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MINISTRSTVA
1761. Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja 

za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega 
delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, 
načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice 
dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah 
obmejnega delavca

Na podlagi sedmega odstavka 58., tretjega odstavka 
141.g in tretjega odstavka 141.k člena Zakona o tujcih (Uradni 
list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 – popr., 
62/19 – odl. US in 57/21) minister za notranje zadeve v so-
glasju z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti izdaja

P R A V I L N I K
o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje  

in potrdila o pravicah obmejnega delavca, 
načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu 
označitve prenehanja ter ceni izkaznice 

dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah 
obmejnega delavca

1. člen
(1) Ta pravilnik določa podrobnejši način izdaje dovoljenja 

za prebivanje, obrazce prošenj za izdajo, podaljšanje in zame-
njavo dovoljenja za prebivanje, obrazce potrdil o vloženi prošnji 
za izdajo, podaljšanje in zamenjavo dovoljenja za prebivanje, 
način označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje in ceno 
izkaznice dovoljenja za prebivanje.

(2) Ta pravilnik določa tudi podrobnejši način izdaje potr-
dila o pravicah obmejnega delavca za državljana Združenega 
kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljnjem bese-
dilu: potrdilo o pravicah obmejnega delavca), obrazec prošnje 
za izdajo in podaljšanje potrdila o pravicah obmejnega delavca, 
način označitve prenehanja potrdila o pravicah obmejnega de-
lavca in ceno izkaznice potrdila o pravicah obmejnega delavca.

(3) S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovolje-
nja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 157 z 
dne 15. 6. 2002, str. 3), 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: Ured-
ba 1030/2002/ES), določa način zajemanja prstnih odtisov in 
ustreznost fotografije.

2. člen
Prošnja za izdajo, podaljšanje in zamenjavo dovoljenja 

za prebivanje se vloži na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni 

del tega pravilnika. Prošnja za izdajo in podaljšanje potrdila o 
pravicah obmejnega delavca se vloži na obrazcu iz priloge 2, 
ki je sestavni del tega pravilnika. O vloženi prošnji za izdajo, 
podaljšanje in zamenjavo dovoljenja za prebivanje ter za izdajo 
nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje in o dovoljenem 
bivanju tujca v Republiki Sloveniji se tujcu izda potrdilo na 
obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen
Dovoljenje za prebivanje in potrdilo o pravicah obmejne-

ga delavca se izda v obliki samostojne listine kot izkaznica, 
določena z Uredbo 1030/2002/ES v formatu ID 1, velikosti 
85,60 X 53,98 mm.

4. člen
Materiali za izdelavo izkaznice dovoljenja za prebivanje in 

potrdila o pravicah obmejnega delavca, vgradnja pomnilniške-
ga medija ter zapisi na izkaznici ter pomnilniškem mediju mo-
rajo biti izdelani tako, da ob normalnem ravnanju zagotavljajo 
uporabo izkaznice za obdobje njene veljavnosti.

5. člen
(1) Normalno ravnanje z izkaznico dovoljenja za prebi-

vanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca pomeni, da se 
izkaznice ne upogiba, ne izpostavlja ekstremnim temperaturam 
in vlagi, elektromagnetnim valovanjem, agresivnim kemikalijam 
ter da se jo zaščiti pred mehanskimi poškodbami.

(2) Dolžno skrbnost pri ravnanju z izkaznico dovoljenja 
za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca ugo-
tavlja upravna enota na podlagi okoliščin pogrešitve, ki jih je 
ob naznanitvi pogrešitve izkaznice dovoljenja za prebivanje ali 
potrdila o pravicah obmejnega delavca navedel tujec oziroma 
njegov zakoniti zastopnik. Pogrešitev izkaznice dovoljenja za 
prebivanje ali potrdila o pravicah obmejnega delavca v okolišči-
nah, na katere tujec ni mogel vplivati, oziroma v okoliščinah, ki 
jih tujec kljub svojemu skrbnemu ravnanju ni mogel preprečiti, 
se obravnava kot ravnanje z dolžno skrbnostjo. Pogrešitev 
izkaznice dovoljenja za prebivanje ali potrdila o pravicah ob-
mejnega delavca zaradi malomarnega ravnanja se obravnava 
kot opustitev dolžne skrbnosti.

6. člen
(1) Tujec prošnji za izdajo, podaljšanje in zamenjavo 

dovoljenja za prebivanje ter potrdila o pravicah obmejnega de-
lavca predložiti fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko 
fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, ki jo izda za to 
pooblaščeni fotograf.

(2) Če tujec predloži referenčno številko fotografije iz 
elektronskega odložišča fotografij, uradna oseba prevzame 
fotografijo v digitalni obliki iz elektronskega odložišča foto-
grafij.
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7. člen
(1) Fotografija mora kazati pravo podobo tujca, ne sme 

biti retuširana, poškodovana in ne sme imeti madežev.
(2) Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izde-

lana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 
3,5 x 4,5 cm, v barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi, 
barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni. Fotografija 
mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo, in sicer:

1. podoba obraza na fotografiji mora biti poravnana tako, 
da navidezna vertikalna črta teče ravno iz sredine med očmi, 
preko sredine nosu do sredine ust, oči morajo biti v navideznem 
horizontalnem polju;

2. fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza 
od konice brade do začetka lasišča (temena glave) ter levo in 
desno polovico obraza. Velikost obraza od brade do temena 
mora zajemati od 70 do največ 80 odstotkov fotografije, kar 
ustreza višini 32–36 mm;

3. če je volumen las večji, se lasje na fotografiji obrežejo 
skladno z zahtevo iz prejšnje točke;

4. obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, 
brez odsevov ali senc, jasen, z ustreznimi kontrasti in ostrino, 
barva kože mora biti naravna;

5. izraz na obrazu mora biti nevtralen, ustnice zaprte, 
tujec mora gledati naravnost v fotoaparat;

6. oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno 
vidne, ne smejo jih prekrivati lasje, okvirji očal ali rob stekel;

7. višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 50 in 
največ 70 odstotki višine fotografije od spodnjega roba;

8. odsevi na steklih očal ali na okvirju niso dovoljeni. 
Sončna očala ali zatemnjena stekla niso dovoljena, razen iz 
upravičenih zdravstvenih razlogov (npr. poškodbe očesa);

9. tujec mora biti fotografiran brez klobuka, čepice ali 
rute. Pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki po svojih 
običajih kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni 
del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokri-
valo, lahko prošnji za izdajo, podaljšanje ali zamenjavo dovo-
ljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca 
priložijo fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali 
drugim pokrivalom, če je obraz jasno viden in prepoznaven od 
spodnjega roba brade do zgornjega dela čela ter od levega do 
desnega roba obraza;

10. ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je 
nevtralno sivo) in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom. 
Pri svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega ozadja, 
pri temnih laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez 
vzorcev ali senc;

11. na fotografiji otroka ne sme biti v ozadju drugih oseb, 
otrok mora biti fotografiran z zaprtimi usti in brez igrač preblizu 
obraza.

