Zasebna last, RS in
Občina Šalovci
Površina: podan predlog za
spremembo meje, nova površina:
0,62
K.O.: Kobilje
Občina: Kobilje
Lastništvo: Zasebna last, RS
Površina: 31,53

Zelo slabo stanje (neugodno)
(zaraščanje, odpadki)

K.O: Grad
Občina: Grad
Lastništvo: Zasebna last, last KS
Grad
Površina: 0,54

BOT,
ZOOL,
EKOS

Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Travniki, ki so v upravljanju JZ KPG so v dobrem
ekološkem stanju, ostali del NV je večinoma v intenzivni
rabi ali pa je v različnih stopnjah sukcesije. Pojavljajo se
tudi neofiti.

91 / 7. 6. 2021

KOBILJE ekstenzivni
travniki (7298)

BENKOVA
ŠUMA rastišče
grmičastega
dišečega
volčina 2
(7297 OP)

GRAD – mlaka
(7523)

Slabo stanje (sprejemljivo)
(opuščanje košnje)

K.O.: Pertoča
Občina: Rogašovci
Lastništvo: Zasebna last
Površina: 0,64

BOT

Rastišče ogroženih
gorskih narcis
(Narcissus poeticus)
zahodno od Pertoče,
severozahodno od
Murske Sobote.
Habitat ogroženih
živalskih vrst v mlaki
severozahodno od
Grada na Goričkem.

Dobro stanje
Flora in favna mlake sta v dobrem stanju. V letu 2019 je
bila mlaka strojno poglobljena in zarast delno
odstranjena. Kemijsko stanje ni optimalno, saj so
povišane koncentracije dušikovih, fosforjevih in
amonijevih spojin, kar je verjetno posledica
onesnaževanja v preteklosti.
Dobro stanje
Grmički se razraščajo in širijo. Najvitalnejši del rastišča je
v upravljanju JZ KPG z zakupno pogodbo od SKZG RS in
na njem JZ KPG vsako drugo leto izvaja varstvene ukrepe
za izboljšanje stanja rastišča. V okviru projekta Gorička
krajina je bilo odkupljeno in z namenom obnove HT 6210
obnovljeno še eno rastišče na območju NV.

Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Stanje ohranjenosti NV je zadovoljivo, obiskovalci (turisti
in ribiči) in domačini vsaj deloma negativno vplivajo na
favno jezera (ptice, dvoživke) s parkiranjem ob jezeru ter
vožnjo v nočnih urah (v času migracije dvoživk). Opazno
je tudi obrezovanje drevesnih vej, ki bi sicer rasle nad
vodo.
Dobro stanje
NV je po dogovoru z lastnikom od leta 2017 v upravljanju
JZ KPG. Številčnost rastlin gorskega narcisa se je močno
povečala.

Slabo stanje (sprejemljivo)
(onesnaženje vode, poškodbe
obrežne vegetacije, turizem)

K.O.: Strehovci
Občina: Dobrovnik
Lastništvo: Občina Dobrovnik, RS
Površina: 21,50

BOT,
ZOOL,
EKOS

Vodni zadrževalnik na
Bukovniškem potoku,
desnem pritoku
Kobiljanskega potoka,
severno od Dobrovnika.

Št.

PERTOČA rastišče narcis
(7401 OP)

Nekaj manjših poškodb je vidnih na posameznih
rastiščih, predvsem zaradi spravila in deponiranja lesa in
košnje obcestnih jarkov.

Občina: Šalovci, Hodoš
Lastništvo: Zasebna last, last
Evangeličanske cerkve
Površina: 3,28

dišečega volčina
(Daphne cneorum f.
arbusculoides),
severozahodno od
Hodoša.

5458 /

BUKOVNIŠKO
JEZERO (3696)

ŠUMA rastišče
grmičastega
dišečega
volčina 1
(907 OP)

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EKOS,

Slabo stanje (sprejemljivo)

Slabo stanje (sprejemljivo)
(onesnaženje vode, odpadki,
neofiti)

K.O.: Dolnji Slaveči, Gornji
Slaveči, Grad
Občina: Kuzma, Grad
Lastnik: RS
Površina: 11,03

EKOS,
HIDR,
ZOOL

K.O.: Budinci

Slabo stanje (sprejemljivo)
(onesnaženje vode)

K.O.: Krašči,
Občina: Rogašovci, Cankova
Lastništvo: RS
Površina: 142,26

EKOS,
BOT,
ZOOL

Dobro stanje
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BEJČIN BREG -

Slabo stanje (sprejemljivo)
(prekomerno gnojenje)

BOT,
EKOS

Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Kemijsko stanje je slabo (nitrati, fosfati..), obrežna zarast
je prisotna in v dobrem stanju.

Dobro stanje
Stanje je dobro, na območju NV prevladujejo suhi, košeni
travniki, vmes so tudi posamezne njive. Večina travniških
površin v relativno ekstenzivni rabi. Na območju NV
odkupljen v last RS tudi en travnik HT 6510 , ki je v fazi
obnove.
Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Floristično (belo vrbovje) in favnistično stanje (predvsem
ornitofavna) jezera je zelo dobro; kemijsko stanje je
slabo. Pojavi cvetenja jezera v zadnjih letih so zaradi
prekomerne količine hranil.

Slabo stanje (sprejemljivo)
(opuščanje/ intenziviranje košnje,
konverzija v njive)

K.O.: Berkovci
Občina: Moravske Toplice
Lastnik: Zasebna last, Občina M.
Toplice, RS
Površina: 14,40
K.O.: Markovci
Občina: Gor. Petrovci
Lastništvo: Zasebna last
Površina: 8,75

BOT,
EKOS

Mokrotni travniki ob
Ratkovskem potoku pri
Berkovcih,
severovzhodno od
Murske Sobote.
Redek habitatni tip in
rastišče ogroženih
rastlinskih vrst vzhodno
od Vreje pri Markovcih,
severozahodno od
Hodoša na Goričkem.
Zadrževalnik visokih
voda Ledave s stalno
ojezeritvijo južno od
Pertoče,
severozahodno od
Murske Sobote.
Levi pritok Ledave na
območju med Gornjimi
in Dolnjimi Slaveči
severovzhodno od
Ledavskega jezera na
Goričkem.
Redek habitatni tip in

Zelo slabo stanje (neugodno)
(opuščanje košnje, zaraščanje z
lesnimi rastlinami in neofiti)

K.O.: Motvarjevci
Občina: Moravske Toplice
Lastništvo: RS, Zasebna last
Površina: 1,77

BOT,
EKOS

Mokrotni ekstenzivni
travniki zahodno od
Motvarjevcev, severno
od Dobrovnika.

Dobro stanje
Približno polovica NV, je v upravljanju JZ KPG, nekaj
travnikov je vključenih v pogodbeno varstvo, del
intenzivno rabljenih travnikov je majhne. Del NV je v
različnih sukcesijskih fazah, a je biodiverziteta na
območju te NV še zelo visoka.
Kritično stanje
Celo območje NV je v različnih sukcesijskih fazah
zaraščanja z grmovno-drevesnimi vrstami in je praktično
izgubila lastnosti, za katere je bila razglašena. Težava je
neurejeno in zasebno lastništvo.
Zelo slabo stanje
Intenzifikacija večjega dela NV se nadaljuje.

Slabo stanje (sprejemljivo)
(opuščanje/ intenziviranje košnje,
konverzija v njive)

K.O.: Motvarjevci
Občina: Moravske Toplice
Lastništvo: Zasebna last
Površina: 27,88

BOT,
EKOS

Kompleks mokrotnih
ekstenzivnih travnikov
zahodno od
Motvarjevcev, severno
od Dobrovnika.

Št.

LUKAJ POTOK
(2016)

LEDAVSKO
JEZERO
(2015 V)

VREJE - suhi
travniki (7430)

BERKOVCI mokrotni
travniki (7306)

MOTVARJEVCI
- ekstenzivni
travniki 2
(7300)

MOTVARJEVCI
- ekstenzivni
travniki 1
(7299)
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Mokrotni travniki ob
Bukovniškem potoku,
desnem pritoku
Kobiljanskega potoka
severno od Dobrovnika.
Desni pritok Velike Krke
od izvira do Šalovcev.
K.O: Križevci, Otovci, Stanjevci,
Gor. Petrovci, Peskovci, Šalovci
Občina: Puconci, Gor. Petrovci,
Šalovci
Lastništvo: RS
Površina: 16,34

EKOS,
ZOOL,
HIDR

Slabo stanje (sprejemljivo)
(onesnaženje vode, odpadki,
neofiti)

Zelo slabo stanje
Približno 1/3 NV je zaraščena z ITV (orjaška zlato rozgo)
in v manjši meri z lesnatimi vrstami. Ostalo so travniške
površine, na katerih se pojavlja ITV in niso v dobrem
stanju.
Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Vodotok teče po gozdu le nekaj 100 metrov od povirja,
potem pa ves čas po kmetijski krajini, mestoma ga na eni
brežini obrašča gozd. Razen v povirnem delu so vseskozi
opazni pritiski kmetijstva na strugo v obliki uravnav,
zasipavanja pretočnega profila struge, odstranjevanja
lesne obrečne zarasti. V srednjem toku je struga

Zelo slabo stanje (neugodno)
(zaraščanje z neofiti in lesnimi
rastlinami)

EKOS,
BOT

Zelo slabo stanje
Intenziviranje travniških površin in velik delež njivskih
površin na območju NV.

Zelo slabo stanje (neugodno)
(intenzivna kmetijska raba,
konverzija v njive)

K.O.: Lucova, Šulinci
Občina: Gor. Petrovci
Lastništvo: Zasebna last
Površina: 13,07
K.O.: Bukovnica
Občina: Moravske Toplice
Lastništvo: RS, zasebna last
Površina: 4,97

EKOS,
BOT
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PESKOVSKI
POTOK (7516)

BUKOVNICA mokrotni
travniki (7308)

POVESI mokrotni
travniki (7307)

LONČAROVCI mokrotni
travniki (7305)

Slabo stanje (sprejemljivo)
(opuščanje/ intenziviranje košnje,
konverzija v njive, neofiti)

Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Kljub lokalno omejenim, a manj ustreznim posegom v
samo strugo upravljavca voda za ohranjanje
gnezditvenih habitatov za vodomca (utrjevanje brežin s
kamnometi, poseki lesne vegetacije) ter slabo delujoči
čistilni napravi, je Velika Krka še v sprejemljivem
ekološkem stanju in v pretežno naravnem stanju
ohranjenosti.
Dobro stanje
Večina travnikov je v pretežno ekstenzivni rabi, v letu
2019 je obnovljen del, ki je bil zaraščen z ITV. Na delu NV
je vzpostavljena naravoslovna pot.

K.O.: Lončarovci
Občina: Moravske Toplice
Lastništvo: Zasebna last, RS
Površina: 6,84

Slabo stanje (sprejemljivo)
(onesnaženje vode, odpadki,
neofiti)

K.O: Markovci, Čepinci, Šalovci
Občina: Šalovci
Lastništvo: RS
Površina: 35,02

EKOS,
HIDR,
ZOOL

Kljub napredovani sukcesiji je ekosistemsko NV še v
dobrem stanju. Veliki del območja NV v lasti RS in
upravljanju JZ KPG. Veliko zaraščenih travnikov je sedaj
očiščenih zarasti in v fazi obnove.

EKOS

(opuščanje/ intenziviranje košnje,
konverzija v njive)

Občina: Šalovci
Lastništvo: RS, zasebna last
Površina: 37,92

BOT

Št.

Mokrotni ekstenzivni
travniki ob potoku
Curek južno od
Lončarovcev,
severovzhodno od
Murske Sobote.
Mokrotni travniki južno
od vasi Lucova pri
Adrijancih na Goričkem

rastišče ogroženih
rastlinskih vrst na
območju Bejčinega
brega, severozahodno
od Hodoša.
Velika Krka s pritoki
med izvirom in Šalovci.

5460 /

VELIKA KRKA
(7495)

suhi travniki
(7429)

Stran
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K.O.: Nuskova
Občina: Rogašovci
Lastništvo: Radenska d.d.
Površina: Točkovna NV
K.O: Grad
Občina: Grad
Lastništvo: Zasebna last
Površina: Točkovna NV

K.O.: Sotina
Občina: Rogašovci
Lastništvo: RS, zasebna last
Površina: 74,15

EKOS

GEOL,
HIDR

GEOM
ORF

Ohranjen gozd
severovzhodno od
Cankove,
severozahodno od
Murske Sobote.
Izvir mineralne vode v
Nuskovi,
severozahodno od
Murske Sobote.
Nahajališče olivinovih
nodul v bazaltu in
piroklastitih v
opuščenem kamnolomu
severno od Grada na
Goričkem.
Krajinsko in
geomorfološko
pomemben hrib na
skrajnem severnem
delu Goričkega, ob meji
z Avstrijo.

GEOL

K.O: Motvarjevci
Občina: Moravske Toplice
Lastnik: RS
Površina: 3,49
K.O.: Korovci
Občina: Cankova
Lastništvo: Zasebna last, RS
Površina: 63,64

K.O.: Kobilje
Občina: Kobilje
Lastništvo: RS
Površina: 16,52

EKOS

EKOS

Ohranjen gozd v
Motvarjevcih, severno
od Dobrovnika.

Gozd v Zgornjem
Kobilju, severovzhodno
od Dobrovnika.

Slabo stanje (sprejemljivo)
(ponekod krušenje kamenja)

Slabo stanje (sprejemljivo)
(krušenje kamenja in padanje
drevja ob robu)

Slabo stanje (sprejemljivo)
(opuščanje/ intenziviranje košnje,
premena v njive)

Dobro stanje (ugodno)

Dobro stanje (ugodno)

Dobro stanje (ugodno)

Zelo slabo stanje Izkoriščanje kamnoloma se nadaljuje, s
čimer se slabša lastnosti NV. Območje je potencialno še
vedno geološko nestabilno. Na območju NV je odkrito
arheološko najdišče.

Dobro stanje
Stanje NV je zadovoljivo. Travnik in glavate vrbe v
neposredni bližini so v upravljanju JZ KPG. V glavatih
vrbah je bil potrjen puščavnik (Osmoderma eremita).
Dobro stanje
Kamenje in drevje na zgornjem robu NV se kruši in
odpada.

Slabo stanje (pogosto spremljanje stanja)
Po intenzivni sečnji dreves v preteklosti je gozd v fazi
obnove. Mestoma je še vedno monokultura smreke.
Potrjena je prisotnost hribskega urha.

Št.

SOTINSKI BREG
(7531)

GRAD nahajališče
bazalta in
piroklastitov
(7338)

NUSKOVA slatinski vrelec
(7524)

FUKS GRABA –
gozd (7527)

MOTVARJEVCI
– gozd (7526)

ZGORNJE
KOBILJE – gozd
(7525)

zajedena več metrov v površje, široka do 2 m, mestoma
izredno zavita in obrasla s več metrov širokim pasom
lesne obrežne zarasti.
Dobro stanje
Proces odmiranja pionirskih drevesnih vrst (breza, rdeči
bor) se počasi nadaljuje. Prazen prostor zapolnjujejo
drevesa navadnega belega gabra in bukve. Ni videti
sledov poseka dreves.
Dobro stanje
Splošno stanje NV ugodno.
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PRILOGA 1.3 GRAFIČNI PRIKAZ ZAVAROVANEGA OBMOČJA NARAVE KPG, EPO GORIČKO IN OBMOČJA POSEBNIH VARSTVENIH OBMOČIJ (OBMOČIJ
NATURA 2000 – Posebno ohranitveno območje (SAC Goričko) in Posebno območje varstva (SPA Goričko).

Stran
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6510

6410

6210

3130

9110

91L0

91E0

Koda
HT

CON

CON

CON

CON

CON

CON

CON

Biogeografska
regija

FV

FV

FV

FV

FV

FV

U1

Območje
razširjenosti

U2

U2

U2

U2

FV

U1

U2

Površina HT

U1

U1

U2

FV

U1

U1

U2

Strukture in
funkcije HT

U2

U2

U2

U1

FV

U1

U2

Obeti za
prihodnost

U2

U2

U2

U2

U1

U1

U2

Končna ocena
stanja
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Poročilo po 17. členu Direktive o habitatih, ZRSVN (dostopno na: https://zrsvn-varstvonarave.si/informacije-za-uporabnike/katalog-informacij-javnega-znacaja/porocanje-po-17-clenu-direktive-o-habitatih/)

Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z
amfibijskimi združbami razredov
Litorelletea uniflorae in/ali IsoëtoNanojuncetea
Polnaravna suha travišča in grmiščne faze
na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia)
(*pomembna rastišča kukavičevk)
Travniki s prevladujočo stožko (Molinia
spp.) na karbonatnih, šotnih ali glinenomuljastih tleh (Molinion caeruleae)
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja
(mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae))
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi
(Erythronio-Carpinion)
Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum)

Ime HT

Št.

3

Grmišča in
travišča

Grmišča in
travišča

Grmišča in
travišča

Sladke
celinske
vode

Gozdovi

Gozdovi

Gozdovi

Skupina

Preglednica 1: Seznam kvalifikacijskih habitatnih tipov Nature 2000 z oceno stanja ohranjenosti v obdobju 2013-20183

PRILOGA 1.4 SEZNAM KVALIFIKACIJSKIH HT IN VRST NATURE 2000 ZA OBMOČJE NATURA 2000 GORIČKO Z OCENO STANJA OHRANJENOSTI
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UGODNO STANJE
NEUGODNO – NEZADOSTNO STANJE
NEUGODNO – SLABO STANJE
STANJA NI BILO MOGOČE OCENITI
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Legenda:
FV
U1
U2
XX
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1308
1310
1323
1324
1355

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersii

Myotis bechsteinii

Myotis myotis

Lutra lutra

CON

CON

CON

CON

CON

CON

FV

FV

FV

FV

U1

FV

U1

FV

U1

FV

FV
FV

U1

U1

FV
FV

XX

XX

FV

XX

FV

U1

U2

FV

U2

U1

U1

FV

FV

FV

XX

FV

U1

U1

FV

U1

U1

U1

U2

FV

FV
U1

FV

FV

FV

U1

U1
FV

U1

Ohranjenost
populacije

FV

Območje
razširjenosti

U1

U2

XX

U1

XX

U2

U1

U1

XX

FV

FV

XX

FV

U1

U2

FV

U2

U1

U1

U2

FV

FV

U1

U1

U1

Ohranjenost
habitata

U1

U2

U1

U1

U1

U2

U1

U1

XX

FV

FV

XX

FV

U1

U2

FV

U2

U1

U1

U2

FV

FV

U1

U1

U1

Obeti za
prihodnost

U1

U2

U1

U1

U1

U2

U1

U1

XX

FV

FV

XX

FV

U1

U2

FV

U2

U1

U1

U2

FV

FV

U1

U1

U1

Končna ocena
stanja

Stran

Poročilo po 17. členu Direktive o habitatih, ZRSVN (dostopno na: https://zrsvn-varstvonarave.si/informacije-za-uporabnike/katalog-informacij-javnega-znacaja/porocanje-po-17-clenu-direktive-o-habitatih/)

1303

Rhinolophus hipposideros

CON

CON

CON

CON

CON

CON

CON

CON

CON

CON

CON

CON

CON

CON

CON

CON

CON

CON

CON

Biogeografska regija
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4

1193

Bombina variegata

1134

Rhodeus sericeus amarus

1167

4030

Colias myrmidone

Triturus carnifex

1078

Callimorpha quadripunctaria

2484

1065

Euphydryas aurinia

1149

1061

Maculinea nausithous

Eudontomyzon spp.

1060

Lycaena dispar

Cobitis taenia

5377
1059

1086

Cucujus cinnaberinus

Carabus variolosus

1084

Osmoderma eremita

Maculinea teleius

1083

Lucanus cervus

1014

Vertigo angustior
4046

1032

Unio crassus

Cordulegaster heros

1898

Koda
vrste

Eleocharis carniolica

Vrsta

4

Št.

Sesalci

Dvoživke

Ribe

Metulji

Hrošči

Kačji pastirji

Mehkužci

Rastline

Skupina

Preglednica 2: Seznam kvalifikacijskih vrst Nature 2000 za območje Natura 2000 Goričko z oceno stanja ohranjenosti v obdobju 2013-2018
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UGODNO STANJE
NEUGODNO – NEZADOSTNO STANJE
NEUGODNO – SLABO STANJE
STANJA NI BILO MOGOČE OCENITI

10-12

5

6

7-9
30-50

A229

A232

A214

A075

A022

A295

A246

A236

A234

A113

A338

A072

Alcedo atthis

Upupa epops

Otus scops

Haliaeetus albicilla

Ixobrychus minutus

Acrocephalus schoenobaenus

Lullula arborea

Dryocopus martius

Picus canus

Coturnix coturnix

Lanius collurio

Pernis apivorus
Neznan (2002-2017)

Padajoč (2008-2018)

Padajoč (2008-2018)

Neznan (2007-2018)

Neznan (2007-2018)

Stabilen (2008-2018)

Naraščajoč (2008-2018)

Neznan (2007-2018)

Naraščajoč (2002-2017)

Padajoč (2007-2018)

Negotov (2008-2018)

Stabilen (2006-2018)

Neznan (1980-2012)

Neznan (1980-2018)

Neznan (1980-2018)

Neznan (1980-2018)

Neznan (1980-2018)

Neznan (1980-2018)

Neznan (1980-2018)

Neznan (1980-2018)

Naraščajoč (1980-2017)

Padajoč (1997-2018)

Padajoč (1980-2018)

Padajoč (1980-2018)

Naraščajoč (1980-2018)

Naraščajoč (1979-2018)

Neznan (2007-2018)

Neznan (2007-2018)

Neznan (2007-2018)

Neznan (2007-2018)

Neznan (2007-2018)

Neznan (2007-2018)

Neznan (2007-2018)

Neznan (2007-2018)

Naraščajoč (2007-2018)

Neznan (2007-2018)

Neznan (2007-2018)

Neznan (2007-2018)

Naraščajoč (2007-2018)

Neznan (2007-2018)

Naraščajoč (1980-2018)

Stabilen (1980-2018)

Naraščajoč (1980-2018)

Naraščajoč (1980-2018

Naraščajoč (1980-2018)

Naraščajoč (1980-2018)

Naraščajoč (1980-2018)

Naraščajoč (1980-2018)

Naraščajoč (1980-2018)

Naraščajoč (1980-2018)

Stabilen (1980-2018)

Naraščajoč (1980-2018)

Naraščajoč (1980-2018)

Naraščajoč (1980-2018)

Poročilo po 12. členu Direktive o pticah, ZRSVN in DOPPS (https://zrsvn-varstvonarave.si/informacije-za-uporabnike/katalog-informacij-javnega-znacaja/porocanje-po-12-clenu-direktive-o-pticah/)
Denac, K. in Kmecl, P., 2014. Ptice Goričkega. Ljubljana: DOPPS.

10-20
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200-250
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1
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Stabilen (2007-2018)

Stabilen (2007-2018)
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5

Ptice

A030

Ciconia nigra

4-5

A031

Št.

Ciconia ciconia

Dolgoročen trend
gnezditvenega območja
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Preglednica 3: Seznam kvalifikacijskih vrst ptic Nature 2000 za območje Natura 2000 Goričko s populacijskimi trendi za 2019
Ocena
Kratkoročen trend
Koda
Kratkoročen trend
Dolgoročen trend
Skupina
Vrsta
gnezditvenega
populacije v
vrste
velikosti populacije
velikosti populacije
KPG6
območja

Legenda:
FV
U1
U2
XX

Stran
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PRILOGA 1.5. GRAFIČNI PRIKAZ DELITVE OBMOČJA KPG NA KRAJINSKE ENOTE (Vir: MOP).

PRILOGA 1.6. PREGLED KRAJINSKIH VZORCEV Z OCENO STANJA NA OBMOČJU KPG.
Krajinski
vzorec

Drobno
členjena
kmetijska
krajina

Sadovnjaki
na gričevju

Značilnost vzorca
Kmetijska krajina, kjer se raba izmenjuje v
linearnih potezah: doline z meandrirajočim
potokom in travniki, nad njimi strnjeno
obcestno naselje, obdano s sadovnjaki,
njive na nagnjenih pobočjih in gozd na
slemenih in osojah. Značilno menjavanje
vinogradov, sadovnjakov, njiv in travnikov
ter gozda na osojnih pobočjih.
Prevladujoč črtni vzorec na sicer homogeni
ploskvi.

Vinogradi z
razpršeno
pozidavo na
gričevju

Vinogradi na prisojnih straneh z
posameznimi objekti manjšega obsega.

Široke,
zamočvirjene
doline

Značilne glavate vrbe na vlažnih travnikih,
njive redko na dvignjenem robu.

Členjena
njivska
krajina v
široki dolini
Manj
členjena
krajina v
široki dolini

Odprt in širok njivski svet z značilno
trakasto parcelacijo zemljišč. Njive
intenzivno obdelane z redkimi krajinskimi
členi ob jarkih ali potokih. Dolini sledi
strnjeno vaško naselje s cesto.
Značilna velika homogenost prostora in
ozek izbor kmetijskih kultur na velikih
zemljiščih.

Razširjenost
vzorca na
območju KPG

Stanje krajinskega vzorca

Prevladujoč vzorec

Z združevanjem zemljišč in
urbanizacijo se vzorec
spreminja in izginja.

Točkovno in
razpršeno po celem
območju KPG.
Točkovno po celem
območju KPG.

Število in obseg plantažnih
sadovnjakov se povečuje.

Pojavlja se le na
območju občine
Rogašovci.
Vzorec se pojavlja v
dolinah še
nereguliranih
potokov.

Vzorec se pojavlja v
dolinah reguliranih
potokov.

Območja ljubiteljske obdelave
tal s sajenjem vinogradov se
spreminjajo v stalno naseljena
območja.
Izjemen vzorec, kjer je stanje
še ugodno.
Stanje je ugodno; spremembe
se dogajajo s komasacijami in
zaokroževanjem zemljišč, kjer
se merilo krajine povečuje,
členjenost in krajinska pestrost
se zmanjšujeta.
Stanje nespremenjeno,
grmovno-drevesno vegetacije
ob melioracijskih jarkih se
redno seka.

5467

Št.
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Register nepremične kulturne dediščine (vir: Ministrstvo za kulturo, stanje 16.11.2020)
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PRILOGA 1.8 ŠTEVILO PREBIVALCEV V PARKOVNIH OBČINAH V LETIH 1991, 2002 IN 20188 (zaradi
izračuna primerjave med leti je zajeto absolutno število prebivalcev celotne občine, čeprav pri
občinah označeno z * le nekatera naselja ležijo v KPG; vir: SURS).
Leto 1991

Leto 2002

Leto 2018

Razlika
1991/2002

Razlika
1991/2018

Razlika
2002/2018

Cankova*

2283

2067

1748

-9,5 %

-23,4

-15,4

Dobrovnik*

1561

1307

1290

-16,3 %

-17,4

-1,3

Gornji
Petrovci

2741

2217

1988

-19,1 %

-27,5

-10,3

Grad

2782

2302

2093

-17,3 %

-24,8

-9,1

Hodoš

459

356

359

-22,4 %

-21,8

+0,8

Kobilje

658

570

550

-13,4 %

-16,4

-3,5

Kuzma

1946

1683

1564

-15,5 %

-19,6

-7,1

Moravske
Toplice*

6798

6151

5813

-9,5 %

-14,5

-5,5

Puconci*

6778

6281

5983

-7,3 %

- 11,7

-4,7

Rogašovci

3992

3399

3068

-14,9 %

-23,1

-9,7

Šalovci

2147

1718

1400

-20,0 %

-34,8

-18,5

Skupaj

32145

28051

25790

-12,7 %

-19,8

-8,1

Občina

PRILOGA 1.9. VKLJUČENOST KMETIJSKIH POVRŠIN V NARAVOVARSTVENI OPERACIJI MET IN HAB
NA OBMOČJU KPG V LETU 2017 (Vir: AKTRP).
ŠT. GERK

Skupna površina
[ha]

Povprečna površina GERK
[ha]

898

425,4

0,47

Zahteva MET_KOS

485

140,7

0,29

Zahteva MET_MRVA

128

35,6

0,28

Zahteva MET_NPAS

213

185,4

0,87

Zahteva MET_MRVA in MET_NPAS

72

63,5

0,88

Operacija HAB SKUPAJ

102

59,9

0,59

Zahteva HAB_KOS in HAB_ORGG

76

31,7

0,42

Zahteva HAB_NPAS

21

23,4

1,11

Zahteva HAB_MRVA

5

4,8

0,96

1000

485,3

0,49

operacije KOPOP
Operacija MET SKUPAJ

MET in HAB skupaj

8

Popis prebivalcev 1991, 2002 in stanje 31.12.2018

Stran
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PRILOGA 1.10. IZPLAČANE ODŠKODNINE ZA ŠKODO OD DIVJADI9

9

Povzeto po: http://mkgp.arhivspletisc.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Lovstvo/Letni_nacrt/LLUN_za_Pomursko_LUO_2018.pdf in

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/LOVSTVO/Letni-nacrti-lovsko-upravljavskihobmocij/LLUN_za_Pomursko_LUO_2018.pdf

april 2011 – junij
2014

projektni
partner
projektni
partner
projektni
partner

projektni
partner

projektni
partner
projektni
partner

Operativni program
Čezmejno sodelovanje
SI-HU 2007–2013

Operativni program
Čezmejno sodelovanje
SI-HU 2007–2013

Central Europe

Operativni program
Čezmejno sodelovanje
SI-HU 2007–2013

Operativni program
Čezmejno sodelovanje
SI-HU 2007–2013

Operativni program
Čezmejno sodelovanje

Sosed k sosedu

Krajina v harmoniji

GreenNet

Upkač

Rokodelska
akademija 2

Mura-Raba TV 2

10.268,55 EUR

93.096,32 EUR

284.533,44 EUR

74.422,49 EUR

524.987,32 EUR

195.298,22 EUR

32.317,28 EUR

izvedba tečajev za usposabljanje rokodelcev
potujoča razstava Dediščina za poklice
prihodnosti
oprema za delavnici tkanje in lončarstvo
festival kratkih filmov z interpretacijo naravne
in kulturne dediščine
izdaja vodnikov Kulturni spomeniki Goričkega in
Porabja ter Prehranski vodnik Goričkega in
Porabja
kartiranje HT in metuljev
ustanovitev mlečno predelovalnega obrata
izdaja vodnika o naravi prijaznejši košnji
priprava strokovnih podlag za revitalizacijo reke
Kučnice,
priprava smernic za rabo priobalnih in vodnih
zemljišč
vzpostavitev matičnega in kolekcijskega
sadovnjaka
obnova obstoječih visokodebelnih sadovnjakov
ekološka raziskava velikega skovika in
smrdokavre na Goričkem
nakup 10 premičnih stojnic
razvoj novih turističnih produktov vključno s
ponudbo rokodelcev
izvedba naravoslovno-tehničnih dni
vzpostavitev info točk
izboljšana dostopnost digitalne tehnologije,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

razvitje programa usposabljanja vodnikov v
naravi in krajini

-

Glavni učinki projekta
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Op. Pri projektih, katerih izvajanje še traja, so pri postavki »delež JZ KPG« navedeni načrtovani projektni izdatki.

januar 2012december 2014

julij 2011–
julij 2014

oktober 2011–
oktober 2014

avgust 2009–
junij 2012

julij 2009–
julij 2012

10

79.710,80 EUR

Delež JZ KPG

Št.

10

november 2009–
oktober 2012

projektni
partner

Operativni program
Čezmejno sodelovanje
SI-HU 2007–2013

Rokodelska
akademija

september 2007–
september 2009

vodilni
partner

Program vseživljenjsko
učenje 2007–2013,
Leonardo da Vinci

Promoviranje narave
z izobraževanjem
interpretatorjev
narave

Trajanje projekta

Vloga
JZ KPG

Program financiranja

Akronim projekta

PRILOGA 1.11. SEZNAM PROJEKTOV, KI JIH JE IZVAJAL JZ KPG V OBDOBJU 2007-2020 (vir: JZ KPG).

Uradni list Republike Slovenije
Stran
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Dare2Connect

Gorička krajina

LIFE NATURAVIVA

Operativni program za
izvajanje Evropske
kohezijske politike za
obdobje izvajanja
2014-2020
Transnacionalni
program Podonavje
(INTERREG DANUBE)

Program Life+

avgust 2016–julij
2019
junij 2016–junij
2019
september
2017― še traja
december 2017
―še traja
december 2017
―še traja

projektni
partner
projektni
partner
vodilni
partner
pridruženi
partner

marec 2015–
avgust 2016

projektni
partner

vodilni
partner

0, 00 EUR

1.598.846,00 EUR

170.481,00 EUR

133.146,54 EUR

74.777,63 EUR

165.242,43 EUR

obnovljena grajska kapela
razstava o zgodovini projektnega območja
vzpostavitev avdio-vodenja po gradu
načrt interpretacije KPG
promocija biotske raznovrstnosti
odkup 56 ha travniških površin za izboljšanje
stanja ohranjenosti vrst in HT Nature 2000
izboljšano stanje ohranjenosti 3 travniških HT in
10 kvalifikacijskih vrst
akcijski načrt za izbrane kvalifikacijske vrste
Nature 2000 v KPG in NPŐ

-

-

-

-

Št.

321 go

Program sodelovanja
Interreg V-A SlovenijaMadžarska 2014–2020
Program sodelovanja
Interreg V-A Slovenija
– Avstrija 2014–2020

Program Finančnega
mehanizma EGP 2009–
2014

dvig prepoznavnosti območja
80 ha kvalifikacijskih travniških HT Nature 2000
v boljšem stanju ohranjenosti
nakup 4,6 ha travnikov v last RS na območju NV
Bejčin breg
zeleni parki: 9
turistični produkti in paketi: 5 +5

-

5472 /

Green Exercise

Gorički travniki

SI-HU 2007–2013

Stran

91 / 7. 6. 2021
Uradni list Republike Slovenije

91 / 7. 6. 2021 /

Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Uradni list RS, št. 3/04, 50/05 in 24/18), Sklepi Vlade RS z dne 6.11.2018, 5.11.2019 in 23.6.2020

Št.
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PRILOGA 1.12. KARTA ZEMLJIŠČ V UPRAVLJANJU JZ KPG V LETU 202011.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5473

PRILOGA 2 – GRAFIČNE PODLAGE K POGLAVJU PODROBNA IN PROSTORSKA DOLOČITEV VARSTVENIH REŽIMOV.
Priloga 2.1. Območja, ki so prepoznana kot rastišča zavarovane rastlinske vrste grmičasti dišeči volčin (Daphne cneorum L.)

Stran

5474 /
Št.
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Priloga 2.2. Območja, ki so prepoznana kot rastišča zavarovane rastlinske vrste gorski narcis (Narcissus poeticus L.)

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Priloga 2.3. Točke, ki so prepoznane kot najpomembnejša gnezdišča smrdokavre (Upupa epops).

Stran

5476 /
Št.
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Priloga 2.4. Območja, ki so prepoznana kot najpomembnejša območja za vodomca (Alcedo atthis).

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Priloga 2.5. Območji, ki sta prepoznane kot najpomembnejši območji za bičjo trstnico (Acrocephalus schoenobaenus).

Stran

5478 /
Št.
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Priloga 2.6. Območja, ki so prepoznana kot najpomembnejša območja za varstvo hribskega škrjanca (Lullula arborea).

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Priloga 2.7. Točke, ki so prepoznane kot zatočišča, kotišča in počivališča zavarovanih vrst netopirjev (navadnega netopirja (Myotis myotis) in malega podkovnjaka
(Rhinolophus hipposideros).

Stran
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Priloga 2.8. Območja z drevesi vrste bela vrba (Salix alba), ki so prepoznana kot habitat zavarovane in kvalifikacijske Natura 2000 vrste puščavnik (Osmoderma eremita).

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Priloga 2.9. Območja, ki so prepoznana kot območja zgostitve varovanih travniških kvalifikacijskih habitatnih tipov (HT) Nature 2000.
Območje A: Budinci – Bejčin breg

Stran
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Območje B: Markovci – Vreje
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Območje C: Dolenci

Stran
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Območje D: Središče
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Območje E: Lončarovci

Stran
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Območje F: Motvarjevci
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Območje G: Kobilje

Stran
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Območje H: Ženavlje
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Območje I: Kuzma – Matjaševci

Stran
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Območje J: Nuskova
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Priloga 2.10. Območja vodotokov, ki so prepoznana kot najpomembnejša območja za ohranjanje ugodnih ekoloških razmer za zavarovane in varovane habitate in vrste.

Stran
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Priloga 2.11. Območje varstva naravne vrednote (NV) Sotinski breg (EŠ 7531).

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Priloga 2.12. Območje varstva naravne vrednote Grad – nahajališče bazalta in piroklastitov (EŠ 7338).