(3) Pri tujcih do dopolnjenega desetega leta starosti so 
dovoljena naslednja odstopanja:

– višina obraza mora zavzemati 50 do 80 odstotkov fo-
tografije, kar ustreza višini 22 do 36 mm od konice brade do 
zgornjega temena glave;

– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 40 in 
največ 70 odstotki višine fotografije od spodnjega roba.

(4) Pri dojenčkih in otrocih do dopolnjenega tretjega 
leta starosti so dopustna odstopanja pri drži glave, določeni 
v 1. točki drugega odstavka tega člena, v izrazu obraza, polo-
žaju ust in smeri pogleda.

8. člen
(1) K prošnji za izdajo, podaljšanje in zamenjavo dovo-

ljenja za prebivanje ter potrdila o pravicah obmejnega delavca 
mora tujec, ki je dopolnil starost šest let, dati dva prstna odtisa. 
Ploska prstna odtisa levega in desnega kazalca, ustrezne 
kakovosti za zapis na pomnilniškem mediju, se zajameta z 
elektronsko napravo za zajem prstnih odtisov.

(2) Če prstni odtis kazalca katere koli roke ni ustrezne 
kakovosti, se zajame prstni odtis sredinca, če ta ni ustrezen, 

prstanca, če ta ni ustrezen, pa palca te roke. Na eni roki se 
lahko zajame le en prstni odtis.

(3) Upravna enota v evidenci o dovoljenjih za začasno 
prebivanje, evidenci o dovoljenjih za stalno prebivanje oziroma 
evidenci o potrdilih o pravicah obmejnega delavca označi prst 
in roko, s katere je bil prstni odtis zajet.

(4) Če zajem prstnih odtisov ali prstnega odtisa ob vložitvi 
prošnje ni mogoč iz zdravstvenih razlogov začasne narave, ki 
so lahko ozdravljeni (npr. opekline, ureznine, otekline, zlomi), 
ali iz zdravstvenih razlogov trajne narave, ki jih ni mogoče 
ozdraviti (npr. oseba brez prstov na roki ali brez roke), se to 
označi v evidenci o dovoljenjih za začasno prebivanje, evidenci 
o dovoljenjih za stalno prebivanje oziroma evidenci o potrdilih o 
pravicah obmejnega delavca, tujcu pa se izkaznica dovoljenja 
za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca izda 
zgolj z biometričnim podatkom enega prstnega odtisa oziroma 
brez biometričnega podatka prstnih odtisov.

(5) Upravna enota lahko v primeru dvoma o obstoju 
zdravstvenih razlogov iz prejšnjega odstavka od tujca zahteva 
zdravniško potrdilo o zdravstvenih razlogih za nezmožnost 
zajema prstnih odtisov.

9. člen
Cena izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o 

pravicah obmejnega delavca je 12,00 eurov.

10. člen
Upravna enota prenehanje izkaznice dovoljenja za pre-

bivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, ki je prene-
halo veljati, in izkaznice dovoljenja za prebivanje ter potrdila 
o pravicah obmejnega delavca, katere veljavnost je potekla, 
označi tako, da izkaznico dvakrat preluknja na mestu, kjer je 
fotografija, in jo pošlje v uničenje izvajalcu, ki ga je minister, 
pristojen za notranje zadeve, izbral za izdelavo in personali-
zacijo izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah 
obmejnega delavca.

11. člen
Za označitev prenehanja dovoljenja za prebivanje, izda-

nega v obliki nalepke, določene z Navodilom o vsebini, obliki, 
načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja 
za prebivanje (Uradni list RS, št. 45/00, 43/04 in 70/07) se 
uporablja prvi odstavek 4. člena Navodila o vsebini, obliki, 
načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja 
za prebivanje (Uradni list RS, št. 45/00, 43/04, 70/07 in 35/11).

KONČNI DOLOČBI

12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja 
prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za 
prebivanje (Uradni list RS, št. 62/15, 79/15, 15/18 in 48/18).

13. člen
Ta pravilnik začne veljati 26. maja 2021.

Št. 007-301/2019
Ljubljana, dne 13. maja 2021
EVA 2019-1711-0030

Aleš Hojs
minister 

za notranje zadeve

Soglašam!
Janez Cigler Kralj

minister 
za delo, družino, socialne zadeve

in enake možnosti
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Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje 
 
OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje 
jezike. 
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  Obrazec št. 1/1 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE IN DELO 

(37. člen Zakona o tujcih) 
 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Zakonski stan: 

8. Rojstni kraj (država, kraj): 

91. Imetnik vizuma za dolgoročno bivanje 
Nekdanji imetnik modre karte EU 
Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja ICT 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno               
prebivanje zaradi opravljanja 
raziskovalnega dela 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno 
prebivanje zaradi študija 
Družinski član nekdanjega imetnika 
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi 
opravljanja raziskovalnega dela 
 

DA / NE 
DA / NE 
DA / NE 
DA/ NE 
 
 
DA/NE 
 
DA/NE 

Tujec, ki mu je prenehal status mednarodne zaščite 
Oseba s priznano subsidiarno zaščito 

DA / NE 
DA / NE 

                                                
1 Polje 9 se izpolni, kadar ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje, če je tujec nekdanji imetnik modre 
karte EU, nekdanji imetnik enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe (ICT), nekdanji imetnik 
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje 
zaradi študija ali družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega oziroma, 
če je tujcu prenehal status mednarodne zaščite iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja mednarodno zaščito, ali če je oseba s 
priznano subsidiarno zaščito. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

15. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

16. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 18. Davčna številka: 

19. Imetnik dovoljenja, ki omogoča zaposlitev – mednarodna pogodba: DA / NE 
 
      V primeru, da je tujec imetnik dovoljenja za zaposlitev, se vpiše številka tega dovoljenja:  , polj od št. 20 do vključno št. 31 pa  
      ni potrebno izpolnjevati. 
 
20. Firma ali ime delodajalca oziroma naročnika storitve: 

21. Sedež ali naslov delodajalca oziroma naročnika storitve: 

22. Podatek o prijavi potrebe po delavcu, ki jo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na obrazcu »PDM - kontrola trga dela«   
      vloži delodajalec, pri katerem se bo tujec zaposlil (številka PDM obrazca): 
 
 
23. Matična številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 24. Davčna številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 

25. Vrsta in stopnja strokovne izobrazbe ali nacionalna poklicna kvalifikacija: 

26. Koda poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga bo tujec 
opravljal: 

27. Naziv delovnega mesta za katero se sklepa delovno razmerje: 

28. Opis del in nalog delovnega mesta: 

29. Kraj opravljanja dela: (ustrezno obkrožiti) 
 
       a) na sedežu delodajalca                                              b) na terenu – lokacija: 
 
30. Poklicna oziroma strokovna izobrazba ali nacionalna poklicna kvalifikacija, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta: 

31. Druga potrebna dodatna znanja, ki se zahtevajo za zasedbo delovnega mesta: 

32. Datum vložitve prošnje: 33. Podpis vlagatelja: 

 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega enotnega dovoljenja. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje enotnega dovoljenja. 
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Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
 


 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca;
 dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, 

ki jih zahteva delodajalec;
 podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.

 
V primeru delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev, je treba vlogi priložiti izjavo delodajalca 
in dokazilo o tem, da je pred vložitvijo prošnje za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve tujca 
investiral najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (drugi odstavek 17. 
člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev). 

 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
 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;
 da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;
 da delodajalec aktivno posluje;
 da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem 

vložitve prošnje 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;

 da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.
 

A1 Tujec, ki se bo zaposlil oziroma je zaposlen v podjetju, vpisanem v register  
      podjetij z visoko dodano vrednostjo ali v register inovativnih zagonskih podjetij    
      (drugi odstavek 16. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu   
      tujcev): 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;

A - Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za zaposlitev (17.  
      člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 
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 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca, kjer je tujcu zagotovljena plača najmanj v 

višini povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu 
Republike Slovenij;

 dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, 
ki jih zahteva delodajalec;

 podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.
 

 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 

 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
 da je delodajalec vpisan v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali v register inovativnih 

zagonskih podjetij;
 da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.

 
 

 

B1 Tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno 
kvalifikacijo v Republiki Sloveniji, ki je bil v zadnjih 24 mesecih pred vložitvijo 
prošnje najmanj 20 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena ali 
samozaposlena oseba: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi ali pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji v Republiki 

Sloveniji v skladu s sedmim, osmim ali devetim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev.

 
B2 Tujec, ki je bil v zadnjih treh letih pred vložitvijo prošnje najmanj 30 mesecev 

prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena ali samozaposlena oseba: 
 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva.
 

B3 Tujec, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil 
najmanj visokošolsko izobrazbo: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;

B - Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve na podlagi soglasja  
      zavoda za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (14. člen Zakona o zaposlovanju,   
      samozaposlovanju in delu tujcev) (ustrezno obkrožiti) je treba priložiti: 
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 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazilo, da je v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje pridobil najmanj visokošolsko 

izobrazbo v Republiki Sloveniji, v skladu z osmim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev;

 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali 
samozaposlitvi.

 
B4 Tujec, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki 

Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazilo, da je tujec v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje zaključil program raziskovalnega 

dela v Republiki Sloveniji (potrdilo raziskovalne organizacije o zaključku raziskovalnega dela);
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali 

samozaposlitvi.
 

V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 da je bil tujec v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot 

zaposlena oseba v Republiki Sloveniji ali da je bil tujec v zadnjih treh letih najmanj 30 mesecev 
prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba v Republiki Sloveniji.

 
 

 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če ga organ zahteva;
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca.

 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;

C - Prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve na podlagi soglasja zavoda k  
      podaljšanju enotnega dovoljenja za namen zaposlitve (18. člen Zakona o zaposlovanju,  
      samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 
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 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 
prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;

 da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem 
vložitve prošnje 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;

 da je tujec neprekinjeno prijavljen v obvezna socialna zavarovanja od dneva nastopa dela.
 
 

 


 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki  Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;
 s strani delodajalca podpisano pogodbo o zaposlitvi za namen usposabljanja ali izpopolnjevanja 

ali pogodbo civilnega prava za usposabljanje ali izpopolnjevanje tujca;
 program usposabljanja ali izpopolnjevanja;
 pozitivno mnenje gospodarskega združenja, pristojne zbornice ali ministrstva, pristojnega za področje 

dejavnosti, k programu usposabljanja ali izpopolnjevanja.
 

Če usposabljanje in izpopolnjevanje izvaja gospodarsko združenje, pristojna zbornica ali ministrstvo, 
pristojno za področje dejavnosti, mnenje iz zadnje alineje ni potrebno. 

 
D1 Prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za usposabljanje 
in izpopolnjevanje (peti odstavek 25. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in 
delu tujcev) je treba priložiti: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki  Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če ga organ zahteva;
 izjavo o razlogih za podaljšanje izvajanja programa usposabljanja ali izpopolnjevanja;
 ustrezno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo civilnega prava.

 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 da tujec še ni bil vključen v vsebinsko podoben program usposabljanja ali izpopolnjevanja;
 je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred 

mesecem vložitve prošnje 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.
 


D - Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za usposabljanja  
      ali izpopolnjevanja tujcev (25. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev)  
      je treba priložiti: 
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 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki  Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 sklenjeno pogodbo civilnega prava;
 dokazilo o posebnem specialističnem znanju tujca (posebni tečaji, priporočila, ipd.)

 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 v primeru, da je naročnik pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti – podatek 

o registraciji ali vpisu v ustrezen register.
 
 

 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki  Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države;
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali s strani naročnika dela podpisano 

pogodbo civilnega prava.
 
V primeru delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev, je treba prošnji priložiti izjavo delodajalca 
in dokazilo o tem, da je pred vložitvijo prošnje za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve tujca 
investiral najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (tretji odstavek 27. 
člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev). 

 
F1 Prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za zastopnika  
     (osmi odstavek 27. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba  
     priložiti: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki  Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če ga organ zahteva;
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali s strani naročnika dela podpisano 

pogodbo civilnega prava.
 

E - Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za  
      individualne storitve tujcev (26. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu  
      tujcev) je treba priložiti: 
 

F - Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za zastopnika (27.  
     člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 
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V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 da delodajalec aktivno posluje;
 je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred 

mesecem vložitve prošnje 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; da je zastopnik vpisan v ustreznem registru;

 da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.
 
 

 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki  Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva.
 

G1 - 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:  
 
 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. 

 
G2 - poročevalec za tuje medije ali tuj dopisnik:  
 
 dokazilo o akreditaciji v Republiki Sloveniji oziroma o postopku podaljšanja akreditacije. 

 
G3 - tujec, ki uveljavlja interes Republike Slovenije na gospodarskem področju 
oziroma na področju izobraževanja, znanosti in kulture:  
 
 mnenje pristojnega ministrstva o obstoju interesa Republike Slovenije. 

 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bo upravna enota po uradni dolžnosti 
pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.
 