Stran
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Seznam pogosto uporabljenih kratic
AKTRP
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
APZ
Aktivna politika zaposlovanja (ZRSZ) – javna dela, usposabljanje na del. mestu …
ARSO
Agencija Republike Slovenije za okolje
CKFF
Center za kartografijo favne in flore
BF Rakičan
Biotehniška šola Rakičan
DRSI
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
DM
delovno mesto
DOPPS
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
DPS
druga proračunska sredstva (APZ, sredstva SKZG, Sklad za podnebne spremembe)
DRSV
Direkcija Republike Slovenije za vode
EPO
ekološko pomembno območje
ESRR
evropski sklad za regionalni razvoj
EŠ
evidenčna številka
FFS
fitofarmacevtska sredstva
GERK
grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva
GGE
gozdnogospodarske enote
GGN
gozdnogospodarski načrt
GGO
gozdnogospodarsko območje
GRŐ
Goričko ‐ Raab ‐ Őrség
GSO
gensko spremenjeni organizmi
GURS
Geodetska uprava Republike Slovenije
GZS
Gospodarska zbornica Slovenije
HT
habitatni tip
IRSOP
Inšpekcija Republike Slovenije za okolje in prostor
JZ KPG
Javni zavod Krajinski park Goričko
JSKS
Javna služba kmetijskega svetovanja
KBZ KPG
kolektivna blagovna znamka Krajinski park Goričko
KGZS
Kmetijsko‐gozdarska zbornica Slovenije
KGZ‐zavod MS Kmetijsko‐gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko‐gozdarski zavod Murska
Sobota
KMG
kmetijsko gospodarstvo
k.o.
katastrska občina
KOPOP
kmetijsko‐okoljsko‐podnebna plačila
KPG
Krajinski park Goričko
LAS
lokalna akcijska skupina
LUO
lovsko upravljavsko območje
MDDSZ
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
MF
Ministrstvo za finance
MGRT
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIZŠ
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MJU
Ministrstvo za javno upravo
MK
Ministrstvo za kulturo
MKGP
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Stran
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MOP
MS
MZI
NIB
NP
NUG
NUV
NN
NV
NVO
OE
OPN
ŐNPI
PMMS
PRP
POO
POV
PTZ
PUN
PVO
RGN
RS
RKD
SDPVN
SiDG
SKZG RS
Sredstva SKZG
STO
SVRK
TD
TIC
UE
UM
VVO
ZGS
ZO
ZON
ZRSVN
ZRSŠ
ZRSZ
ZVKD RS
ZVO
ZZRS
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Ministrstvo za okolje in prostor
Murska Sobota
Ministrstvo za infrastrukturo
Nacionalni inštitut za biologijo
Naravni, narodni park (Raab, Őrség)
načrt upravljanja Krajinskega parka Goričko
načrt upravljanja voda
naravovarstveni nadzornik
naravne vrednote
nevladne organizacije
območna enota
občinski prostorski načrt
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (Uprava Narodnega parka Őrség)
Pomurski muzej Murska Sobota
Program razvoja podeželja
posebno ohranitveno območje
posebno območje varstva
Pomurska turistična zveza
Program upravljanja območij Natura 2000 2015‒2020
Poročilo o vplivih na okolje
Ribiško gojitveni načrt
Republika Slovenija
Register nepremične kulturne dediščine
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Slovenska turistična organizacija
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
turistično društvo
turistični informacijski center
upravna enota
Univerza v Mariboru
vodovarstveno območje
Zavod za gozdove Slovenije
zavarovano območje
Zakon o ohranjanju narave
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Zakon o varstvu okolja
Zavod za ribištvo Slovenije
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Stran

OSEBNA IZKAZNICA KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO
Podatki o zavarovanem območju
Pravne podlage za
ustanovitev zavarovanega
območja

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru‐1, 8/10 – ZSKZ‐B in 46/14 – ZON‐C, 21/18‐ZNOrg,
31/18 ZON‐D, 82/20 ZON‐E) in Uredba o Krajinskem parku Goričko
(Uradni list RS, št. 101/03)

Datum ustanovitve KP

9. oktober 2003

Nacionalna kategorija
zavarovanja

krajinski park

IUCN‒kategorija zavarovanja

kategorija V – zavarovana krajina

Varstveni statusi
zavarovanega območja

Ekološko pomembno območje Goričko (ID 41300)
Zavarovano območje KPG (ID 3913)
Varovano območje ‒ območje Natura 2000 Goričko:
Posebno območje varstva (POV Goričko SI5000009),
Posebno ohranitveno območje (POO Goričko SI3000221)

Število naravnih vrednot

44

Lega

skrajni severovzhodni del Slovenije ob meji z Avstrijo in Madžarsko

Površina

462 km2

Povprečna nadmorska višina

275 m

Število naselij
Število lokalnih skupnosti
Število prebivalcev

90 naselij
11
17.500 1
gozd: 44,5 %
njive, travniki in visokodebelni sadovnjaki: 43,8 %
pozidana zemljišča in infrastruktura: 4 %
kmetijska zemljišča v zaraščanju: 2,1 %
druge rabe: 5,6 %

Raba tal v zavarovanem
območju2

Podatki o upravljavcu zavarovanega območja

1
2

Pravna podlaga o ustanovitvi
zavoda

Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Uradni list RS,
št. 3/04, 50/05 in 24/18)

Naziv upravljavca

Javni zavod Krajinski park Goričko

Datum ustanovitve zavoda
Sedež upravljavca
Telefon
Elektronski naslov
Spletna stran
Podatki o načrtu upravljanja
Organ sprejema
Obdobje veljavnosti

8. januar 2004. Zavod je začel delovati 1. septembra 2005.
Grad 191, 9264 Grad
++ 386 2 551 88 60
park.goricko@siol.net
www.park‐goricko.org
Vlada Republike Slovenije
pet let

Statistični urad RS, stanje januar 2018 (op.: število prebivalcev po naseljih, ki ležijo na območju KPG)
MKGP, Grafični podatki RABA za vso Slovenijo za leto 2018
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1. PRAVNI OKVIRJI IN NAČRT UPRAVLJANJA
I. PRAVNI OKVIR UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO
Temeljni pravni predpisi, ki urejajo zavarovanje in upravljanje Krajinskega parka Goričko, so:
‒ Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 –
ZDru‐1, 8/10 – ZSKZ‐B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 ZON‐D, 82/20 ZON‐E; v nadaljnjem
besedilu: ZON) določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot,
s katerimi se med drugim določajo tudi ukrep zavarovanja, splošni varstveni režimi na širših
zavarovanih območjih in naloge upravljavcev zavarovanih območij,
‒ Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04,
110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18), ki
določa posebna območja varstva oziroma območja Natura 2000, varstvene cilje in varstvene
usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst, njihovih habitatov in habitatnih
tipov,
‒ Uredba o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03 in 46/14 – ZON‐C; v
nadaljnjem besedilu: uredba), ki med drugim v 12. členu določa, da se ustanovi javni zavod, ki
v okviru javne službe ohranjanja narave opravlja varstvene, razvojne, strokovne, nadzorne in
upravljavske naloge na območju Krajinskega parka Goričko (v nadaljnjem besedilu: KPG),
‒ Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Uradni list RS, št. 3/04, 50/05 in
24/18; v nadaljnjem besedilu: sklep). S sklepom je bil ustanovljen Javni zavod Krajinski park
Goričko (v nadaljnjem besedilu: JZ KPG),
‒ Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Uradni list RS, št. 6/05 in 24/18) je uredil
organizacijo JZ KPG in določbe, pomembne za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
II. PRAVNI OKVIR UPRAVLJANJA GRADU GRAD
‒ Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12,
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZVKD‐1). ZVKD‐1 predpisuje, da se
lahko nepremična dediščina zaradi svojega izjemnega pomena za državo razglasi za spomenik
državnega pomena,
‒ Odlok o razglasitvi Gradu Grad za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št.
81/99 in 55/02; v nadaljnjem besedilu: odlok),
‒ Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Uradni list RS, št. 3/04, 50/05 in
24/18). S sklepom so bile JZ KPG dane v upravljanje nepremičnine v lasti Republike Slovenije,
in sicer kulturni spomenik državnega pomena grad Grad, ki obsega naslednje parc. št., k. o.
Grad: 1695, 1696, 1697, 1698, 1701, 1702, 1703.
III. NAČRT UPRAVLJANJA KPG
Pripravo načrta upravljanja KPG (v nadaljnjem besedilu: NUG) predpisujejo naslednji pravni akti:
‒ ZON v 59. členu določa, da se upravljanje zavarovanega območja izvaja na podlagi načrta
upravljanja zavarovanega območja, če je v aktu tako določeno. V 60. in 61. členu pa določa
postopek priprave in sprejetja načrta ter vsebino načrta. Načrt je v skladu z 61. členom ZON
tudi podlaga za urejanje prostora in rabo naravnih dobrin,
‒ uredba v 16. členu določa, da se upravljanje izvaja na podlagi sprejetega načrta upravljanja
parka, ki ga za obdobje petih let sprejme vlada. V uredbi je predpisana struktura nujnih
sestavin načrta.
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Pripravljavec NUG pri pripravi upošteva tudi druge veljavne pravne akte s področij ohranjanja narave,
varstva okolja, upravljanja vod, kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva, urejanja prostora in
graditve, krajine, kulture in kulturne dediščine, turizma, gospodarstva, regionalnega razvoja,
energetike in prometa, rudarstva in drugih.
NUG za obdobje 2021‒2025 vsebuje devet vsebinskih poglavij, ki zajemajo celovito oceno narave,
dejavnosti in družbenogospodarskega vidika, oceno stanja naravnih vrednot, analitična izhodišča za
pripravo NUG, program izvajanja NUG s cilji, nalogami in aktivnostmi ter določitvijo načinov
financiranja, določitev varstvenih usmeritev in podrobno opredelitev varstvenih režimov.
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2. VIZIJA IN POSLANSTVO
KPG je območje ohranjenih naravnih vrednot in velike biotske raznovrstnosti ter krajinske pestrosti.
Gospodarske dejavnosti se razvijajo prijazno do narave, okolja in ljudi. Gradnja objektov in raba tal
sta prilagojeni krajinskim značilnostim, kar ohranja in krepi prepoznavnost (identiteto) Goričkega na
širšem območju. Nekoč opuščeni objekti in kulturni spomeniki so obnovljeni ter namenjeni bivanju,
delu in ustvarjanju mladih družin, aktivnih starajočih se in obiskovalcem. Med upravljavcem KPG,
deležniki in domačini poteka nenehen pogovor o razvoju in varstvu na območju KPG.
Grad pri naselju Grad je do 2030 obnovljen in je upravno središče KPG z delovnimi prostori
zaposlenih v JZ KPG, središče za obiskovalce in prebivalce ter središče mednarodnega izobraževanja
in usposabljanja mladine in odraslih na področju naravoslovja, doživljajskega vodenja v naravi in
krajini, ohranjanja kulturne dediščine in trajnostnega razvoja. JZ KPG vzdržuje in upravlja ta kulturni
spomenik v državni lasti ter z interpretacijo zgodovine, veščin in narave ohranja snovno in nesnovno
kulturno dediščino KPG.
Osnovni nameni ustanovitve KPG so zavarovanje naravnih vrednot, ohranitev biotske raznovrstnosti
in krajinske pestrosti ter omogočanje razvojnih možnosti prebivalstva na Goričkem. Upravljavec KPG
je JZ KPG, ki na podlagi javnega pooblastila opravlja javno službo ohranjanja narave. JZ KPG se
zavzema za celovito varstvo narave ter uravnotežen, prostorsko vzdržen ter krajinsko in arhitekturno
primeren razvoj na zavarovanem območju, ki temelji na pravičnem, etičnem, naravi in ljudem
prijaznem razvoju. Zaposleni s svojim delom in ozaveščanjem prebivalcev o ohranjanju narave
sodelujejo pri usmerjanju rabe naravnih virov, razvoja gospodarskih in prostočasnih dejavnosti ter
bivanja, kar ustvarja kakovostno življenjsko okolje. Svoje poslanstvo uresničujejo z izvajanjem
naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje habitatov, prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst v
ugodnem stanju ter krajinske pestrosti z ohranjanjem kulturne krajine zlasti na zemljiščih v lasti RS, ki
so v upravljanju JZ KPG, ter s pogodbami o skrbništvu in pogodbami o varstvu na zemljiščih v zasebni
lasti.
JZ KPG s promocijo kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko spodbuja in podpira domače
prebivalstvo pri razvoju in oblikovanju produktov in storitev.
Za širjenje zavedanja o parku JZ KPG informira, izobražuje in organizira učne dni za različne deležnike,
posebno še za učence in dijake, ki jih čez mejo povezuje z vrstniki v Naravnem parku Raab in
Narodnem parku Őrség.
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3. OPIS SPLOŠNEGA STANJA KPG
3.1 Splošni opis zavarovanega območja
3.1.1 Geografska lega, velikost in meje zavarovanega območja
KPG leži na severovzhodu Slovenije ob meji z Avstrijo in Madžarsko (slika 1). Obsega 46.252 hektarjev
in je največji krajinski park v Sloveniji ter je del čezmejnega Trideželnega parka Goričko ‐ Raab ‐ Őrség
med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko.

Slika 1. Lega zavarovanega območja KPG v Sloveniji.

3.2.2 Upravni status in lastništvo zemljišč
Območje KPG je v dveh upravnih enotah: UE Murska Sobota in UE Lendava. V KPG je s celotno
površino vključenih sedem občin in štiri delno (preglednica 1). Katastrske občine Bogojina, Dobrovnik,
Filovci, Moravci, Vaneča, Strehovci in Žitkovci so delno vključene v KPG.
Večina zemljišč je v zasebni lasti. V lasti RS so zemljišča v upravljanju SKZG RS, SiDG, DRSV, DRSI in JZ
KPG. Zemljišča v državni lasti obsegajo približno 6.000 hektarjev oziroma 13 % površine KPG. Gozdnih
zemljišč, ki jih upravlja SiDG, je 3.300 hektarjev (55 % vseh državnih) oziroma 7 % vseh zemljišč v KPG.
Med kmetijskimi zemljišči, ki jih pretežno upravlja SKZG RS, prevladujejo njive. SKZG RS je po javno
dostopnih informacijah v letu 2017 v zakup oddajal 1.317 hektarjev kmetijskih zemljišč (22 % vseh
državnih zemljišč na območju KPG), kar pomeni 3 % vseh zemljišč v KPG. Številna manjša kmetijska
zemljišča niso oddana v zakup. Precejšen delež obsegajo tudi pozidana zemljišča, kot so ceste.
Zemljišča so tudi v lasti občin. Ta zemljišča poleg prometne infrastrukture in javnih zgradb obsegajo
delno tudi vodna, kmetijska in gozdna zemljišča, vendar skupna površina ni znana.
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Preglednica 1. Občine na območju KPG in delež površine občine, ki leži na območju zavarovanega območja.3
Ime občine

Skupna površina
občine
[km2]

Cankova
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš
Kuzma
Moravske Toplice
Puconci
Rogašovci
Šalovci

30,58
66,84
37,39
18,11
22,85
144,00
107,58
40,00
58,15

Dobrovnik
Kobilje

31,00
19,71

Površina občine
v KGP
[km2]
UE Murska Sobota
22,90
66,84
37,39
18,11
22,85
95,50
72,02
40,00
58,15
UE Lendava
8,93
19,71

Delež občine
v KPG
[%]

Delež prispevka
občine h KPG
[%]

75 %
100 %
100 %
100 %
100 %
66 %
67 %
100 %
100 %

5%
14 %
8%
4%
5%
20 %
16 %
9%
13 %

29 %
100 %

2%
4%

3.2.3 Neživa narava z oceno stanja
KPG obsega nizko, dokaj enakomerno valovito gričevje in ima najvišje nadmorske višine na zahodnem
delu na območju Sotinskega brega (418 m), na vzhodu se doline že izrazito izravnajo v Panonsko
nižino. Za območje je značilna mozaična kulturna krajina, kar se odraža v veliki pestrosti življenjskih
prostorov.
Območje spada v vlažni, zmerno topli podnebni pas s sušno zimo, ki ga enačimo z modificiranim
srednjeevropskim podnebjem. Značilnosti podnebja so: povprečne letne padavine od 730 do 950 mm
ter srednja letna temperatura zraka od 9,2 °C do 10,3 °C. Najmanj padavin je v februarju in marcu,
največ v juniju.
Goričko je geološko pestrejše v severozahodnem delu in manj pestro v osrednjem in vzhodnem delu.
Podlago sestavljajo pretežno terciarne kamnine. Starejše kamnine, ki so nastajale v morju, so
razširjene na območju Sotine in Rdečega brega ter pripadajo filitoidnim skrilavcem. Morske
sedimente, ki so nastali v Panonskem morju, kot so prodi, peski in gline, so v pliocenu nadomestili
peščenjaki, peščeni glinavci in glinavci. Pred približno 1,6 milijona let je v bližini Klöcha/Gleichenberga
v Avstriji izbruhnil ognjenik. Posledice njegovega delovanja so opazne tudi pri Gradu, saj se v deloma
sprijetih plasteh kremenovega rečnega proda, peska, laporja in gline pojavljajo plasti bazaltnega tufa,
tufita in bazalt. Od holocena do danes je območje zaznamovala tako imenovana akumulacija
sedimentnega materiala. V preteklosti je bilo Goričko znano tudi po glini in pridobivanju apna.4
Vodna mreža Goričkega je zelo členjena in obsega približno 730 km vodotokov (1,5 km/km2)5, vendar
je zaradi majhne letne količine padavin slabo vodnata. Površinske vode med nalivi odnašajo
3

Vir: JZ KPG
Planjšek, M., in Činč Juhant, B., 2002. O geologiji Pomurja in Goričkega. V: Bedjanič, M., et al. Narava Slovenije. Mura in
Prekmurje. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, pp. 13–15.

4

5

Vir: JZ KPG
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rodovitno prst z njiv na strminah v ravninske predele. Tekoče vode na zahodnem delu odvaja Ledava
z Lukaj potokom. Ledava je na jugozahodnem delu parka zajezena v Ledavsko jezero.
Vode vzhodnega dela se stekajo v Veliko in Malo Krko, Ratkovski in Kobiljanski potok, ki se zunaj KPG
preko Madžarske izlijejo v Ledavo. Struge večjih vodotokov so bile v širših dolinah izravnane in na
mestih utrjene, medtem ko je večina manjših potokov še v dokaj dobrem naravnem stanju z veliko
samočistilno sposobnostjo, kar dokazuje prisotnost živalskih vrst, značilnih za neonesnažene vode.6
Reki Kučnica in Ledava na območje KPG pritečeta iz Avstrije, Kučnica je mejna reka na celotnem
območju parka. Ekološko stanje obeh rek je zaradi regulacije strug slabo. K temu veliko prispevajo
čezmejni vplivi, med katerimi prevladujeta onesnaževanje vode s hranili in čezmerna izraba vode za
namakanje kmetijskih površin na avstrijski strani reke Kučnice. Reka Kučnica v sušnih obdobjih
ponekod popolnoma presahne, kar negativno vpliva na vodne organizme tudi na območju KPG.
Izvedba renaturacijskih posegov v strugi in na brežinah obeh rek bi bila pomemben ukrep za
izboljšanje ohranitvenega stanja živalskih vrst in habitatov in izboljšanje samočistilne sposobnosti
tekočih voda.
Stoječe vode. Na območju KPG so poleg Ledavskega jezera (80 ha) še trije vodni zadrževalniki, nastali
z zajezitvami: na Dolenskem potoku – Hodoško jezero (6 ha), na Mali Krki – jezero v Križevcih (2 ha) in
na Bukovniškem potoku – Bukovniško jezero (7 ha). Pri Kobilju je stoječa voda nastala po izkopu
gramoza (1 ha). Posebna vrsta stoječih voda so številne mlake, ki so bile popisane v letu 2006, ko je
bilo preštetih več kot 595 mlak7. Stanje mlak je le delno ugodno, saj izginjajo zaradi zasipavanja in
zaraščanja po naravni poti kot posledice njihove nerabe. V zadnjih letih je z izkopi jam na mokriščih in
z zajezitvami potokov nastalo veliko ribnikov. Državni monitoring kakovosti voda se izvaja samo na
Ledavskem jezeru.
Podzemna voda je v enotnem vodnem telesu Goričkega, kjer prevladujejo lokalni ali nezvezni izdatni
vodonosniki in obširni, vendar malo do srednje izdatni vodonosniki medzrnskega tipa silikatne
sestave. Najbolj izdatni vodonosniki so zelo ranljivi in izpostavljeni vnosom onesnaževal v podzemno
vodo. Podzemna voda je preobremenjena z dušikom, ki pretežno izvira iz razpršenih površinskih virov
v kmetijstvu.
3.2.4. Živa narava z oceno stanja
Skoraj polovico območja prekrivajo gozdovi, med katerimi prevladujejo hrastovo‐gabrovi gozdovi,
acidofilna borovja, bukovja na nekarbonatnih kamninah in belovrbovja, jelševja in jesenovja. Gozdovi
so dobro ohranjeni, saj v večini gozdov še prevladuje avtohtona vegetacija. Stanje gozdov je slabše le
v okolici Bukovniškega jezera in na manjših površinah, kjer so gozdovi močno spremenjeni z večinsko
neavtohtonimi drevesnimi vrstami, kot je zeleni bor (Pinus strobus).

6

Kotarac, M., Šalamun, A., Govedič, M., in Podgorelec, M., 2006. Popis velikega studenčarja (Cordulegaster heros) s predlogom conacije

Natura 2000 območja Goričko (SI3000221). Miklavž na Dravskem polju: Center za kartografijo favne in flore.
Govedič, M., in Šalamun, A., 2006. Popis kvalifikacijskih vrst rib (Pisces) in ukrajinskega potočnega piškurja (Eudontomyzon mariae) s
predlogom conacije Natura 2000 območja Goričko (SI3000221). Miklavž na Dravskem polju: Center za kartografijo favne in flore.
7

Cipot, M., in Lešnik, A., 2007. Dvoživke Krajinskega parka Goričko: razširjenost, ekologija, varstvo. Miklavž na Dravskem polju: Center za

kartografijo favne in flore.
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Negozdni prostor je pretežno antropogenega nastanka in je v kmetijski rabi. Biotsko najbolj
raznovrstne in naravovarstveno pomembne površine so travniki. Na njih uspevajo tudi zavarovane in
ogrožene rastlinske vrste, kot so rumena maslenica (Hemerocallis lilioasphodelus), pikastocvetna
kukavica (Orchis ustulata), močvirski svišč (Gentiana pneumonanthe) in sibirska perunika (Iris
sibirica). Ohranjenost travniških vrst in habitatnih tipov je v primerjavi z letom 2004 slabša8,
predvsem zaradi izvedenih agrooperacij (travniki so se intenzivirali ali prešli v njivsko rabo) in na
severovzhodu KPG zaradi opuščanja rabe travnikov (zaraščanje in posledično slabšanje stanja
travniških habitatnih tipov oziroma njihovo izginjanje). Na posameznih območjih se še pojavljajo
obsežnejša sklenjena območja ekstenzivnih travnikov. K zaustavljanju krčenja ekstenzivnih travnikov
je v preteklih letih pripomogel tudi JZ KPG, ki je v okviru projektov in rednega dela na skupni površini
32 hektarjev ciljno izvajal varstvene ukrepe, namenjene travniškim vrstam in slabo ohranjenim
habitatom.
Poznavanje številčnosti in razširjenosti zavarovanih prostoživečih vrst rastlin9 in živali10, ki živijo na
območju KPG (priloga 1.1, preglednici 1 in 2), je slabše pri vrstah iz manj raziskanih in vrstno zelo
številnih skupin. Dobro so evidentirane vrste višjih rastlin, sesalcev, ptic, plazilcev, dvoživk, rib in
posameznih skupin žuželk (na primer metuljev in kačjih pastirjev).
Spremljanje stanja zavarovanih vrst se osredotoča predvsem na kvalifikacijske vrste območja Natura
2000 Goričko ter na posamezne krovne in karizmatične zavarovane vrste. JZ KPG je leta 2009 popisal
rastišča redke in ogrožene podvrste volčina, grmičastega dišečega volčina (Daphne cneorum f.
arbuscoloides), ki je bil najden na 29 nahajališčih. Leta 2010 so bila popisana rastišča gorskega narcisa
(Narcissus poeticus), ki je bil najden na 47 nahajališčih. V okviru splošnega spremljanja stanja narave
JZ KPG zbira podatke o nahajališčih tudi drugih zavarovanih vrst rastlin.
Populacije ptic kulturne krajine številčno upadajo predvsem zaradi intenziviranja kmetijske rabe.
Številčno upadanje pegaste sove (Tyto alba) je povezano tudi z neustrezno obnovo cerkvenih zgradb
in gospodarskih poslopij, kjer je ta vrsta sove našla sekundarni gnezditveni habitat. Na nekatere
zavarovane vrste ptic negativno vplivajo značilnosti sodobne urbanizacije, gradnja infrastrukture,
asfaltiranje manjših cest in prekomerna nočna osvetlitev naselij11. Leta 2014 je na območju KPG po
11 letih ponovno gnezdila zlatovranka (Coracias garrulus), ki v Sloveniji velja za izumrlo gnezdilko in
se na območju KPG vsaj občasno pojavlja vsako leto. JZ KPG že od leta 2007 skupaj s prostovoljci tem
vrstam pomaga z varstvenimi ukrepi, kot sta nameščanje gnezdilnic in gnezditvenih podstavkov ter
postavljanje lovilnih prež, kar ugodno vpliva na izboljšanje življenjskih razmer teh vrst. Varstveni
ukrepi so namenjeni tudi krovnim in karizmatičnim vrstam, kot sta bela štorklja (Ciconia ciconia) in
smrdokavra (Upupa epops).
Na območju KPG živi 15 vrst dvoživk. Zanje so nevarni odseki prometnic, ki sekajo njihove migracijske
poti do vodnih teles, zlasti odsek državne ceste ob Ledavskem jezeru. Z vsakoletno akcijo postavljanja

8

Trčak, B., Podgorelec, M., Erjavec, D., Govedič, M., in Šalamun, A., 2012. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov vzhodnega
dela Krajinskega parka Goričko v letih 2010‒2012. Naročnik: JZ KPG. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na
Dravskem polju, 134 str.
9
Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09 in 15/14
10
Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16
11
Denac, K., Božič, L., Rubinić, B., Denac, D., Mihelič, T., Kmecl, P., Bordjan, D., 2010. Monitoring populacij izbranih vrst ptic
(delno poročilo). Ljubljana: DOPPS.
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varovalnih ograj in prenašanja dvoživk JZ KPG pripomore k zmanjševanju negativnih učinkov prometa
na populacije dvoživk. Dvoživke dodatno ogroža zmanjševanje števila mlak.
Med sesalci naj se več naravovarstvene pozornosti namenja netopirjem in vidram. Vidre (Lutra lutra)
imajo na območju KPG najbolj sklenjeno in vitalno populacijo v Sloveniji.12 Lokalno je zanje nevaren
promet, saj so te zveri vsako leto povožene na mestih prehajanja čez cesto brez ustreznih podhodov.
Nočne živali, med katerimi je tudi petnajst vrst netopirjev13, poleg izgube habitata ogrožata predvsem
svetlobno onesnaževanje, ki se širi s povečevanjem odsekov ulične razsvetljave v naseljih in zunaj
njih, ter neprimerna obnova objektov.
Avtohtone vrste ogrožajo tudi tujerodne rastlinske in živalske vrste, ki so se v zadnjih desetih letih
močno razširile. Na travniških in opuščenih površinah so najbolj razširjene orjaška (Solidago gigantea)
in kanadska zlata rozga (Solidago canadensis) ter enoletna suholetnica (Erigeron annuus), ob
vodotokih se pojavlja žlezava nedotika (Impatiens glandulifera), na njivskih površinah in obpotjih se
pogosto pojavlja pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia). Japonski dresnik (Filopia japonica)
raste ponekod. Neredko se zasajuje navadna pavlonija (Paulownia tomentosa), ponekod v okolici hiš
raste bambus (Bambuseae).
3.2.5 Varstveni status območja
Na območju KPG je v skladu s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot14 določenih 44
naravnih vrednot državnega pomena (v nadaljnjem besedilu: NV). Glede na zvrst gre za eno
geomorfološko, tri geološke, devet drevesnih, 21 zooloških, 17 botaničnih, 23 ekosistemskih in 11
hidroloških naravnih vrednot, pri čemer so nekatere uvrščene v več različnih zvrsti (priloga 1.2).
Površina vseh NV na območju KPG je 745 hektarjev. Prostorska razporeditev naravnih vrednot je
dostopna v Naravovarstvenem atlasu ZRSVN na povezavi www.naravovarstveni‐atlas.si.
Njihovo stanje redno spremljajo zaposleni v JZ KPG in ZRSVN (preglednica 2). Hidrološke naravne
vrednote ogrožajo odpadki, onesnaževanje voda, odstranjevanje obrežnega rastlinja, utrjevanje
brežin in širjenje tujerodnih rastlinskih vrst. Ekosistemske in botanične naravne vrednote, med
katerimi prevladujejo travniki, ogroža sprememba rabe. Na nekaterih območjih naravnih vrednot se
travniki zaraščajo in se nanje širijo tujerodne rastline, medtem ko je na drugih območjih raba
travnikov preveč intenzivna s prepogosto košnjo in gnojenjem. V gozdnih kompleksih je stanje
ohranjenosti dobro. Drevesne naravne vrednote zunaj gozdnih kompleksov pa so v zelo slabem ali
kritičnem stanju zaradi okuženosti s parazitskimi glivami ali napada tujerodnih škodljivcev.
Primerjava med letoma 2006 in 2019 kaže na izboljšanje stanja na 14 območjih naravnih vrednot, kar
je posledica izboljšanja stanja vodotokov zaradi prepovedi gnojenja na priobrežnih zemljiščih prvega
in drugega reda, zaradi omejitve uporabe gnojnice ter ureditve odvajanja komunalnih odpadnih
voda. V tem obdobju je JZ KPG je stanje petih naravnih vrednot sam izboljšal z izvajanjem
neposrednih varstvenih dejavnosti, kamor spada tudi naravovarstveno upravljanje zemljišč, saj JZ
KPG upravlja zemljišča na NV Pertoča – rastišče narcis, Bejčin breg, Motvarjevci 1 in Benkova šuma –
rastišče volčina na skupni površini 12 hektarjev. JZ KPG je izvedel tudi obnovitvene ukrepe na NV
Grad ‒ Kačova mlaka in tako izboljšal njeno stanje.

12

http://lutra.si/life‐aqualutra/
Presetnik, P. 2015. Stanje poznavanja netopirjev in njihovih habitatov v Krajinskem parku Goričko. Ljubljana: Center za
kartografijo favne in flore. Dostopno na: https://www.park‐
goricko.org/data/attachment/929f9640bc8269918a6209919a8e2cc25ec65bf6/1590993531150816_KPG_in_stanje_poznav
anja_netopirjev_1390.pdf
14
Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15
13
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Preglednica 2: Primerjava stanja naravnih vrednot med letoma 2006 in 2019 (vir: JZ KPG).
Stanje NV

Število NV v letu 2006

Število NV v letu 2019

ni podatka

2

0

dobro (ugodno) stanje

10

24

slabo (sprejemljivo) stanje

24

11

zelo slabo (neugodno) stanje

8

5

kritično (zelo neugodno) stanje

0

4

Območje je od leta 2003 zavarovano s statusom širšega zavarovanega območja narave – krajinski
park.
Ekološko pomembno območje (v nadaljnjem besedilu: EPO) Goričko obsega 469,61 km2 in vključuje
celotno območje KPG (priloga 1.3). Za ekološko pomembno območje Goričko je značilna velika
pestrost rastlinskih in živalskih vrst. Do zdaj je bilo zanesljivo zabeleženih 179 vrst ptic in več kot 90
vrst dnevnih metuljev15, kar priča o veliki pestrosti in ohranjenosti habitatov.
Na območju KPG sta dve posebni varstveni območji (območji Natura 2000), ki se v večjem delu
prekrivata (priloga 1.3, preglednica 3): Posebno ohranitveno območje (POO) Goričko (SI3000221) je
določeno v skladu z Direktivo o habitatih, Posebno območje varstva (POV) Goričko (SI5000009) pa je
določeno v skladu z Direktivo o pticah. V sosednjih državah se evropsko omrežje Natura 2000
nadaljuje z območjema Južnoštajersko gričevje (AT 2230000) v Avstriji in Őrség (HUON10001) na
Madžarskem. Tudi ti dve območji sta varovani po obeh direktivah.
Preglednica 3. Pregled posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000) v KPG.
Koda
območja

Ime
območja

Vrsta varovanega območja

Površina območja
[km2]

Delež območja
v KPG [%]

SI3000221

Goričko

posebno ohranitveno območje
(POO)

448, 22

96, 88

SI5000009

Goričko

posebno območje varstva (POV)

402,03

86,89

Na posebnem ohranitvenem območju (POO) so varstveni ukrepi usmerjeni v varstvo 24
kvalifikacijskih vrst živali, eno kvalifikacijsko vrsto rastline in sedem habitatnih tipov (v nadaljnjem
besedilu: HT). Na posebnem območju varstva (POV) so ukrepi usmerjeni v varstvo 14 kvalifikacijskih
vrst ptic. Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi s stanjem ohranjenosti so navedeni v prilogi 1.4.
Ohranitveno stanje večine vrst v celinski biogeografski regiji, v katero spada tudi Goričko, se slabša. V
slabem ohranitvenem stanju so predvsem vrste, vezane na kulturno krajino in travniški habitatni
tipi.16
Za doseganje cilja Evropske unije, to je zagotavljanje ugodne ohranjenosti evropsko pomembnih
rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, je Vlada RS sprejela Program upravljanja območij

15

Atlas dnevnih metuljev Goričko‐Őrség, Krajina v harmoniji: http://arhiv.park‐
goricko.info/sl/informacija8086.html?id_meta_type=52&id_jezik=0&id_language=0&id_informacija=633
16
Poročilo Slovenije po 17. členu direktive o habitatih za obdobje 2007‒2012
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Natura 2000 za obdobje 2015–202017 (v nadaljnjem besedilu: PUN). V PUN so podrobno opredeljeni
varstveni cilji in ukrepi na območjih Natura 2000, JZKPG je naveden kot edini odgovorni nosilec za
izvajanje ukrepov za doseganje 26 ciljev; skupaj z drugimi nosilci pa za doseganje dodatnih treh ciljev.
Vsi ti ukrepi PUN so smiselno vključeni v NUG in so v poglavju Cilji in ukrepi (poglavje 6.2) jasno
označeni. V PUN so v prilogi 6.4. določeni tudi prednostni projekti za doseganje ciljev tega programa,
ki se financirajo iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014‒2020. V
PUN sta za območje Natura 2000 Goričko načrtovana dva projekta: ureditev, obnovitev oziroma
vzpostavitev stoječih voda in potokov na Goričkem in vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in
metulje na Goričkem (z akronimom Gorička krajina). Projekt Gorička krajina je JZ KPG začel izvajati
decembra leta 2017 in je namenjen trem travniškim kvalifikacijskim habitatnim tipom in 10
kvalifikacijskim vrstam Nature 2000.
3.2.6 Krajinska pestrost območja
Krajinsko pestrost območja opredeljuje reliefno in geološko dokaj homogeno gričevje s slemeni,
mozaično rabo prostora in razloženo poselitvijo. Pestrost dopolnjujejo doline številnih manjših
potokov z značilno meandrirajočo strugo ter širše doline rek Ledave z Lukaj potokom ter Male in
Velike Krke. Naselja so se razvila v dveh oblikah: obcestne vasi v dolinah ali na njihovem robu ter
prevladujoča oblika razpršene gradnje zaselkov in posameznih kmetij, kar je značilnost nekdanje
stražne krajine18. Gradnja objektov je bila tradicionalno vezana na kmetije. Posebnost krajine so tudi
posamezni sakralni objekti, ki stojijo odmaknjeno od naselij, in številna pokopališča. V zadnjih dveh
desetletjih je značilna arhitektura zaradi vsestranske uporabe različnih materialov in oblik izgubila
svojo tradicionalno podobo, kar kvari krajinske značilnosti. K izgubi krajinske podobe območja
pripomoreta tudi urejanje okolice hiš in vrtov z zasaditvijo eksotičnih in tujerodnih rastlin ter
spreminjanje travnikov v okolici hiš v trate.
Glede na skupne značilnosti krajinskih prvin (relief, vode, rastje, primarna raba tal in poselitev)
delimo Goričko na tri enote: zahodno, vzhodno in osrednje Goričko (priloga 1.5). Glede na naravno
ohranjenost, pestrost, prostorski red, harmoničnost in simbolni pomen so bile vse tri enote uvrščene
v kakovostni razred 2‐319. To pomeni, da je raba na območju v skladu z naravnimi danostmi, da so
krajinske prvine pestre in izražajo prepoznaven prostorski red, da je krajinska podoba prijetna ter da
imajo krajinske prvine predvsem lokalni pomen. Za območje je značilnih šest krajinskih vzorcev
(priloga 1.6), med katerimi je najbolj razširjena drobno členjena kmetijska krajina. Za ta vzorec sta
značilni velika mozaičnost in pestrost različnih rab in s tem življenjskih prostorov, zato je ta vzorec
glavni nosilec biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti območja.
Naravovarstveno najbolj pomembne krajinske prvine na območju KPG so mejice, visokodebelni
travniški sadovnjaki ter suhi in mokri travniki. Zastopanost in razširjenost vseh teh prvin se manjša.
Vzrok je v poenostavljanju merila kulturne krajine zaradi povečevanja obdelovalnih njivskih površin.
Za ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinskih značilnosti so pomembne naslednje krajinske
17

Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015‒2020 (sklep Vlade RS z dne 9. aprila 2015)
Območje stražne krajine z razloženim vzorcem strateške poselitve z namenom obrambe Ogrske pred germanskimi vpadi.
Kmetje so pri tem imeli nalogo stražarjev meje.
19
Marušič, J. in Jančič, M., 1998. Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji: Krajine subpanonske regije. Ljubljana:
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, in Golobič, M. 2015. Opredelitev krajinske pestrosti in
krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. CRP V4‐1434. Ljubljana. UL/BF/KA_AQ KIS.
Dostopno na: http://www.krajinskapolitika.si/wp‐content/uploads/2018/10/3‐subpanonske.pdf
18
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prvine: mlake, posamični drevesni osamelci ter vodotoki in jarki z obvodno vegetacijo. Za ohranjanje
krajinske pestrosti so pomembne vse prej naštete krajinske prvine, ki tvorijo prepoznavno prostorsko
podobo (skladnost naravnih in ustvarjenih prvin, izrazit prostorski red, robovi, vedute in prostorske
dominante). Za doseganje ciljev v KPG je pomembno ohranjati predvsem razmerja med rabami in
krajinske vzorce s parcelacijo, ki je prilagojena naravnim danostim rabe tal.
3.2.7 Kulturna dediščina območja
Na območju KPG so številni in po tipu raznovrstni kulturni spomeniki in kulturna dediščina. Leta 2020
je bilo na območju KPG v RKD vpisanih 260 enot kulturne dediščine[1], 20 od njih z vplivnimi območji.
Od tega je ena grad Grad, kulturni spomenik državnega pomena.
Status spomenika lokalnega pomena ima 144 enot, 101 enota ima status kulturne dediščine, 11 enot
je arheološko najdišče, štiri enote so predlagane za uvrstitev med kulturno dediščino (dediščina
priporočilno, https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm#VIaaa). Spomenike in kulturno
dediščino varuje Zakon o varstvu kulturne dediščine[2] (v nadaljnjem besedilu: ZVKD‐1). Vse enote so
vpisane v RKD pri MK. Po tipu lahko kulturno dediščino na območju KPG razvrstimo na: 51 enot
arheološke dediščine, 128 enot profane stavbne dediščine, 61 enot sakralne dediščine, pet enot
sakralno profane stavbne dediščine, devet enot memorialne dediščine, eno enoto vrtno‐arhitekturne
dediščine, štiri enote naselbinske dediščine in eno enoto druge dediščine.
Kulturna dediščina je vrednota v vseh svojih pojavnih oblikah, je pomemben in nedeljiv del lokalne,
regionalne in nacionalne identitete ter temelj sodobne ustvarjalnosti. Dejavnosti, usmerjene v
ohranjanje dediščine, pripomorejo h kakovostnejšemu bivalnemu okolju, boljšim možnostim
zaposlovanja in življenja posameznikov v bolj povezani skupnosti, večjemu razumevanju med
kulturami in bolj uravnoteženemu odnosu do prostora in okolja.
Varstvo dediščine je neločljivo povezano z varstvom okolja in ohranjanjem narave. Kvalifikacijske
vrste v okviru Nature 2000 in zavarovane vrste netopirjev si pogosto najdejo zatočišče ali celo kotišče
v objektih kulturne dediščine, in sicer najpogosteje v cerkvah, starih hišah in šolah ter mlinih.
Poznavanje prisotnosti netopirjev v objektih kulturne dediščine je zadovoljivo.20
3.2.8 Družbenogospodarske značilnosti območja
Po podatkih popisa prebivalstva21 je leta 2018 na območju naselij, ki v celoti ali deloma ležijo v KPG,
živelo približno 17.500 prebivalcev. V vseh parkovnih občinah se je število prebivalcev v primerjavi z
letom 1991 zmanjšalo (priloga 1.8). Upad števila prebivalcev v obdobju od leta 1991 do 2016 je bil
največji v občinah Šalovci (33,1 %) in Gornji Petrovci (25,0 %), v vseh občinah na območju KPG je bil
upad števila prebivalcev najizrazitejši od leta 1991 do 2002.
[1]

Ministrstvo za kulturo RS. Register nepremične kulturne dediščine (RKD). Dostopno na: www.rkd.situla.org, oktober 2020
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16)
20
Presetnik, P. 2015. Stanje poznavanja netopirjev in njihovih habitatov v Krajinskem parku Goričko. Ljubljana: Center za
kartografijo favne in flore. Dostopno na: ww.park‐goricko.org.
Presetnik, P., 2018. Poročilo o pregledu možnih zatočišč navadnega in dolgokrilega netopirja. Naloga »Spremljanje
učinkovitosti ukrepov in popis izbranih kulturnih spomenikov za netopirje na območju Natura 2000 Goričko«. Center za
kartografijo favne in flore. Dostopno na: http://arhiv.park‐
goricko.info/dokumenti/52/2/2018/Pregled_stavbKPG_2018_2184.pdf
21
SURS, Popis prebivalcev 2002 in stanje 31. decembra 2016
[2]
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Naravni prirast je bil leta 2014 negativen v vseh občinah na območju parka. Med prebivalstvom je več
žensk kot moških, delno zaradi daljše življenjske dobe žensk. V ospredje vse bolj prihajajo posledice
staranja prebivalstva, ki so trenutno opazne predvsem na vzhodnem delu območja in se odražajo
predvsem v opuščanju rabe kmetijskih površin. K visoki povprečni starosti pripomore odseljevanje
mladih v mesta in tujino, saj primanjkuje zaposlitev v domačem okolju. Upadanje števila prebivalcev
zmanjšuje tudi prihodke občin iz državnega proračuna, s čimer se slabša sposobnost lokalnih
skupnosti za sofinanciranje mednarodnih projektov in izboljševanje osnovnega življenjskega
standarda prebivalcev.
Slabši življenjski standard v primerjavi s slovenskim povprečjem je viden tudi v primerjavi višine
mesečne plače zaposlenih z območja KPG s povprečno slovensko plačo, saj je bila v letu 2015 za 14,7
% nižja od slovenskega povprečja22. Za območje KPG je značilna nizka raven izobrazbe, še zlasti na
kmetijah. Iz popisa kmetijstva leta 2010 je razvidno, da ima 43 % gospodarjev osnovnošolsko
izobrazbo. Na družinskih kmetijah Slovenije, Pomurja in KPG je bila v letu 2000 več kot polovica
gospodarjev, starejših od 54 let, delež gospodarjev, mlajših od 45 let, je bil na območju KPG za 3 %
manjši od državnega povprečja (18 %). Po novejših virih se je starostna struktura gospodarjev po letu
2000 še nekoliko poslabšala.23

22

SURS. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/, 21. november 2016
KGZS – Kmetijsko‐gozdarski zavod Murska Sobota, 2007. Strokovna analiza stanja kmetijstva na območju Krajinskega
parka Goričko.

23
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3.2.9 Glavne dejavnosti in rabe na območju
Kmetijstvo je osnovna gospodarska dejavnost na območju, ki ohranja biotsko raznovrstnost in
krajinsko pestrost območja. Leta 2002 je bilo v občinah 10.975 delovno aktivnih prebivalcev, od teh je
bilo 1.751 samozaposlenih v kmetijstvu (15,9 %).24 Kmetijska zemljišča je v letu 2010 obdelovalo
3.652 kmetij na 22.320 hektarjih, pri čemer so upoštevane vse kmetije v občinah na celotnem
območju parka. 1.160 kmetovalcev (31,8 %) se je ukvarjalo izključno s pridelavo poljščin, 879 kmetij
(24,1 %) z mešano rastlinsko pridelavo in živinorejo, 643 kmetij (17,6 %) z mešano rastlinsko
pridelavo, 369 kmetij (10,1 %) je bilo specializiranih rejcev pašne živine in 294 kmetij (8,1 %) je bilo
specializiranih gojiteljev trajnih nasadov. Druge kategorije so bile zastopane v manjšem številu.
Visokodebelne sadovnjake je imelo 76,1 % kmetij.25
Značilna je velika razdrobljenost kmetijskih posestev. Povprečna površina kmetijskih zemljišč v
uporabi na kmetijo je bila v letu 2010 6,3 hektarja. Največ, 1368 kmetij je uporabljalo od dva do pet
hektarjev kmetijskih zemljišč. Tem sledi 1047 kmetij, ki so uporabljale od nič do dva hektarja, in 744
kmetij s 5–10 hektarji kmetijskih zemljišč v uporabi. Samo 493 kmetij je imelo na voljo posest, večjo
od 10 hektarjev zemljišč. Zaradi slabe konkurenčnosti samooskrbnega ekstenzivnega kmetijstva na
majhnih kmetijah in novih načinov obdelovanja tal na velikih kmetijskih posestvih potekata tako
opuščanje kmetovanja kot oblikovanje novih večjih posestev.
Kmetijske površine obsegajo skupno 51,1 % površine KPG, med njimi po uporabi prevladujejo njive in
vrtovi (29,1 %). Delež njiv je drugje po Sloveniji več kot za pol manjši od deleža na območju KPG, kar
kaže na primernost območja za poljedelstvo. Trajni travniki in pašniki na območju KPG obsegajo 12,6
% kmetijskih površin. Travniki na Goričkem so leta 2010 obsegali 49,5 % vseh trajnih travnikov in
pašnikov na območju Pomurja, kar kaže, da je KPG eno od ključnih območij ohranjanja biotske
raznovrstnosti na severovzhodnem delu države. Naravovarstveni pomen imajo travniški sadovnjaki
(2,1 %). Enak odstotek kot travniški sadovnjaki obsegajo kmetijska zemljišča v zaraščanju. Mejice,
manjše skupine grmičevja in dreves, obsegajo 2,9 % vseh površin na območju KPG.
Kmetijska dejavnost je ob primerni intenziteti rabe ključna za varstvo 16 kvalifikacijskih vrst Nature
2000 območja Goričko in za ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti. Za varstvo
strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (Phengaris nausithous) je ključno
ohranjanje travnikov z zdravilno strašnico, medtem ko je za varstvo travniškega postavneža
(Euphydryas aurinia) ključno ohranjanje ekstenzivnih mokrotnih travnikov, ki za varstvo gnezd
gosenic niso nujno košeni vsako leto. Ohranjanje mejic in posamičnih dreves v kmetijski krajini je
ključno za nekatere kvalifikacijske vrste ptic, kot je rjavi srakoper (Lanius collurio), kvalifikacijske vrste
netopirjev in velikega pupka (Triturus carnifex). Ohranjanje tradicionalnih posevkov, na primer
pšenice in rži, ob zmerno intenzivni rabi je pomembno za varstvo prepelice in hribskega škrjanca.
Ohranjanje mokrotnih travnikov z vrbami je ključno za puščavnika (Osmoderma eremita) in bičjo
trstnico (Acrocephalus schoenobaenus). Na slabšanje ohranitvenega stanja vseh na kmetijsko krajino
vezanih vrst vplivajo predvsem prekomerno intenziviranje rabe na vseh vrstah kmetijskih površin in
povečevanje ali združevanje njivskih površin v več hektarske njive kot tudi opuščanje kmetijske rabe
24

Statistični urad RS. Podatkovni portal SI‐STAT‐ Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. Dostopno na:
www.pxweb.stat.si/pxweb/Database/Popis2002/Popis2002.asp
25
Statistični urad RS. Podatkovni portal SI‐STAT‐Popis kmetijskih gospodarstev 2010. Dostopno na:
www.pxweb.stat.si/pxweb/Database/Kmetijstvo_2010/Kmetijstvo_2010.asp
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zemljišč in posledično njihovo zaraščanje. Intenziviranje kmetijske dejavnosti na večjih sklenjenih
površinah in gradnja večjih kmetijskih obratov v dolinah potokov ter opuščanje rabe tal na pobočjih
vplivajo na krajinsko pestrost. Ta se ponekod odraža v poenostavljenih krajinskih vzorcih z manj
členjeno krajino ali z zaraščanjem z grmovjem in drevjem.
Na območju KPG lahko lastniki ali zakupniki zemljišč uveljavljajo plačila iz naslova KOPOP iz Programa
razvoja podeželja 2014‒2020 za ohranjanje narave ‒ operaciji Traviščni habitati metuljev (MET) in
Posebni traviščni habitati (HAB), ter krajine – operacija Visokodebelni travniški sadovnjaki
(KRA_VTSA). Po podatkih AKTRP je bilo prejemnikov plačil za naravovarstveni operaciji v shemi
KOPOP več kot v obdobju kmetijsko‐okoljskih plačil med letoma 2007 in 2013. Obe operaciji sta bili
leta 2018 vpisani na 528,3 hektarja kmetijskih površin (priloga 1.9).
Gozdarstvo je v KPG vzporedna, a v primerjavi s kmetijstvom manj pomembna gospodarska
dejavnost. Glede na preostali del Slovenije gozd v povprečju slabše uspeva zaradi manj ugodnih
razmer (malo padavin, kisla prst, plitva tla). K temu je v preteklosti pripomogel tudi človek s
tradicionalnim steljarjenjem, izsekavanjem in spreminjanjem naravne drevesne sestave. Po zadnjih
podatkih gozd pokriva 44 % površine in se širi. Povprečna lesna zaloga v goričkih gozdovih je 262
m3/ha in je pod slovenskim povprečjem (277 m3/ha). Med drevesnimi vrstami je najpogostejši rdeči
bor (Pinus sylvestris), sledita mu bukev (Fagus sylvatica) in hrast (Quercus petraea), manj je
navadnega gabra (Carpinus betulus) in drugih listavcev. Po lastnini prevladujejo zasebni gozdovi, ki jih
je več kot 75 %. Zaradi povprečne gozdne posesti, ki je manjša od enega hektarja, ter zaradi velikega
števila drobnih parcel je gospodarska izkoriščenost zasebnih gozdov v zadnjih desetletjih slabša.
Boljše je gospodarjenje v državnih gozdovih, ki jih od junija 2016 naprej upravlja državno podjetje
SiDG.26 Posebnost vzhodnega Goričkega so urbarialne skupnosti, ki gospodarijo z gozdom v skupni
lasti.
ZGS v okviru javne gozdarske službe na območju KPG ne glede na lastništvo spremlja stanje in razvoj
gozdov v enem GGO in šestih GGE, od katerih ima vsaka izdelan GGN (preglednica 4) za usmerjanje
gospodarjenja z gozdom in določanje možnega poseka. 27 PUN določa, da se varstveni cilji za varstvo
kvalifikacijskih gozdnih vrst in habitatnih tipov Nature 2000 vključijo v načrte upravljanja GGO in GGE
z načrtovanjem sektorskih ukrepov.28
Preglednica 4. GGN po GGE na območju KPG (vir: ZGS, oktober 2020).
GGE
Zahodno Goričko
Goričko I
Goričko II
Vzhodno Goričko
Goričko obrobje
Ravensko

Slovenski državi gozdovi d. o. o.
ZGS, OE Murska Sobota, oktober 2016
28
PUN 2014–2020
26

27

Velikost GGE (ha)
13.277
8.744
10.846
10.166
2.863
364

Obdobje veljavnosti GGN
2011‒2020
2018‒2027
2019‒2028
2015‒2024
2013‒2022
2017‒2026
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Za območje Natura 2000 Goričko so kvalifikacijski trije gozdni habitatni tipi (slika 7): HT 91L0 ‒ ilirski
hrastovo‐belogabrovi gozdovi (Erythronio‐Carpinion), HT 9110 ‒ bukovi gozdovi (Luzulo‐Fagetum) in
HT 91E0 ‒ obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (Alno‐Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*
(*prednostni habitatni tip, za ohranjanje katerega je potrebna posebna skrb). Gospodarjenje z
gozdovi vpliva na gozdne habitatne tipe, predvsem pa na 10 kvalifikacijskih vrst Nature 2000 in druge
zavarovane vrste rastlin in živali, za katere je gozd življenjski prostor. Črna štorklja (Ciconia nigra)
gnezdi v krošnji starejših dreves rdečega bora ali hrasta gradna na jugozahodnem in jugovzhodnem
delu KPG ter se prehranjuje ob gozdnih potokih. Tudi sršenar (Pernis apivorus) in
belorepec (Haliaeetus albicilla) gnezdita v gozdu na starejših in bolj razvejanih drevesih. Za vse tri
vrste je gozdarjenje v bližini gnezd moteče in lahko privede do opustitve gnezdenja. V debelejših
bukovih drevesih gnezdi črna žolna (Dryocopus martius). V duplih in za skorjo starejših dreves lahko
čez poletje domujejo širokouhi netopir (Barbastella barbastellus), dolgokrili netopir (Miniopterus
schreibersii), navadni netopir (Myotis myotis) in veliki navadni netopir (Myotis bechsteinii). Vse
naštete vrste se prehranjujejo z žuželkami, predvsem metulji in hrošči, na gozdnih robovih in v
mejicah odprte kulturne krajine. V lužah in kolesnicah gozdnih vlak živi in se razmnožuje hribski
urh (Bombina variegata). Z zasipavanjem kolesnic z gradbenim materialom se življenjski prostor
urhov manjša. Metulj črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) živi in se prehranjuje na
gozdnem robu z zelnatim in grmiščnim slojem rastlin, zato je za njegovo varstvo pomembno
ohranjanje raznovrstnega gozdnega roba. Hrošč rogač (Lucanus cervus) je vrsta, ki je vezana na
starejše listnate in mešane gozdove. Samice rogačev ležejo jajčeca v trohneči les hrasta, lahko tudi
bresta, kostanja, jesena in drugih listavcev, zato je pomembno puščanje sušic omenjenih drevesnih
vrst. V starejših gozdnih sestojih pod skorjo stoječih ali ležečih dreves, predvsem mehkih listavcev,
živi škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus). V vlažnih nižinskih gozdovih ob potokih živi močvirski
krešič (Carabus variolosus), ki se prav tako razmnožuje in živi pod skorjo živih in odmrlih dreves.
Gozdarstvo in upravljanje gozdov sta povezana z ohranjanjem šestih naravnih vrednot na območju
KPG: Ledavskega jezera, Bukovniškega jezera, Košeri bukve v Ivanjševcih, gozda Motvarjevci, gozda
Zgornje Kobilje in rdečega bora ‒ Zlata jama. V KPG sta tudi dva gozdna rezervata: Motvarjevci (št.
1303) in Zgornje Kobilje (št. 1302).29
Nabiranje gozdnih dobrin, zlasti gob in pravega kostanja, je na Goričkem tradicionalno. Gobe v
zadnjih letih poleg domačinov množično nabirajo tudi obiskovalci iz drugih delov Slovenije.
Jugovzhodni KPG zato v zadnjih letih nabiralce gob z ozaveščevalnimi akcijami opozarja na dosledno
upoštevanje zakonsko predpisanih količin in režim parkiranja v naravnem okolju znotraj dovoljenega
petmetrskega pasu ob cestah. Včasih so nabiralci nabirali tudi hrastove šiške in sekali brin, ki je skoraj
izginil. V manjši meri nabirajo še borovnice (Vaccinium myrtillus), v zadnjem času je opazno nabiranje
zdravilnih zelišč, med drugim tudi zavarovanih in ogroženih vrst, kot sta kijasti lisičjak (Lycopodium
clavatum) in sploščeni dvorednik (Diphasium complanatum).
Upravljanje voda je v pristojnosti DRSV, ki upravlja celinske vode na območju KPG. Vodno
gospodarstvo je v 70. letih z velikimi investicijami sledilo zahtevam kmetijstva pri urejanju vodotokov
in odvodnjavanju na eni strani ter zaustavljanju vode v zbiralnikih, namenjenih namakanju, na drugi
strani. S temi posegi sta se precej poslabšala ekološko stanje voda in posledično tudi kakovost voda.
29

Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in
39/15)
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Upravljanje voda poteka v skladu z Načrtom upravljanja voda na vodnem območju Donave za
obdobje 2016–2021 NUV II in Programom ukrepov upravljanja voda30, v okviru katerega DRSV
vzdržuje vodno infrastrukturo ter izvaja ukrepe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč, kot sta
zagotavljanje pretočnosti vodnih zemljišč in varstvo zaradi plavja in odpadkov. V okviru rednih
vzdrževalnih del DRSV izvaja tudi ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje ITV, s prilagoditvijo rednih
vzdrževalnih del v letnih programih dela in izvedbo v skladu s smernicami ZRSVN ta ne poslabšujejo
stanja za kvalifikacijske vrste Nature 2000 (DRSV, dopis z dne 29. maja 2019, arhiv JZ KPG).
Oskrba s pitno vodo je od leta 2016 urejena z enotnim vodooskrbnim sistemom (tako imenovani
Pomurski vodovod), kar povzroča opuščanje lokalnih virov pitne vode in požarnih mlak. Vodonosniki,
ki so še vedno v uporabi, so ponekod nezavarovani pred onesnaženjem, zato je predvsem v
preteklosti prihajalo do prekomerne vsebnosti železa, mangana, fitofarmacevtskih sredstev in
bakterij v vodi.31 Vodovarstveno območje so določeni na občinski ravni na zajetju Hodoš, dveh
zajetjih pri Gradu, na Dolnjih Slavečih ter v Kruplivniku ‐ Vadarcih. Na zahodnem delu KPG so z
vodovarstvenimi območji zavarovana zajetja na območju Strehovcev in Filovcev, v Dobrovniku in na
Kobilju.32 Ponekod se prebivalci še vedno oskrbujejo iz lastnih in manjših skupinskih vodnih zajetij, ki
nimajo določenih vodovarstvenih območij.
Na območju KPG je bilo v preteklih letih zgrajenih nekaj manjših čistilnih naprav v občinah Rogašovci,
Šalovci, Grad in Cankova, vendar njihovo delovanje ni vedno zadovoljivo.
Upravljanje voda in obrežnih pasov je pomembno za varstvo desetih kvalifikacijskih vrst Nature 2000
in več zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. Predvsem ohranjanje minimalne ekološke ravni
vodostaja je ključno za vrsti, kot sta pezdirk (Rhodeus amarus) in potočni škržek (Unio crassus).
Spreminjanje in posegi v strugo in brežine potokov in rek ter odvzemanje materiala z dna strug imajo
negativne posledice za vrste, kot sta vodomec (Alcedo atthis) in veliki studenčar (Cordulegaster
heros), ki potrebujeta naravno ohranjene vodotoke. Vodomec (Alcedo atthis) gnezdi v peščenih
brežinah, zato je nujno ohranjanje naravne dinamike vodotokov. Veliki studenčar odlaga svoja jajčeca
v peščeni substrat potoka, zato pretirano odvzemanje materiala in posegi v strugo uničijo habitat
tega kačjega pastirja. Upravljanje voda se tiče tudi varstva dveh kvalifikacijskih habitatnih tipov
Nature 2000 – obrečnega vrbovja, jelševja in jesenovja – ter oligotrofnih do mezotrofnih stoječih
voda z amfibijskimi združbami razredov Litorelletea uniflorae in/ali Isoëto‐Nanojuncetea, saj med
ukrepe za njuno varstvo spada tudi ohranjanje ustreznega vodostaja in zarasti ob vodotokih.
Ribištvo ni pomembna gospodarska panoga v KPG, temveč se izvaja kot ljubiteljska dejavnost.
Ribolov je omejen pretežno na vodne zadrževalnike, ki so umetnega nastanka in so bili zgrajeni za
potrebe varovanja naselij in kmetijskih površin pred poplavami ter za namakanje zemljišč. Vsi
zadrževalniki so se razvili v vodna življenjska okolja in imajo status naravne vrednote (Ledavsko,
Hodoško, Križevsko in Bukovniško jezero). Zaradi obrežne vegetacije na Ledavskem jezeru, ki je
največje športno ribolovno vodno telo na območju KPG, obstaja v njem kakovostna naravna drst
ciprinidnih in drugih vrst rib. Koncesijo za izvajanje ribiškega upravljanja na območju KPG izvajata
30

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/nuv_II/program_ukrepov_upravljanja_voda.p

df
31
32

Arhiv Nafta Geoterm d. o. o., Lendava, in arhiv Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota
Atlas okolja. Dostopno na: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Ribiška družina Murska Sobota in Ribiška družina Lendava. V športno ribolovnih vodah je dovoljeno
loviti ščuko (Esox lucius), smuča (Sander lucioperca), amurja (Ctenopharyngodon spp.), zeleniko
(Alburnus alburnus), ploščiča (Abramis brama), klena (Squalius cephalus), krapa (Cyprinus carpio),
rdečeoko (Rutilus rutilus) in somiča (Ameiurus spp.).33
Temeljne usmeritve upravljanja divjadi na območju KPG so opredeljene v Lovsko upravljavskem
načrtu za VIII. Pomursko lovsko upravljavsko območje za obdobje 2011–202034 in v letnih Lovsko
upravljavskih načrtih za Pomursko LUO. Vse načrte pripravlja ZGS. Po Zakonu o divjadi in lovstvu35
ima do nadaljnjega koncesijo za upravljanje lovišč v KPG 14 lovskih družin, ki upravljajo lovne vrste (v
letu 2018 predviden odstrel 15 lovnih vrst).
Življenjski prostor za divjad se slabša z intenziteto kmetijstva (na primer premena travnikov v njive,
izsekavanje mejic, zaraščanje kmetijskih površin) in predvsem pomanjkanjem primernih travniških
površin. Z zaraščanjem površin predvsem na vzhodnem delu KPG in posledičnim povečevanjem
gozdnih površin se je na eni strani povečal habitat velike parkljaste divjadi, na drugi strani se je hkrati
zmanjšala prehranska osnova za divjad, s čimer se je povečal pritisk na obdelovalne površine
(predvsem njive s koruzo, krompirjem, bučami in preostale travniške površine), kar ima za posledico
izplačilo odškodnin in v skrajnem primeru opuščanje kmetijske rabe. Delež takšnih površin se
povečuje z oddaljenostjo od naselij in je večji v vzhodnem delu območja. Skupni obseg izplačanih
odškodnin za nastalo škodo po divjadi je bil od leta 2010 najvišji leta 2014, temu sledi leto 2017
(priloga 1.10). Največ odškodnin za škodo po divjadi je bilo izplačanih na območju Lovišča s posebnim
namenom, LPN Kompas Peskovci. Prevladujejo odškodnine za škode po jelenjadi in divjem prašiču
kot posledica migracije divjadi z obmejnega območja Madžarske.
Mineralne surovine se izkoriščajo na območju kamnoloma v Sotini, kjer se izkoriščajo klorit‐
amfibolitski skrilavci, amfiboliti in kremenčevo‐sericitni filiti kobanske metamorfne serije rifej‐
kambrijske starosti (Cm). Nosilec rudarske pravice je podjetje Pomgrad d. o. o., ki namerava izkoristiti
960.000 m3 tehničnega kamna v raščenem stanju.36 Območje obstoječega in razširjenega kamnoloma
ima status naravne vrednote državnega pomena37 – geomorfološka dediščina (EŠ 7531), a je z
odlomom in odvozom kamna že močno spremila svojo obliko. Poleti leta 2019 je bilo na vrhu
območja odkrito gradišče ovalne oblike z obrambnim okopom v velikosti približno 180 x 72 metra. Ob
širitvi kamnoloma je gradišče poškodovano na jugozahodnem delu. Najdeni odlomki lončenine in
kamnitega orodja so zgodnje eneolitski in srednje‐ ali poznobronastodobni. Območje gradišča je
vpisano v register kulturne dediščine kot arheološko najdišče pod EŠD: 30655. V kamnolomu gnezdi
par velike uharice (Bubo bubo). V Večeslavcih v manjšem peskokopu v bližini stanovanjske hiše
gnezdita vsaj dva para čebelarjev (Merops apiaster). Lastniki so s tem seznanjeni in svoje dejavnosti
prilagajajo gnezdenju te zavarovane vrste. Na območju občine Grad sta dva opuščena kamnoloma, ki
sta nahajališči piroklastitov vulkanskega izvora. Večji opuščeni kamnolom je naravna vrednota
državnega pomena (EŠ 7338), ki ga je Občina Grad uredila za obiskovalce doživljajskega parka

33

Ribiško gojitveni načrti RD M. Sobota in RD Lendava
Lovsko upravljavski načrt za VIII. Pomursko lovsko upravljavsko območje za obdobje 2011–2020
35
Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON‐C)
36
Ur. list RS, št. 60/2018
37
ZON predvideva plačilo povračila za rabo NV, ki ga podrobneje opredeli vlada. Zdaj nosilci rudarske pravice plačujejo
državi koncesnino po Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14)
34
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Vulkanija. Na območju Kuštanovcev deluje peskokop silikatnih peskov za potrebe podjetja Kema d. o.
o. Z odvzemanjem peska se spreminja geomorfologija površja. Peskokop nima naravovarstvenega
statusa, čeprav v odlomljenih peščenih stenah občasno gnezdi čebelar. Na razgaljenih tleh s sukcesijo
nastaja pester suh travnik in v kotanji s padavinsko vodo se je oblikovala stoječa voda ‒ mlaka. Na
območju KPG je veliko opuščenih in tudi občasno delujočih peskokopov za lokalne potrebe brez
ustreznih dovoljenj in sanacijskih načrtov, v njih pa se občasno nedovoljeno odlagajo in sežigajo
odpadki.
Tradicionalne domače obrti, kot so lončarstvo, slamokrovstvo in kovaštvo, se na območju KPG
izvajajo v manjših obratih, kjer mojstri domače obrti ohranjajo tradicijo in zgledno vplivajo na mlajše
rodove. Slamokrovstvo je v manjšem obsegu vezano na krajinsko pestrost s pridelavo visokorasle rži
na njivah slamokrovca ter v posamičnih s slamo kritih hišah, ki so bodisi objekti kulturne dediščine
bodisi novogradnje, namenjene bivanju ali občasnim nastanitvam.
Industrijska proizvodnja se izvaja v manjših obratih predvsem v vaških središčih. V zadnjem času se
razvija predelava živil, kot so peka kruha in slaščic ter predelava sadja in zelenjave. K razvoju
predelave mleka je pripomogel tudi JZ KPG v okviru projekta Krajina v harmoniji z vzpostavitvijo prve
kmečke sirarne na Goričkem. Leta 2018 so mleko v mlečne izdelke predelovale dve kmetiji in dve
gospodarski družbi. S predelavo pridelkov se ukvarjata tudi dve socialni podjetji – eko‐socialna
kmetija Korenika v Šalovcih in Kocljevina v Prosenjakovcih. Medtem ko naštete dejavnosti potekajo v
obstoječih manjših stavbah, ki v krajini ne izstopajo vidno, je na območju KPG tudi nekaj objektov
večjih delavnic. Ti objekti v značilne vzorce poselitve z majhnimi kmetijami vnašajo prvine, značilne za
večja urbana središča, in tako spreminjajo podeželje.
Energetska dejavnost je omejena na manjše obrate. Območje ima velike zmogljivosti za izkoriščanje
sončne energije, vendar s primerno umestitvijo v prostor. Prevladuje nameščanje solarnih panelnih
plošč na strešne konstrukcije objektov na travniških površinah in v manjši meri na stavbe. Na
območju KPG so tri bioplinarne, ki za pridobivanje bioplina uporabljajo poljščine, pretežno koruzo z
njivskih površin, piščančji gnoj in prašičjo gnojevko. Največ površin temu namenja skupina Panvita z
bioplinarno Motvarjevci, ki sicer obdeluje 700 hektarjev zemljišč na območju KPG. Pridobivanje
energije iz obnovljivih virov tako ne spreminja samo vidnih značilnosti stavbne strukture naselij
(bioplinarne, fotovoltaika in drugo), temveč spreminja tudi rabo tal s pridelavo poljščin, kot so
koruza, sirek, nasadi pavlovnije, miskantusa in drugega, ki rastejo na nekdanjih mokrotnih travnikih.
Podjetništvo je uspešno v storitvenih dejavnostih, trgovini in prometu. Storitvene dejavnosti in
zdravstvena oskrba so pretežno umeščene v občinskih središčih. V letu 2016 je upadlo število poštnih
uradov, bančnih izpostav pa ni več. Na območju je pet bencinskih servisov, večina na južnem obrobju
KPG. Oskrbo prebivalstva zunaj občinskih središč delno zapolnjujejo potujoče trgovine. Oskrba s
telekomunikacijskim omrežjem stacionarne in mobilne telefonije je zadovoljiva s 17 baznimi
postajami38, izboljšuje se tudi povezanost z optičnim kablom. Javni promet se slabša zaradi
zmanjševanja števila potnikov in večanja števila osebnih avtomobilov. Pomanjkanje javnega prevoza
najbolj občutijo mladi in starejši prebivalci.

38

ARSO. Atlas okolja. Dostopno na: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, 27. oktober
2016
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Turistična dejavnost se razvija kot vzporedna dejavnost primarnih in storitvenih dejavnosti.
Dostopnost območja za turiste je zaradi razvejane mreže prometnic in železniške proge Koper‒
Murska Sobota‒Budimpešta zadovoljiva. Povečevanje števila obiskovalcev spodbuja lastnike
nepremičnin in kmetij k urejanju nočitvenih zmogljivosti, ki so že presegle ponudbo 360 postelj39 v
zasebnem sektorju. Zmogljivosti so razpršene po celotnem KPG. Ponudbo za nastanitev dopolnjujejo
gostinci z več kot 130 obrati. Med najbolj obiskanimi so grad Grad, Bukovniško jezero s pustolovskim
parkom, rotunda v Selu, cerkev v Bogojini in doživljajski park Vulkanija. Med obiskovalci so zelo
priljubljene izletniške in turistične kmetije. Obisk se povečuje tudi na označenih učnih in pohodniških
poteh v skupni dolžini več kot 320 kilometrov. Čez območje potekajo tudi daljše označene
pohodniške poti: Pomurska planinska pot, Evropska pešpot E7, Martinova in Jakobova pešpot.
Čezmerne negativne posledice zaradi turizma za zdaj niso bile zaznane. Lokalno se negativni vplivi
odražajo v odvrženih odpadkih.
V turistično ponudbo so dejavno vključena lokalna kulturna in turistična društva ter občinski javni
zavodi z organizacijo številnih prireditev, ki ohranjajo ljudske običaje, in športno rekreativnih
prireditev s področij pohodništva, teka, kolesarjenja in motokrosa. Urejena je steza za motokros v
Mačkovcih. Goričko je priljubljeno med kolesarji zaradi razgibanega reliefa in dobre cestne mreže z
maloštevilnim prometom in označenimi kolesarskimi potmi. Urejeno je eno vojaško/policijsko
strelišče, športnih in lovskih strelišč pa je več.
Izobraževalne ustanove na območju KPG predstavlja 12 osnovnih šol, od katerih sta dve dvojezični
(DOŠ Prosenjakovci in DOŠ Dobrovnik). Najmlajši otroci obiskujejo vrtce v 15 enotah, ki so v večini
primerov ob šolah. V šolskem letu 2016/2017 je bilo v vrtce vpisanih 616 otrok in v osnovne šole
1.719 otrok, skupaj 2.334 otrok.40 Srednjih, višjih in visokih šol ter univerz v KPG ni.
Socialna oskrba starejših se izvaja v treh domovih za starejše ali kot oskrba na domu.

39
40

Arhiv JZ KPG
ZRSŠ, OE Murska Sobota, 28. oktober 2016
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4. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE OD USTANOVITVE DO LETA 2019
4.1. Javni zavod Krajinski park Goričko
JZ KPG je bil ustanovljen 8. januarja 2004. Naloge, ki jih opravlja v okviru javne službe, so opredeljene
v uredbi in sklepu. Intenzivnejše delovanje JZ KPG se je začelo 1. maja 2005, 12. novembra 2005 so
bile s sklepom ministra določene začasne smernice. JZ KPG deluje na podlagi letnih programov dela,
ki jih sprejme svet zavoda in jih potrjuje MOP.
Glavne naloge JZ KPG so stalno spremljanje in analiziranje stanja naravnih vrednot, biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti, izvajanje varstvenih režimov, naravovarstvenih nalog in
razvojnih usmeritev, skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot v KPG,
sodelovanje pri mednarodnih projektih, skrb za predstavitev KPG in ozaveščanje javnosti o pomenu
KPG, zagotavljanje dostopa do informacij in vodenje središča za obiskovalce KPG, sodelovanje z
lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena varstva in razvoja KPG, označevanje in vzdrževanje poti
in označb v parku ter druge parkovne infrastrukture, izvajanje neposrednega nadzora v KPG in
upravljanje baz podatkov.
Sodelovanje z osnovnimi šolami poteka od leta 2005. Občasno sodelovanje s predavanji in
naravoslovnimi dnevi ter delavnicami je bilo nadgrajeno s postopnim uvajanjem stalnih periodičnih
aktivnosti za tri različne starostne stopnje učencev, kar omogoča sodelovanje istih otrok skozi vsa leta
obveznega šolanja. Aktivnosti za osnovnošolce so od leta 2013 razdeljene v dve skupini: a. razpisana
tekmovanja in natečaji ter b. naravoslovni dnevi in predavanja. V šolskem letu 2013/14 je bilo
razpisano prvo tekmovanje v znanju (Kviz o naravi in človeku) in leto zatem Mednarodni natečaj za
ustvarjanje v sodelovanju z NP Raab in NP Őrség. Pri vseh dejavnostih redno sodeluje vsaj osem
osnovnih šol v KPG s skupno vsaj 250 vključenimi učenci na leto. Naravoslovne dneve in predavanja
za učence in dijake zaposleni v JZ KPG izvajajo od leta 2006. Redno sodelovanje poteka z vsaj šestimi
šolami in vključenimi 200 učenci letno ter obsega naravoslovne dneve in predavanja na podlagi
dogovorov med zaposlenimi v JZ KPG in učitelji.
JZ KPG v okviru razvojnih nalog organizira prireditve, na katerih rokodelci domače obrti ter
pridelovalci in predelovalci pridelkov predstavljajo naravi in kulturni krajini prijazne in trajnostne
oblike dejavnosti. K razvojnim možnostim JZ KPG prispeva kot nosilec kolektivne blagovne znamke
»Krajinski park Goričko«. Javni poziv za vključitev ponudnikov je bil razpisan štirikrat, prvič leta 2012.
V letu 2018 je ta blagovna znamka vključevala 83 ponudnikov z območja KPG.
JZ KPG je po vladnem sklepu o ustanovitvi upravljavec gradu, ki je bil do zdaj v večji meri z evropskimi
sredstvi obnovljen v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji. Zaposleni v JZ KPG informirajo in vodijo
obiskovalce ter v grajski trgovinici skrbijo za prodajo izdelkov goričkih ponudnikov. Obisk se iz leta v
leto povečuje.