 

G – Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja, pri katerem soglasje Zavoda Republike  
      Slovenije za zaposlovanje ni potrebno (šesti odstavek 37.a člena Zakona o tujcih), je treba  
       priložiti: 
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Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93.členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 2/1 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 

 
 

PROŠNJA ZA ODOBRITEV ZAMENJAVE DELOVNEGA MESTA – 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ZAMENJAVO DELODAJALCA – ZA ZAPOSLITEV PRI DVEH ALI VEČ 

DELODAJALCIH 
(peti odstavek 37. člena Zakona o tujcih) 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 

9. Datum izdaje enotnega dovoljenja in njegova veljavnost do:  

10. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

11. Trenutni delodajalec in delovno mesto : 

12. Trenutni delodajalec in bodoče delovno mesto: 

13. Bodoči delodajalec oziroma delodajalci in delovno mesto pri bodočem delodajalcu / delodajalcih: 

14. Podatek o prijavi potrebe po delavcu, ki jo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na obrazcu »PDM - kontrola trga dela«  
      vloži delodajalec, pri katerem se bo tujec zaposlil (številka PDM obrazca): 
 
 
15. Firma ali ime bodočega delodajalca: 

16. Sedež ali naslov bodočega delodajalca: 

17. Matična številka bodočega delodajalca: 18. Davčna številka bodočega delodajalca: 

19. Vrsta in stopnja strokovne izobrazbe ali nacionalna poklicna kvalifikacija tujca: 

20. Koda poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga bo   
      tujec opravljal: 

21. Naziv delovnega mesta za katero se sklepa delovno razmerje: 

22. Opis del in nalog delovnega mesta: 
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23. Kraj opravljanja dela: (ustrezno obkroži) 
 

a) na sedežu delodajalca b) na terenu – lokacija 
 

24. Poklicna oziroma strokovna izobrazba ali nacionalna poklicna kvalifikacija, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta: 

25. Druga potrebna dodatna znanja, ki se zahtevajo za zasedbo delovnega mesta: 

26. Datum vložitve prošnje: 27. Podpis vlagatelja: 

 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane odločbe/sklepa Datum izdaje: 

Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 
 

 
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca;
 dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki 

jih zahteva delodajalec (sedmi, osmi ali deveti odstavek 12. člena Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev).

 
V postopku podaje soglasja k pisni odobritvi za zamenjavo delovnega mesta bo Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti preveril, da v evidenci 
brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe. 

 

 

 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca;
 dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki 

jih zahteva delodajalec (sedmi, osmi ali deveti odstavek 12. člena Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev);

 podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.
 

V primeru delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev, je treba prošnji priložiti izjavo delodajalca 
in dokazilo o tem, da je pred vložitvijo prošnje za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve tujca 
investiral najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (tretji odstavek 27. 
člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev). 

 
V postopku podaje soglasja k pisni odobritvi za zamenjavo delodajalca bo Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobil podatke: 
 
 da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
 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;
 da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;
 da delodajalec aktivno posluje
 da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem 

vložitve prošnje 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 

A - Prošnji za odobritev zamenjave delovnega mesta (prvi odstavek 19. člena Zakona o   
      zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 

B - Prošnji za odobritev zamenjave delodajalca (tretji odstavek 19. člena Zakona o  
      zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 
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zapadlih davčnih obveznosti.
 

B1 Tujec, ki se bo zaposlil v podjetju, vpisanem v register podjetij z visoko dodano      
      vrednostjo ali v register inovativnih zagonskih podjetij (drugi odstavek 16. člena  
      Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev): 

 
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca, kjer je tujcu zagotovljena plača najmanj v 

višini povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu 
Republike Slovenij;

 dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, 
ki jih zahteva delodajalec;

 podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.

V postopku podaje soglasja k pisni odobritvi zaradi zamenjave delodajalca bo Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 


 da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
 da je delodajalec vpisan v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali v register inovativnih 

zagonskih podjetij;
 da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.

 

 

 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca;
 dokazilo o ustrezni visokošolski izobrazbi tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih 

zahteva delodajalec (sedmi, osmi ali deveti odstavek 12. člena Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev);

 sporazum med novim delodajalcem, tujcem in delodajalcem, pri katerem je tujec že zaposlen;
 podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.

 
V primeru delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev, je treba prošnji priložiti izjavo delodajalca 
in dokazilo o tem, da je pred vložitvijo prošnje za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve tujca 
investiral najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (tretji odstavek 27. 
člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev). 

 
V postopku podaje soglasja k pisni odobritvi za zaposlitev pri dveh ali več 
delodajalcih bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti 
pridobil podatke: 
 
 da je od dneva vključitve v socialna zavarovanja na podlagi prva zaposlitve potekel najmanj en mesec;
 da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
 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;
 da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;
 da delodajalec aktivno posluje;
 da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem 

vložitve prošnje 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.

 
C1 Tujec, ki se bo zaposlil v podjetju, vpisanem v register podjetij z visoko dodano  
      vrednostjo ali v register inovativnih zagonskih podjetij (drugi odstavek 16. člena  
      Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev): 

 
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca, kjer je tujcu zagotovljena plača najmanj v 

višini povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu 
Republike Slovenij;

 dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, 
ki jih zahteva delodajalec;

 podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.


 

C - Prošnji za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih (četrti odstavek 19. člena Zakona  
      o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 
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V postopku podaje soglasja k pisni odobritvi zaradi zaposlitve pri dveh ali več 
delodajalcih  bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti 
pridobil naslednje podatke: 
 
 da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
 da je delodajalec vpisan v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali v register 

inovativnih zagonskih podjetij;
 da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.

 

 
 

 D1 Tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno 
kvalifikacijo v Republiki Sloveniji, ki je bil v zadnjih 24 mesecih pred vložitvijo 
prošnje najmanj 20 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena ali 
samozaposlena oseba: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi ali pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji v Republiki 

Sloveniji v skladu s sedmim, osmim ali devetim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev.

 
D2 Tujec, ki je bil v zadnjih treh letih pred vložitvijo prošnje najmanj 30 mesecev 

prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena ali samozaposlena oseba: 
 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva.
 

D3 Tujec, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil 
najmanj visokošolsko izobrazbo: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazilo, da je v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje pridobil najmanj visokošolsko 

izobrazbo v Republiki Sloveniji, v skladu z osmim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev;

 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali 
samozaposlitvi.

 
D4 Tujec, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;

D – Prošnji za izdajo pisne odobritve na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev  
       ali delo (prvi odstavek 14. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu  
       tujcev) je treba priložiti: 
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 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki 
Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazilo, da je tujec v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje zaključil program raziskovalnega 

dela v Republiki Sloveniji (potrdilo raziskovalne organizacije o zaključku raziskovalnega dela);
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali 

samozaposlitvi.
 

V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 da je bil tujec v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot 

zaposlena oseba v Republiki Sloveniji ali da je bil tujec v zadnjih treh letih najmanj 30 mesecev 
prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba v Republiki Sloveniji.

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu.  
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Obrazec št. 3/1 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
    
   _______________________ 

(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 

 
PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 

(ustrezno obkrožiti) 
 

ENOTNEGA DOVOLJENJA 
ZARADI OPRAVLJANJA DELA KOT SAMOZAPOSLENA OSEBA 

(37.b člen Zakona o tujcih) 
 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Zakonski stan: 

8. Rojstni kraj (država, kraj): 

91. Imetnik vizuma za dolgoročno bivanje 
 Nekdanji imetnik modre karte EU    
 Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja  
  ICT 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno               
prebivanje zaradi opravljanja 
raziskovalnega dela 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno 
prebivanje zaradi študija 
Družinski član nekdanjega imetnika 
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi 
opravljanja raziskovalnega dela 
 

DA / NE 
DA / NE 
DA / NE 
 
DA / NE 
 
 
DA / NE 
 
DA / NE 

Tujec, ki mu je prenehal status mednarodne zaščite 
Oseba s priznano subsidiarno zaščito 

DA / NE 
DA / NE 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

                                                
1 Polje 9 se izpolni, kadar ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno bivanje, če je tujec nekdanji imetnik modre 
karte EU, nekdanji imetnik enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe (ICT), nekdanji imetnik 
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje 
zaradi študija ali družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela 
oziroma, če je tujcu prenehal status mednarodne zaščite iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja mednarodno zaščito, ali če je 
oseba s priznano subsidiarno zaščito. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in 
hišna številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

15. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

16. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

17. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

18. Matična številka osebne gospodarske družbe ali 
podjetnika posameznika: 

19. Davčna številka osebne gospodarske družbe ali podjetnika 
posameznika: 

20. Sedež ali naslov osebne gospodarske družbe ali podjetnika posameznika: 

21. Datum vložitve prošnje: 22. Podpis vlagatelja: 

 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva.
 

V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega enotnega dovoljenja. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje enotnega dovoljenja. 

A - Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi opravljanja dela kot  
      samozaposlena oseba (15. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in  
      delu tujcev) je treba priložiti: 



Stran 4838 / Št. 83 / 25. 5. 2021 Uradni list Republike Slovenije

 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 o tem, da tujec, ki se želi samozaposliti, v Republiki Sloveniji zakonito prebiva najmanj eno leto, 

razen kadar je tujec vpisan v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno 
dejavnost.



 
 
B1 - Tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v  
        Republiki Sloveniji, ki je bil v zadnjih 24 mesecih pred vložitvijo prošnje najmanj 20  
        mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena ali samozaposlena oseba: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki  Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi ali pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji v Republiki 

Sloveniji v skladu s sedmim, osmim ali devetim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev.

 
B2 - Tujec, ki je bil v zadnjih treh letih pred vložitvijo prošnje najmanj 30 mesecev  
        prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena ali samozaposlena oseba: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki  Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 

B3 - Tujec, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil  
        najmanj visokošolsko izobrazbo: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki  Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazilo, da je v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje pridobil najmanj visokošolsko 

izobrazbo v Republiki Sloveniji, v skladu z osmim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in  delu tujcev;

 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali 
samozaposlitvi.

 
B4 - Tujec, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;

B - Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi opravljanja dela kot  
      samozaposlena oseba na podlagi soglasja ZRSZ za zaposlitev, samozaposlitev  
      ali delo (14. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) (ustrezno   
      obkrožiti) je treba priložiti: 
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 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki  Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;;
 dokazilo, da je v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje zaključil program raziskovalnega 

dela v Republiki Sloveniji (potrdilo raziskovalne organizacije o zaključku raziskovalnega dela);
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali 

samozaposlitvi.


V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost. 


__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 4/1 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
   ________________________ 

 

(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA DELA NA PODROČJU 

RAZISKAV, VIŠJEGA ALI VISOKEGA ŠOLSTVA 
(38. člen Zakona o tujcih) 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 
3 Polje 13 se ne izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, vložene na diplomatskem 
predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini. 
4 Polje 15 se izpolni, kadar ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno bivanje, če je tujec nekdanji  
  imetnik modre karte EU ali nekdanji imetnik enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe (ICT),  
nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljana raziskovalnega dela, nekdanji imetnik dovoljenja za začasno 
prebivanje zaradi študija ali družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan: 9. Poklic: 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

133. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

154. Imetnik vizuma za dolgoročno bivanje                                                                                                                DA / NE 
       Nekdanji imetnik modre karte EU                                                                                                                        DA / NE 
       Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja ICT                                                                                                          DA /  NE 
       Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela                              DA / NE 

 
 

 
prostor za fotografijo 

ali referenčna številka 
iz elektronskega 

odložišča fotografij 
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IZPOLNI URADNA OSEBA 

 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje za opravljanje dela na področju 
raziskav ali visokega šolstva je treba priložiti: 
 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo, višješolskim ali visokošolskim zavodom iz Republike 

Slovenije.
 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 

 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

                                                
raziskovalnega dela oziroma, če je tujcu prenehal status mednarodne zaščite iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja 
mednarodno zaščito, ali če je oseba s priznano subsidiarno zaščito. 

Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija                                                                           DA / NE 
Družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela     DA / NE 
Družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija                                             DA / NE 
Tujec, ki mu je prenehal status mednarodne zaščite                                                                                               DA / NE 
Oseba s priznano subsidiarno zaščito                                                                                                                      DA / NE 
 
16. Naziv raziskovalne organizacije, višješolskega ali visokošolskega zavoda iz RS, s katerim je sklenjen sporazum o gostovanju: 

17. Država članica EU, v kateri je izdano dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, višješolskega predavatelja, visokošolskega učitelja 
ali visokošolskega sodelavca in veljavnost dovoljenja (do): 

18. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

19. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

20. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

21. Datum vložitve prošnje: 22. Podpis vlagatelja: 
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Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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 Obrazec št. 5/1 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA RAZISKOVALNEGA DELA – 

DOLGOTRAJNA PREMESTITEV 
(38.b člen Zakona o tujcih) 

 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
1. EMŠO, če 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): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna  
      številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

133. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:  
 

14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 
 

15. Naziv raziskovalne organizacije iz RS, s katero je sklenjen sporazum o gostovanju:  
 
 
16. Država članica EU, v kateri je izdano dovoljenje za prebivanje za raziskovalca in veljavnost dovoljenja (do): 
 
 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 
3 Polje 13 se ne izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, vložene na diplomatskem 
predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini. 
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171. Naziv programa ali sporazuma, na podlagi katerega je tujec premeščen v Republiko Slovenijo zaradi opravljanja raziskovalnega  
      dela:  
 
18. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

19. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

20. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

21. Datum vložitve prošnje: 22. Podpis vlagatelja: 

 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                                             DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 
 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja 
raziskovalnega dela – dolgotrajna premestitev je treba priložiti:  
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan; 
 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;  
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; 
 sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo iz Republike Slovenije, iz katerega izhaja datum nastopa 

dolgotrajne premestitve in njeno predvideno trajanje.  
 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan; 
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi 

Ministrstvo za pravosodje; 
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;  
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče; 
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost.  