4.2. Mednarodno sodelovanje
Od začetka delovanja JZ KPG sodeluje s sosednjima parkoma Raab in Őrség pri izvedbi skupnih
dogodkov, izmenjavi izkušenj, povezanih z varstvom narave, ter v čezmejnih projektih. Poleg tega
sodeluje z drugimi organizacijami s področja varstva narave in trajnostnega razvoja – IUCN, evropsko
zvezo Zelena vez/European Greenbelt in evropsko zvezo EUROPARC. Od leta 2007 je JZKPG izvedel
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več projektov (priloga 1.11), namenjenih predvsem naravovarstvenim aktivnostim ter izvedbi
ukrepov in ozaveščanju prebivalcev in obiskovalcev KPG.
Pomembni dosežki so bili pridobljena oprema za košnjo in prva kmečka sirarna, ponovno kartiranje
habitatov vzhodnega dela Goričkega in inventar dnevnih metuljev v projektu Krajina v harmoniji, ki ga
je vodil NP Őrség. Sirarna, ki jo je vzpostavil JZ KPG, je bila pozitiven zgled in do leta so ji 2018 sledile
še tri kmečke sirarne rejcev rastlinojedih živali, s čimer se ohranjajo travniki in pašniki ter prodajajo
živila z dodano vrednostjo. V dveh projektih Rokodelska akademija I in II je JZ KPG prispeval k
oblikovanju katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za kvalifikacijo več rokodelskih
poklicev, pridobil opremo za tkalstvo in lončarstvo ter izvedel več tečajev. V projektu Sosed k sosedu
je pridobil opremo za izvedbo festivala naravoslovnih filmov, ki je bil leta 2010 na grajskem dvorišču.
V srednjeevropskem projektu GreenNet so bili pridobljeni podatki in izdelan katalog ukrepov za
revitalizacijo mejne reke Kučnice. Projekt Upkač se je ukvarjal z ohranjanjem travniških sadovnjakov,
pri čemer je JZ KPG obnovil sobo v gradu in v njej uredil interpretacijo življenjskega prostora
sadovnjaka ter z mobilno stiskalnico predstavljal uporabo sadja s ciljem obdržati krajinsko pestrost in
biotsko raznovrstnost. Ta je bila potrjena z ekološko raziskavo prisotnosti velikega skovika in
smrdokavre. Vzpostavljen je bil matični in kolekcijski sadovnjak. V projektu Gorički travniki se je s
finančnim mehanizmom EGP obnovilo 80 hektarjev opuščenih travnikov in odkupilo 4,6 hektarja
travnikov v lasti RS, ki jih JZ KPG ohranja s košnjo in odstranjevanjem biomase. K razvoju kulturnega
turizma je JZ KPG v projektu 321 go prispeval z obnovo dveh prostorov v gradu in zgodovinsko
razstavo. V čezmejnem sodelovanju z Avstrijo je s tremi fotonatečaji spodbujal k raziskovanju krajine.
K spodbujanju sonaravnih in naravoslovnih oblik turizma je JZ KPG pripomogel v več čezmejnih
projektih z Madžarsko in Avstrijo, in sicer z izdajo pisnih gradiv, zloženk, brošur, e‐novičnikov ter
strokovnimi in doživljajskimi vodenji. V projektu GreenExercise je JZ KPG pridobil 10 koles in tri
igralna polja v grajskem parku, namenjena gibanju otrok in popestritvi preživljanja počitnic v grajskih
spalnicah.

4.3. Naravovarstvena raba zemljišč v upravljanju JZ KPG
Med najpomembnejše dejavnosti JZ KPG spada prilagojena raba zemljišč. S sklepom o ustanovitvi je
JZ KPG postal upravljavec 8,3 hektarja gozdnih in pozidanih zemljišč, ki obsegajo območje gradu Grad
in grajskega parka. S sredstvi ARSO je bilo po ZON odkupljenih 15 zemljišč v skupni površini 5,4
hektarja. Z različnimi sredstvi (lastnimi, projektnimi) je bilo po 84. členu ZON do sredine leta 2020 za
zavarovanje in varstvene cilje in za dolgoročno ohranjanje ciljnih kvalifikacijskih vrst Nature 2000
odkupljenih 437 zemljiških parcel s skupno površino 73,2 hektarja.
JZ KPG je v letu 2018 izvajal naravovarstvene ukrepe na 14,6 hektarja kmetijskih zemljišč v lasti RS, ki
jih upravlja SKZG RS. JZ KPG ima navedena zemljišča v zakupu in zanje plačuje zakupnino (1.257,47
EUR/za leto 2018). Za 2,8 hektarja naravovarstveno pomembnih zemljišč ima JZ KPG s fizičnimi ali
pravnimi osebami na območjih NV ali nahajališčih zavarovanih vrst sklenjen sporazum o brezplačnem
najemu.
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Preglednica 5. Površina in število zemljišč v upravljanju JZ KPG (na dan 30. septembra 2020).
Lastnik in upravljanje

Trajanje upravljanja

Površina
(ha)

Število
KO

Število
parcel

8,3

1

7

22,1

12

87

5,1

2

31

52,0

28

336

86,2

32

460

začasno – zakupna pogodba

14,6

12

62

začasno – sporazum

2,8

5

16

104,65

33

538

s sklepom o ustanovitvi

RS – dokončno JZ KPG

s sklepom vlade
z dne 6. novembra 2018
s sklepom vlade *
z dne 5. novembra 2019
s sklepom vlade
z dne 23. junija 2020

skupaj
RS – v zakupu od SKZG
RS
fizična ali pravna oseba
skupno

*Op.: dejanska vrednost skupnih površin v dokončnem upravljanju odstopa od seštevka površin v sklepu vlade zaradi
menjalne pogodbe 2020.

Preglednica 6. Finančni viri za odkup zemljišč, ki ga je izvedel JZ KPG (do 30. septembra 2020).
Finančni vir

Vrednost (v EUR)

Število parcel

Površina (ha)

sredstva SKZG
projekt Gorički travniki

48.545,07
17.935,31

52
18

11,9
4,7

lastna sredstva

561,50

2

0,1

projekt Gorička krajina
skupno

266.122,16
333.164,04

366
437

56,5
73,2
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4.4. Upravljanje kulturnega spomenika državnega pomena – gradu Grad
Ob ustanovitvi je bilo JZ KPG s sklepom dodeljeno upravljanje zemljišč s parc. št. k. o. Grad 1695,
1696, 1697, 1698, 1701, 1702, 1703 v skupni velikosti 8,3 hektarja (slika 2), ki obsegajo kulturni
spomenik državnega pomena, grad Grad z grajskim parkom in gozdom. V gradu vključno z grajskim
parkom, ki je nepremičnina v državni lasti, so delovni prostori JZ KPG in središče za obiskovalce KPG.

Slika 2. Zemljišča, dodeljena v upravljanje JZ KPG s sklepom o ustanovitvi.

Grajsko poslopje se je začelo graditi v 11. stoletju. V pisnih virih se poslopje gradu prvič omenja leta
1271. Skozi stoletja se je v njem izmenjalo več lastnikov. Potem ko je kralj Andrej II. fevd Lyndwa
podaril grofu Nikolaju iz Železnega, je po letu 1275 posest prešla v last Amadeja iz rodbine Gutkeld.
Med letoma 1365 in 1685 je tukaj gospodovala rodbina Szechy. Po poroki leta 1607 je del posestva
upravljala družina Batthyany. Po letu 1685, ko je umrl zadnji moški potomec rodbine Szechy, je del
posesti upravljala rodbina Nádasdy in leta 1730 posestvo v celoti prevzela. Od leta 1836 je bil lastnik
gradu skladatelj Johannes Spech, leta 1856 je grad kupil princ Moritz Joseph Johann Dietrichstein,
leta 1864 pa Edvard Almásy. Leta 1872 je grad kupil grof Teodor Szecheny, leta 1919 pa je grad spet
prešel v last rodbine Batthyany. Leta 1929 je lastnik gradu postal Geza Hartner, industrialec iz Murske
Sobote, po njegovi smrti leta 1940 je grad dedoval posinovljenec Ferdinand Hartner Lindvay, ki je
zapustil Jugoslavijo pred prihodom ruske Rdeče armade, ta je bila leta 1945 nastanjena v gradu. Po
drugi svetovni vojni je bil grad nacionaliziran in je postal last Federativne republike Jugoslavije.
Prostori so sprva služili nekaterim uradom in kmetijski zadrugi, pozneje se je vanj vselilo nekaj družin.
Med letoma 1960 in 1995 je bil grad prepuščen propadanju. Leta 1999 je dobil grad Grad status
kulturnega spomenika državnega pomena v lasti Republike Slovenije in leta 2004 je bil s sklepom
Vlade RS dan v upravljanje Javnemu zavodu Krajinski park Goričko. Leta 2016 je bila sklenjena sodna
poravnava v nepravdni zadevi za vrnitev zaplenjenega premoženja pravni naslednici pokojnega
Ferdinanda Hartnerja Lindvaya, Elizabeti Wurth, pri čemer je bilo premoženje vrnjeno v obliki
odškodnine z izročitvijo obveznic Republike Slovenije.
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Sredi devetdesetih let 20. stoletja se je začela postopna obnova poslopja – najprej s statično sanacijo
severovzhodnega trakta in palacija, nato jugovzhodnega in jugozahodnega ter zahodnega trakta vse
do leta 2006, ko je bilo v celoti obnovljeno ostrešje gradu. Statično neobnovljena sta ostala del
severnega trakta in obzidje nekdanjega bergfrida, ki je na grajskem dvorišču.
Med letoma 1993 in 1996 je potekala statična sanacija skupaj z menjavo ostrešij in kritine palacija ter
severnega trakta do stopnišča, ki jo je izvajalo več gradbenih podjetij v soglasju z ZVKDS in MK. Z
evropskimi kohezijskimi sredstvi, proračunskimi sredstvi Ministrstva za kulturo in nepovratnimi
mednarodnimi sredstvi iz programa PHARE so v letih 1999–2006 dokončno obnovili palacij (1999),
gradbeno in statično sanirali jugovzhodni trakt (2000), statično sanirali jugozahodni trakt, uredili
nekatere prostore ter obnovili zvonik (2001), dokončali pritličje in visoko pritličje jugovzhodnega
trakta (projekt za ustanovitev KPG, 2003), rekonstruirali zahodni trakt (2004–2005) in zahodni stolp
ter zgradili kletno etažo zimskega vrta (2006). Leta 2008 je sledila gradnja zastekljenega stopnišča in
dvigala na mestu nekdanjega zimskega vrta. Leto zatem je bil dokončan konservatorski načrt, ki je
podlaga za nadaljevanje obnove. V letu 2010 je bila iz proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo
končana obnova nadstropja jugovzhodnega trakta s sobami za prenočevanje, salonom in
restavracijsko sobo. V tej fazi je bila predvidena tudi oprema razdelilne kuhinje, ki pa zaradi zapleta v
postopku javnega naročanja ni bila izvedena. Restavracijska soba se zato uporablja za poroke,
koncerte, predavanja in srečanja. Po podatkih Ministrstva za kulturo je ministrstvo skupaj s sredstvi
EU v obnovo gradu v letih od 1996 do 2012 vložilo 3,357.026,96 EUR.
V delu jugozahodnega trakta sta bila leta 2013 urejena dva prostora, namenjena predstavitvi narave
KPG (Kukavica in Upkač). Leta 2018 so bili obnovljeni še trije prostori – prostor, namenjen
interpretaciji vodnih habitatov in vidre (Vidra), ter grajska kapela s predprostorom in zgodovinsko
razstavo.
JZ KPG je v zadnjih desetih letih vložil v obnovo gradu približno 170.000 EUR, in sicer 71.000 EUR iz
projektov, 77.000 EUR iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, 5.500 EUR iz sredstev MOP in
14.500 EUR lastnih sredstev iz presežka prihodkov. Zaposleni v JZ KPG z vzdrževanjem in čiščenjem
kot dober gospodar skrbijo za stavbo in grajski park.
Preglednica 7. Investicijska vlaganja v grad od leta 2008 do 31. decembra 2018.
Finančni vir

Višina investicije (v EUR)

prenos MK

1.390.363,31

JZ KPG
prenos MOP
projekt Upkač
(Interreg SI‐HU 2007‐2013)
projekt 321 go
(Intereg SI‐AT 2014‐2020)
skladova sredstva

87.466,21
860.178,44

presežek

6.444,85

MOP – investicijska sredstva
MK*

5.539,04
1.549,60

37.835,37
41.725,81
76.968,97

Investicija
delno statično sanirana stavba, obnova
strehe z zamenjavo kritine
obnova in vzdrževanje prostorov
obnova prostorov v jugovzhodnem traktu
obnova in ureditev prostora za
interpretacijo narave Upkač
obnova grajske kapele in ureditev prostora
za interpretacijo zgodovine gradu Grad
obnova prostorov, projektna dokumentacija
obnova prostora za interpretacijo vodnih
habitatov Vidra, zamenjava svetil
obnova talnih oblog
projektna dokumentacija ‒ izdelava PZR ter
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izdelava in montaža razdelilne kuhinje
Skupno

2.508.071,60

*Op.: po podatkih MK je le‐ta v grad vložil v letu 2010: 364.151,33 EUR (obnova druge etaže jugovzhodnega trakta gradu in
izdelava izkaza požarne varnosti); leta 2011: 156.471,60 EUR (izdelava notranje opreme, strokovni nadzor).

Grad ima poleg kulturnega tudi naravovarstveni pomen, saj je najpomembnejše zatočišče netopirjev
v KPG in edina zgradba v Sloveniji, kjer so netopirji prisotni vse leto41. V prostorih gradu je bilo do zdaj
zabeleženih devet različnih vrst netopirjev. V zvoniku gradu je pomembno kotišče malega
podkovnjaka.42 JZ KPG upravlja grajski park, ki je pomemben habitat številnih kvalifikacijskih vrst
Nature 2000, kot so pivka, črna žolna, mali podkovnjak, dolgokrili netopir in rogač, ter zavarovanih
vrst, kot sta belovrati muhar in srednji detel.
JZ KPG vodi obiskovalce po gradu, kar vključuje interpretacijo KPG, njegove flore in favne ter tudi
zgodovine območja in kulturne dediščine. Grad je od leta 2006 do konca leta 2018 obiskalo 223.190
domačih in tujih gostov.

4.5. Upravljanje parkovne infrastrukture
Za usmerjanje obiska in ozaveščanje obiskovalcev v naravi skrbi JZ KPG s parkovno infrastrukturo, v
katero spadajo pojasnjevalne table, označitve pohodnih in učnih poti ter počivališča za pohodnike in
kolesarje (preglednica 6, priloga 1.12). Postavitev parkovne infrastrukture je bila financirana iz
različnih virov, med katerimi so prevladovali projektni in javni viri.
Prva parkovna infrastruktura je bila postavljena leta 1999 iz evropskega programa Phare CBC za
podporo ustanovitvi KPG43 ter je obsegala počivališča, nadstrešnice in otroška igrišča za obiskovalce
KPG s pojasnjevalnimi tablami Goričko: tripotje ‒ vsepotje. Do leta 2018 je JZ KPG obnovil večino
nadstrešnic, zamenjal pojasnjevalne table z novimi naravoslovnimi vsebinami na 11 lokacijah in
odstranil table na šestih lokacijah. V naravi je z označevalnimi tablami označenih sedem NV.
Preglednica 8. Pregled parkovne infrastrukture v upravljanju JZ KPG v obdobju 2008‒2018 (na dan 31.
decembra 2018).
Vrsta parkovne infrastrukture
avtomatska vremenska postaja
obcestne označevalne table »Zavarovano območje
narave KPG«
označene NV v naravi s pojasnjevalnimi tablami
pojasnjevalne table v naravi na temo zavarovanih
in varovanih vrst ali habitatov
počivališča in nadstrešnice za kolesarje in
pohodnike

Število in vrsta infrastrukture
1 vremenska postaja
21 tabel na vhodnih točkah
7 NV (11 pojasnjevalnih tabel)
13 pojasnjevalnih tabel
8 počivališč, 10 nadstrešnic in 10 gugalnic za otroke

41

Presetnik, P., 2004.
Presetnik, P., 2015. Stanje poznavanja netopirjev in njihovih habitatov v Krajinskem parku Goričko. Ljubljana: Center za kartografijo favne
in flore. Dostopno na: http://arhiv.park‐goricko.info/dokumenti/60/2/2015/150816_KPG_in_stanje_poznavanja_netopirjev_1390.pdf
42

43

Z evropskim programom Phare CBC je bilo leta 1999 izvedenih pet projektov:
1. Inventory (ZZ‐9524/01.08/01 0‐0) inventarizacija
2. Project Management, Development Strategy (ZZ‐9524/01.08/01 0‐02) ‒ priprava smernic za razvoj
3. Information Centre (ZZ‐9524/01.08/01 0‐03) ‒ vzpostavitev informacijskega centra Krajinskega parka
4. Tourist Infrastructure (ZZ‐9524/01.08/01 0‐04) ‒ turistična infrastruktura
5. Border Crossings (ZZ‐9524/01.08/01 0‐05) ‒ mejni prehodi
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6 pojasnjevalnih tabel
30 označevalnih stebričkov s QR‐kodami
3 igralna polja v grajskem parku

4.6. Finančni viri in stroški upravljanja v preteklem obdobju 2008‒2018
V obdobju 2008‒2018 je JZ KPG izvajal aktivnosti v skladu z letnimi programi dela in začasnimi
upravljavskimi smernicami (sklep ministra za okolje in prostor z dne 12. novembra 2005). Prihodki JZ
KPG so sestavljala (grafikon 1): sredstva MOP (proračunski okvir MOP za financiranje dejavnosti javne
službe in sredstva MOP za investicije), lastna sredstva kot prihodek iz prodaje blaga in storitev na
trgu, sredstva iz pridobljenih projektov (čezmejni programi, program finančnega mehanizma EGP,
kohezijska politika) ter sredstva, pridobljena iz drugih proračunskih virov APZ (program javnih del),
sredstva SKZG, drugi javni prihodki, sredstva lokalnih skupnosti ter izplačilo neposrednih plačil in
ukrepov KOPOP kot nosilcu KMG).
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Grafikon 1. Grafični prikaz prihodkov JZ KPG v obdobju 2008‒2018.

Odhodki JZ KPG so v obdobju 2008‒2018 obsegali stroške za izvajanje javne službe ohranjanja narave
(stroški dela, splošni stroški blaga in storitev ter stroški investicij), stroške blaga in storitev v skladu s
programom dela, upravljanje in investicijsko vzdrževanje kulturnega spomenika državnega pomena
gradu Grad in grajskega parka v lasti RS, stroške prodaje blaga in storitev (vodenje po KPG in gradu,
prodaja spominkov in blaga) ter realizacijo in sofinanciranje čezmejnih in drugih projektov na
območju KPG. Največji delež stroškov so obsegali stroški dela, temu so sledili stroški blaga in storitev,
najmanj je bilo investicijskih odhodkov (grafikon 2).
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Grafikon 2. Odhodki glede na namen v obdobju 2008‒2018.

Skupni prihodki in odhodki so najbolj odvisni od pridobljenih projektnih sredstev. V zadnjih petih letih
(2014‒2018) JZ KPG iz lastnih sredstev pokriva v povprečju 7,5 % stroškov dela javne službe. Splošni
stroški JZ KPG se iz leta v leto povečujejo zaradi višjih cen in dodatnih zakonskih obveznosti (e‐
arhiviranje, Sigenca, HKOM, stroški obratovanja in varovanja objekta, zakonsko določena obvezna
izobraževanja …).
d

4.7. Stanje javne službe v letu 2020
V JZ KPG je bilo na dan 31. decembra 2020 zaposlenih 17 delavcev, od teh je bilo za izvajanje nalog
javne službe ohranjanja narave, ki se financirajo iz proračunskih sredstev in lastnih sredstev,
zaposlenih 12 delavcev. Od njih je bilo 10 delavcev zaposlenih za nedoločen čas in dva za določen čas
(delovno mesto direktorja je vezano na mandat) (preglednica 9). Preostalih pet zaposlitev je bilo
financiranih iz različnih projektnih sredstev (preglednica 10).
Dva naravovarstvena nadzornika (eden za določen čas) sta poleg rednih varstvenih in upravljavskih
nalog pristojna za neposredni nadzor v naravi na območju, ki obsega 231 km2/nadzornika.
Naravovarstvena nadzornika spremljata stanje NV, stanje zavarovanih in varovanih vrst in njihovih
nahajališč, skrbita za izvajanje neposrednih varstvenih ukrepov na terenu, spremljata splošno stanje v
naravi ter nadzorujeta izvajanje režimov in predpisov, ki urejajo ohranjanje narave.
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Preglednica 9. Stanje zaposlitev v JZ KPG na dan 31. decembra 2020.

Naziv DM

Število
zaposlitev
na dan 31.
decembra
2018

Trajanje
zaposlitve

1

določen čas ‒
mandat

1,5

nedoločen čas

naravovarstveni nadzornik I

1

nedoločen čas

naravovarstveni nadzornik
II

1

določen čas

višji naravovarstveni
svetovalec

1

nedoločen čas

vodnik v zavarovanem
območju III

1

nedoločen čas

vodnik v zavarovanem
območju V

1

nedoločen čas

finančnik VII/2

1

nedoločen čas

direktor

visoki naravovarstveni
svetnik*

Naloge

organiziranje in vodenje dela,
predstavljanje, zastopanje in vodenje
strokovnega dela JZ KPG, pripravljanje NUG,
programov dela in raznih poročil ter prijave
in spremljanje projektov v čezmejnem in
mednarodnem prostoru
pripravljanje predloga programa dela,
izvajanje naravovarstvenih nalog na terenu,
spremljanje stanje habitatov in vrst,
koordiniranje dela zaposlenih pri projektu
Gorička krajina in pripravljanje vsebin za
nove projekte
izvajanje neposrednega nadzora v naravi,
spremljanje stanja kvalifikacijskih vrst in
habitatnih tipov Nature 2000, zavarovanih
vrst in naravnih vrednot; ozaveščanje,
izobraževanje, vodenje in ozaveščanje
obiskovalcev zavarovanega območja
redno spremljanje stanja v naravi,
zavarovanih in varovanih vrst, habitatnih
tipov in naravnih vrednot, zbiranje podatkov
v enotni zbirki, ozaveščanje o pomenu
varovanja narave in območij Nature 2000,
priprava NUG
ozaveščanje ciljnih skupin otrok,
komunikacija z javnostjo, priprava vsebin za
interpretacijo narave in krajine v domačem
in čezmejnem prostoru. Pripravljanje vsebin
za spletni portal in oblikovanje novičnikov
vodenje in ozaveščanje obiskovalcev
zavarovanega območja, vodenje
najzahtevnejših nalog, povezanih z
blagajniškim poslovanjem, ter krepitev
kakovosti kolektivne blagovne znamke
vodenje in ozaveščanje obiskovalcev,
dajanje informacij o gradu in parku, pomoč
pri blagajniškem poslovanju, pripravljanje
dogodkov in obveščanje o njih
opravljanje najzahtevnejših del in nalog s
finančnega področja, svetovanje direktorju,
priprava letnih poročil in podatkov za
zaključni račun in premoženjsko bilanco,
sodelovanje pri finančnem vodenju
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samostojni svetovalec VII/2

1

nedoločen čas

tehnični delavec V (I)

1

nedoločen čas

čistilka II

1

nedoločen čas

skupno zaposlenih

projektnih aktivnosti.
vodenje zahtevnejše dokumentacije in
evidenc, organizacijska podpora pri pripravi
letnih programov in poročil, priprava
organizacijskih predpisov in analiz ter
izvajanje vseh kadrovskih in administrativnih
del in arhiviranje dokumentacije
načrtovanje in vzdrževanje grajskega parka,
spremljanje stanja in obveščanje o stanju
objektov in naprav, opravljanje občasnih
prevozov ter vzdrževanje travniških
habitatnih tipov
čiščenje in urejanje poslovnih, razstavnih ter
protokolarnih prostorov, grajskega dvorišča
in okolice gradu

11,5

*En visoki naravovarstveni delavec je zaposlen za polovični delovni čas zaradi polovične upokojitve.

Preglednica 10. Stanje projektnih zaposlitev na dan 31. decembra 2020.

Naziv DM

Število
zaposlitev na
dan 31.
decembra 2020

naravovarstveni
sodelavec III

4

naravovarstveni
sodelavec V

1

skupno zaposlenih

5

Trajanje zaposlitve
določen čas (do 25.
februarja 2021 (1),
31. novembra 2021 (2),
31. 08. 2022 (1)
določen čas (do 31.
novembra 2021)

Naloge

izvajanje aktivnosti projekta
»Gorička krajina« in »LIFE
NATURAVIVA«
izvajanje aktivnosti projekta
»Gorička krajina«

‒
‒

‒
‒
‒
‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒
‒

‒

‒

‒
‒

‒
‒

‒

‒
‒

širjenje naravi prijaznejšega
kmetovanja
povečevanje reje goveda na prostem
načrtovanje zelene infrastrukture v
OPN, v katero se vključujejo
naravovarstveno pomembna območja
renaturacije vodotokov in mokrotnih
travnikov
ohranjanje ekosistemskih storitev
JZ KPG kot povezovalni člen pri
izmenjavi dobrih praks
razvoj produktov z dodano vrednostjo
razvoj manjših obratov za predelavo
lokalnih pridelkov
informacijsko središče narave, krajine
in kulturne dediščine kot osrednja
točka za vseživljenjsko učenje in
promocijo območja
povečanje prepoznavnosti s
povezovanjem ponudbe z drugimi
zavarovanimi območji
razvoj sonaravnih oblik turizma
razvoj produktov, ki vključujejo
dejavnosti tradicionalnih obrti
razvoj in usmeritev v okoljske
inovativne gospodarske dejavnosti
spodbujanje raznovrstne uporabe in
ponovne rabe dediščine v sinergiji z
ohranjanjem narave in kakovostnega
življenja na podeželju
‒

‒
‒
‒

‒

‒

gospodarski pritiski, ki ogrožajo
tradicionalne obrti in dejavnosti
vplivi podnebnih sprememb in
neustreznost ukrepov za obvladovanje
teh vplivov
neučinkovitost inšpekcijskih služb
uvajanje novih in nepoznanih tehnologij
vnos in širjenje novih invazivnih
tujerodnih vrst
vnos novih kulturnih rastlin v kmetijstvu
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‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒
‒

opuščanje reje travojedih živali in s tem
posledično opuščanje rabe travnikov
oziroma življenjskih prostorov za
travniške vrste metuljev in ptic
opuščanje rabe travniških
visokodebelnih sadovnjakov in
posledično izguba življenjskega
prostora ptic duplarjev
neugodno stanje vodotokov zaradi
regulacij v preteklosti
neugodna demografska gibanja –
predvsem staranje prebivalstva in
izseljevanje, deagrarizacija
nezainteresiranost mladih za
kmetovanje in s tem rabo travnikov ter
visokodebelnih sadovnjakov
sprememba kmetijske rabe z večanjem
površine zemljišč in intenzitete rabe
propad malih kmetij zaradi neugodnih
razmer na trgu
izgubljanje krajinske pestrosti in
identitete
slaba povezanost ponudnikov na
območju
šibke podjetniške pobude
širjenje invazivnih tujerodnih vrst
pomanjkanje ustreznih kadrov
slabšanje stanja objektov, predvsem
etnološke dediščine, zaradi opuščanja
rabe in vzdrževanja

‒

‒

‒

ohranjena mozaična krajina z
raznovrstnimi življenjskimi prostori
bogata kulturna in etnološka dediščina
prepoznavna kolektivna blagovna
znamka
varovano območje narave (območje
Natura 2000), povezano čez mejo v
Avstrijo in na Madžarsko
sodelovanje v partnerstvu Trideželnega
parka Goričko‐Raab‐Őrség
poslopje gradu z upravo KPG kot točka
in središče za obisk
upravljavec z izkušnjami pri upravljanju
zemljišč in pridobivanju projektnih
sredstev
pooblastila za izvajanje
naravovarstvenega nadzora
vzpostavljena infrastruktura za
pohodnike in kolesarje
številne ljubiteljske in prostovoljne
oblike dejavnosti
zadovoljiva prometna infrastruktura
prepoznavnost območja kot regije

PRILOŽNOSTI

Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
PREDNOSTI
SLABOSTI

Preglednica 11. Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v KPG

1.1. Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v KPG

5. SINTEZNA IZHODIŠČA ZA NAČRT UPRAVLJANJA
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5.2. Pregled dejavnosti in vplivov
Naravi prijazna raba kmetijskih zemljišč, ki je prilagojena podnebnim, talnim in vegetacijskim
razmeram, izginja na račun povečevanja intenzivne rabe in vnosa za območje tujih in neprilagojenih
kultur (na primer soje, nasadov aronije, pavlonije). Zaradi velike razdrobljenosti zemljišč in pestre
lastniške strukture ter preštevilne parkljaste divjadi (jelenjad, divje svinje) je preživljanje ljudi zgolj s
kmetijstvom oteženo. Na nekaterih predelih to vodi v opuščanje rabe zemljišč, predvsem travniških
površin, ki se zato zaraščajo. Zaradi nizkih odkupnih cen sadja se zmanjšujejo površine visokodebelnih
sadovnjakov, s čimer se zmanjšujejo pomembni habitati sekundarnih ptic duplaric in nekaterih
žuželk. V osrednjem, južnem in zahodnem delu ter v dolinah vzhodnega KPG se povečuje intenzivna
kmetijska raba, in to predvsem z intenziviranjem travniških površin, na primer z gnojenjem ali
spremembo travnikov v njive in zaokroževanjem oziroma združevanjem več manjših parcel v večje,
kar v dobršni meri tudi zmanjšuje krajinsko pestrost. S spremembo rabe tal in večanjem parcel
izginjajo ekstenzivni travniki in naravovarstveno pomembne vrste. Raba in režimi rabe
naravovarstveno najpomembnejših travnikov se s pomočjo KOPOP in ciljno orientiranimi ukrepi JZ
KPG počasi prilagajajo varstvu vrst in habitatnih tipov. Ob ureditvi novih pašnikov s primernim
številom pašnih živali bi se prehranjevalni habitati za določene prostoživeče vrste (smrdokavra, veliki
skovik, rjavi srakoper) izboljšali.
Zmanjševanje krajinske pestrosti je posledica posegov v prostor, kadar ti ne upoštevajo
tradicionalnih poselitvenih vzorcev in so bodisi prekomerni bodisi prostorsko slabo načrtovani. Med
njimi so na primer komasacije kmetijskih zemljišč z večanjem parcel in odstranjevanjem krajinskih
členov za gradnjo kmetijskih in energetskih objektov velikih dimenzij na krajinsko izpostavljenih
legah, nove poslovno‐industrijske cone, živilskopredelovalni obrati, čistilne naprave, turistični objekti
in drugo. Poleg tega se industrijske cone in poselitvena območja v posameznih lokalnih skupnostih
pogosto umeščajo na mokriščih in mokrotnih travnikih, ki so pomembne razlivne površine ob visokih
vodah. Mejice izginjajo zaradi intenziviranja kmetijske rabe in kmetijskih plačil, do katerih so lastniki
oziroma obdelovalci upravičeni, če odstranijo mejice. Tradicionalni videz dvorišč ob domačijah in
njihovi okolici spreminjajo zasaditve tujerodnih vrst grmovnic in dreves. OPN ne opredeljujejo
namenske rabe, ki bi določala potencialna območja za ohranjanje narave in krajine, kjer bi s
primernimi ukrepi (na primer zeleno infrastrukturo, izdelavo krajinske zasnove) lahko izboljšali njuno
stanje.
Najbolj razširjene invazivne tujerodne vrste rastlin so orjaška in kanadska zlata rozga na opuščenih
travniških in njivskih površinah, pelinolistna žvrklja ob cestnih robovih in njivah ter robinija (Robinia
pseudoacacia) pretežno ob potokih v dolinah ter gozdovih v južnem in jugovzhodnem delu KPG.
Lokalno so razširjeni japonski dresnik, žlezava nedotika, davidova budleja (Buddleja davidii), navadna
barvilnica (Phytolacca americana) in severnoameriške nebine (Symphyotrichum spp.). Škodo na
pravih kostanjih povzroča kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuriphilus). Na območju KPG so tudi
japonska sviloprejka (Antheraea yamamai), storževa listonožka (Leptoglossus occidentalis) in
harlekinska polonica (Harmonia axyridis). Sirska svilnica (Asclepias syriaca) je tujerodna okrasna
rastlina vrtov, ki je bila v KPG že najdena v naravi in se lahko spontano širi iz Madžarske, kjer je
ponekod zelo pogosta. Grožnjo pomenijo tudi nove vrste, ki se lahko spontano razširijo ali namerno
vnesejo na območje KPG. Ponekod so že opazne prekomerne poškodbe tal, gozdnih habitatov,
gozdnih sestojev zaradi neprimernega gospodarjenja z gozdovi, zlasti pri sečnji in spravilu gozdnih
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sortimentov ter uporabi novih tehnologij (strojna sečnja). Dodatno nevarnost prinašajo bolezni
drevja in odstranjevanje habitatnih dreves (dreves z dupli) ter gozdnih linij in otokov zunaj območja
sklenjenega gozda (mejice). Zaradi številne parkljaste divjadi se ponekod pojavlja objedenost
gozdnega mladja. Večanje števila obiskovalcev v gozdovih se ponekod že odraža v siromašenju
gozdnih dobrin, vznemirjanju živali in odvrženih odpadkih.
Pri upravljanju voda se še vedno ponekod pojavlja onesnaženje površinskih in podzemnih voda.
Glavna vzroka sta intenzivna kmetijska dejavnost in neurejeno odvodnjavanje komunalnih voda. Za
lokalno preprečevanja poplav se občasno in brez potrebnih dovoljenj posega v obrežno zarast. V času
gnezdenja ptic in razmnoževanja živali se kljub prepovedi ponekod občasno še posega v obvodno
območje in melioracijske jarke. Mlake, ki so pomemben habitat dvoživk, se zasipavajo ali jih lastniki
poribljajo. Mlini in žage na potokih se opuščajo, mlinščice se ne vzdržujejo in propadajo. Za potrebe
namakanja se v zadnjih petih letih povečuje pritisk na gradnjo zadrževalnikov na vodotokih, čeprav to
lahko neugodno vpliva na ohranjanje vodnega režima.
Izkoriščanje mineralnih surovin (peska in kamna) lahko lokalno vpliva predvsem na območju
izkoriščanja surovin. Ob prekomernem črpanju in izrabi pa lahko povzroči veliko spremembo na
širšem območju izkoriščanja mineralnih surovin.
Turizem in prostočasne dejavnosti so podobno kot v drugih regijah tudi na Goričkem v porastu. S
tem se povečujejo vznemirjanje prostoživečih živali, vožnja v naravnem okolju, šotorjenje in
kampiranje zunaj za to predvidenih mest. Pojavljajo se težnje po ureditvi novih pohodniških in
kolesarskih poti tudi na območjih varovanih habitatov in nahajališčih zavarovanih vrst brez
ustreznega usklajevanja pri njihovem umeščanju. Negativno bi lahko vplivale tudi nove prostočasne
dejavnosti (na primer supanje, kajtanje), katerih vplivi na biotsko raznovrstnost še niso poznani in
zanje tudi niso določeni varstveni režimi.
Za športni ribolov so se v preteklosti potoki in umetna jezera občasno poribljali z neavtohtonimi
vrstami rib, kar je, razen za šarenko in krapa, z RGN 2017‒2022 prepovedano44. Z ribami so bile
najverjetneje vnesene tudi tujerodne invazivne vrste školjk45. Krmljenje rib v jezerih povzroča
evtrofikacijo voda. Točkovno in pasovno se netrajnostno odstranjuje ali obrezuje obrežna vegetacija v
obrežnem pasu (trstišča, ločja, grmovna zarast, veje dreves nad vodo).
Na prometni infrastrukturi večinoma niso urejeni prehodi za manjše prostoživeče živali, kakršne so
dvoživke. Vzdrževanje obcestnega območja z mulčenjem obcestnih jarkov pogosto poškoduje
habitate zavarovanih vrst (na primer grmičastega dišečega volčina), medtem ko asfaltiranje manjših
in prometno manj pomembnih makadamskih prometnic ogroža pomemben prehranjevalni habitat
ptic46 in netopirjev47. Zaradi prometa je v okolju povečan hrup, ki je izrazit predvsem ob državnih
cestah, ob železnici pa predvsem zaradi mednarodnega tovornega prometa.