 

 

 
 
                                                
1 Polje 17 se izpolni v primeru tujca, ki raziskovalno delo opravlja v okviru posebnega programa Evropske unije ali 
v večstranskih programih, ki vključujejo ukrepe za spodbujanje mobilnosti. 
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Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 6/1 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE 

ZA DRUŽINSKEGA ČLANA RAZISKOVALCA 
(38.c člen Zakona o tujcih) 

 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 

11. EMŠO vlagatelja: 

2. Priimek in ime vlagatelja: 
 

32. Država članica EU, ki je vlagatelju izdala dovoljenje za začasno prebivanje za raziskovalca in njegova veljavnost (do): 
 
 
4. Sedanje začasno oziroma stalno prebivališče vlagatelja v Republiki Sloveniji ali v tujini (naselje, ulica in hišna številka):   

53. EMŠO družinskega člana, če je določena: 

6. Priimek in ime: 

7. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

8. Spol: 9. Državljanstvo: 

10. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 11. Rojstni kraj (država, kraj): 

12. Zakonski stan: 13. Poklic: 

14. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

15. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna  
      številka): 

                                                
1 V polja od 1 do 4 in v polje 25 se vpisujejo podatki o vlagatelju prošnje. 
2 Polje 3 se izpolni v primeru, da je vlagatelj prošnje imetnik dovoljenje za začasno prebivanje za raziskovalca, ki ga je izdala 
druga država članica Evropske unije. 
3 V polja od 5 do 23 se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. 
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16. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 17. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

181. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje                      
       Nekdanji imetnik modre karte EU       
       Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja ICT                           

DA / NE 
DA / NE 
DA / NE 

 

Tujec, ki mu je prenehal status mednarodne zaščite  
Oseba s priznano subsidiarno zaščito 

DA / NE 
DA / NE 
 

19. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 
 

20. Država članica EU, v kateri ima družinski član dovoljenje za prebivanje za družinskega člana raziskovalca, vrsta dovoljenja  
     (začasno, trajno) in veljavnost dovoljenja (do): 
 
 
21. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

22. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

23. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

24. Datum vložitve prošnje: 25. Podpis vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 
 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
 
Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana 
raziskovalca je treba priložiti:  
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan; 
 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;  
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; 
 dokazila o sorodstvenem razmerju, če matična dejstva niso vpisana v matični register v Republiki Sloveniji.  
 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju Republike 

Slovenije, oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike Slovenije;  
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan; 
                                                
1 Polje 18 se izpolni, kadar ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje, če je tujec nekdanji imetnik 
modre karte EU ali nekdanji imetnik enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe (ICT) oziroma, če je 
tujcu prenehal status mednarodne zaščite iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja mednarodno zaščito, ali če je oseba s priznano 
subsidiarno zaščito.    
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 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi 
Ministrstvo za pravosodje; 

 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;  
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče; 
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki  so 

označeni kot davčna tajnost.   
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 7/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 

 
PROŠNJA ZA IZDAJO ENOTNEGA DOVOLJENJA  

ZARADI ISKANJA ZAPOSLITVE ALI SAMOZAPOSLITVE 
 (38.č in 44.b člen Zakona o tujcih) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. EMŠO, če je določena: 
 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan:  

10. Začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 

11. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

12. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

13. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji:  
 
 
14. Vrsta dovoljenja za prebivanje in veljavnost dovoljenja (do):  
 
 
15. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 
 
 
16. Datum vložitve prošnje: 
 
 

17. Podpis vlagatelja: 

 
 
 
 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 
Prošnji za izdajo enotnega dovoljenja zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve je treba 
priložiti:  
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan; 
 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;  
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; 
 dokazilo raziskovalne organizacije iz Republike Slovenije o zaključenem raziskovalnem delu (raziskovalec) 

oziroma dokazilo o zaključku višješolskega oziroma visokošolskega študija oziroma ustrezno spričevalo 
(študent).  

 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan; 
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi 

Ministrstvo za pravosodje; 
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;  
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče; 
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost.   

__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 

 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 8/1 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI VISOKOKVALIFICIRANE ZAPOSLITVE – MODRA 

KARTA EU 
(39. in 41. člen Zakona o tujcih) 

 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 2. Davčna številka: 

3. Priimek in ime: 

4. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

5. Spol: 6. Državljanstvo: 

7. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 8. Zakonski stan: 

9. Rojstni kraj (država, kraj): 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

153. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje                        DA / NE 
Nekdanji imetnik modre karte EU                                     DA / NE 
Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja ICT                       DA / NE 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 
3 Polje 15 se izpolni, kadar ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno bivanje, če je tujec nekdanji imetnik modre 
karte EU ali nekdanji imetnik enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe (ICT), nekdanji imetnik 
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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     Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela                                    DA / NE 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija                                                                            DA / NE 
Družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela      DA / NE 
Tujec, ki mu je prenehal status mednarodne zaščite                                                                                                DA / NE 

     Oseba s priznano subsidiarno zaščito                                                                                                                      DA / NE                   
 
 161. Država članica EU, ki je vlagatelju izdala modro karto EU in veljavnost izdane modre karte EU (do): 

17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

18. Firma ali ime delodajalca: 

19. Sedež ali naslov delodajalca: 

20. Podatek o prijavi potrebe po delavcu, ki jo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na obrazcu »PDM - kontrola trga dela«   
      vloži delodajalec, pri katerem se bo tujec zaposlil (številka PDM obrazca): 
 
 
21. Matična številka delodajalca: 22. Davčna številka delodajalca: 

23. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

24. Vrsta in stopnja strokovne izobrazbe: 

25. Koda poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga bo tujec 
opravljal: 

 
 

26. Naziv delovnega mesta za katero se sklepa delovno razmerje: 

27. Opis del in nalog delovnega mesta: 

28. Kraj opravljanja dela: (ustrezno obkrožiti) 
 

a) na sedežu delodajalca b) na terenu – lokacija: 
 

29. Poklicna oziroma strokovna izobrazba, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta: 

30. Druga potrebna dodatna znanja, ki se zahtevajo za zasedbo delovnega mesta: 

 

31. Datum vložitve prošnje: 32. Podpis vlagatelja: 

 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje (modre karte 
EU) oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

                                                
zaradi študija ali družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela 
oziroma, če je tujec nekdanja oseba s priznano mednarodno zaščito, ali če je oseba s priznano subsidiarno zaščito. 
1 Polje 16 se izpolni v primeru, če ima tujec veljavno modro karto EU, ki jo je izdala druga država članica Evropske unije. 
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 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;
 pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu 

zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 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;

 dokazilo o ustrezni izobrazbi;
 dokazilo o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih zahteva delodajalec;
 podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.

 
V postopku izdaje modre karte EU bosta upravna enota in Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
 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;
 da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;
 da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem 

vložitve prošnje 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.

 
 

 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če ga organ zahteva;
 pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu 

zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 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.

 
V postopku podaljšanja modre karte EU bo upravna enota po uradni dolžnosti 
pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

A - Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja zaradi visokokvalificirane zaposlitve - modra  
      karta EU (20. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 

B - Prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi visokokvalificirane zaposlitve - modra  
      karta EU (drugi in peti odstavek 20. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu     
      tujcev) je treba priložiti: 
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prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem 

vložitve prošnje 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 (le v prvih dveh letih zaposlitve).


__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 9/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA ODOBRITEV 
ZAMENJAVE DELODAJALCA – ZAMENJAVE DELOVNEGA MESTA 

(ustrezno obkrožiti) 
 

IMETNIKA MODRE KARTE EU 
(četrti odstavek 39. člena Zakona o tujcih) 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan: 9. Davčna številka: 

10. Začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 

11. Datum izdaje modre karte EU in njena veljavnost do: 12. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

1311. Trenutni delodajalec in delovno mesto: 

14. Trenutni delodajalec in bodoče delovno mesto: 

15. Bodoči delodajalec in bodoče delovno mesto: 

16. Firma ali ime delodajalca: 

17. Sedež ali naslov delodajalca: 

18. Vrsta in stopnja strokovne izobrazbe: 

19. Koda poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga bo tujec    
      opravljal: 
 
 

20. Naziv delovnega mesta za katero se sklepa delovno razmerje: 

21. Opis del in nalog delovnega mesta: 

22. Kraj opravljanja dela: (ustrezno obkrožiti) 
 
       a) na sedežu delodajalca                                              b) na terenu – lokacija: 
 

                                                
1 Polja od 13 do 17 se izpolnijo v primeru prošnje za odobritev zamenjave delodajalca. 
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23. Poklicna oziroma strokovna izobrazba, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta: 

24. Podatek o prijavi potrebe po delavcu, ki jo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na obrazcu »PDM - kontrola trga dela«   
      vloži delodajalec, pri katerem se bo tujec zaposlil (številka PDM obrazca): 

 
 
25. Matična številka delodajalca: 26. Davčna številka delodajalca: 

27. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

28. Datum vložitve prošnje oziroma obvestila: 29. Podpis vlagatelja: 

 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane odločbe/sklepa Datum izdaje: 

Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 
 


 veljavni potni list ali overjeno fotokopijo veljavnega potnega lista tujca; 
 pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu 

zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 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;

 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki 
Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan; 

 dokazilo o ustrezni izobrazbi (najmanj visokošolska izobrazba); 
 dokazila, da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec.

 
V postopku podaje soglasja k pisni odobritvi za zamenjavo delovnega mesta pri istem 
delodajalcu, bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje preveril, da v evidenci 
brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe. 

 
 

 

 veljavni potni list ali overjeno fotokopijo veljavnega potnega lista tujca; 
 pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu 

zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 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;

 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 
Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan; 

 dokazilo o ustrezni izobrazbi (najmanj visokošolska izobrazba); 
 dokazila, da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec;
 podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.

 
V postopku podaje soglasja k pisni odobritvi za zamenjavo delodajalca oziroma 
zaposlitve pri več delodajalcih, bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

   A - Prošnji za zamenjavo delovnega mesta pri istem delodajalcu (tretji odstavek 20. člena  
         Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 

B - Prošnji za zamenjavo delodajalca (četrti odstavek 
      20. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 



Uradni list Republike Slovenije Št. 83 / 25. 5. 2021 / Stran 4857 

pridobil naslednje podatke: 
 
 da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
 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;
 da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;
 da delodajalec aktivno posluje;
 da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem 

vložitve prošnje 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.



 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

Obrazec št. 10/1

 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE 

ZA DRUŽINSKEGA ČLANA IMETNIKA MODRE KARTE EU 
(42. člen Zakona o tujcih) 

 

 
11. EMŠO vlagatelja: 

2. Priimek in ime vlagatelja: 

32. Država članica EU, ki je vlagatelju izdala modro karto EU in njena veljavnost (do): 

4. Sedanje začasno oziroma stalno prebivališče vlagatelja v Republiki Sloveniji ali v tujini (naselje, ulica in hišna številka): 

 
 

53. EMŠO družinskega člana, če je določena: 

6. Priimek in ime: 

7. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

8. Spol: 9. Državljanstvo: 

10. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 11. Rojstni kraj (država, kraj): 

12. Zakonski stan: 13. Poklic: 

14. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

                                                
1 V polja od 1 do 4 in v polje 25 se vpisujejo podatki o vlagatelju prošnje. 
2 Polje 3 se izpolni v primeru, da je vlagatelj prošnje imetnik modre karte EU, ki jo je izdala druga država članica Evropske unije. 
3 V polja od 5 do 23 se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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15. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

16. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 17. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

18. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 

19. Država članica EU, v kateri ima družinski član dovoljenje za prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU, vrsta 
dovoljenja (začasno, trajno) in veljavnost dovoljenja (do): 

20. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

21. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

22. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

24. Vrsta in stopnja strokovne izobrazbe ali nacionalna poklicna kvalifikacija: 

25. Koda poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga bo tujec 
opravljal: 

26. Naziv delovnega mesta za katero se sklepa delovno razmerje: 

27. Opis del in nalog delovnega mesta: 

28. Kraj opravljanja dela: (ustrezno obkrožiti) 
 

     a) na sedežu delodajalca                                               b) na terenu – lokacija: 
 
29. Poklicna oziroma strokovna izobrazba ali nacionalna poklicna kvalifikacija, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta: 

30. Datum vložitve prošnje: 31. Podpis vlagatelja: 

 
IZPOLNI URADNA OSEBA 

 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega 
člana imetnika modre karte EU je treba priložiti: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazila o sorodstvenem razmerju, če matična dejstva niso vpisana v matični register v Republiki Sloveniji.
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V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju 

Republike Slovenije, oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register 
Republike Slovenije;

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;

 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 
Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;

 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.


_________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 11/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ŠTUDIJA 

(44. člen Zakona o tujcih) 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan: 9. Poklic: 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

153. Imetnik vizuma za dolgoročno bivanje                                                                                                    DA / NE 
       Nekdanji imetnik modre karte EU                                                                                                            DA / NE                                                                                                                             
       Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja ICT                                                                                              DA / NE 
       Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela                  DA / NE 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 
3 Polje 15 se izpolni, kadar ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno bivanje, če je tujec nekdanji imetnik  
  modre karte EU, nekdanji imetnik enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe (ICT), nekdanji  
  imetnik dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, nekdanji imetnik dovoljenja za začasno  
  prebivanje zaradi študija ali družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja  
  raziskovalnega dela oziroma, če je tujec nekdanja oseba s priznano mednarodno zaščito, ali če je oseba s priznano subsidiarno  
  zaščito. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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    Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija                                                                                      DA / NE 
    Družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela                DA / NE 
    Tujec, ki mu je prenehal status mednarodne zaščite                                                                                                          DA / NE 
    Oseba s priznano subsidiarno zaščito                                                                                                                                DA / NE 
 
16. Država članica EU, v kateri je izdano dovoljenje za prebivanje zaradi študija ali vizum za dolgoročno bivanje zaradi študija in  
      veljavnost dovoljenja/vizuma (do): 
 
 
 17. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

18. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

19. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

20. Datum vložitve prošnje: 21. Podpis vlagatelja: 

 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 

Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija je 
treba priložiti: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki 

Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazilo o sprejemu v javno veljavni izobraževalni ali študijski program oziroma dokazilo o 

opravljanju strokovnega izpopolnjevanja, specializacije ali praktičnega usposabljanja, ki ga izda 
izobraževalna organizacija, na katero je tujec sprejet, oziroma potrdilo o sprejemu pristojnega 
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. 
  