44

Načrt ribiškega upravljanja v Pomurskem ribiškem območju za obdobje 2017‒2022. ZZRS, 2016.
Govedič, M., 2017. Kdaj so kitajsko brezzobko zanesli v Slovenijo? Trdoživ, VI (št. 2), pp 9‒10.
46
Podletnik, M., in Denac, D. (2015). Izbor prehranjevalnega habitata in prehrana smrdokavre Upupa epops v mozaični
kulturni krajini na Goričkem (SV Slovenija). Acrocephalus 36(166/167): 109‒132.
47
Zimmerman, G., in Glanz, W. (2000). Habitat use by bats in Eastern Maine. Journal of wildlife management 64(4): 1032‒
1040.
45
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V bližini bioplinarn so se v zadnjih desetih letih povečale njivske površine za pridelavo biomase kot
surovine za pridobivanje energije. Posledično se je na teh območjih zmanjšala biotska raznovrstnost
in so se spremenile krajinske značilnosti. Neprimerne so lokacije velikih objektov bioplinarn kot tudi
uporaba digestata, ki nastane v bioplinarnah pri anaerobni razgradnji biomase in se odvaža in
razgrinja na njivska tla. Na nekaj travniških površinah so bile nameščene solarne panelne plošče. Na
več lokacijah so bile izvedene raziskovalne vrtine geotermalne vode, ki še niso v rabi.
Divja odlagališča komunalnih in gradbenih odpadkov so ponekod še vedno neurejena. Biološki
odpadki, kot so veje in listje okrasnih dreves in grmovnic, ostanki kmetijskih kulturnih rastlin,
odkošena trava s trat ob stanovanjskih hišah in nogometnih igrišč, so velikokrat odloženi na gozdne
robove ali ob tekočih vodah. Vnos komunalnih in kmetijskih odplak je točkovno omejen na še
obstoječe komunalne iztoke in iztoke čistilnih naprav v vodna telesa. Občasno se pojavljajo prekinitve
v delovanju čistilnih naprav in takrat prihaja do izpustov neočiščenih komunalnih voda v potoke in
zadrževalnike.
Čezmejni vplivi so prisotni na celotnem območju KPG, saj dve tretjini območja mejita na Avstrijo in
Madžarsko. Med drugim se negativni vplivi kažejo predvsem v onesnaženih površinskih vodah, v
Ledavi in Kučnici, ki pritečeta iz Avstrije.
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6. PROGRAM UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO
6.1. Dolgoročni in operativni cilji ter naloge v obdobju 2021–2025
Dolgoročni cilji upravljanja zavarovanega območja izhajajo iz namena zavarovanja in ustanovitve JZ
KPG ter stanja narave in dejavnosti na zavarovanem območju. Za doseganje dolgoročnih ciljev so
določeni operativni (srednjeročni in kratkoročni) cilji ter naloge in aktivnosti za doseganje
posameznega cilja. Prednostno izvajanje nalog je povezano z razpoložljivostjo financiranja njihovega
izvajanja. Učinkovitost izvajanja načrta se spremlja s kazalniki in njihovimi ciljnimi vrednostmi. Pri
vsaki nalogi oziroma aktivnosti je podani rok izvedbe, nosilec izvedbe in ocena stroškov izvedbe
aktivnosti za doseganje operativnega cilja.
Dolgoročni cilji so:
‒ ohranjene naravne vrednote, biotska raznovrstnost in krajinska pestrost,
‒ naravi in kulturi prijazen obisk in ozaveščene ciljne skupine,
‒ spodbujanje razvojnih možnosti območja s podporo domačinom in
‒ učinkovito upravljanje kulturnega spomenika, gradu Grad.
Dolgoročni cilj I: ohranjene naravne vrednote, biotska raznovrstnost in krajinska pestrost.
Na območju KPG so zavarovane naravne vrednote in ohranjeni biotska raznovrstnost in krajinska
pestrost. JZ KPG kot upravljavec zavarovanega območja z izvajanjem neposrednih naravovarstvenih
ukrepov, neposrednim nadzorom, ozaveščanjem prebivalcev in sodelovanjem z drugimi upravljavci
zavarovanih in varovanih območij zagotavlja uresničevanje cilja. JZ KPG spodbuja tudi druge
deležnike, da na območju z vzdržnim in trajnostnim razvojem pripomorejo k uresničevanju cilja.
Učinkovito poslovanje upravljavca pripomore h kakovostnemu podpornemu okolju.
Operativni cilji:
1. ohranjene naravne vrednote,
2. ohranjeno ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Nature 2000 ter nahajališč
zavarovanih vrst in prvin krajinske pestrosti,
3. spodbujene naravi prijazne dejavnosti z namenom izboljšanja ohranjenosti kvalifikacijskih
vrst in habitatov Nature 2000,
4. učinkovito izveden neposredni naravovarstveni nadzor,
5. učinkovito sodelovanje in izmenjava dobre prakse z drugimi upravljavci zavarovanih in
varovanih območij,
6. učinkovito varovana narava na podlagi izvajanja NUG in priprava NUG za obdobje 2026–
2030,
7. zagotovljeno učinkovito podporno okolje za izvajanje upravljavskih, varstvenih in
nadzornih nalog.
Dolgoročni cilj II: naravi in kulturi prijazen obisk in ozaveščene ciljne skupine.
JZ KPG skrbi za ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev območja ter drugih ciljnih skupin. Na
območju KPG se izvaja naravnim in kulturnim vrednotam prijazen obisk. JZ KPG usmerja in spodbuja
zainteresirane posameznike in lokalne skupnosti k ustvarjanju storitev, produktov in možnosti, ki
bodo v največji meri pripomogli k uresničitvi namena zavarovanja.
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Operativni cilji:
8. učinkovito ozaveščene ciljne skupine,
9. usmerjen obisk v kulturni krajini in kulturnem spomeniku s kakovostnim in strokovnim
vodenjem,
10. učinkovito upravljana parkovna infrastruktura za usmerjanje obiska v KPG.
Dolgoročni cilj III: spodbujanje razvojnih možnosti območja s podporo domačinom.
KPG je trajnostno gospodarsko in socialno razvito območje, ki pripomore k ohranjenim naravnim
vrednotam, biotski raznovrstnosti, krajinski pestrosti ter doseganju blaginje in zdravja ljudi.
Gospodarstvo temelji na lokalni pridelavi in predelavi ter razvoju dejavnosti, ki temelji na
tradicionalnih obrteh. Le‐te se posodabljajo in umeščajo v okolje tako, da se ohranjajo naravne in
kulturne vrednote ter mozaična kulturna krajina. JZ KPG povezuje vse deležnike in jih spodbuja k
sodelovanju.
Operativna cilja:
11. spodbujanje gospodarskega razvoja s krepitvijo kakovosti kolektivne blagovne znamke,
12. zagotovljena učinkovita podpora domačinom in lokalnim skupnostim.
Dolgoročni cilj IV: učinkovito upravljanje kulturnega spomenika gradu Grad.
JZ KPG učinkovito upravlja kulturni spomenik državnega pomena – grad Grad in grajski park. V gradu
je urejeno kakovostno središče za obiskovalce KPG o naravi, biotski raznovrstnosti in krajinski
pestrosti območja, kulturni dediščini ter naravi prijaznem obisku. Grad Grad je ustrezno obnovljen in
omogoča varen in kakovosten obisk središča za obiskovalce KPG in kulturnega spomenika.
Operativna cilja:
13. zagotovljeno učinkovito upravljanje gradu Grad in grajskega parka,
14. zagotovljen varen in kakovosten obisk kulturnega spomenika in središča za obiskovalce
KPG.

stalna naloga

JZ KPG,
ZRSVN

JZ KPG

JZ KPG,
ZRSVN

MOP: 1500

SKUPAJ:
133890
MOP: 89790
PS: 38100
LS: 2000
DPS: 4000

Število ur/vir
financiranja

Stran

leto izvedbe se izključno nanaša na JZ KPG

Posodobitev območij NV in priprava predlogov novih NV

stalna naloga

stalna naloga

Stroški izvedbe
(v EUR)/vir
financiranja
SKUPAJ:
4.625.759
MOP: 2.069.078
LS: 274.301
PS: 2.134.680
DPS: 32.700‐APZ,
115.000‐pod.
sklad
MOP: 29.300
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1.1.b.

1.1.a.

Zagotovitev ugodnega in/ali izboljšanje ohranitvenega stanja naravnih
vrednot v KPG
Spremljanje stanja NV in izvajanje varstvenih ukrepov na naravnih
vrednotah

Ohranjene naravne vrednote

1.

1.1.

Dolgoročni cilj: ohranjene naravne vrednote, biotska raznovrstnost in krajinska
pestrost

Aktivnosti

Nosilci in
sodelujoči

I.

Oznaka Cilj/naloga

Leta
izvedbe48

LS‐lastna sredstva,
MOP‐sredstva Ministrstva za okolje in prostor,
PS‐projektna sredstva,
DPS‐druga proračunska sredstva,
APZ‐aktivna politika zaposlovanja, program javnih del,
pod. sklad‐Sklad za podnebne spremembe.

Št.

48

UN

Preglednica 12. Program NUG za obdobje 2021‒2025.

Dolgoročni cilj
Operativni cilj
Naloga s podrobnim opisom aktivnosti – X =
prednostne naloge 1. in 2. ranga
Naloga s podrobnim opisom aktivnosti ‒
prednostne naloge 3. ranga

6.2. Program NUG z določitvijo prednostnih nalog in aktivnosti za izvedbo upravljavskih nalog v obdobju 2021‒2025

Uradni list Republike Slovenije

5535

2.1. b.

2.1.c.

2.2.

X

X

X

2.6.

Zbiranje, posodabljanje in hranjenje podatkov o stanju narave, biotski
raznovrstnosti in krajinski pestrosti v enotni podatkovni prostorski zbirki,
GIS
Sodelovanje z raziskovalnimi institucijami pri opravljanju raziskav ali
monitoringa ter pri razpisih za raziskovalne projekte; zagotavljanje
znanstvenih podatkov o stanju in razširjenosti vrst in habitatnih tipov ter

Dejavno sodelovanje z upravljavci naravovarstveno pomembnih kmetijskih,
gozdnih in vodnih zemljišč v lasti RS pri načrtovanju in izvedbi ukrepov na
naravovarstveno pomembnih površinah in nahajališčih zavarovanih in
varovanih vrst ali habitatnega tipa

Izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanja
kvalifikacijskih vrst Nature 2000 in zavarovanih vrst dvoživk
Spremljanje stanja habitatov in nahajališč drugih kvalifikacijskih vrst Nature
2000 (netopirji, metulji) in zavarovanih vrst rastlin (na primer grmičastega
dišečega volčina, močvirskega svišča, gorskega narcisa) in živali (vodnih ptic
in ptic kmetijske krajine, bobra) ter izvajanje varstvenih ukrepov za
izboljšanje njihovega ohranitvenega stanja
Spremljanje stanja krajine in zbiranje podatkov o naravovarstveno
pomembnih krajinskih prvinah

Izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanja
kvalifikacijskih vrst ptic Nature 2000

stalna naloga

stalna naloga

stalna naloga

stalna naloga

stalna naloga

stalna naloga

stalna naloga

stalna naloga

JZ KPG,
ZRSVN,
SKZG,
SiDg,
DRSV
JZ KPG,
ZRSVN
ZVKDS
JZ KPG
(GIS, ZRC
SAZU …),

JZ KPG

JZ KPG,
DOPPS,
SDPVN

JZ KPG

JZ KPG,
ZRSVN,
DOPPS

JZ KPG

MOP: 25700
PS: 35260
DPS: 4000
LS: 1000
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2.5.

2.4.

2.3.

2.1. a.

MOP: 556.100
PS: 2.036.480
DPS: 147.700
LS: 20.000

Št.

X

Zagotovitev ugodnega in/ali izboljšanje ohranitvenega stanja kvalifikacijskih
vrst in habitatnih tipov Nature 2000 ter zavarovanih vrst
Prilagojena raba travniških kvalifikacijskih habitatnih tipov Nature 2000 v
neposrednem upravljanju JZ KPG na zemljiščih v lasti RS

Ohranjeno ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Nature 2000 ter nahajališč
zavarovanih vrst in prvin krajinske pestrosti

5536 /
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2.9.

3.1.

JZ KPG,
ZRSVN

JZ KPG

JZ KPG

Izvajanje akcij, v katerih se izbirajo in nagrajujejo lastniki zemljišč, ki naravi
prijazno gospodarijo s travniki, visokodebelnimi sadovnjaki in vrtovi

stalna naloga

JZ KPG,
KGZS‐zavod
MS, JSKS,
BF Rakičan

Spodbujene naravi prijazne dejavnosti z namenom izboljšanja ohranjenosti kvalifikacijskih vrst
in habitatov Nature 2000

stalna naloga

stalna naloga

2022‒2026

2021‒2026

2021‒2024

2021

JZ KPG,
KGZS‐zavod
MS,
DOPPS
JZ KPG,
ZGS,
DRSI,
LUTRA,
SiDG
JZ KPG,
DOPPS,
TNP,
NRP,
KIS

zunanji
izvajalci

MOP: 82.050
PS: 53.200

MOP: 4300
PS: 2840

Št.

3.

2.11.

2.10.

2.9.

Projekt LIFE for SEEDS (projekt v pripravi)

2.8.

X

Spremljanje stanja in učinkovitosti izvedenih varstvenih ukrepov na terenu v
sklenjenih pogodbah o varstvu za zagotavljanje trajnosti po zaključku
projektov Gorička krajina in Mokrišča na Goričkem do leta 2026 oziroma do
leta 2028
Aktivnosti upravljavca za zagotavljanje učinkovitega upravljanja in izvajanja
načrta ter doseganje varstvenih ciljev
Spremljanje stanja in obvladovanje širjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih
in živalskih vrst

Projekt »Ureditev, obnovitev oziroma vzpostavitev stoječih voda in
potokov« ‒ Mokrišča na Goričkem; izvedba varstvenih ukrepov za
izboljšanje ohranjenosti treh kvalifikacijskih habitatnih tipov in sedmih
kvalifikacijskih vrst Nature 2000

2.7.

X

Projekt »Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje« ‒ Gorička krajina
‒ izvedba varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranjenosti treh kvalifikacijskih
habitatnih tipov in 10 kvalifikacijskih vrst Nature 2000

dejavno sodelovanje pri načrtovanju varstvenih ukrepov za izboljšanje
ohranjenosti kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Nature 2000 v okviru
priprave programa Natura 2000 za obdobje 2021‒2027
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Učinkovito izveden neposredni naravovarstveni nadzor

Spremljanje stanja v naravi in izvajanje rednega neposrednega nadzora in
intervencijskega NVN skupaj z drugimi pristojnimi organi

Redno usposabljanje za opravljanje naravovarstvenega nadzora

Učinkovito sodelovanje in izmenjevanje dobre prakse z drugimi upravljavci zavarovanih in
varovanih območij

3.4.

4.

4.1.

4.2.

5.

stalna naloga

stalna naloga

2021

Redno sodelovanje in izmenjevanje izkušenj o ohranjanju naravnih vrednot,
vrst in habitatnih tipov Nature 2000 ter upravljanju zavarovanega območja z
drugimi upravljavci in člani Skupnosti naravnih parkov Slovenije

Mednarodno sodelovanje in izmenjevanje izkušenj z upravljavci čezmejnih
zavarovanih in varovanih območij narave ter drugimi mednarodnimi
organizacijami (zveza Europarc, zveza Evropska zelena vez)

Kot pridruženi partner sodelovanje pri projektu »D2C ‒ DaRe to Connect« ‒
podpiranje ekološke povezanosti podonavske regije s povezovanjem
območij Natura 2000 vzdolž Evropske zelene vezi

5.1.

5.2.

5.3

stalna naloga

Skupnost
naravnih
parkov
Slovenije
NPŐ,
NPR,
Europarc,
Evropska
zelena vez
NPŐ,
projektni
partnerji

MOP: 43.400
LS: 3.000

MOP: 297.700

MOP: 2000

MOP: 15840

Št.

JZ KPG,
IRSOP,
PU MS
JZ KPG,
MOP

2021‒2022

Projekt »Biodiversity – Art of Life« – LIFE NATURAVIVA, spodbujanje naravi
prijaznejšega gospodarjenja z zemljišči in ohranjanje biotske raznovrstnosti

3.3.

5538 /

stalna naloga

stalna naloga

Dejavno sodelovanje pri pripravi novih kmetijsko‐okoljskih ukrepov v novi
kampanji kmetijske politike v obdobju 2020‒2027 in nagovarjanje lastnikov
travnikov k vključevanju v naravovarstvene ukrepe

X

stalna naloga

3.2.

X

Svetovanje posameznikom in javna predavanja za naravi prijaznejše
gospodarjenje na območjih varovanih vrst in habitatov

JZ KPG,
KGZS‐zavod
MS,
JSKS,
BF
ZRSVN,
KGZS – KGZ,
MS, JSKS
JZ KPG,
projektni
partnerji
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Priprava in sprejetje NUG za obdobje 2026‒2030

Zagotovljeno učinkovito podporno okolje za izvajanje upravljavskih, varstvenih in nadzornih
nalog

6.2.

7.

stalna naloga
stalna naloga

Upravljanje kadri

Dokumentacijski sistem, arhiviranje in posodobitve notranjih aktov v skladu
z zakonodajo

7.6.
7.7.

stalna naloga
stalna naloga

Redno vzdrževanje delovnih prostorov in sredstev za delo

Priprava projektnih osnutkov za uspešno pridobivanje projektov

JZ KPG

JZ KPG

JZ KPG,
zunanji
izvajalci

JZ KPG

JZ KPG

JZ KPG,
MOP,
Strokovni
svet,
Svet zavoda
JZKPG,
ZRSVN,
ZVKD RS,
Evropska
zelena vez
KGZS‐zavod
MS

MOP: 998.028
LS: 251.301
PS: 45.000

MOP: 62.500

MOP: 37950
LS: 1000

MOP: 2500

Št.

7.5.

stalna naloga

Finančno‐računovodsko poslovanje

7.3.
7.4.

stalna naloga

Seje strokovnega sveta in seje Sveta zavoda

7.2.

stalna naloga

Priprava programov dela, poročil, javnih naročil in redno obveščanje
zaposlenih

7.1.

2024‒2030

ZRSVN,
MOP,
zunanji
izvajalec

JZ KPG

Spremljanje izvajanja NUG 2021‒2025 in priprava letnega poročila o
izvedenih aktivnostih

6.1.
stalna naloga

Učinkovito varovana narava na podlagi izvajanja NUG in priprava NUG za obdobje 2026‒2030

6.
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Dolgoročni cilj: naravi in kulturi prijazen obisk in ozaveščene ciljne skupine

stalna naloga

stalna naloga

stalna naloga

Učinkovito ozaveščanje ciljnih skupin

Ozaveščanje ciljnih skupin otrok in mladine o vsebinah varstva narave in
okolja, dediščini in dogajanju v mreži OŠ v KPG, OŠ v NP Raab, NP Őrség,
srednje šole in univerze z vključevanjem ciljnih skupin v različne aktivnosti v
sodelovanju z NP Raab, NP Őrség in Skupnostjo naravnih parkov Slovenije

Ozaveščanje različnih ciljnih skupin o pomenu ohranjanja narave in
varovanju okolja, naravnih vrednotah, biotski raznovrstnosti, krajinski
pestrosti, Naturi 2000, divjih opraševalcih ter izvajanju naravovarstvenih
ukrepov z različnimi mediji s pripravo strokovnih vsebin za spletni portal, e‐
novičnik, občinska glasila in tiskan novičnik KPG; prevajanje spletnih strani v
tri jezike

Komunikacija z deležniki in stiki z javnostjo o pomenu ohranjanja narave
Nature 2000 in okolja, naravni in kulturni dediščini območja ter
preprečevanju širjenja tujerodnih invazivnih vrst. Javna predavanja
zaposlenih in gostujočih predavateljev, obiski občin v parku in javnih
prireditev društev

II.

8.

8.1.

8.2

8.3.

91 / 7. 6. 2021

JZ KPG,
ZRSVN,
ZVKDS,
pristojni
muzeji,
občine

Št.

JZ KPG

JZ KPG,
NP Raab,
NP Őrség,
Skupnost
naravnih
parkov,
ZRSŠ,
ZVKDS,
pristojni
muzeji

SKUPAJ:
40.560
MOP: 29900
LS: 6860
DPS: 3800
MOP: 6700
LS: 1600
DPS: 300

5540 /

MOP: 143.900
LS: 24.300
DPS: 2.400

SKUPAJ: 762.850
MOP: 582.300
LS: 149.580
DPS‐APZ: 30.970
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X
stalna naloga

Učinkovito upravljana parkovna infrastruktura za usmerjanje obiska v KPG

stalna naloga

stalna naloga

Ozaveščevalna, interpretativna in strokovna vodenja različnih ciljnih skupin
na območju KPG in območju Natura 2000 Goričko

Vzdrževanje in obnova obstoječe parkovne infrastrukture za obiskovanje in
usmerjanje obiska v KPG (označevalne, pojasnjevalne table, počivališča)

Označevanje NV in naravovarstveno pomembnih območij, tudi v povezavi s
kulturno dediščino, s pojasnjevalnimi tablami in opisi varstvenih režimov;
oblikovanje novih učnih poti za usmerjanje in vodenje obiskovalcev z razlago

9.2.

10.

10.1.

10.2.

9.1.
stalna naloga

JZ KPG,
ZRSVN
JZ KPG,
ZRSVN,
občine v
parku,
društva,
ZVKDS

JZ KPG,
DOPPS,
SDVPN,
LUTRA

JZ KPG,
ZVKDS

Usmerjen obisk v kulturni krajini in kulturnem spomeniku s kakovostnim in strokovnim
vodenjem

Interpretacija narave in kulturne krajine in dediščine na gradu Grad z
vodenjem obiskovalcev na gradu, organizacija in izvedba javnih
naravoslovnih in kulturnih prireditev na gradu Grad v skladu s koledarjem
prireditev

9.

MOP: 53.300
LS: 9.700
DPS: 1.570

MOP: 385.100
LS: 115.580
DPS: 27.000

MOP: 2700
LS: 800
DPS: 200

MOP: 20500
LS: 4460
DPS:3300
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stalna naloga

stalna naloga

Sodelovanje s TD, KUD, ŠD in občinskimi zavodi pri oblikovanju, organizaciji,
obveščanju in izvedbi prireditev na območju KPG

Sodelovanje z občinami na območju KPG in lokalnimi akcijskimi skupinami
(LAS Goričko, LAS Pri dobrih ljudeh)

12.1.

12.2.

JZ KPG,
imetniki KBZ
KPG

stalna
naloga,
2021‒2025

MOP: 36.400
LS: 13.900

MOP: 94.900
LS: 23.720

MOP: 2000
LS: 500

MOP: 4500
LS: 1450

91 / 7. 6. 2021

JZ KPG,
parkovne
občine

JZ KPG,
lokalna
društva,
občinski
zavodi

JZ KPG

2021, 2023
in 2025

Zagotovljena učinkovita podpora domačinom in lokalnim skupnostim

Podaljšanje veljavnosti znamke do leta 2030, objava javnih pozivov na dve
leti za podelitev kolektivne blagovne znamke KBZ KPG, organizacija dela
strokovnih komisij in krepitev kakovosti kolektivne blagovne znamke KBZ KPG
Koordinacija in povezovanje imetnikov KBZ KPG in drugih ponudnikov ter
posodabljanje baze podatkov o ponudnikih, organizacija strokovnih
predavanj in izletov ter promocija imetnikov znamke

12.

11.2.

11.1.

Spodbujanje gospodarskega razvoja s krepitvijo kakovosti kolektivne blagovne znamke

11.

Št.

Dolgoročni cilj: spodbujanje razvojnih možnosti območja s podporo domačinom

SKUPAJ: 8450
MOP: 6500
LS: 1950

5542 /
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SKUPAJ: 168.920
MOP:131.300
LS: 37.620
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Posodobitev središča za obiskovalce KPG in gradu Grad za izboljšanje
kakovosti usmerjanja obiska in vodenja

Obnova sanitarij, dostopnih za vse obiskovalce

Statična sanacija severnega trakta gradu

Ureditev središča za interpretacijo Nature 2000 Goričko, narave in krajine

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

X

X

X

stalna naloga

stalna naloga

JZ KPG,
ZVKD RS,
ZRSVN

MOP: 4500
LS: 300

91 / 7. 6. 2021 /

2022‒2023

2024‒2025

MOP: 671.900
LS: 6.299
DPS*: 3.070.000

MOP: 2100
LS:3300

SKUPAJ:
10200
MOP: 6600
LS: 3600

Št.

2022

2022‒2023

2024

JZ KPG,
ZVKDS RS,
zunanji
izvajalec
ZVKD RS,
zunanji
izvajalec
ZVKD RS,
zunanji
izvajalec
ZVKD RS,
zunanji
izvajalec
ZVKD RS,
ZRSVN,

Zagotovljen varen in kakovostni obisk kulturnega spomenika in središča za obiskovalce KPG

Vzdrževanje sob za na gradu za obiskovalce KPG

14.1.

13.2.
14.

13.1.

Izboljšanje energetske učinkovitosti delovnih in poslovnih prostorov ter
prenova elektro‐ in strojnih instalacij*

X

Zagotovljeno učinkovito upravljanje gradu Grad in grajskega parka

13.

Vzdrževanje in obnavljanje grajskega parka, dvorišča in gradu za varen obisk
ter dopolnjevanje infrastrukture za interpretacijo narave in kulturnega
spomenika

Dolgoročni cilj: učinkovito upravljanje kulturnega spomenika gradu Grad

IV.

SKUPAJ:
3.841.119
MOP: 716.620
LS: 54.499
DPS*: 3.070.000
MOP: 44.720
LS: 48.200
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Elaborat katastra stavbe gradu Grad

2022

* Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020‒2023, proračunska sredstva za izvajanje ZZSDNPK (pristojnost MK) in drugi viri.

14.8.

X

2021‒2025

Ustrezna ureditev in zagotovitev rednega financiranja kulturnega
spomenika državnega pomena in ohranjanja kulturne dediščine

Št.

14.7.

2023‒2024

Krajinsko‐arhitekturna ureditev notranjega dvorišča in zidnega plašča
(bergfrida), utrditev grajskega hriba in ureditev odvodnavanja za varen in
kakovosten obisk središča za naravo in gradu

5544 /

X

14.6.

zunanji
izvajalec
ZVKD RS,
zunanji
izvajalec
MOP v
sodelovanju
z MK
MOP,
MK,
ZVKD RS,
zunanji
izvajalec

Stran
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6.3. Program izvajanja neposrednega nadzora v naravi v obdobju 2021‒2025
Naloge naravovarstvenih nadzornikov so neposredno spremljanje stanja, nadzor nad izvajanjem
varstvenih režimov, ugotavljanje dejanskega stanja pri prekrških, določenih v ZON, njegovih
podzakonskih predpisih in kršitvah varstvenih režimov, določenih v uredbi in NUG, ter obveščanje
pristojnih inšpekcijskih organov. Naravovarstveni nadzorniki opozarjajo ljudi na varstvene režime za
preprečevanje kaznivih ravnanj. Naravovarstveni nadzorniki v KPG ob nalogah neposrednega nadzora
spremljajo tudi stanje NV, zavarovanih in varovanih vrst ter njihovih habitatov ter nadzorujejo
izvajanje in učinkovitost varstvenih ukrepov na terenu. Pri kršitvah, za kaznovanje katerih
naravovarstveni nadzornik ni pristojen, ta zbira dokazno gradivo in preda prijave pristojnim
inšpekcijskim službam.
Naravovarstveni nadzorniki imajo službeno uniformo, znak in izkaznico ter lahko pri opravljanju
neposrednega nadzora med drugim ugotavljajo istovetnost oseb in ustrezno dokumentirajo dejansko
stanje kršitve. Med pristojnostmi naravovarstvenih nadzornikov sta izrekanje glob za prekrške in celo
izterjanje glob na kraju storitve prekrška. Naravovarstveni nadzornik ima pooblastilo za izrekanje glob
s plačilnimi nalogi ali odločbami o prekrških. Če storilec prekrška ni državljan R. Slovenije, mora
naravovarstveni nadzornik izterjati globo na kraju storitve prekrška.
Naravovarstveni nadzorniki na območju KPG sodelujejo z naslednjimi službami:
‒ Inšpektoratom RS za okolje in prostor v zadevah, v katerih JZ KPG nima pristojnosti (gradbena,
okoljska inšpekcija),
‒ Inšpektoratom RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v zadevah, v katerih JZ KPG
nima pristojnosti, vendar kršitve negativno vplivajo na ohranjanje NV, biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti (na primer sekanje ali uničevanje grmišč ter požiganje s suho zarastjo
poraslih površin zunaj zakonsko določenega obdobja),
‒ Policijskima postajama Gornji Petrovci in Murska Sobota predvsem pri nadzoru vožnje v
naravnem okolju.
Naravovarstveni nadzorniki bodo v času izvajanja NUG posebno nadzorovali:
‒ stanje naravnih vrednot, zavarovanih in varovanih vrst ali habitatnih tipov ter njihovih
nahajališč s posebno pozornostjo na slabšanje ohranjenosti ali uničevanje habitatov
zavarovanih in varovanih vrst ali habitatnih tipov,
‒ vožnjo z motornimi vozili in kolesi v naravnem okolju,
‒ izvajanjem Uredbe o varstvu samoniklih gliv,
‒ upravljanjem habitatov in izvedenimi ukrepi za varstvo vrst in habitatnih tipov za zagotavljanje
trajnosti projektih aktivnosti ter
‒ nad izvajanjem konkretiziranih varstvenih režimov v NUG.
Med najpomembnejšimi aktivnostmi nadzornikov bo opozarjanje na varstvene režime in zakonsko
predpisane norme. Število delovnih ur, namenjenih neposrednemu nadzoru v naravi, z leti postopno
narašča in je odvisno od kadrovskih okrepitev (preglednica 13). Prednostne naloge nadzora se lahko v
času izvajanja NUG spremenijo, če bodo to zahtevale razmere na terenu in razmah novih dejavnosti
na območju.
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Preglednica 13. Načrtovano število ur za izvajanje neposrednega nadzora v naravi in spremljanje splošnega
stanja v naravi.
Leto
Število ur

2021
1600

2022
2700

2023
3800

2024
3800

2025
3800

Ob začetku izvajanja načrta sta v JZ KPG zaposlena dva nadzornika, nadzornik I za nedoločen čas in
nadzornik II za določen čas. Pri slednjem se bo zaposlitev po sprejetju NUG spremenila v zaposlitev za
nedoločen čas. Za okrepitev neposrednega nadzora v naravi ob izvajanju vseh drugih varstvenih
aktivnosti se bo z letom 2022 zaposlil dodaten naravovarstveni nadzornik za poln delovni čas po
končanju projekta Gorička krajina zaradi nadzora nad izvajanjem ukrepov za zagotavljanje trajnosti
izvedenih aktivnosti (aktivnost 2.9.). V letu 2023 se bo zaposlil še dodatni naravovarstveni nadzornik
za poln delovni čas. V zadnjem letu izvajanja NUG naloge neposrednega nadzora v naravi in
neposredne varstvene naloge opravljajo štirje naravovarstveni nadzorniki, od katerih vsak pokriva
dobrih 100 km2 površine KPG. Program in obseg izvajanja neposrednega nadzora v naravi sta tako
odvisna predvsem od zadostnih kadrovskih okrepitev.
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6.4. Program upravljanja zemljišč v upravljanju JZ KPG v obdobju 2021‒2025.
Program upravljanja zemljišč se v tem poglavju nanaša izključno na:
‒ upravljanje zemljišč v lasti RS, ki so bila odkupljena po 84. členu ZON in jih upravlja JZ KPG,
‒ upravljanje kmetijskih zemljišč v lasti RS, ki jih ima JZ KPG v zakupu od SKZG RS in na njih izvaja
ukrepe za varstvo naravnih vrednot ter zavarovanih ali varovanih vrst ali habitatnih tipov, in
‒ upravljanje 2,85 hektarja travniških zemljišč v lasti fizičnih oseb, s katerimi ima JZ KPG
sklenjeno pogodbo o dolgoročnem upravljanju.

Dolgoročna vizija upravljanja gozdnih in kmetijskih zemljišč ter njihovo upravljanje v času
izvajanja NUG
JZ KPG kmetijska zemljišča v lasti RS neposredno upravlja tako, da je raba prilagojena kvalifikacijskim
vrstam in habitatnim tipom Nature 2000 ali zavarovanim vrstam, s čimer prispeva k ohranjanju
narave, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Travniške površine so zaradi svoje vrstne in
ekosistemske ohranjenosti izvorni habitati naravovarstveno pomembnih vrst. To upravljanje ima tudi
značaj dobre prakse in učnega poligona za kmete.
Ob začetku izvajanja NUG leta 2021 bo JZ KPG upravljal skupno 95,3 hektarja kmetijskih in gozdnih
zemljišč (brez gradu in grajskega parka) (preglednica 14). V obdobju 2021‒2025 bo JZ KPG izvajal
prilagojeno rabo in varstvene ukrepe na površinah s kvalifikacijskimi habitatnimi tipi in nahajališči
kvalifikacijskih vrst Nature 2000 ali zavarovanih vrst v skladu s finančnimi in kadrovskimi zmožnostmi.
Preglednica 14: Zemljišča v upravljanju JZ KPG brez gradu Grad v letu 2020.

NV Motvarjevci – ekstenzivni travniki 1*
NV Bejčin breg – ekstenzivni travniki*

Površina v neposrednem upravljanju JZ KPG (v ha)
Upravljavec
V zakupu od Sporazum s fizično ali
JZ KPG
SKZG RS
pravno osebo
6,8
2,1
‒

Skupaj

8,1

‒

‒

8,9
8,1

NV Benkova šuma – rastišče grmičastega
dišečega volčina
NV Kobilje – ekstenzivni travniki

0,3

0,6

‒

0,9

0,4

‒

0,6

NV Vreje – suhi travniki*

1
0,7
0,2
0,1
0,5
74,9
95,3

0,7

‒

‒

NV Pertoča – rastišče narcis

‒

‒

0,2

NV Lončarovci – mokrotni travniki

‒

0,1

‒

NV Pertoča ‐ mokrotni travniki

0,5

‒

‒

površine zunaj območij NV*

61,1

11,8

2,0

SKUPAJ

77,9

14,6

2,8

V letu 2021 bo JZ KPG izvajal neposredne varstvene ukrepe na približno 37 hektarjih travniških
površin v okviru javne službe in na približno 56 hektarjih travniških površin v okviru projektnih
aktivnosti. Leta 2022 se zaradi končanja projekta Gorička krajina obseg travniških površin, na katerih
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bo JZ KPG neposredno prevzel izvajanje varstvenih ukrepov, poveča za 16 hektarjev naravovarstveno
najpomembnejših površin. Preostalih 40 hektarjev v projektu odkupljenih površin bo JZ KPG kot
upravljavec oddal v uporabo zainteresiranim kmetom (preglednica 15).
Preglednica 15. Površine, na katerih bo JZ KPG v okviru javne službe izvajal varstvene ukrepe z ovrednotenjem
ocene stroškov (stroški so zajeti v preglednici 12 v poglavju 6.2. naloga 2.1).
Leto

Predvidena površina (ha)
za izvajanje ukrepov

2021

37

SKUPAJ: 35.335

2022

53

SKUPAJ: 50.615

2023

53

SKUPAJ: 50.615

2024

53

SKUPAJ: 50.600

2025

53

SKUPAJ: 50.600

Skupna ocena predvidenih stroškov:
49

Ocena predvidenih
stroškov49 (v EUR)

237.765

Vir financiranja
MOP
APZ
Sklad za podnebne
spremembe
LS
MOP
APZ
Sklad za podnebne
spremembe
LS
MOP
Sklad za podnebne
spremembe
LS
MOP
Sklad za podnebne
spremembe
LS
MOP
Sklad za podnebne
spremembe
LS

Ocena stroškov zajema tako programske stroške (vzdrževanje opreme, opremo, gorivo, popravila, odvoz biomase,
zavarovanje traktorja in agrotunela, zakup SKZG RS) kakor tudi stroške dela in so ocenjeni na največ 950 EUR/ha. Ocena
stroškov izvajanja neposrednih varstvenih ukrepov zajema enkratno ali dvakratno košnjo v skladu z načrtom košnje, ki je v
največji meri prilagojena razvojnemu krogu ciljnih rastlinskih ali živalskih vrst in ohranjanju ugodnega stanja HT, ter spravilo
odkošene biomase. Predvideni stroški so ocenjeni višje zaradi velike razdrobljenosti parcel v 28 katastrskih občinah. S tem
so povezani višji stroški dela in materiala ter več ročnega dela, saj na nekaterih površinah nista mogoča košnja in spravilo s
traktorjem. Finančni vir za izvedbo varstvenih ukrepov delno zagotavlja pristojno ministrstvo (MOP) kot del javne službe
ohranjanja narave zaradi ohranjanja ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in HT Nature 2000. Del sredstev JZ KPG dobi iz
drugih proračunskih sredstev (osnovne plačilne pravice, OMD, sredstva SKZG RS), ki delno zadostujejo za pokrivanje
materialnih stroškov. Kot nosilec KMG MID je upravičen do prejemanja plačil iz ukrepa KOPOP še pet let po vključitvi površin
v operacijo, zato bo za nekatere površine prejel sredstva tudi do leta 2022. JZ KPG načrtuje vključitev ustreznih ukrepov v
novo finančno perspektivo EU in Skupno kmetijsko politiko po letu 2020. Po letu 2022 bo JZ KPG iskal zainteresirane kmete
za rabo posameznih travniških površin pod naravovarstvenimi pogoji, s čimer bi se zmanjšali stroški upravljanja.
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6.5. Program upravljanja gradu Grad v obdobju 2021‒2025
Program upravljanja gradu Grad se v tem poglavju nanaša na upravljanje stavbe gradu in
pripadajočega območja grajskega parka in varovalnega gozda, ki jih je JZ KPG pridobil v upravljanje z
ustanovitvenim aktom v skupni površini 8,3 hektarja. Stavba gradu in grajskega parka je v lasti države
in je kot enota dediščine EŠD 159 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena z odlokom o
razglasitvi, ki ima zaradi kulturnih, krajinskih, umetnostno‐arhitekturnih, zgodovinskih in drugih
izjemnih lastnosti poseben pomen za Republiko Slovenijo.
Za spomenik velja varstveni režim, ki v 4. členu odloka določa:
‒ varovanje kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot v
celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
‒ podrejanje vsake rabe in vseh posegov v grad in njegove objekte ter prostor parka ohranjanju
in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
‒ varovanje vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika,
‒ omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v
meri, ki ne ogroža varovanega spomenika in v 2. točki odloka naštetih posameznih elementov
enote ter je opredeljena v odločbi o varstvu,
‒ prepoved posegov v vse plasti arheološkega spomenika razen pooblaščenim osebam s
predhodnim pisnim soglasjem pristojnega zavoda,
‒ znotraj območja je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja vključno
z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s
predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod,
‒ prepovedana je vožnja z motornimi vozili znotraj zaščitenega območja, razen za potrebe
vzdrževanja, raziskovanja in oskrbe.
Zavarovano območje je namenjeno:
‒ trajni ohranitvi kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, krajinskih, likovnih in zgodovinskih
vrednot,
‒ povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
‒ prezentaciji kulturnih vrednot spomenika in situ, v tisku in drugih medijih,
‒ učno‐demonstracijskemu delu,
‒ znanstveno‐raziskovalnemu delu.
Prednostne naloge upravljanja gradu Grad v obdobju 2021‒2025 se nanašajo na zapisane varstvene
režime kulturnega spomenika in zajemajo aktivnosti na podlagi ocene stanja v skladu s finančnimi,
kadrovskimi in časovnimi možnostmi.
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Prednostne naloge 1. ranga zajemajo naslednje aktivnosti v programu v preglednici 12: 13.1., 14.1.,
14.3., 14.4.
Nanaša se na obnovo in stalno vzdrževanje gradu in grajskega parka, nemoteno delo zaposlenih v JZ
KPG, izboljšanje energetske učinkovitosti delovnih in poslovnih prostorov in varen obisk ljudi, ki
pridejo na ogled spomenika z razstavljenimi stalnimi zbirkami iz narave, kulture, zgodovine in
umetnosti KPG, Prekmurja, Trideželnega parka in Naravnih parkov Slovenije. Drevesa v grajskem
parku se starajo, in ker so hkrati kulturni spomenik in življenjski prostor številnih vrst, zahtevata
vzdrževanje in obnova posebno pozornost, ki je bila do zdaj usmerjena pretežno v odstranjevanje v
neurju porušenih dreves. Med nalogami JZ KPG v tem NUG so predvidene vsakoletna arboristična
sanacija dreves ter nadomestne saditve po Načrtu vzdrževanja, Zelene površine grajskega parka
gradu Grad, 2014, avtorica načrta je dr. Tanja Simonič Korošak. V obdobju NUG 2021‒2025 bo treba
iskati tudi rešitve, povezane s prepovedjo vožnje z motornimi vozili, zapisano v odloku, in zlasti s
parkiranjem vozil, ki ne spadajo pred pročelje gradu in v grajski park.
V letu 2022 je zaradi dotrajanosti načrtovane prenova toaletnih prostorov za obiskovalce v pritličju
palacija in preureditev, primerna gibalno oviranim osebam (14.3). Načrt za prenovo je že izdelan in je
pridobljeno kulturno‐varstveno soglasje za izvedbo, treba bo izvesti javno naročilo za izbor izvajalca
del in izvedbo del.
Prednostne naloge 2. ranga zajemajo naslednje aktivnosti v programu: 14.2. in 14.5.
Za potrebe delovanja JZ KPG, ki upravlja središče za obiskovalce KPG v gradu Grad (14.2.), je zaradi
povečanega obiska nujna ureditev večjega in svetlejšega prostora v okviru obstoječe grajske
arhitekture, ki bo na voljo za informiranje in ozaveščanje obiskovalcev. V novem središču za
obiskovalce bo mogoče bolje predstaviti območje parka in lokalne ponudnike, zlasti upravičence
pravice do uporabe KBZ, ter tako bolj pripomoči k razvoju domačega prebivalstva v KPG. Prenova je
predvidena za leto 2023.
Za nadaljnjo obnovo gradu je prednostna statična sanacija dela gradu, ki še ni bil obnovljen, s čimer
se kulturni spomenik ohranja pred nadaljnjim propadanjem, pri tem pa se zagotovi ohranjanje kletnih
prostorov za bivanje netopirjev, ki so varovani kot kvalifikacijske vrste Nature 2000. K temu spada
tudi obnova obzidja nekdanjega "bergfrida" na grajskem dvorišču, ki se ruši. Načrt statične sanacije
tega dela je bil dokončan v letu 2019 vključno s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem ZVKDS ter
popisi del in projektantsko oceno vrednosti gradbenih del in arheološkega nadzora. Statična sanacija
je predvidena za leti 2024 in 2025.
Prednostne naloge 3. ranga zajemajo naslednje aktivnosti v programu: 13. 2., 14.5, 14., 14.8.
JZ KPG za svoje delovanje na področju ozaveščanja in interpretacije narave potrebuje primernejše
prostore v pritličju in nadstropju, ki jih je mogoče urediti nad kletnimi prostori, kjer varujemo
netopirje v severnem traktu gradu. V teh prostorih bodo domiselno arhitekturno in vizualno
postavljene pedagoške in za splošno javnost privlačne instalacije za učenje o delovanju ekosistemov,
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ekosistemskih koristih in biotski raznovrstnosti, s čimer bo omogočeno lažje razumevanje pomena
ohranjanja narave v KPG. Dolgoročna vizija je na gradu v teh prostorih urediti učno okolje za
vseživljenjsko učenje in usposabljanje vodnikov v naravi in krajini v KPG. Ureditev središča bo mogoča
po statični sanaciji severnega trakta gradu 2025. (14.5.)
V tej zvezi bo treba iskati tudi rešitve za izsuševanje oziroma hidroizolacijo zidov v pritličnih prostorih,
ki so že v uporabi, na primer v črni kuhinji in Viteški dvorani, ter sočasno ali po statične sanaciji
urediti utrditev brežin in odvodnjavanje strešne vode, ki zdaj zamaka temelje gradu (14.6.).
JZ KPG v soglasju z lastnico gradu, RS, in v skladu z gospodarno rabo načrtuje del objekta nameniti
tržni dejavnosti v skladu z Zakonom o javno‐zasebnem partnerstvu. Ta bo določena v poslovnem
načrtu in bo vključevala dogodke na področju naravoslovja, varstva narave in kulture na parkovni,
regionalni in mednarodni ravni. Za to bo treba oblikovati pristojni odbor, ki bo na podlagi poslovnega
načrta določil rabo prostorov in pridobil projektno dokumentacijo za obnovo prostorov v nadstropju
južnega in jugozahodnega trakta, vključujoč rešitev za popravilo steklenega prizidka iz leta 2008 in
ureditev dvorane z gotskim portalom za dostop obiskovalcev ter ureditev prostorov v medetaži
južnega trakta, kjer so zdaj prostori tehnične delavnice in zaposlenih v programu javnih del (14.7).
V skladu z dolgoročnim razvojem bo treba po letu 2025 razmišljati o selitvi opreme za košnjo in
tehnične delavnice za izvajanje naravovarstvenih ukrepov v varovanih habitatih iz gradu na drugo
lokacijo, na primer na učno kmetijo za teoretično in izkustveno učenje o rabi naravnih virov in
ravnanju z njimi v kulturni krajini Goričko.
Za izvajanje zastavljenega programa sta nujna zagotovitev stabilnega financiranja za tekoče
vzdrževanje že obnovljenega dela gradu, grajskega hriba in grajskega parka kot tudi zagotavljanje
sredstev iz različnih virov za dokončanje popravila in obnove celotnega grajskega kompleksa. Za to je
posebej opredeljena naloga, da bi v petletnem obdobju sistemsko uredili in iz javnih virov zagotovili
ustrezno financiranje nalog upravljavca, povezanih z upravljanjem kompleksa gradu Grad, in drugih
ukrepov, povezanih s spodbujanjem trajnostnega razvoja območja ob hkratnem zagotavljanju
razvojnih možnosti, predvsem glede varstva kulturne dediščine.
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6.6. Projekti v izvajanju v obdobju 2021‒2025
Projekt »D2C – DaRe to Connect ‒ podpiranje ekološke povezanosti podonavske regije s
povezovanjem območij Natura 2000 vzdolž Zelene vezi« ‒ do 31. maja 2021
V projektu JZ KPG sodeluje kot pridruženi partner, in sicer bo z NP Őrség pripravil akcijski načrt za
upravljanje izbranih kvalifikacijskih vrst Nature 2000 na obeh straneh državne meje. Načrt bo
vseboval seznam aktivnosti za povečanje povezljivosti habitatov ciljnih vrst, s čimer bo doseženo
dolgoročno čezmejno varstvo teh vrst. Morebitne materialne stroške JZ KPG bo financiral vodilni
partner ali NP Őrség.
Projekt »Gorička krajina – vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem« ‒ do 30.
novembra 2021
V času izvajanja NUG se bo nadaljevalo projektno delovanje, ki se je začelo v letu 2017 in se bo
končalo v letu 2021. Projekt se izvaja na podlagi PUN 2015‒2020 ter se financira iz kohezijskih
sredstev EU in nacionalnih sredstev RS. Projekt vključuje izvedbo različnih naravovarstvenih in
ozaveščevalnih ukrepov do leta 2021. Trajanje projekta je s sklenjenimi pogodbami o varstvu in
skrbništvu predvideno še do leta 2026. Cilj projekta je izboljšati stanje ciljnih vrst in travniških
habitatnih tipov Nature 2000 na skupni površini 187 hektarjev.
Projekt »LIFE NATURAVIVA – Biodiverziteta – umetnost življenja« ‒ do 31. avgusta 2022
Vrhunec projektnih aktivnosti bo med letoma 2020 in 2022, ko bo med drugim veliko aktivnosti
namenjenih posrednim oblikam varstva narave in kulturne krajine. V projektu bosta pripravljena
načrt interpretacije KPG za usmerjanje obiska in s tem ohranjanje najvrednejših delov narave ter
bodo izvedene številne ozaveščevalne dejavnosti za različne ciljne skupine.
Projekt »Mokrišča na Goričkem – ureditev, obnovitev oziroma vzpostavitev stoječih voda in
potokov na Goričkem« ‒ od 1. julija 2021 do 30. decembra 202650
V načrtovanem projektu se bodo projektne aktivnosti začele v drugi polovici leta 2021. V projektu so
načrtovani neposredni varstveni ukrepi za izboljšanje stanja štirih kvalifikacijskih vrst (velikega pupka,
hribskega urha, močvirskega krešiča, vidre) Nature 2000, vezanih na mokrišča, in dva gozdna
kvalifikacijska habitatna tipa Nature 2000 (obrečno vrbovje, jelševje in jesenovje ter ilirsko hrastovo‐
belogabrovje). Projekt bo predvidoma trajal 66 mesecev.
Projekt »LIFE for SEEDS – Conservation of priority grassland habitats in Slovenia through the
establisment of seed bank and in situ restoration« ‒ 1. september 2021‒31. december 2026 ‐ je
projekt ohranjanja in obnavljanja prednostnih travniških habitatov z vzpostavitvijo semenske banke.
Cilj projekta je vzpostavitev semenske banke ciljnih travniških habitatnih tipov v neugodnem stanju za
zagotovitev trajnega varstva travišč velike naravovarstvene vrednosti (HT 6210*, HT 6230* in HT
3180*). V letu 2021 se pripravlja druga faza projekta. Ključne aktivnosti v projektu so ob vzpostavitvi
50

Op.: Priprava projekta je bila zaradi epidemije ustavljena. Podano je bilo jamstvo MOP o potrditvi v finančni perspektivi
EU 21‒27.
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semenske banke še preizkus treh metod renaturacije vrstno pestrih travišč, sodelovanje pri pripravi
novih ukrepov skupne kmetijske politike po letu 2027, vzpostavitev spletnega katastra
naravovarstveno pomembnih travišč in izboljšanje ozaveščenosti o pomenu vrstno bogatih travnikov
za ohranjanje biodiverzitete in ekosistemskih storitev.
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6.7. Finančni načrt za izvajanje NUG v obdobju 2021‒2025
Izvajanje aktivnosti, opredeljenih v NUG, je odvisno od finančnih in kadrovskih virov. Viri financiranja
programa NUG so:
‒ pristojno ministrstvo (MOP), ki zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe ohranjanja narave,
‒ druga proračunska sredstva, kot so APZ (programi javnih del), sredstva SKZG, sredstva iz Sklada
podnebnih sprememb in razpisi za financiranje materialnih stroškov in investicij, sredstva za
izvajanje ZZSDNPK, ki jih za financiranje ukrepov varstva kulturne dediščine zagotavlja MK,
‒ projektna sredstva (PS) za izvajanje projektnih aktivnosti,
‒ lastna sredstva (LS), ki jih JZ KPG z lastno dejavnostjo pridobi na trgu in v okviru izvajanja nalog
javne službe varstva narave.
Pri izračunu stroškov dela je bila uporabljena povprečna urna postavka 17,3 EUR/efektivno uro, ki
temelji na izračunu povprečne urne postavke zaposlenih, upoštevaje vse obvezne dodatke, ki so
strošek delodajalca. Za izračun ur je bilo upoštevano povprečje 1.760 delovnih ur na leto za polno
zaposlitev, pri čemer je od letne kvote delovnih ur odšteto povprečje ur za letne dopuste in praznike.
V aktivnosti 7.6. programa so v materialnih stroških zajeti splošni stalni stroški, kot so izdatki za
elektriko, ogrevanje, zavarovanje objektov in drugi splošni obratovalni stroški.
V finančnem načrtu pri postavki projektna sredstva so zajeta sredstva že pridobljenih projektov in
projektov v pripravi.
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Finančni viri pod postavko druga proračunska sredstva, DPS, so: sredstva Sklada za podnebne spremembe, sredstva SKZG in sredstva iz
programov APZ, ki so predvidena za izvedbo varstvenih in ozaveščevalnih nalog, sredstva za izvajanje ZZSDNPK (v pristojnosti Ministrstva za
kulturo) so predvidena kot vir investicij v grajski kompleks.
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Preglednica 18. Predvidena finančna sredstva pristojnega ministrstva (MOP) glede na leto izvajanja programa
NUG in vrsto stroškov.
Finančna sredstva MOP po letih (v EUR)
VRSTE STROŠKOV
stroški dela

2021

2022

2023

2024

2025
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334.898
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Preglednica 19. Predvidena lastna finančna sredstva glede na leto izvajanja programa NUG in vrsto stroškov.
Lastna sredstva po letih (v EUR)
VRSTE STROŠKOV

2021

2022

2023

2024

2025

stroški dela

44.299

44.300

40.000

40.000

44.000

212.599

stroški materiala in
storitve

55.701

57.700

60.000

60.000

60.000
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4.000

0
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4.000

0
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102.000

102.000

104.000

104.000

516.000
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SKUPAJ
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Preglednica 20. Predvidena projektna finančna sredstva glede na leto izvajanja programa NUG in vrsto
stroškov.
Projektna sredstva po letih (v EUR)
VRSTE STROŠKOV

2021

2022

2023

2024

2025

skupaj

stroški dela

157.860

167.300

144.700

144.700

30.000

644.560

stroški materiala in
storitve

474.970

171.000

143.000

68.900

26.450

884.320

54.600

325.000

155.000

71.200

0

605.800

687.430

663.300

442.700

284.800

56.450

2.134.680

investicije
SKUPAJ

Uradni list Republike Slovenije

Št.

91 / 7. 6. 2021 /

Stran

5557

Preglednica 21. Predvidena finančna sredstva drugih proračunskih sredstev glede na leto izvajanja NUG in vrsto
stroška.
VRSTE STROŠKOV
stroški dela
(APZ ‐program javnih
del, Sklad za
podnebne
spremembe, druga
sredstva)
stroški materiala in
storitev (Sklad za
podnebne
spremembe*,
sredstva SKZG ali
druga sredstva)
investicije (Sklad za
podnebne
spremembe ali druga
sredstva)
investicije v grajski
kompleks (po
ZZSDNPK**) ali druga
sredstva
SKUPAJ

DPS po letih
2021

2022

2023

2024

2025

skupaj

32.470

20.000

11.200

0

0

63.670

32.000

32.000

16.000

16.000

16.000

112.000

3.000

0

0
67.470

0 1.000.000

0 120.000

1.003.000

500.000

1.450.000

2.070.000

52.000 147.200 1.516.000

1.466.000

3.248.670

*Pogoj za črpanje teh sredstev je vključitev aktivnosti javnega zavoda v vsakokratni Program porabe
sredstev Sklada za podnebne spremembe in sklenitev pogodbe med javnim zavodom in Ministrstvom
za okolje in prostor za njihovo izvajanje.
**Pogoj za črpanje sredstev po ZZSDNPK so zagotovljena proračunska sredstva za izvajanje ZZSDNPK
v programu: obnova najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov in vključitev v letni
finančni načrt, ki ga sprejme minister, pristojen za kulturo, v skladu s pogoji in merili (izdelana
projektna dokumentacija, ogroženost v skladu s strokovnimi merili Javnega zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine, pomen spomenika v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
kulturne dediščine, dokončanje začete investicije, znana namembnost).
Podrobni finančni načrt se opredeli v letnih programih dela, saj zaradi petletnega obdobja veljavnosti
NUG ni mogoče zanesljivo in natančno oceniti in predvideti vseh virov in stroškov. Poleg tega so
proračunska sredstva dodeljena javnemu zavodu na podlagi letnih izhodišč, ki jih resorno ministrstvo
pripravi v skladu s sprejetim proračunom RS.
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6.8. Kadrovski načrt za izvajanje NUG v obdobju 2021‒2025.
Iz obsega nalog in aktivnosti v NUG je razvidno, da bo za uspešno uresničevanje programa skozi
celotno obdobje izvajanja NUG treba povečevati število zaposlenih za opravljanje nalog javne službe
(preglednica 20). JZ KPG bo prvi dve leti izvajanja NUG kandidiral na javno povabilo ZRSZ za izvajalca
javnih del ali drugih oblik zaposlitve, a je uspešnost pridobitve programov zelo negotova. Sorazmerno
z zniževanjem zaposlovanja iz programov APZ se bodo kadrovske potrebe nadomeščale s
povečevanjem števila redno zaposlenih. V letu 2022 je načrtovana zaposlitev dodatnega delavca
(naravovarstveni sodelavec V) za opravljanje varstvenih ukrepov na terenu (predvsem aktivnosti in
naloge 1.1, 2.1, 2.2, 2.3), vzdrževanje opreme in urejanje grajskega parka. Za opravljanje strokovnih
nalog, kot so spremljanje naravnih vrednot in stanja kvalifikacijskih vrst Nature 2000 in zavarovanih
vrst ter druge naravovarstvene naloge, se bo v letu 2023 zaposlil naravovarstveni svetnik. V letu 2024
se bo zaposlil dodatni delavec (višji naravovarstveni svetovalec) za izvajanje obsežnih varstvenih
nalog.
Povečanje števila naravovarstvenih nadzornikov je podrobneje analizirano v poglavju 6.2. Za izvajanje
neposrednega nadzora v naravi in neposrednih varstvenih aktivnosti v okviru javne službe tudi zaradi
povečevanja obiska v času izvajanja NUG se trajnost zaposlitve spremeni pri enem (označeno v
preglednici z *) od zdajšnjih nadzornikov in se v letih 2022 in 2023 zaposlita dva dodatna
naravovarstvena nadzornika. Glavna naloga enega od novih nadzornikov bo nadzor nad izvajanjem
projektnih zavez, določenih v pogodbah o varstvu in skrbništvu, še pet let po končanju projekta. S
štirimi zaposlenimi nadzorniki se omogoči vsaj minimalni standard neposrednega nadzora v naravi na
tako obsežnem območju močno razdrobljenih habitatov.
V prihodnjem obdobju je pričakovano naraščanje števila obiskovalcev središča za obiskovalce KPG in
gradu Grad, ker je naraščanje v preteklem petletnem obdobju znašalo od pet do 10 % na leto, zato je
zaposlitev dodatnega vodnika leta 2022 v zavarovanem območju nujna za zagotavljanje delovanja
središča za obiskovalce KPG, usmerjanje obiskovalcev v zavarovanem območju ter njihovo
ozaveščanje. Vodnikom so do leta 2024 v podporo delavci iz programov APZ.
Za učinkovito in uspešno opravljanje vseh varstvenih, upravljavskih in nadzornih nalog se bo z letom
2023 zaposlil koordinator, čigar naloge bodo obsegale tako pomoč pri splošnih nalogah, kot je pomoč
pri finančnem poslovanju, kot tudi ozaveščanje in pomoč v središču za obiskovalce. Med
najpomembnejšimi nalogami koordinatorja bodo razvoj in predstavljanje kolektivne blagovne
znamke KPG ob sodelovanju s ponudniki ter organizacija gostovanj ponudnikov na prireditvah drugih
zavarovanih območij.
Z razvojem parka in pridobivanjem večjih evropskih sredstev za projekte so nekateri zaposleni dobili
dodatne naloge in odgovornosti. Posledično sta se tem zaposlenim znatno povečali količina in
zahtevnost dela. Trije delavci se zato v letu 2022 prerazporedijo na delovna mesta, ki ustrezajo
nalogam, ki jih opravljajo.
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Z letom 2025 se v JZ KPG za učinkovitejše opravljanje nalog vzpostavijo štiri organizacijske enote:
‒ služba za ohranjanje narave, ki bo pristojna predvsem za naravovarstvene in upravljavske
naloge ter izvajanje projektov s ciljem ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in krajinske
pestrosti,
‒ nadzorna služba, ki bo pristojna za opravljanje neposrednega nadzora v naravi,
‒ služba za ozaveščanje in trajnostni razvoj, ki bo pristojna za ozaveščanje in izvajanje naravi
prijaznega obiska KPG, upravljanje središča za obiskovalce, spodbujanje razvoja v okviru
kolektivne blagovne znamke in kulturnovarstvene naloge,
‒ splošna služba, ki je podpora vsem trem službam in je nujna za uspešno izvajanje vseh
nadzornih, varstvenih in upravljavskih nalog.
Notranja reorganizacija JZ KPG bo izboljšala učinkovitost dela ter prerazporedila odgovornosti in
organizacijo na vodje služb. Ob pričakovanem povečanem obsegu nalog in dejavnosti bo notranja
organizacija omogočila boljše razmere za izvedbo nalog.
V preglednicah 22 in 23 so prikazane obstoječe redne in projektne zaposlitve ter predvidene dodatne
(načrtovane) redne in projektne zaposlitve. V petletnem obdobju izvajanja NUG se bo število
zaposlenih z 11,5 postopno povečalo na 19 redno zaposlenih s polnim delovnim časom.
Uresničitev kadrovskega načrta je odvisna od letnih izhodišč, ki jih pripravi resorno ministrstvo, in
odobrenih sredstev iz državnega proračuna ter drugih virov financiranja.
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Preglednica 22. Kadrovski načrt za izvajanje programa NUG v obdobju 2021‒2025 (z belo barvo so označena obstoječa DM, z modro barvo predvidene nove zaposlitve).
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Preglednica 23. Projektne zaposlitve v obdobju izvajanja NUG.
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7. PODROBNA VSEBINSKA IN PROSTORSKA OPREDELITEV VARSTVENIH REŽIMOV
7.1. Pravni okvir za določitev varstvenih režimov
Uredba v 8. členu določa, da se varstveni režimi v načrtu upravljanja parka podrobneje opredelijo in
umestijo v prostor. Varstveni režimi se podrobneje določijo za ogrožene in mednarodno varovane
vrste in habitate, za katere pripravljavci NUG na podlagi dostopnih podatkov ocenjujejo kot
prednostno potrebo po podrobnejši opredelitvi režimov glede na razpoložljivost podatkov o
razširjenosti vrst in habitatov ter kadrovske in finančne zmožnosti. V času izvajanja NUG se na
območjih varstvenih režimov z varstvenimi režimi ohranja ugodna ohranjenost vrst in habitatnih
tipov. Režimi so nadrobneje opredmeteni na podlagi dostopnih podatkov in znanih dejstev o
razširjenosti vrst in habitatnih tipov glede na stanje v letu 2018. Nova spoznanja med izvajanjem NUG
lahko vplivajo na spremembe režimov in območij režimov, zato se karte nanašajo na stanje in
spoznanja na dan 31. decembra 2018.

7.2. Podrobna vsebinska in prostorska opredelitev varstvenih režimov
8. člen uredbe določa varstvene režime: »Na območju parka se ne izvajajo posegi, opravljajo
dejavnosti ali se ne ravna v obsegu in na način, ki bi lahko ogrozil namen ustanovitve parka oziroma
škodljivo vplival na naravne vrednote v taki meri, da bi se bistveno spremenile tiste lastnosti, ki so
pomembne za njihovo ohranitev, biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost v parku, ter pomembneje
ogrožal njegovo ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost, zlasti pa ni dovoljeno«:
7.2.1. Podrobna opredelitev in umestitev v prostor varstvenega režima »… zlasti pa ni dovoljeno
posegati v življenjske prostore ogroženih oziroma mednarodno varovanih rastlinskih in živalskih vrst na
način, ki bi poslabšal njihovo ugodno stanje«.
7.2.1.1. Grmičasti dišeči volčin (Daphne cneorum L.)
V prilogi 2.1 so označena območja, trenutno (za obdobje petih let) prepoznana kot rastišča rastlinske
vrste grmičasti dišeči volčin (pretežno gozdni robovi), kjer niso dovoljena kmetijska in vzdrževalna dela, s
katerimi bi popolnoma uničili vse rastline, oziroma mora nedotaknjeno ostati vsaj 30 % rastišča in se
more delo izvajati brez agresivnega mulčenja, s čimer bi se poškodoval koreninski sistem.
7.2.1.2. Gorski narcis (Narcissus poeticus L.)
Na karti v prilogi 2.2 so označena območja, prepoznana kot najpomembnejša rastišča zavarovane
rastlinske vrste gorski narcis, na katerih ni dovoljena uporaba anorganskih gnojil ali gnojenje z organskimi
gnojili s količino, večjo od 40 kg/ha, saj to povzroči izginotje te vrste.
7.2.1.3. Smrdokavra (Upupa epops)
Za ohranjanje stanja zavarovane vrste živali in kvalifikacijske vrste Nature 2000, smrdokavre, ni dovoljeno
izsekati oziroma odstraniti sadnega drevja z znanimi gnezdilnimi dupli smrdokavre, ki so prikazana v
prilogi 2.3. Odstranitev drevesa je mogoča le v primeru, ko drevo ogroža zdravje ali premoženje ljudi,
vendar šele po predhodnem dogovoru z JZ KPG. V tem primeru mora lastnik izvesti izravnalni ukrep
namestitev primerne gnezdilnice za smrdokavro, namesti se na mesto, ki ga lastnik določi skupaj z JZ
KPG.
7.2.1.4. Vodomec (Alcedo atthis)
Na karti v prilogi 2.4 so označena območja, prepoznana kot najpomembnejša območja za zavarovano
vrsto vodomec, kjer ni dovoljeno utrjevati brežin s kamnometi, betonskimi utrditvami in drugimi načini
utrjevanja brežin, zaradi katerih bi se uničil gnezditveni habitat. V primeru uničenja gnezditvenega
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habitata zaradi varovanja javne infrastrukture mora izvajalec del zagotoviti ustrezen gnezditveni habitat
za to vrsto v bližini uničenega habitata.
7.2.1.5. Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus)
Na karti v prilogi 2.5 sta označeni območji, prepoznani kot najpomembnejši območji za zavarovano in
kvalifikacijsko vrsto Nature 2000 bičja trstnica, zato tam ni dovoljeno izsekavati več kot 10 % obstoječih
posamičnih dreves (belih vrb) ali grmišč (pretežno bele in pepelnatosive vrbe) znotraj varstvenega
območja. Prav tako na območju ni dovoljeno za več kot 20 % zmanjšati obsega visokega šašja oziroma
morajo biti posegi izvedeni tako, da se košnja šašja opravi mozaično, pri čemer se ohrani vsaj 70 %
sklenjenega obsega visokega šašja (predeli visokega šašja so označeni na karti v prilogi 2.5).
7.2.1.6. Hribski škrjanec (Lullula arborea)
Na karti v prilogi 2.6 so označena območja, prepoznana kot najpomembnejša območja za zavarovano in
kvalifikacijsko vrsto Nature 2000 hribskega škrjanca, zato tam ni dovoljeno zmanjšanje varovanih
travniških habitatov kot prehranjevalnega habitata hribskega škrjanca za več kot 15‒20 % na posamezno
območje.
7.2.1.7. Netopirji (Chiroptera)
Na karti v prilogi 2.7 so s točkami označene stavbe, ki so prepoznane kot zatočišča, kotišča ali počivališča
(v nadaljnjem besedilu: zatočišča) zavarovanih vrst netopirjev, predvsem navadnega netopirja (Myotis
myotis) in malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros). Na teh točkah zaradi varstva netopirjev ni
dovoljeno popolnoma zamrežiti preletnih odprtin. Zaradi preprečevanja dostopa drugih prosto živečih
živali v stavbe se lahko namestijo ustrezna varovala, kot so naoknice ali ustrezne rešetke, ki netopirjem
omogočajo normalen dostop do zatočišč. Prav tako v okolico stavb, v katerih so znana zatočišča
netopirjev, ni dovoljeno nameščati svetilk za osvetljevanje stavb z zatočišči tako, da bi svetila osvetljevala
preletne odprtine. Svetila, nameščena za osvetljevanje stavb, prepoznanih kot zatočišča netopirjev, se
morajo med 23. uro zvečer in peto uro zjutraj ugašati.
7.2.1.8. Puščavnik (Osmoderma eremita)
Na karti v prilogi 2.8 so označena območja z drevesi vrste bela vrba (Salix alba), ki so bila prepoznana kot
habitat zavarovane in kvalifikacijske vrste Nature 2000 puščavnik. Na posameznem območju ni dovoljeno
zmanjšati števila dreves za več kot 10 % dreves, pri čemer se ne sme ustvariti vrzel brez dreves v radiju,
večjem od 250 metrov zračne razdalje. Odstranitev dreves je mogoča le v primeru ogrožanja zdravja ali
premoženja ljudi, pri čemer se mora obvestiti JZ KPG.
7.2.2. Podrobna opredelitev in umestitev v prostor varstvenega režima »… zlasti pa ni dovoljeno
posegati v habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju tako, da bi se krnila njihova
ekosistemska vrednost in funkcija ali povzročila fragmentacija sklenjenih površin«.
7.2.2.1. Na kartah v prilogi 2.9 (območja A‐J) so označena območja, ki so prepoznana kot
najpomembnejša območja varovanih travniških kvalifikacijskih habitatnih tipov Nature 2000, na katerih
zaradi ohranjanja njihove ekosistemske vrednosti in funkcije veljajo naslednja pravila ravnanja na vseh
travniških površinah v uporabi znotraj teh območij:
‒ travniške površine je prepovedano mulčiti, izjemoma je mulčenje dovoljeno le prvo in drugo sezono po
vzpostavitvi režima v primerih rekultivacije zaraščajočih površin nazaj v travniške površine ob
predhodnem soglasju strokovne službe za varstvo narave;
‒ število dovoljenih košenj se navzgor omeji na tri košnje v tekočem koledarskem letu, spravilo odkošene
biomase je obvezno, odkošena biomasa mora odležati na travniški površini vsaj 24 ur;
‒ na travniški površini, veliki 0,1 ha ali več, se mora ob vsaki košnji v koledarskem letu pustiti najmanj 5‒
15 % travnika nepokošenega, pri čemer se nepokošeni del ob vsaki košnji lahko pusti na drugem delu
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travniške površine. Nepokošeni del travnika, ki je bil puščen ob zadnji košnji v prejšnjem koledarskem
letu, je nujno treba pokositi ob prvi košnji v naslednjem koledarskem letu;
‒ na travniški površini in v nepokošenem delu se morajo invazivne tujerodne vrste odstranjevati pred
cvetenjem;
‒ obvezna je košnja od roba do roba travniške površine ali od sredine navzven v primeru, ko je površina
večja od 0,5 ha; sicer je ta določba priporočljiva.
7.2.3. Podrobna opredelitev in umestitev v prostor varstvenega režima »… zlasti pa ni dovoljeno
izvajati ukrepe, ki bi spreminjali vodni režim, obliko struge ali stanje priobalnih zemljišč tako, da se
poslabšajo ekološke razmere, razen za potrebe oskrbe s pitno vodo, za varstvo pred škodljivim
delovanjem voda ter za potrebe kmetijstva na način, ki v največji možni meri ohranja ugodne ekološke
razmere«.
Na karti v prilogi 2.10 so označena območja vodotokov, ki so prepoznana kot najpomembnejša območja
za ohranjanje ugodnih ekoloških razmer za zavarovane in varovane habitate in vrste, zato na teh
območjih ni dovoljeno utrjevati brežin s kamnometi, betonskimi utrditvami in drugimi nesonaravnimi
načini utrjevanja brežin, razen na območjih cestne in železniške infrastrukture, kot so mostovi za
zagotavljanje varnosti in zdravja uporabnikov cest, na dolžini največ 100 metrov absolutne dolžine struge.
7.2.4. Podrobna opredelitev in umestitev v prostor varstvenega režima »… zlasti pa ni dovoljeno
ograjevati zemljišča izven naselij tako, da bi to preprečilo ali bistveno otežilo migracijo prosto živečih
živali razen, kadar je ukrep namenjen preprečitvi škode, ki jo povzroča divjad«.
7.2.4.1. Varstveni režim velja na celotnem območju KPG. Pri ograjevanju kmetijskih, gozdnih ali vodnih
zemljišč zaradi preprečitve škode, ki jo povzroča divjad, je ograjevanje treba izvesti tako, da ne vključuje
ograjevanja dovoznih poti, kolovozov, vlak ali dostopa do vodnih virov, s čimer se ohranja možnost
migracije prostoživečih živali.
7.2.5. Podrobna opredelitev in umestitev v prostor varstvenega režima »… zlasti pa ni dovoljeno
izkoriščati mineralne surovine na način, ki ogroža naravne vrednote oziroma življenjske prostore
ogroženih oziroma mednarodno varovanih rastlinskih in živalskih vrst«.
7.2.5.1. NV Sotinski breg (EŠ 7531).
Na karti v prilogi 2.11 prikazano območje, kjer zaradi varstva NV državnega pomena geomorfološke zvrsti
(krajinsko in geomorfološko pomemben hrib na skrajnem severnem delu Goričkega, ob meji z Avstrijo)
pri izkoriščanju mineralne surovine tehnični kamen – filitni skilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3
(Ur. list RS, št. 60/18) ni dovoljeno izkoriščati mineralne surovine v nasprotju z naravovarstvenimi
smernicami ZRSVN številka 4‐III‐872/2‐O‐17/MB z dne 1. septembra 2017.
7.2.5.2. NV Grad – nahajališče bazalta in piroklastitov (EŠ 7338).
Na karti v prilogi 2.12 je prikazano območje okoli centroida, kjer zaradi varstva NV državnega pomena
geološke zvrsti (nahajališče olivinovih nodul v bazaltu in piroklastitih v opuščenem kamnolomu severno
od Grada na Goričkem), ni dovoljeno na kakršen koli način posegati v steno opuščenega kamnoloma,
razen v primeru, ko bi stena pomenila nevarnost za življenje in zdravje obiskovalcev NV ob predhodno
pridobljenih naravovarstvenih smernicah za sanacijo stene, ki jih da organizacija, pristojna za ohranjanje
narave. Ob tem zaradi varnosti obiskovalcev in varstva NV ni dovoljeno plezati po steni kamnoloma.
7.2.6. Podrobna opredelitev in umestitev v prostor varstvenega režima »… zlasti pa ni dovoljeno zunaj
območij naselij prirejati športne, kulturne in druge javne prireditve izven za to določenih območij«.
7.2.6.1. Varstveni režim velja na celotnem območju KPG. Območje naselja obsega le zemljišča,
namenjena pozidavi. Dovoljeno je prirejati športne, kulturne in druge javne prireditve na območju naselij
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ali na v prostorskih aktih za te namene določenih območjih zunaj območij naselij, kot so rekreacijske
površine.
Za javne prireditve na območju kmetijskih, gozdnih ali vodnih zemljišč, pri katerih ne gre za javno
prireditev vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, je izjemoma dovoljeno prirejati javne
prireditve v največ 25‐metrskem pasu od območja naselja57 ali za te namene določenih površin.
Izjema so rekreacijske prireditve, kot so pohodi, tekaške prireditve ali vodenja po naravi, ko prireditev
poteka na širšem območju, zato se te prireditve izvajajo na območju utrjenih poti v naravi.
7.2.7. Podrobna opredelitev in umestitev v prostor varstvenega režima »… zlasti pa ni dovoljeno zunaj
območij naselij taboriti, postavljati šotore ali bivalne prikolice oziroma druga začasna bivalna vozila
izven za to določenih območij«.
7.2.7.1. Varstveni režim velja na celotnem območju KPG. Tako ni dovoljeno taboriti, postavljati šotorov
ali bivalnih prikolic oziroma drugih začasnih bivalnih vozil v radiju, večjem od 25 metrov od najbližje
stavbe58, na zasebnem zemljišču tudi ob predhodnem soglasju lastnika zunaj območju naselij. Za javne
površine se uporabljajo določbe področnega zakona o javnem redu in miru.
7.2.9. Podrobna opredelitev in umestitev v prostor varstvenega režima »… zlasti pa ni dovoljeno
sproščati gensko spremenjene organizme v okolje«.
7.2.9.1. Varstveni režim velja na celotnem območju KPG. Sproščanje se nanaša na namerno vnašanje,
sproščanje ali širjenje gensko spremenjenih organizmov v okolje. Na celotnem območju KPG velja
prepoved teh dejanj z genetsko spremenjenimi organizmi v okolju.

57

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) določa: »naselje je območje obstoječega naselja, ki obsega zemljišča,
pozidana s stanovanjskimi in drugimi stavbami ter gradbeno‐inženirskimi objekti in pripadajočimi površinami, potrebnimi za
njihovo uporabo, ter javne površine. Naselje tvori skupina najmanj desetih stanovanjskih stavb. Naselja se med seboj
razlikujejo po funkciji in vlogi v omrežju naselij ter velikosti, urbanistični ureditvi in arhitekturi.«
58
Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi in je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju,
opravljanju poslovne in druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco in je vpisana
v kataster stavb.
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8. VARSTVENE IN RAZVOJNE USMERITVE PO DEJAVNOSTIH
V tem poglavju so navedene splošne in podrobne varstvene usmeritve ter razvojne usmeritve po
dejavnostih, katerih implementacija v vsakodnevno dejavnost kot tudi vključevanje v pripravo
različnih področnih predpisov in programov naj se izvajata v največji možni meri. Z vključevanjem teh
usmeritev bodo bolj doseženi naravovarstveni in razvojni cilji zavarovanega območja.
Pri dejavnostih naj se upoštevajo usmeritve in določbe, opredeljene v drugih programskih in pravnih
aktih, kot so: PUN 2015‐2020, NUV II, Zakon o lovstvu in divjadi, Zakon o vodah, Uredba o navzkrižni
skladnosti, GGN, RGN in podobno.

8.1. Kmetijstvo
Kmetijstvo kot glavna in ključna dejavnost tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske
pestrosti naj se izvaja trajnostno z raznovrstno rabo zemljišč, ohranjanjem deleža travinja in
preusmerjanjem kmetij na sonaravno in ekološko kmetijstvo.
Pri kmetijski dejavnosti naj se upoštevajo naslednje usmeritve:
‒ Ohranja in spodbuja se mešano kmetijstvo, ki ohranja raznovrstno rabo zemljišč in značilne
krajinske prvine (mejice, mlake, glavate59 in kopučaste vrbe) z naravi prijaznejšimi metodami
kmetovanja, kot sta zmanjšanje uporabe insekticidov in uporaba hlevskega gnoja ali komposta
namesto umetnih gnojil,
‒ Spodbuja se ekstenzivna paša z nizko obtežbo in časovno omejenostjo ali paša v obliki čredink,
pri čemer naj na pašnih površinah ne bo znakov prepašenosti,
‒ Ohranjajo, obnavljajo s pomladitveno rezjo in odstranjevanjem bele omele ter novo
vzpostavljajo naj se visokodebelni travniški sadovnjaki,
‒ Spodbujata se pridelava starih sort kulturnih rastlin in reja avtohtonih pasem rastlinojedih
domačih živali, pri čemer naj se ne vnašajo tujerodne, potencialno invazivne vrste,
‒ Na naravovarstveno pomembnih površinah v državni lasti (prednostno na območjih NV,
nahajališčih zavarovanih in varovanih vrst) naj se zagotavlja ustrezno prilagojena kmetijska
raba z ohranjanjem travnikov in ekstenzivno rabo teh površin,
‒ Mulčenje travnikov kot oblika vzdrževanja naj se ne izvaja prednostno oziroma naj se izvaja
zunaj obdobja razmnoževanja travniških živali (to je po 15. septembru),
‒ Spodbuja se raba travnikov tako, da sta čas in število košenj prilagojena tipu travnika,
prednostno se kosi s strižno ali diskasto kosilnico ter se spodbuja spravilo sena v obliki senenih
bal, obdanih z vrvico ali mrežo,
‒ Spodbuja se predelava kmetijskih pridelkov v živila z namenom povečanja dodane vrednosti in
višjega dohodka pridelovalcev, pri čemer se v promocijo kolektivne blagovne znamke KPG
vključijo izdelki posestev in obratov, ki preverjeno pripomorejo k ohranjanju narave in krajine,
‒ Na območjih agrooperacij (komasacij in agromelioracij) naj se premena travnikov v njive izvaja
le na v postopku dogovorjenih površinah, pri čemer naj se ohranjajo naravovarstveno
pomembni travniki na isti lokaciji,
‒ Za namakanje vrtov in kmetijskih kultur naj se padavinska voda zbira s streh ali v zbiralnike
vode na kmetijskih zemljiščih in ne z zadrževanjem tekočih vod,
‒ Za blaženje vplivov podnebnih sprememb (suša, veter) se spodbuja ohranjanje obstoječih in
sajenje novih mejic zlasti na večjih njivskih kompleksih v dolinah ter ob strugah reguliranih
potokov in jarkih.
59

Glavata vrba je značilna oblika vrbe, ki jo ob obrezovanju dobijo vrbe vrst bela vrba (Salix alba) ali beka (Salix viminalis)
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8.2. Gozdarstvo
Gozdarstvo naj še naprej temelji na sonaravnem gospodarjenju z gozdom. Učinkovitost gospodarjenja
se lahko poveča le s povezovanjem gozdnih posestnikov za namen skupnega enotnega gospodarjenja
z gozdom oziroma z zaokroževanjem razdrobljene posesti v večje gozdne parcele. ZGS spremlja stanje
gozdov in usmerja njihov razvoj s pripravo gozdnogojitvenih načrtov.
Pri gozdarjenju se upoštevajo naslednje usmeritve:
‒ Spodbujajo se ukrepi v gozdnogospodarskih načrtih za ohranjanje biotske raznovrstnosti v
gozdovih (na primer načrtno ohranjanje dreves z dupli),
‒ Ohranjajo se gozdne jase, mlake in močvirna povirja,
‒ Na območju naravnih vrednot naj se ne skladiščijo lesni sortimenti in naj se ta usmeritev zapiše
v posamezne gozdnogospodarske in pozneje gozdnogojitvene načrte,
‒ Ohranjajo se gozdni robovi oziroma se preprečujejo posegi, ki bi zmanjšali varovalne in
ekosistemske lastnosti gozdnega roba,
‒ Gospodarjenje z gozdovi ob vodnih telesih naj se izvaja tako, da se ohranja zastrtost krošenj
nad 80 % (še posebno v pribrežnem pasu do 15 metrov),
‒ Ohranjajo in vzdržujejo ter po potrebi obnavljajo se gozdne učne poti,
‒ Spodbuja se izobraževanje lastnikov in najemnikov gozdov o ohranjanju vrst in habitatov ter o
sonaravnem gospodarjenju z gozdovi, pri čemer se lahko navežejo na že obstoječa
izobraževanja ZGS,
‒ Ohranjajo naj se mejice ali pasovi dreves med posameznimi gozdnimi območji kot ekološki
koridorji za migracije zavarovanih vrst živali, kot so netopirji,
‒ V gozdnogospodarske načrte naj se vključi preglednica zemljišč in parcelnih številk, na katerih
raste dišeči grmičasti volčin, zavarovana rastlinska vrsta, ki raste na gozdnih robovih, z
usmeritvami za njeno varovanje,
‒ Inventarizirajo naj se rastišča redkih in ogroženih rastlinskih vrst in vrst gliv,
‒ Spodbuja se lastnike gozdov, da se vključijo v pogodbeno varstvo habitatnih dreves za namene
ohranjanja zavarovanih in kvalifikacijskih vrst Nature 2000,
‒ Spodbuja se razvoj inovativnih produktov iz lesa in gozdnih dobrin.

8.3. Lovstvo
Lovstvo je na območju parka usmerjeno v odlov visoke parkljaste divjadi in lov na vzrejeno poljsko
perjad. Priložnost se kaže tudi v ohranjanju habitatov lovne divjadi, ki je hkrati življenjsko okolje
varovanih vrst. Lovski čuvaji so lahko tudi vodniki obiskovalcev pri ogledovanju narave in
spremljevalci stanja v naravi.
Pri lovstvu se upoštevajo naslednje usmeritve:
‒ Za zmanjševanje pritiska rastlinojede divjadi na kmetijske površine za pridelavo kulturnih
rastlin se spodbujata vzdrževanje ekstenzivnih travnikov in zmanjševanje obsega travniških
površin v zaraščanju,
‒ Ekstenzivni travniki v upravljanju lovskih družin naj se za namene paše divjadi ne mulčijo,
ampak kosijo. Odkošena biomasa naj se posuši in uporabi za zimsko krmljenje divjadi,
‒ V gozdu naj se ohranjajo in po potrebi vzpostavljajo nove jase za pašo divjadi, ki se jih ne mulči,
ampak kosi. Odkošena biomasa naj se posuši in uporabi za zimsko krmljenje divjadi.
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8.4. Ribištvo
Ribištvo naj se prednostno ohranja kot ljubiteljska rekreativna dejavnost, ki je vezana predvsem na
upravljanje rib v zadrževalnikih in večjih vodotokih. Pri tem naj se upoštevajo varstvene usmeritve, ki
zagotavljajo trajnost dejavnosti.
Pri ribištvu se upoštevajo naslednje usmeritve:
‒ Vodna telesa naj bodo zgrajena tako, da ob poplavah ali izpustih vode preprečujejo pobeg
obstoječih tujerodnih vrst rib iz ribnikov v vodotoke,
‒ Izvaja naj se le ekstenzivno in polintenzivno ribogojstvo,
‒ Ribolovni režim naj se prilagaja življenjskim ciklom živali (predvsem drsti rib in gnezdenju ptic).
‒ Zajezitev vodotokov v zadrževalnike za komercialno vzrejo rib in namakanje naj se ne izvaja.
‒ Inventarizirajo naj se ribje vrste, predvsem na območju NV,
‒ Dopolnilna vlaganja za potrebe športnega ribolova se izvajajo z vlaganjem avtohtonih vrst rib v
ribolovne revirje,
‒ Odstranijo naj se tujerodne vrste rib in rakov,
‒ V primeru prisotnosti tujerodnih vrst rib naj se izvaja stalni monitoring z ovrednotenjem vpliva
teh vrst na avtohtone populacije v vodotoku ter se sproti predlagajo prilagoditve ribiškega
upravljanja,
‒ V ribiško gojitvenih načrtih naj se določijo ribolovna mesta na območju NV,
‒ Na vodnih zadrževalnikih, ki imajo status NV, se ne dovoli ribolov z vodenimi čolni (usmeritve
naj se vgradijo v ribiško gojitvene načrte),
‒ Spodbuja se urejanje ribnikov, namenjenih za prehrano vider, za zmanjševanje škod na
ribogojnih območjih.

8.5. Upravljanje voda
Upravljanje voda naj temelji na ohranjanju naravnih strug potokov in rek, posegi v vodni in obvodni
prostor naj se izvajajo sonaravno tako, da se v največji meri upoštevajo naravni procesi. Za varstvo
vrst in izboljšanje stanja kakovosti voda se upoštevajo tudi usmeritve v skladu z NUV II in varstveni cilji
po PUN 2015‒2020.
Pri upravljanju voda se upoštevajo naslednje usmeritve:
‒ Ohranjajo se naravne struge potokov, obstoječih mlinščic in jezovnih zgradb,
‒ Ohranjajo se naravne plitvine, sipine, erodirane brežine, ostanki mrtvic in nekdanjih strug ter
se omogoča vodna dinamika,
‒ Ohranja naj se obseg poplavnih površin, ki so v času visokih voda razlivno območje, zato se tam
omeji gradnja,
‒ Ohranjajo se lesna zarast in ekstenzivno rabljeni travniki ob potokih,
‒ Ohranjajo ali obnovijo se migracijske poti vodnih in obvodnih živali (tako s popravilom prečnih
objektov v strugi vodotokov kot z zasaditvijo obrežne zarasti),
‒ Morebitno povečanje pretočnosti struge naj se izvede tako, da se izboljša morfološko stanje
struge (povečanje površine vodotoka z razširitvijo struge, okljuki),
‒ Sklepajo naj se dogovori o uravnavanju nihanja vode v zadrževalnikih, pri čemer naj se
upoštevajo poplavna varnost, drst rib in ohranjanje obrežnih habitatov,
‒ Posebna pozornost naj velja sonaravnemu urejanju strug s preprečevanjem spiranja in
ohranjanjem/vzpostavljanjem samočistilne sposobnosti voda ob izvajanju komasacij, izkopih
novih jarkov in obnovi vtokov obstoječih jarkov v tekoče vode,
‒ Na melioracijskih sistemih naj se izvajajo ekoremediacije,
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‒ Vaške mlake naj se ohranjajo kot habitat za dvoživke, zato naj se obnavljajo in naj se vanje ne
naseljujejo rib,
‒ Čistilne naprave naj se gradijo na robovih naselij, kjer bodo pod nadzorom, in ne v odprti krajini
ob tekočih vodah.

8.6. Usmeritve za rabo naravnih virov
Raba naravnih virov se v KPG kaže predvsem kot priložnost za oskrbo prebivalcev z gradbenim
materialom in oskrbo z vodo. Uvajanje novodobnih alternativnih virov energije lahko pripomore k
varčevanju fosilnih goriv in zmanjševanju vplivov podnebnih sprememb. Primerna raba naravnih virov
lahko pripomore tudi k ohranjanju kulturnih spomenikov (mlinov) in ohranjanju biotske
raznovrstnosti.
Pri rabi naravnih virov se upoštevajo naslednje usmeritve:
‒ Odvzem mineralnih in termo mineralnih voda mora biti okolju in naravi prijazen (sanacija
obstoječih vrtin, od koder izhaja plin, in čiščenje odplak),
‒ Spodbuja se določitev vodovarstvenih pasov pri zajetjih pitne vode, ki so lahko v rabi kot
ekstenzivni travniški habitati,
‒ Spodbuja se naravi in okolju prijazna raba vodne sile na vodotokih z vzdrževanjem jezov in
ohranjanjem mlinščic,
‒ Geološke naravne vrednote (opuščeni kopi in kamnolomi) naj se uredijo za obisk in
predstavitev naravnih procesov in sestavo zemeljske skorje – »Geotočke Goričko« ‒ za
interpretacijo geološke zgodovine območja,
‒ Na objektih se spodbujata namestitev in raba sončnih kolektorjev in sončnih celic za napajanje.
‒ Spodbuja se nadaljnji razvoj tehnologij za uporabo biomase s travnikov kot vira ogrevanja
objektov ali za prehrano domačih živali,
‒ Spodbujajo oziroma vzdržujejo se le bioplinarne, ki kot vir energije uporabljajo izključno travno
biomaso, biološke odpadke iz gospodinjstev (ne kmetijskih pridelkov) ali v manjši meri gnoj
znotraj istega kmetijskega gospodarstva (zaprti krog).

8.7. Turizem
Turizem tako kot drugje po Sloveniji narašča tudi na območju KPG, pri čemer se spodbujajo predvsem
organizirane, trajnostne in naravi prijazne oblike turističnih dejavnosti, kot sta kolesarjenje po
kategoriziranih cestah in pohodništvo. Priložnost so različni izobraževalni, raziskovalni in prostočasni
programi.
Pri turistični dejavnosti se upoštevajo naslednje usmeritve:
‒ Na ožjih območjih življenjskih prostorov zavarovanih in varovanih rastlinskih in živalskih vrst naj
se ne načrtuje turistična in rekreativna infrastruktura,
‒ Spodbujata se oblikovanje in izvedba sonaravne turistične ponudbe, ki ne zahteva velikih
posegov v prostor,
‒ Obiskovalci naj se usmerjajo na markirane pohodne in kolesarske poti z urejeno infrastrukturo
(parkirišča, počivališča),
‒ Načrtovanje in vzpostavljanje novih pohodnih ali kolesarskih poti ter druge turistično‐
rekreativne infrastrukture naj se izogneta rastiščem zavarovanih rastlin in varovanim
habitatnim tipom,
‒ Spodbuja se povečanje nastanitvenih zmogljivosti v obnovljenih tradicionalnih hišah in na
turističnih kmetijah,

Stran

5570 /

Št.

91 / 7. 6. 2021

Uradni list Republike Slovenije

‒ Spodbuja se gostinska ponudba z lokalno pridelanimi živili in pijačami ter kakovostno
postrežbo v gostinskih obratih,
‒ Spodbuja se oblikovanje zaključenih turističnih produktov, ki izhajajo iz potencialov KPG in v
katere se vključuje več ponudnikov z raznovrstno ponudbo,
‒ Turistična infrastruktura naj temelji na obnovi že obstoječih objektov, na gradnji energetsko
varčnih objektov ali tradicionalno grajenih objektih,
‒ Na območju KPG naj se ne načrtuje turistična in rekreativna infrastruktura, namenjena letenju
z motornimi zmaji, športnimi letali in drugimi motornimi vozili,
‒ Vodenje skupin obiskovalcev po zavarovanem območju naj se izvaja s turističnimi in vodniki v
naravi in krajini, ki poznajo značilnosti območja KPG in so seznanjeni z varstvenimi režimi
narave in kulturne dediščine.

8.8. Urbanizacija (stanovanjska in industrijska gradnja, infrastrukturno omrežje)
Prostorski razvoj naj ohranja značilni vzorec poselitve Goričkega, kakovost in značilnost krajine. Ob
tem naj se varuje kulturna dediščina ob sočasnem izboljšanju kakovosti bivanja in zdravega
življenjskega sloga. Spodbujajo se ohranjanje osnovne preskrbe, razvoj družbenih dejavnosti,
odpiranje novih delovnih mest, domače obrti in malo podjetništvo. Novi urbani posegi morajo
pripomoči k oblikovanju skladne podobe naselij in odpravljanju degradiranih urbanih območij.
Pri načrtovanju prostorskega razvoja se upoštevajo naslednje usmeritve:
‒ Prostorsko načrtovanje naj se izvaja tako, da ohranja ugodno stanje varovanih rastlinskih in
živalskih vrst ter habitatnih tipov tako, da se prednostno izogiba območjem varovanih
habitatnih tipov, nahajališčem zavarovanih in varovanih vrst ter območjem naravnih vrednot,
‒ Spodbujajo se ohranjanje in kakovostna prenova objektov kulturne dediščine, gradnja na
območju že obstoječih gradenj (nadomestna gradnja), če ne gre za kulturno dediščino, ali na
degradiranih območjih,
‒ Javna razsvetljava naj se ne namešča zunaj strnjenih naselij vasi in naj se ugaša med 23. zvečer
in peto uro zjutraj,
‒ Spodbuja se gradnja energetsko varčnih in energetsko samooskrbnih hiš, če se zagotovi
skladna podoba naselij in se s tem prispeva k odpravljanju degradiranih urbanih območij,
‒ Naj se ne postavljajo objekti, ki imajo status začasnega objekta in lahko negativno vplivajo na
stanje vrst in/ali habitatnih tipov in/ali krajinsko pestrost,
‒ Ohranjajo se robovi naselij in navezava objektov na obdelovalne površine,
‒ Spodbuja se prenova obstoječih objektov tako, da ne bo negativno vplivala na vrste (na primer
na netopirje), oziroma naj se morebitne spremembe v čim večji meri nadomestijo (na primer
nadomeščanje špranj z netopirnicami),
‒ Obnova in vzdrževanje objektov naj se prilagodita življenjskemu ciklu in potrebam živali (posegi
zunaj razmnoževalnega obdobja),
‒ Na rastiščih zavarovanih vrst in območjih varovanih HT naj se ne vzpostavljajo začasne
deponije, skladišča gradbenega ali odpadnega materiala ali skladišča kmetijskih pridelkov in
mehanizacije,
‒ Spodbuja se zasaditev vrtov in okolice stanovanjskih objektov z ekstenzivnimi visokodebelnimi
travniškimi sadovnjaki ter avtohtonimi vrstami dreves, grmovnic in drugih rastlin.
‒ Krajinsko urejanje vrtov naj bo prilagojeno značilnostim krajine z izborom avtohtonih rastlin in
starih, tradicionalnih sort zelenjave in dreves,
‒ V vrtovih naj se nameščajo gnezdilnice za ptice, netopirnice in hoteli za žuželke,
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‒ Električno omrežje naj se vzdržuje in gradi tako, da bo varno za ptice in netopirje (izoliranje
nadzemnih električnih vodnikov, zamenjava in nameščanje gnezdilnih podstavkov za belo
štorkljo),
‒ Spodbuja se prostorski razvoj, ki ohranja prostorska razmerja med obdelovalnimi in urbanimi
površinami ter tako ohranja značilni vzorec poselitve,
‒ Spodbuja se umeščanje infrastrukturnih koridorjev tako, da niso umeščeni na vidno
izpostavljenih legah,
‒ Spodbuja se komunalna opremljenost naselij in posamičnih objektov, vendar tako, da ne bo
negativno vplivala na stanje vrst, habitatnih tipov in naravnih vrednot.

8.9. Usmeritve za promet
Prometna infrastruktura naj se redno vzdržuje in obnavlja za večjo kakovost življenja domačinov in
obiskovanja zavarovanega območja. Zaradi zadovoljive pokritosti s cestno infrastrukturo naj se
prednostno vzdržujejo obstoječe cestne povezave.
Pri načrtovanju prometne infrastrukture se upoštevajo naslednje usmeritve:
‒ Pri širitvi cest naj se ne poškodujejo rastišča zavarovanih rastlinskih vrst,
‒ Pri vzdrževanju, obnovi ali gradnji novih prometnic naj se posegi izvedejo tako, da se
vzpostavijo varni prehodi za živali čez prometnice, nad ali pod njimi,
‒ Krajši odseki cest (na primer manj pomembne lokalne povezave, dostopne poti do posameznih
hiš) naj ostanejo makadamski, saj so ti pomemben prehranjevalni habitat živali in
upočasnjujejo hitrost,
‒ Pri vzdrževanju obcestnega prostora naj se bankine in cestni jarki raje kosijo kot mulčijo,
‒ Spodbuja se dostopnost do območja in v KPG z javnimi prevoznimi sredstvi,
‒ Pri načrtovanju novih prometnic naj se trase izogibajo znanim migracijskim potem živali
oziroma naj se izvedejo ustrezni ukrepi za zmanjšanje nevarnosti trkov z živalmi.

8.10. Kulturna dediščina
Usmeritve pri obnovi in vzdrževanju kulturne dediščine se nanašajo predvsem na ohranjanje značilne
mozaične kulturne krajine, kulturnih spomenikov ter materialne in nesnovne kulturne dediščine ob
sočasnem upoštevanju naravovarstvenih ciljev območja. Z ohranjanjem in obnovo kulturne dediščine
se krepi identiteta domačinov in bogati turistična ponudba za obiskovalce KPG. Ohranjena kulturna
dediščina je dober temelj tudi za razvoj kulturnega turizma.
Za kulturno dediščino se upoštevajo naslednje usmeritve:
‒ Pri obnovi kulturne dediščine se varovane vrednote ohranjajo v skladu z usmeritvami in
kulturnovarstvenimi pogoji ter soglasji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine,
‒ Pri obnovi kulturnih spomenikov naj se poiščejo ustrezne rešitve. Pri projektih za obnovo se v
čim večji meri upoštevajo zahteve za ohranjanje zatočišč netopirjev, kadar ta obstajajo v
kulturnih spomenikih,
‒ Svetlobno onesnaženje, ki ga povzroča osvetljevanje kulturnih spomenikov in sakralnih
objektov, naj se zmanjša z ugašanjem svetil v nočnem času med 23. in peto uro,
‒ Pri obnovi starih hiš se ohranjajo značilne oblike in materiali,
‒ Spodbujata se ohranjanje in obnova kulturnih spomenikov in dediščine z uporabo znanj, veščin
in gradiv, ki so bistveni za ohranjanje dediščine kot prvine kakovosti življenja. Podpirajo se
raba, ki izhaja iz dediščine in/ali jo podpira, javna dostopnost dediščine, njena interpretacija in
oživljanje. Še posebno sta pomembna vključevanje dediščine v vsakodnevno življenje, delo,

Stran

5572 /

Št.

91 / 7. 6. 2021

Uradni list Republike Slovenije

tradicionalne in ustvarjalne dejavnosti ter razvoj prostorov dediščine kot stičišč kulturnega
življenja družbe (glasba, film, gledališče, ustvarjalnost),
‒ Spodbujajo se ohranjanje domačih obrti tudi z vključevanjem v turistično in izobraževalno
ponudbo ter ohranjanje narečij in sodelovanje z zamejskimi Slovenci,
‒ Spodbujajo se za območje značilne etnološke prireditve, ki povečujejo raznovrstnost turistične
ponudbe območja, in kulturne prireditve vrhunskih umetnikov na gradu Grad kot dopolnilna
dejavnost v ponudbi doživljajskega in kulturnega turizma KPG.
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9. OCENA URESNIČLJIVOSTI NAČRTA UPRAVLJANJA IN SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMA
NAČRTA UPRAVLJANJA
Uresničljivost NUG za obdobje 2021–2025 je odvisna predvsem od dela zadostnega števila zaposlenih
in razpoložljivih finančnih sredstev, ki naj bi se predvidoma z leti rahlo povečevala. V okviru rednega
dela je pričakovati vsaj takšen obseg izvedenih nalog kot v času pred sprejetjem načrta upravljanja v
skladu z letnimi programi dela. Z večjim številom zaposlenih se bo povečala učinkovitost upravljanja
in bo zagotovljena kakovostna izvedba načrtovanih nalog. Povečan obseg nalog se deloma nanaša
tudi na projektne aktivnosti, saj se v obdobju pričakuje izvajanje štirih projektov, od katerih sta dva
zelo zahtevna in obsežna. Tako v okviru rednega dela kot v okviru projektnih aktivnosti imajo
prednost varstvo NV ter vrst in habitatov Nature 2000 in ohranjanje krajinske pestrosti. Izvajanje teh
nalog bo ohranjalo vsaj obstoječe stanje ohranjenosti habitatnih tipov in vrst na delih narave v
območju KPG, ki jih upravlja JZ KPG, saj je pričakovati nadaljnje povečevanje pritiskov na
spreminjanje kulturne krajine.
V tem obdobju bo treba posebno pozornost nameniti investiranju v grad in njegovo okolico za
zavarovanje kulturnega spomenika pred nadaljnjim propadanjem ter izboljšati energetsko
učinkovitost vsaj v delu gradu, kjer so delovni prostori JZ KPG. Investiranje v grad pomeni tudi
pridobitev novih prostorov, potrebnih za razlago in ozaveščanje ljudi o naravi in pomenu za njeno
ohranjanje. Ureditev spomeniku ustreznega in privlačnega središča za naravo bo pripomogla k
povečanju obiska in zato večjim prihodkom za pokrivanje stroškov vzdrževanja. Uresničljivost izvedbe
bo odvisna tudi od razpoložljivosti javnih virov Ministrstva za okolje in prostor (Sklad za podnebne
spremembe), proračunskih sredstev za izvajanje ZZSDNPK (Ministrstva za kulturo) in drugih virov.
JZ KPG v skladu s 16. členom uredbe letno poroča ministrstvu o izvajanju načrta. O uspešnosti
izvajanja nalog, opredeljenih v programu NUG, bo JZ KPG poročal tudi v okviru letnih poročil o delu, v
katerem bodo podani rezultati in sprotno doseganje kazalnikov.
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načrt rabe
obnovljen severni trakt
gradu

Dokončni načrt rabe vseh
prostorov gradu in okolice

Središče za interpretacijo
Nature 2000 Goričko in
varno zavetišče netopirjev
0
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sodeluje JZ KPG

Zagotavljanje učinkovite
podpore domačinom in
lokalnim skupnostim

0
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načrt interpretacije narave v
KPG in urejena parkovna
infrastruktura

150 otrok/leto

6

Spodbujanje gospodarskega
upravičenci pravice do
razvoja s krepitvijo kakovosti
uporabe KBZ KPG
kolektivne blagovne znamke

Učinkovito upravljana
parkovna infrastruktura za
usmerjanje obiska v KPG

Usmerjen obisk v KPG in
kulturnem spomeniku s
kakovostnim in strokovnim
vodenjem

število sodelujočih osnovnih šol
pri nalogah ozaveščanja o
biotski raznovrstnosti, krajinski
pestrosti in kulturni dediščini
število otrok, ki so bili
seznanjeni z biotsko
raznovrstnostjo, krajinsko
pestrostjo in kulturno
dediščino* v KPG in območju
Natura 2000 Goričko.

Upravičenci uporabe KBZ KPG po Pravilniku o kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI PARK GORIČKO in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »KRAJINSKI
PARK GORIČKO« (Uradni list RS, št. 1/11 in 46/12), ki velja do 15. januarja 2030.

obnovljeni prostori z
razstavo

soglasje lastnika
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register upravičencev
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*V sodelovanju z ZVKDS in Pomurskim muzejem Murska Sobota, ki imata ustrezno osebje.
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10. ZAKLJUČEK
Upravljavski načrt za obdobje 2021‒2025 je pripravil JZ KPG na podlagi dela in izkušenj
zaposlenih ter stanja v naravi in kulturni krajini na območju 11 občin v parku, ki jih vključuje
zavarovano območje. JZ KPG je odgovoren za izvajanje upravljavskih, varstvenih in nadzornih
nalog.
Zavarovano območje Goričko je bilo kot krajinski park ustanovljeno na podlagi nacionalne
zakonodaje. Goričko je skoraj v celoti vključeno v omrežje Nature 2000 po evropski zakonodaji.
Oba statusa, ki opredeljujeta to območje, ustvarjata priložnost za razvoj lokalnih dejavnosti z
dodano vrednostjo ohranjene narave, pestre kulturne krajine in prilagojene kmetijske
pridelave ter odgovornost, da se te vrednote ohranijo tudi za prihodnje generacije.
Konec leta 2020 je JZ KPG upravljal 104,65 hektarja zemljišč (preglednica 5). Med trajanjem
NUG bo JZ KPG izvajal naravovarstvene ukrepe na približno 90 hektarjih v lasti RS, in to deloma
z lastnimi človeškimi viri in opremo in deloma z oddajanjem habitatov v uporabo po pogodbah
o skrbništvu. Da bi se povečala občutljivost lastnikov in obdelovalcev kmetijskih zemljišč za
ohranjanje narave in kulturne krajine, bo v petletnem obdobju namenjenih več nalog za
ozaveščanje domačih in priseljenih prebivalcev in obiskovalcev, zlasti v povezavi z vse
izrazitejšimi posledicami podnebnih sprememb in preprečevanjem širjenja tujerodnih
invazivnih vrst.
JZ KPG upravlja kulturni spomenik grad Grad, v katerem ima svoj sedež. Grad je najobsežnejša
graščina v Sloveniji in je tudi dom prostoživečih živali – netopirjev. Z grajskim dvoriščem in
parkom ponuja ponazoritev sožitja človeka z naravo v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
Zaradi svoje obmejne lege je prostor, ki ponuja priložnost za sožitje treh narodov in njihovih
manjšin na skupnem zavarovanem območju. Načrtovana obnova in ureditev središča za
razlago delovanja narave in predstavitev flore in favne kot prostora učenja in doživljanja bosta
še bolj pritegnili domačo in širšo mednarodno skupnost, saj je grad že zdaj med najbolj
obiskanimi točkami v KPG ter je za domače in tuje obiskovalce izhodišče za obisk celotnega
Goričkega.
V JZ KPG so še na voljo potenciali, ki bi jih zavod lahko v petletnem obdobju NUG 2021–2025
razvil z dejavnim vključevanjem različnih resorjev ter tako pripomogel k trajnostnemu razvoju
zavarovanega območja.
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OBČINE
KRANJ
1960.

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne
občine Kranj

Na podlagi 64. 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, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Mestni svet
Mestne občine Kranj na 26. seji dne 26. 5. 2021 sprejel

odlok, s katerim podrobneje uredi grb in zastavo MOK ter njuno
uporabo.
5. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj
začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-7/2020-11-(406202)
Kranj, dne 27. maja 2021

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Mestne občine Kranj
1. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek sedmega člena Statuta
Mestne občine Kranj uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 134/20 – UPB3, v nadaljevanju: Statut) se spremenijo
tako, da se v celoti glasijo:
»Grb MOK ima obliko zgodnjerenesančnega ščita z obojestranskim plitvim rezom bočne strani, polja v heraldični barvi
srebra, ki se v tisku nadomešča z belo barvo, in orlom z
razprtimi krili z na desno obrnjeno glavo. Orel je rdeče barve.
Osnova za figuro orla, dimenzijska razmerja, obliko ščita in
barvno kombinacijo je zgodovinski grb s pečatnika iz leta 1530.
Ruta zastave MOK ima dve vzdolžni barvni progi in grb
Mestne občine Kranj v središču, ki je z eno polovico na belem
polju, z drugo polovico pa na rdečem. Višina grba je 1/2 širine
zastave. V vodoravni predstavitvi zastave je zgornje polje belo
in spodnje rdeče. V navpični predstavitvi zastave je levo polje
belo in desno rdeče. Grb je tako v vodoravni kot v navpični
predstavitvi zastave vedno obrnjen tako, da je glava orla zgoraj.
Mestni svet z odlokom podrobneje uredi grb in zastavo
MOK ter njuno uporabo.«
2. člen
V 23. členu Statuta se za besedno zvezo »nadzornega
odbora« doda besedilo »v zadevah iz njegove pristojnosti«.
3. člen
V 39. členu Statuta se 14. točka spremeni tako, da se v
celoti glasi:
»14. sprejme načrt ravnanja s premičnim premoženjem,
posamezni program prodaje finančnega premoženja in načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem do vrednosti, določene
z vsakokratnim odlokom o proračunu,«.
Za spremenjeno 14. točko se dodajo nove točke:
»15. odloča o pridobitvi in razpolaganju s premoženjem
MOK v primerih, ko ne gre za pridobitev ali razpolaganje po
zakonu, ki ureja stvarno premoženje občin,
16. odloča o pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem, če ni z drugim predpisom ali tem statutom določeno
drugače,
17. odloča o pravnih poslih prodaje finančnega premoženja do višine 100.000 eurov ter o sklepanju poravnav do
enake višine,
18. odloča o najemu likvidnostnega posojila največ do
višine, določene z vsakokratnim odlokom o proračunu, če se
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti,«.
Nadaljnje točke se ustrezno preštevilčijo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Mestni svet v roku šestih mesecev po uveljavitvi teh
Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Kranj sprejme

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

1961.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture v Mestni
občini Kranj

V skladu s 70. členom 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, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)
in na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno
prečiščeno besedilo 3 (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 26. seji dne 26. 5. 2021 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture
v Mestni občini Kranj
1. člen
V 1. členu Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 59/19) se
dodata novi točki, ki se glasita:
»17. Mestna knjižnica Kranj, k.o. 2100 Kranj, številka
stavbe 1821, deli stavbe na naslovu Gregorčičeva 1, Kranj,
in sicer: 8, 10, 14, 16, 22, 24, 26, 35, 42, 46, 55, 57, 61, 62,
63, 64, 65, 68, 86, 87, 88, 89, 90, 102, 104 in 105, lastninska
pravica MOK;
18. Objekt na naslovu Škrlovec 1, Kranj, k.o. 2100 Kranj,
številka stavbe 702, parc. št. 166/1 (ID 4554431), 166/2
(ID 4183164), 166/4 (ID 4350309), lastninska pravica MOK.«
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 610-19/2019-5-40/30/07
Kranj, dne 26. maja 2021
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

1962.

Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja
prostora KR SA 5

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj –
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1)
je Mestni svet Mestne občine Kranj na 26. seji dne 26. 5. 2021
sprejel
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SKLEP
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora
KR SA 5
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 2237, ki se nanaša na zemljišča parcel oziroma
del parcel št.: 1256/36, 1256/94, 1256/35, 1257/84, 1256/13,
vse k.o. 2100 – Kranj in se po določilih Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga, 20/17, 42/17
– popr., 63/17 – popr., 01/18 – obv. razlaga, 23/18 – popr.,
41/18 – popr., 76/19, 69/20, 184/20; v nadaljnjem besedilu
Odlok o IPN MOK) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP)
KR SA 5 z namensko rabo prostora IG – gospodarske cone.
Območje lokacijske preveritve je grafično prikazano v elaboratu
lokacijske preveritve, ki jo je izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o.,
pod številko P 155880, v decembru 2020, ID: februar 2021.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja
določenega v drugem odstavku 3.32 točke 48. člena Odloka
o IPN MOK, tako da je pred uveljavitvijo OPPN na območju
lokacijske preveritve dopustna tudi prizidava povezovalnega
hodnika med objektoma 11 (GURS št. stavbe 2100-1459) in
20 (GURS št. stavbe 2100-1026), rekonstrukcija in prizidava
obstoječe kotlovnice ter gradnja nadstrešnic za izrabo sončne
energije s fotovoltaičnimi sistemi nad obstoječimi parkirišči.
3. člen
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora
v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja
ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na
njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-86/2020-24
Kranj, dne 14. maja 2021
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

1963.

Odločitev o javno-zasebnem partnerstvu
za projekt »ČLOVEŠKA RIBICA V KRANJU«

Na podlagi 11., 45., 96. in 98. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 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, 76/16 – odl.
US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20
– ZIUOOPE) in 2. točke 22. člena Statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 30/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj
na 26. redni seji dne 26. 5. 2021 sprejel

ODLOČITEV
o javno-zasebnem partnerstvu za projekt
»ČLOVEŠKA RIBICA V KRANJU«

Uradni list Republike Slovenije
»ČLOVEŠKA RIBICA V KRANJU« v statusni obliki javno-zasebnega partnerstva, določeni z Zakonom o javno-zasebnem
partnerstvu. Ta sklep opredeljuje tudi obliko, predmet, postopek izbire zasebnega partnerja in sklenitve javno-zasebnega
partnerstva.
2. člen
(javni interes)
Mestna občina Kranj potrjuje, da je glede na predmet
razmerja javno-zasebnega partnerstva in opredelitev vsebine
ter namena projekta, javni interes za realizacijo projekta opredeljen v naslednjem obsegu:
– zagotavljanje ustreznih prostorov in pogojev za razvoj
izobraževalne, informacijske, raziskovalne in razvojne dejavnosti s področja varstva okolja, med katere spada zaščita ogroženih in zavarovanih živalskih vrst: skladno z drugim odstavkom
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, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) občina med drugim ustvarja
pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom
opravlja naloge s turizma; skrbi za varstvo tal, vodnih virov in
opravlja druge dejavnosti varstva okolja; pospešuje vzgojno
izobraževalno in informacijsko dejavnost na svojem območju;
– zagotavljanje ustreznih pogojev za razvoj zelenega
turizma v občini: skladno s 13. členom Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) je načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni
turističnega območja v pristojnosti občin, med dejavnosti in
storitve, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v
javnem interesu, pa med drugim spada informacijska turistična
dejavnost; spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov
turističnega območja; razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture; urejanje in vključevanje zavarovanih naravnih območij v
turistično ponudbo, ob upoštevanju aktov o zavarovanju ter v
skladu z razvojnimi usmeritvami in varstvenimi režimi v zavarovanih območjih;
– načrtovanje in sprejemanje ustreznih ukrepov za zaščito ogrožene živalske vrste: skladno z 8. členom Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18
– ZNOrg, 31/18 in 82/20) je urejanje zadev ohranjanja biotske
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot v zadevah lokalnega
pomena na področju varstva naravnih vrednot v pristojnosti
lokalne skupnosti, med nje pa med drugim spadajo programiranje in planiranje na področju varstva naravnih vrednot lokalnega pomena; sprejemanje ukrepov varstva naravnih vrednot
lokalnega pomena; popularizacija varstva naravnih vrednot
lokalnega pomena; sprejemanje ukrepov varstva naravnih vrednot lokalnega pomena.
3. člen
(predmet)
Predmet razmerja javno-zasebnega partnerstva je realizacija projekta »ČLOVEŠKA RIBICA V KRANJU« v predvidenem obsegu:
– priprava podzemnih tunelov za potrebe realizacije projekta;
– zagotavljanje delovanja jamskega laboratorija, ki s svojo
mednarodno raziskovalno, naravovarstveno in arhivsko dejavnostjo prispeva znanje o človeški ribici, ter živali za javno
prikazovanje, ter
– vzpostavitev Informacijskega centra kot mnogoplastnega kanala neposrednega komuniciranja z javnostjo, namenjenega za izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

1. člen

4. člen

(vsebina)

(oblika javno-zasebnega partnerstva in izvedba)

Ta sklep vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta

Skladno z opredelitvijo oblik javno-zasebnih partnerstev
iz 23. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu se pred-
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metno razmerje opredeli kot statusna oblika javno-zasebnega
partnerstva v skladu z določbami 96. in 98. člena Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu.
5. člen
(oblika in postopek izbire)
(1) Skladno s 96. in 98. členom Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu se statusno javno-zasebno partnerstvo sklene:
– z nakupom deleža v osebi zasebnega prava – Zavodu
Jamski laboratorij Tular, Kranj
ter s prenosom izvajanja pravic in obveznosti, ki iz javno-
zasebnega partnerstva izhajajo, na Zavod Jamski laboratorij
Tular, Kranj.
(2) Obveznosti javnega in zasebnega partnerja, končna
vsebina, obseg in dinamika izvedbe projekta bodo dogovorjeni
v postopku izbire zasebnega partnerja in z aktom o ustanovitvi
Zavoda Jamski laboratorij Tular, Kranj.
6. člen
(postopek izbire)
(1) Skladno s 45. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu se za neposredno sklenitev in izbiro izvajalca javno-
zasebnega partnerstva smiselno uporabljajo določbe Zakona
o javnem naročanju.
(2) Postopek se izvede po postopku s pogajanji brez
predhodne objave, saj je Zavod Jamski laboratorij Tular, Kranj,
edini sposoben na trgu, ki ima specifično znanje in izkušnje
za realizacijo projekta in iz tehničnih razlogov konkurence za
predmet javno-zasebnega partnerstva ni, ob tem je namen projekta izključno raziskovalne, izobraževalne, eksperimentalne,
študijske in razvojne narave.
7. člen
(pogoji)
(1) Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter
tehnično in kadrovsko sposoben izvajati naloge.
(2) Zasebni partnerji morajo v postopku izbire izkazati, da
izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za izvedbo projekta in
da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo projekta javno-zasebnega partnerstva.
(3) Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje pogojev bo javni partner določil v okviru javnega razpisa.
8. člen
(pooblastilo)
(1) Za izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja ter za
izbiro zasebnega partnerja, podpis pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve pogodbe in
izvajanja javno-zasebnega partnerstva, vključno z nadzorom,
se pooblasti župana.
(2) Pogodbo o javno zasebnem partnerstvu in akt o ustanovitvi zavoda pred sklenitvijo odobri mestni svet.
9. člen
(strokovna komisija)
(1) Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in
oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega
poročila župan imenuje strokovno komisijo.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj pet
članov. 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 javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06), kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju
tega pogoja.
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(3) Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi,
da ne izpolnjuje pogoja iz drugega odstavka tega člena ali za
katerega se ugotovijo okoliščine, ki izražajo dvom o njegovi
objektivni presoji, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in
se imenuje nadomestnega člana.
(4) Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku
priprave in izvedbe javnega razpisa, za strokovno komisijo
zagotavljajo strokovne službe javnega partnerja in/ali zunanji
strokovnjaki. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni
zunanji strokovnjaki, ki morajo izpolnjevati pogoje določene
v drugem odstavku tega člena in razpolagajo s specifičnim
znanjem, potrebnim za uspešno izbiro zasebnega partnerja.
(5) Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju
prispelih ponudb, ki ga posreduje županu. Predmetno poročilo
je podlaga za pripravo akt izbire izvajalca javno-zasebnega
partnerstva, ki ga sprejme župan.
10. člen
(pričetek veljavnosti odločitve)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-3/2021-7-402206
Kranj, dne 27. maja 2021
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

LAŠKO
1964.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra
Laško

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je
Občinski svet Občine Laško na 15. redni seji dne 26. 5. 2021
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu starega
mestnega jedra Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta)
(1) S tem odlokom se skladno z Občinskim prostorskim
načrtom Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18), sprejmejo
Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu starega
mestnega jedra Laško (Uradni list RS, št. 26/92, 40/02 in 83/13
– obvezna razlaga; v nadaljnjem besedilu: SD UN).
(2) SD UN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o.
Celje pod št. proj. 14/20.
(3) SD UN se nanašajo na umestitev prizidka k obstoječemu zdravstvenemu domu ter pripadajočih ureditev.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje SD UN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve
in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje
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okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu SD UN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni
del tega odloka.
II. OBMOČJE SD UN
3. člen
(območje SD UN)
(1) Območje obravnave se nahaja v mestnem jedru Laškega, ob obstoječem Zdravstvenem domu Laško. Zemljišče je
v naravi delno parkirišče za potrebe Zdravstvenega doma, na
območju stoji objekt v katerem so zobozdravstvene ambulante
in garaže za reševalna vozila. V severnem delu stoji servisni
objekt.
(2) Območje obsega parcele oziroma dele parcel št. 305,
306/2, 307/1, 308/2, 309/2 del, 310/1, 310/6, 310/7, 317/2 del,
315/2 del in 303 del, k.o. Laško (995).
(3) Velikost območja SD UN znaša ca. 3011 m2.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
V petem členu odloka se alineji Kare 6 za tretjo alinejo
dodata novi četrta in peta alineja, ki se glasita:
»– objekt na parceli št. 306/2, k.o. Laško – zobozdravstvene ambulante, garaže za reševalna vozila in
– objekt na parceli št. 307/1, k.o. Laško – servisni pomožni objekt.«
5. člen
V osmem členu odloka se za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»Na območju gradbene parcele novogradnje – prizidave
k obstoječemu zdravstvenemu domu se upošteva pogoje za
varstvo nepremične arheološke dediščine: Obstoječi objekti
na območju obravnave, ki so predvideni za rušitev, se lahko
porušijo do kote obstoječe hodne površine. Nato je potrebno
pri vseh posegih v zemeljske plasti za izgradnjo prizidka in za
ureditev okolice (ureditev dovozov, parkirišč, izgradnjo komunalne infrastrukture itd.), skladno s predpisi, ki urejajo varstvo
kulturne dediščine, izvesti predhodne arheološke raziskave
– arheološke raziskave ob gradnji (ob izkopu), ki v primeru
odkritja arheoloških najdb nemudoma preidejo v arheološka
izkopavanja, katerih obseg se določi v dopolnitvi kulturnovarstvenih pogojev. Arheološka izkopavanja se izvedejo do
sterilne geološke osnove, torej do nivoja, kjer ni več zaslediti
antropogenih dejavnosti. S standardno arheološko dokumentacijo se dokumentirajo najbolj izpovedni profili izkopov in tlorisi, glede na globino temeljev pa se dokumentira tudi tloris
gradbene jame. Dinamika, metodologija in obseg predhodnih
arheoloških raziskav so usklajeni z načinom in obsegom izvedbe načrtovanih gradbenih del. Ob ugotovitvah novih okoliščin
se lahko metodologija spremeni/dopolni v dogovoru in s pisno
potrditvijo odgovornega konservatorja. Arheološke raziskave
se lahko izvajajo v ustreznih vremenskih razmerah, v dnevih
brez padavin in snežne odeje; dnevne temperature pa morajo
biti ob pričetku delovnega dne nad lediščem. Kadar gradbena
dela posegajo v registrirano arheološko najdišče, krije stroške
predhodne arheološke raziskave investitor gradnje, skladno
s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine. Predhodna
arheološka raziskava obsega tudi poizkopovalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Organizacija gradbišča, varnostni
načrt, varovanje izkopov, urejanje deponij in prevoz zemljine
na deponijo niso predmet kuturnovarstvenih pogojev in izvedbe
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predhodnih arheoloških raziskav. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja in pred začetkom gradbenih del je za
dejansko izvedbo arheološke raziskave na terenu potrebno
pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev
arheološke ostaline, ki ga izda minister za kulturo.«
6. člen
V 10. členu odloka se v alineji KARE 6 besedilo, ki se glasi:
»Predvidena je prenova južne fasade zdravstvenega
doma – prizidek v liniji ulične linije. V odvisnosti ureditve dvorišč
na vrtove je možno vzpostaviti nov zahodni vhod v zdravstveni
dom. Vhod je povezan s peš dostopom iz smeri mesta preko
pasaže objekta Titova 3 in ustrezne zunanje ureditve dvorišča.«
ukine in nadomesti z besedilom:
»Predvidena je novogradnja – prizidava k obstoječemu
zdravstvenemu domu ter ureditev pripadajočih zunanjih površin
in površin za parkiranje. Upošteva se:
– Prizidava se izvede ob vzhodni strani obstoječega
objekta zdravstvenega doma, umesti se delno na mestu poprej odstranjenega objekta (zobozdravstvene ambulante, garaže za reševalna vozila). Zasnova prizidave je obliki črke L,
linija objekta sledi obstoječi stavbni liniji v uličnemu koridorju
Kidričeve ulice (liniji objekta Kidričeva 5). Na vzhodnem vogalu
linija sledi liniji Mestne ulice. Nova stavbna masa je sestavljena
iz dveh med seboj povezanih stavbnih volumnov (vezni del).
– Višinski gabarit: K (vkopana klet) + P (pritličje) + 1 (nadstropje) + M (mansarda), nivo strešnega venca ne sme presegati nivoja venca obstoječega zdravstvenega doma.
– Maksimalne tlorisne dimenzije krakov prizidave:
(37,00–40,00 m) x 25,00 m. Na dvoriščni strani objekta je znotraj krakov prizidave dopustna gradnja nadstrešnic.
– Pogoji oblikovanja: Streha prizidave je dvokapnica naklona 38° do 40°, kritina opečna opečno rdeče barve. Sleme na
celotni prizidavi mora teči horizontalno. Morebitne nadstrešnice
imajo ravno streho, ki je lahko steklena ali ozelenjena (naravna
zelena streha). Fasade so klasično obdelane površine v ometu
nevtralnega barvnega tona (zelo svetlega zemeljskega tona),
temno sivi toni niso dopustni. V manjšem delu (npr. zatrepni
deli) je lahko fasada izvedena kot enostavno strukturirana površina v vertikalnem rastru lesenih oblog. Fasade morajo biti
zaprte v celotni višini novih mas, da bo razmerje med višino
zidanega dela (vzdolžne fasade) v odnosu do širine objekta v
razmerju 1:2. Fasadne odprtine morajo biti pokončno podolgovate, med seboj dimenzijsko poenotene in kompozicijsko
skladno razporejene. Fasadne odprtine morajo poleg vertikalne
členjenosti zagotoviti tudi horizontalno. Predvidene vertikalne
pasove je potrebno v nivoju medetažne plošče prekiniti s horizontalnim fasadnim pasom. Ob tem se lahko odprtine nadstropja podaljšajo proti spodnji etaži. Na severni fasadi prizidave
naj se okenske odprtine med seboj dimenzijsko poenotijo in
kompozicijsko skladno razporedijo. Stavbno pohištvo naj bo
poenoteno in obdelano v naravni barvi lesa. Strešna okna se
vgradijo v spodnji rob strehe ter z zgornjimi fasadnimi odprtinami tvorijo vertikalno usmerjene poudarke, ki v vertikalnem
rastru in na sodoben način interpretirajo potezo strešnega
venca. Strojne in klimatske inštalacije naj se vključijo v prostore
znotraj objekta, na strešinah se naj odduhi združujejo z dimniki.
Krovsko kleparski izdelki naj bodo med seboj poenoteni v barvi
in materialu.
– Usmeritve za ureditev okolice: dostop in dovoz se uredita z vzhodne smeri z Mestne ulice. Vhodi v objekt so s severne
smeri iz internega dvorišča in iz južne smeri iz Kidričeve ulice.
Vhod je možen tudi na zahodni strani iz obstoječih manipulativnih površin. Iz teh površin se zagotovi dovoz in dostop proti
severu na parcelo št. 309/2, k.o. Laško. Dovoz v kletni del
objekta, kjer se uredi prostor za 10 parkirnih mest za službena
vozila zdravstvenega doma in 3 parkirna mesta za urgentna
vozila s prostorom za servisiranje le-teh, je preko klančine iz
internega dvorišča na severni strani objekta. Parkiranje je na
nivoju terena na severnem delu območja. Dopustno je ureditev parkiranja pod nivojem terena ob obveznem upoštevanju
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geološko geomehanskega poročila. Ob parkirišču se uredi
zeleni pas z drevoredom na vzhodni strani (ob Mestni ulici) in
na severni strani na meji s hišo Mestna ulica 16. Zasaditev je z
avtohtono listopadno drevnino (npr. lipovec ali stebrasti gaber).
Drevored ob Kidričevi ulici se ohranja. Ob severnem robu na
meji s hišo Mestna ulica 16 je teren dopustno utrditi z opornim
zidom maksimalne višine 1,50 m. Nasipavanje terena ni dopustno. V primeru potrebe po osvetlitvi Mestne ulice se tip svetilke
prilagodi novim svetilkam, ki so uporabljene v obrobnih ulicah
mestnega jedra Laško. Za ureditev okolice novih objektov je
potrebno izdelati načrt krajinske arhitekture.«
7. člen
V 12. členu odloka se za sedmim odstavkom doda nov
osmi odstavek, ki se glasi:
»Dostop in dovoz na območje gradbene parcele novogradnje – prizidave k obstoječemu zdravstvenemu domu se
uredita z vzhodne smeri z Mestne ulice. Na zahodni strani
obstoječega zdravstvenega doma se iz obstoječih manipulativnih površin zagotovi dovoz in dostop proti severu na parcelo
št. 309/2, k.o. Laško. Dovoz v kletni del objekta, kjer se uredi
prostor za 10 parkirnih mest za službena vozila zdravstvenega doma in 3 parkirna mesta za urgentna vozila s prostorom
za servisiranje le-teh, je preko klančine iz internega dvorišča
na severni strani objekta. Parkiranje je na nivoju terena na
severnem delu območja (12 parkirnih mest, od tega 2 za invalide). Dopustno je ureditev parkiranja pod nivojem terena
ob obveznem upoštevanju geološko geomehanskega poročila
in odmika minimalno 1,00 m od kabelske kanalizacije predvidenega NN elektro omrežja. Cestni priključek na Mestno ulico
se izvede pravokotno na javno cesto, odvodnjavanje priključka
mora biti urejeno tako, da voda s priključka ne doteka na javno
cesto, prav tako ne smejo biti meteorne in druge odpadne vode
iz novih objektov in priključka speljane v naprave za odvodnjavanje ceste. Z izgradnjo priključka, zasaditvijo in postavljanjem
predmetov ter graditvijo se ne sme poslabšati ali zmanjševati
polja preglednosti občinskih cest, v projektni dokumentaciji se
zagotovi in vriše preglednostni trikotnik. Križišče dovozne ceste
na javno pot Mestno ulico bo izvedeno z odvzemom prednosti,
kar se zagotovi s postavitvijo ustrezne prometne signalizacije
(stop znak), prav tako tudi križišče Mestne ulice na Kidričevo
ulico. Upošteva se varovalni pas Kidričeve ulice LC 200141
Laško–Ojstro–Reka, ki znaša 10 m in Mestne ulice JP 702161,
ki znaša 5 m. Gradnja objektov in naprav v varovalnem pasu je
dovoljena le s soglasjem mnenjedajalca.«
8. člen
V 13. členu odloka se za petim odstavkom doda nov šesti
odstavek, ki se glasi:
»Pogoji priključevanja na kanalizacijsko omrežje na območju gradbene parcele novogradnje – prizidave k obstoječemu zdravstvenemu domu:
– Padavinske vode s streh in neonesnažene padavinske
vode s tlakovanih površin se odvaja v javno meteorno kanalizacijo preko zadrževalnika, ki mora biti v projektni dokumentaciji
ustrezno obdelan in dimenzioniran. Onesnažene padavinske
vode s povoznih in parkirnih površin se pred zadrževalnikom
očisti na ustreznem lovilcu olj.
– Fekalne odpadne vode se odvaja v obstoječo javno
fekalno kanalizacijo.«
9. člen
V 15. členu odloka se za tretjim odstavkom doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
»Obstoječi vodovodni priključek zdravstvenega doma na
javno vodovodno omrežje se ustrezno preuredi oziroma na
novo izgradi za potrebe novogradnje – prizidave k obstoječemu
zdravstvenemu domu.«
10. člen
V 16. členu odloka se za tretjim odstavkom doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
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»Pogoji elektrifikacije na območju gradbene parcele novogradnje – prizidave k obstoječemu zdravstvenemu domu:
– obstoječe NN vode in razdelilno omarico RO se preuredi
od točke A do točke B, NN vode se prestavi izven območja
predvidene prizidave, in sicer minimalno 1 m od najbližjega
dela stavbe,
– energija za napajanje zdravstvenega doma je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah (I06: Rezerva) obstoječe
transformatorske postaje TP Kidričeva: 06,
– od obstoječe TP Kidričeva se izvede nov NN podzemni
elektro energetski vod v kabelski kanalizaciji za napajanje zdravstvenega doma, ki se v TP priklopi na izvod št. I06: Rezerva
(izvod se preimenuje v I06: Zdravstveni dom). Predvidi se novo
prostostoječo priključno merilno omarico PS-PMO na stalno
dostopnem mestu, kamor se prestavi obstoječe merilno mesto.
– Obstoječo prostostoječo omarico na parceli št. 307/1,
k.o. Laško se odstrani in postavi nova PS-RO, prestavi se
merilno mesto in prižigališče za javno razsvetljavo. Za merilno
mesto za javno razsvetljavo se postavi nova prostostoječa
priključno merilna omarica PS-PMO, za prižigališče pa prostostoječa omarica PS-JR.
– Za napajanje obstoječih porabnikov, ki se nahajajo
severozahodno od TP, se od TP Kidričeva do omarice PS-RO
položi nov nizkonapetostni kabel v elektro kabelski kanalizaciji,
ki se v TP priklopi na izvod št. I01: Zdravstveni dom (izvod se
preimenuje v I01: omarica PS-RO).
– Izdelana je strokovna podlaga IDP Ureditev električnih
vodov za območje UN starega mestnega jedra Laško (izdelal
Elektro Celje d.d., št. proj. 148/20, avgust 2020).«
11. člen
V 17. členu odloka se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako,
da je svetloba usmerjena izključno v tla.«
12. člen
V 18. členu odloka se za petim doda nov šesti odstavek,
ki se glasi:
»Pogoji za omrežje elektronskih komunikacij na območju gradbene parcele novogradnje – prizidave k obstoječemu
zdravstvenemu domu:
– obstoječe komunikacijsko TK omrežje v upravljanju
Telekom d.d. sega v območje predvidene gradnje in ga bo
potrebno na delu odstranitve objekta preurediti, ukiniti in izvesti
nov priključek. Pri vseh posegih je potrebno upoštevati trase
obstoječega TK omrežja. Pred pričetkom gradbenih del je obvezna zakoličba tras.
– obstoječe komunikacijsko KKS omrežje v upravljanju
Telemach d.o.o. poteka ob Kidričevi ulici in v območju Mestne
ulice južno oziroma vzhodno od območja predvidenih gradenj.
Priključitev je možna na vzhodni strani predvidene prizidave
na tehnično določeni točki, ki jo definira Telemach d.o.o. in se
opredeli v projektni dokumentaciji. Pred pričetkom gradbenih
del je obvezna zakoličba tras. Na mestih, kjer KKS omrežje
ovira gradnjo objekta, komunalnih priključkov ali dovoza je
potrebna njegova zaščita s cevjo (obbetoniranje) in položitev
rezervnih alcaten cevi fi 110 po celotni dolžini pri prečkanju obstoječe trase vsaj 1,5 m na vsako stran križanja ali prestavitev.
Rezervne alcaten cevi se ustrezno zaščitijo in zaprejo na obeh
straneh. Križanje s KKS vodi mora biti izvedeno tako, da je kot
križanja 90 stopinj oziroma ne manj kot 45 stopinj. Vertikalni
odmik med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0,3 m. Pri približevanju oziroma vzporednem poteku je najmanjša horizontalna
medsebojna razdalja 0,5 m.«
13. člen
V 19. členu odloka se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»predvideno je ogrevanje objekta – prizidave k zdravstvenemu domu s plinom iz javnega plinovodnega omrežja.«
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14. člen
V 20. členu odloka se za peto alinejo doda nova šesta
alineja, ki se glasi:
»– Območju gradbene parcele novogradnje – prizidave
k obstoječemu zdravstvenemu domu je skladno z Uredbo o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v občinskem prostorskem načrtu določena III. stopnja varstva pred hrupom. Strojne
naprave, ki bi povzročale hrup, je treba umestiti na objekte na
način, da pri najbližjih sosednjih stavbah z varovanimi prostori
ne bodo presegale mejnih vrednosti za III. stopnjo varstva pred
hrupom. Za ogrevanje in hlajenje se uporabljajo zemeljski plin
in obnovljivi viri energije. Osončenje v sosednjih bivalnih prostorih se ne poslabšuje.«
15. člen
V 21. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»Na območju gradbene parcele novogradnje – prizidave
k obstoječemu zdravstvenemu domu je varnost pred širjenjem
požara na sosednje objekte zagotovljena z zadostnimi odmiki
objekta od sosednjih nepremičnin oziroma požarno odpornostjo
zunanjih sten. Nosilna konstrukcija objekta je zasnovana tako, da
ob požaru za predpisan čas ohrani potrebno nosilnost za varen
umik ljudi in premoženja. Širjenje požara po objektu se preprečuje
z uporabo ustreznih materialov in ustrezno izvedbo inštalacij. Ob
objektu je obstoječe hidrantno omrežje. Dostop za interventna
vozila je zagotovljen preko obstoječega javnega cestnega omrežja
in dovoznih priključkov. Vse povozne površine ob objektu so tudi
intervencijske. Varen umik se zagotovi na zunanje zelene in prometne površine. Skladno s predpisi, ki urejajo zasnove in študije
požarne varnosti, se v projektni dokumentaciji izdela zasnova
požarne varnosti za požarno manj zahtevne objekte in študija
požarne varnosti za požarno zahtevne objekte.«
16. člen
Za 21. členom odloka se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
Območje gradbene parcele novogradnje – prizidave k
obstoječemu zdravstvenemu domu ni erozijsko, plazljivo in
plazovito ogroženo. Nahaja se zunaj poplavno ogroženih območij. Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Upošteva se
projektni pospešek tal v (g) 0.150.«
17. člen
Za 22. členom odloka se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(1) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom na območju gradbene parcele novogradnje
– prizidave k obstoječemu zdravstvenemu domu, in sicer:
– spremembe tlorisnih gabaritov objekta na dvoriščni
strani objekta do +2,00 m, dopustna so odstopanja na manjše
tlorisne gabarite, vendar je obvezno upoštevanje gradbene
linije – določenega roba objekta ob Kidričevi ulici in Mestni ulici,
– pri povečanju tlorisnih gabaritov se ne sme zmanjševati
v OPPN določenih odmikov od parcelnih mej, ki so obvezni in
odmikov od vodov gospodarske javne infrastrukture skladno z
veljavno zakonodajo,
– odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in komunikacijskega omrežja na območju
OPPN na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri
nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki
so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni
parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja. Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske
javne infrastrukture.
(2) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta prostorskega akta in arhitekturne zasnove ter
ne poslabšujejo prostorske in okoljske razmere.«
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IV. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(vpogled in hramba)
Dokumentacija iz 1. člena odloka je na vpogled na Občini
Laško in na Upravni enoti Laško.
19. člen
(nadzorstvo nad izvajanjem)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-0003/2020
Laško, dne 26. maja 2021
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

1965.

Sklep o vodarini

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19),
21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 –
UPB1, 68/18, 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 15. redni seji dne 26. 5. 2021 sprejel

SKLEP

DDV.

I.
Sprejme se višina vodarine v višini 0,6072 EUR/m³ brez

II.
Omrežnina, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, se določi v višini:
DN
<=20
20<DN<40
40<=DN<50
50<=DN<65
65<=DN<80
80<=DN<100
100<=DN<150
150<=DN

Omrežnina EUR/mesec
po DN vodomera brez DDV
10,42
31,26
104,20
156,30
312,61
521,01
1.042,02
2.084,04

III.
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo iz I. in
II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. 8. 2021 in se jih
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-1/2021
Laško, dne 26. maja 2021
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek
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1966.

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi na parcelah št. 1169/3 in 1171/2,
k.o. Paneče (1042)

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena
Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17)
ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15
– UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na
15. redni seji dne 26. 5. 2021 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
na parcelah št. 1169/3 in 1171/2,
k.o. Paneče (1042)
1. člen
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat
lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1169/3 in 1171/2,
obe k.o. Paneče (1042), izdelal Razvojni center PLANIRANJE
d.o.o. Celje, št. 36/20, julij 2020.
(2) Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki
prostorskih aktov je 1970.
2. člen
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje, prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja
stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo
prostora A – Površine razpršene poselitve. Predvidi se preoblikovanje (izvzem in širitev) stavbnega zemljišča na posamični
poselitvi, ki je kot izvorno določeno v Občinskem prostorskem
načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18, v nadaljevanju
OPN). Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno
zemljišče preoblikuje tako, da se na južni in vzhodni strani
(na parc št. 1169/3 del in 1171/2 del, k.o. Paneče) predlaga
zmanjšanje stavbnega zemljišča v skupni velikosti 108,59 m2
(sprememba iz A v K2), površina zmanjšanega stavbnega zemljišča se nadomesti na jugovzhodni strani (na parc št. 1169/3
del, k.o. Paneče).
(2) Grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike
in velikosti območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa. Elaborat
lokacijske preveritve je sestavni del sklepa.
(3) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa in elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena.
Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja
velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN ob predhodni
pridobitvi geološko geomehanskega poročila.
3. člen
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti
stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo
vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN
pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe
prostora.
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in Ministrstvu
za okolje in prostor.
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Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju
cen izvajanja obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Puconci
ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Puconci

Na podlagi 8. in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni
list RS, št. 91/15) in določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/17)
je Občinski svet Občine Puconci na 19. redni seji dne 27. 5.
2021 sprejel

SKLEP
o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja
obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov
v Občini Puconci
1.
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov v Občini Puconci, razen naselij Puconci in Vaneča,
za leto 2021 s poročilom o delu za leto 2020, št. SK-0038/21-AV
z dne 30. 3. 2021, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne
službe Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota, se sprejme.
2.
Cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga
opravlja podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. so naslednje:
Zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov
1. Zbiranje komunalnih odpadkov
2. Zbiranje bioloških odpadkov
V cene ni vključen 9,5 % DDV.

Cena
v EUR/kg
0,11811 €
0,17229 €

3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, cene storitev se
uporabljajo od 1. junija 2021 dalje.
4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0012/2021
Puconci, dne 27. maja 2021
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak

SLOVENJ GRADEC
1968.

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

Stran

PUCONCI

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0007/2020
Laško, dne 26. maja 2021
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Sklep o začetku priprave Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko območje Ob Homšnici
(SG-57) – del

Na podlagi določb 110. in 119. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni
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samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 –
odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in
30/18) in 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je župan Mestne občine
Slovenj Gradec sprejel

SKLEP
o začetku priprave Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
območje Ob Homšnici (SG-57) – del
1.
Splošno in pravna podlaga
S tem sklepom se začne priprava odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Ob
Homšnici (SG-57) v nadaljevanju (OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57)).
Pravna podlaga za pripravo je Zakon o urejanju prostora –
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 65/17, v nadaljevanju: OPN MOSG).
2.
Potrditev izhodišč za pripravo OPPN
S tem sklepom se potrdijo izhodišča za pripravo OPPN za
stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57), ki jih je izdelalo
podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska 7, 2000 Maribor, pod št. naloge 19016, maj 2021.
V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOSG) se ureditveno območje nahaja znotraj enote urejanja prostora SG-57 z oznako podrobnejše namenske
rabe SSe (območja prostostoječe individualne stanovanjske
gradnje), za katerega je predpisana izdelava OPPN, ki ga je
potrebno pripraviti in sprejeti z odlokom. Osnovna dejavnost
v enoti urejanja SSe je bivanje. Spremljajoče dejavnosti gostinstvo, storitve, poslovne dejavnosti, kulturne in rekreacijske
dejavnosti.
V sklopu OPPN bo opredeljena ureditev komunalne in prometne infrastrukture, opredeljeni bodo pogoji gradnje objektov s
spremljevalnimi dejavnostmi kot so določeni v OPN MOSG in
izvedba drugih, na načrtovane investicije vezanih ureditev.
3.
Območje načrtovanja
Iz 145. člena Občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17) je za enoto
urejanja prostora SG-57 predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Območje SG-57 je prikazano
v kartografskem delu OPN na karti »3 – Prikaz območij enot
urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske
rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.

Uradni list Republike Slovenije
Pravilnik o OPPN v drugem odstavku 4. člena določa, da
območja podrobnega prostorskega načrta praviloma sovpadajo
z območji enot urejanja prostora iz OPN. Odstopanja od meja
enot urejanja prostora, kot so določena v OPN so možna, tudi
za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora
tudi, če to ni določeno v občinskem prostorskem načrtu in se
takšna potreba izkaže po sprejetju občinskega prostorskega
načrta. Potreba je izkazana kadar:
– se za območje ali manjše območje znotraj posamezne
enote urejanja prostora izkaže investicijski interes in ta ni v
nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine oziroma ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki
veljajo za predlagano območje.
Po javnem posvetu, ki ga je organizirala občina, dne 11. 9.
2019, na katerega smo med drugim poleg nosilcev urejanja
prostora in zainteresirane javnosti, pisno povabili vse lastnike
zemljišč znotraj ureditvene enote SG-57, se je izkazala potreba, da se izdela OPPN za del enote, kjer obstaja interes za
gradnjo objektov in ne celoto. Ker gre za zaključen del ureditvene enote, ki ne ovira kasnejše izdelave OPPN v preostalem
delu, poleg tega je preostali del območja bolj ali manj pozidan
in s strani lastnikov ni izkazana potreba po gradnjah novih
objektov v prihodnosti, njegova vsebina ne odstopa od prostorsko izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano območje ter
ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja
občine, je v skladu s Pravilnikom o OPPN možno izdelati OPPN
za del enote in ne celoto.
Območje OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici
(SG-57) obsega naslednje parcele: 1008/1, 1002/4, 1002/9,
1123/30, 1002/6 in 1009/1, vse k.o. Šmartno pri Slovenj Gradcu
(853). Velikost območja je približno 1 ha. Točna meja območja
OPPN bo določena v osnutku OPPN tako, da bo obsegala vse
površine, na katerih je načrtovana izgradnja stavb, potrebne
prometne površine, vključno s površinami potrebnimi za nemoteno delovanje območja ter površinami, ki so potrebne le v
času izvajanja del.
4.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Rešitve za pripravo OPPN za stanovanjsko območje Ob
Homšnici (SG-57) bodo pripravljene na podlagi prikaza stanja
prostora, strokovnih podlag ter investicijskih namer pobudnika.
5.
Vrsta postopka
OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57),
se skladno s 119. členom ZUreP-2 pripravi in sprejme po
postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje občinskega
podrobnega prostorskega načrta.
6.
Roki za pripravo posameznih faz
Roki za pripravo OPPN za stanovanjsko območje Ob
Homšnici (SG-57) in njegovih posameznih faz so naslednji:

FAZE POSTOPKA

ROK

(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici
(SG-57), objava sklepa na spletnih straneh občine, dodelitev identifikacijske številke
prostorskega akta

junij 2021

(2) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov
OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) na okolje

30 dni

(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje
(CPVO) po pridobitvi mnenj iz faze (2)

21 dni

(4) Pridobivanje konkretnih smernic (državnih) NUP – faza se izvede samo v primeru, če
se presodi, da splošne smernice ne zadoščajo ali če to narekujejo posebnosti načrtovane
prostorske ureditve

30 dni, hkrati s fazo (2)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

91 / 7. 6. 2021 /

Stran

5585

FAZE POSTOPKA

ROK

(5) Izdelava osnutka OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57)

30 dni po prejemu vseh smernic
iz faze (4) oziroma pridobitve
odločbe iz (3)

(6) Občina z objavo osnutka OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) na
spletnih straneh obvesti javnost

Tekom faze (5)

(7) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO

90 dni

(8) Objava osnutka OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) in OP na spletni
strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPPN za stanovanjsko območje
Ob Homšnici (SG-57) in mnenj NUP o ustreznosti OP

30 dni (+30 dni, v kolikor to
zahteva NUP)

(9) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno

30 dni

(10) Dopolnitev osnutka OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) in OP na
podlagi mnenj iz faze (8)

45 dni

(11) Objava dopolnjenega osnutka OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57)
in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi se javnost
seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov)

minimalno 30 dni

(12) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti, objava stališč na spletni
strani občine in na krajevno običajen način

15 dni

(13) Izdelava predloga OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) in dopolnitve
OP na podlagi stališč iz faze (12)

20 dni /po prejemu stališč

(14) Objava predloga OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) in OP na spletni 30 dni
strani občine in pridobivanje mnenj NUP na predlog OPPN za stanovanjsko območje
Ob Homšnici (SG-57) in mnenj NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8))
(15) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze MOP
(14))
(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN za stanovanjsko območje
Ob Homšnici (SG-57) na okolje sprejemljivi

MOP

(17) Sprejem OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) z odlokom (po pridobitvi 30 dni
vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) in ugotovitvi MOP iz faze (16), da so vplivi izvedbe predloga
OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) na okolje sprejemljivi, objava odloka
v uradnem glasilu in spletni strani občine
(18) Posredovanje Odloka o OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) na MOP, 15 dni
javna objava v Uradnem listu Republike Slovenije

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta, Mestna občina Slovenj Gradec na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7.
Nosilci urejanja prostora
Državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000
Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Oddelek porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– Mestna občina Slovenj Gradec, Oddelek za gospodarstvo, gospodarsko infrastrukturo, gospodarjenje s premoženjem in promet, Referat gospodarskih javnih služb in infrastrukture, Šolska ulica 5, 2280 Slovenj Gradec
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pameče 177 A, 2380 Slovenj Gradec

– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 3000
Celje (distribucija električne energije).
V postopku sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve. V kolikor bi se v postopku izdelave OPPN izkazalo, da
ureditve posegajo v pristojnost posameznega nosilca urejanja
prostora, se le-tega vključi v postopek, da poda smernice in
kasneje mnenje na predlog odloka.
8.
Načrt vključevanja javnosti
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN
za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) z objavo tega
sklepa in izhodišč iz 2. točke tega sklepa na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec pripravi javno razgrnitev osnutka OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici
(SG-57), ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotovi njegovo
javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne
razgrnitve in javne obravnave, spletnim naslovom, kjer je OPPN
za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) objavljen, z
načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
Mestna občina Slovenj Gradec prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča, skupaj
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z usklajenim predlogom OPPN za stanovanjsko območje Ob
Homšnici (SG-57), objavi na svoji spletni strani.
OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57)
občinski svet sprejme z odlokom, ki se po sprejemu javno
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9.
Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega
zagotavljanja
Za pripravo OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici
(SG-57) mora investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov
in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– elaborat lastništva zemljišč,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi
smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškim
in izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta,
– elaborat ekonomike,
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
– okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku
OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) treba
izvesti celovito presojo vplivov na okolje, in

– druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku
OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.
10.
Obveznosti financiranja
Pripravo OPPN za stanovanjsko območje Ob Homšnici
(SG-57) financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo
z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja so določene s pogodbo o
medsebojnih obveznostih med Mestno občino Slovenj Gradec
in investitorjem.
11.
Začetek veljavnosti sklepa
Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. točke tega sklepa objavi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec in začne
veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0014/2019
Slovenj Gradec, dne 25. maja 2021
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

VSEBINA
1957.
1958.

1959.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo)
(ZTuj-2-UPB9)
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju
in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo)
(ZZSDT-UPB4)

1963.
5363
1964.
5430

VLADA

Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega parka
Goričko za obdobje 2021–2025

5448
1967.

OBČINE
1960.
1961.
1962.

1965.
1966.

KRANJ

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine
Kranj
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj
Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 5

5577
5577
5577

1968.

Odločitev o javno-zasebnem partnerstvu za projekt
»ČLOVEŠKA RIBICA V KRANJU«

5578

LAŠKO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško
Sklep o vodarini
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1169/3 in 1171/2, k.o. Paneče (1042)

5579
5582
5583

PUCONCI

Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v
Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci

5583

SLOVENJ GRADEC

Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
območje Ob Homšnici (SG-57) – del
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