V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.
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Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 12/1 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI  

OPRAVLJANJA PROSTOVOLJSKEGA DELA  
(44.č člen Zakona o tujcih) 

 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
1.  EMŠO, če je določena: 

2.  Priimek in ime: 

3.  Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4.  Spol: 5.  Državljanstvo: 

6.  Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7.  Rojstni kraj (država, kraj): 

8.  Zakonski stan: 9.  Poklic: 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna   številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna  
       številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 
  
 

153. Imetnik vizuma za dolgoročno bivanje               DA / NE          
       Nekdanji imetnik modre karte EU                       DA / NE 
       Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja ICT         DA / NE 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 
3 Polje 15 se izpolni, kadar ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno bivanje, če je tujec nekdanji imetnik modre  
  karte EU ali nekdanji imetnik enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, nekdanji imetnik     
  dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje  
  zaradi študija ali družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela  
  oziroma, če je tujec nekdanja oseba s priznano mednarodno zaščito, ali če je oseba s priznano subsidiarno zaščito.   
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Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela                                    DA / NE 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija                                                                            DA / NE 
Družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela      DA / NE 

      Tujec, ki mu je prenehal status mednarodne zaščite                                                                                                 DA / NE 
      Oseba s priznano subsidiarno zaščito                                                                                                                       DA / NE 
 
16. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

17. Naziv prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom iz Republike Slovenije, s katero je sklenjen dogovor o  
      prostovoljskem delu: 
 
18.1 Naziv programa Evropske unije, ki podpira mobilnost prostovoljcev, v katerem tujec sodeluje kot prostovoljec: 

19. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

20. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

21. Datum vložitve prošnje: 22. Podpis vlagatelja: 

 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 
 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja 
prostovoljskega dela je treba priložiti:  
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan; 
 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;  
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; 
 sklenjen dogovor o prostovoljskem delu s prostovoljsko organizacijo ali organizacijo s prostovoljskim 

programom oziroma potrdilo o sodelovanju kot prostovoljec v projektu prostovoljske službe v okviru programa 
Evropske unije, ki podpira mobilnost prostovoljcev. 

 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan; 
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi 

Ministrstvo za pravosodje; 
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;  
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče; 
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost. 

                                                
1 Polje 18 se izpolni, če tujec sodeluje v programu Evropske unije, ki podpira mobilnost prostovoljcev. 
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Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 13/1 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE  
(ustrezno obkrožiti) 

 
ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA PRIPRAVNIŠTVA 

(44.d člen Zakona o tujcih) 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
1.  EMŠO, če 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: 

91. Imetnik vizuma za dolgoročno bivanje                                                                                                    DA / NE 
     Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija                                                          DA / NE 
     Družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija                            DA / NE 
     Tujec, ki mu je prenehal status mednarodne zaščite                                                                               DA / NE 
     Oseba s priznano subsidiarno zaščito                                                                                                     DA / NE 
 
10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

112. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
       številka): 

123. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka):  

                                                
1 Polje 9 se izpolni, kadar ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno bivanje, če je tujec nekdanji imetnik  
  dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija ali družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi  
  študija, če je tujcu prenehal status mednarodne zaščite iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja mednarodno zaščito, ali če je  
  oseba s priznano subsidiarno zaščito.  
2 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega enotnega dovoljenja.  
3 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje enotnega dovoljenja.  



Stran 4868 / Št. 83 / 25. 5. 2021 Uradni list Republike Slovenije

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:  14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji:   

15. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

16. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

17. Vrsta in stopnja strokovne izobrazbe: 

18. Koda poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga bo tujec  
      opravljal: 

19. Naziv delovnega mesta za katero se sklepa pogodba o  
      zaposlitvi ali pogodba civilnega prava: 
 
 

20. Opis del in nalog delovnega mesta: 

21. Kraj opravljanja dela: (ustrezno obkrožiti) 
 
       a) na sedežu delodajalca                                              b) na terenu – lokacija: 

 
22. Strokovna izobrazba, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta: 

23. Druga potrebna dodatna znanja, ki se zahtevajo za zasedbo delovnega mesta: 

24. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 25. Davčna številka delodajalca oziroma naročnika dela:  

26. Firma ali ime delodajalca oziroma naročnika  
      dela:  

27. Matična številka delodajalca oziroma naročnika dela: 

28. Sedež ali naslov delodajalca oziroma naročnika dela: 

29. Podatek o prijavi potrebe po delavcu, ki jo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na obrazcu »PDM - kontrola trga dela«   
      vloži delodajalec oziroma naročnik dela, pri katerem se bo tujec zaposlil ali opravljal delo (številka PDM obrazca): 
 
 
30. Datum vložitve prošnje: 31. Podpis vlagatelja: 

 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 
 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za opravljanje 
pripravništva (25. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba 
priložiti:  
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan; 
 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;  
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; 
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 s strani delodajalca podpisano pogodbo o zaposlitvi za namen opravljanja pripravništva oziroma pogodbo 
civilnega prava za namen opravljanja pripravništva; 

 program opravljanja pripravništva; 
 dokazilo o doseženi stopnji višješolske ali visokošolske izobrazbe, pridobljeni v zadnjih dveh letih pred vložitvijo 

vloge, ali dokazilo o vključitvi v študijski program, ki omogoča pridobitev višješolske ali visokošolske izobrazbe;  
 podpisano izjavo delodajalca ali naročnika dela, ki gosti pripravnika, o kritju stroškov njegove nastanitve, vrnitve 

ali odstranitve, če tujec nima lastnih sredstev, oziroma druge obveznosti, določene za zaposlitev nezakonito 
prebivajočega tujca, skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanje na črno; 

 pozitivno mnenje gospodarskega združenja, pristojne zbornice ali ministrstva, pristojnega za področje 
dejavnosti, k programu opravljanja pripravništva (če usposabljanje ali izpopolnjevanje organizira gospodarsko 
združenje, pristojna zbornica ali ministrstvo, pristojno za področje dejavnosti, pozitivno mnenje ni potrebno). 

 
V primeru delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev, je treba prošnji priložiti izjavo delodajalca in dokazilo 
o tem, da je pred vložitvijo prošnje za izdajo enotnega dovoljenja investiral najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v 
okviru katere bo tujec opravljal pripravništvo (drugi odstavek 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju 
in delu tujcev). 
 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke:  
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan; 
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi 

Ministrstvo za pravosodje; 
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;  
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;  
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost; 
 da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;  
 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; 
 da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;  
 da delodajalec aktivno posluje;  
 da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve prošnje 

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; 

 da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 14/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

 
   _______________________ 

(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA ODOBRITEV ZAPOSLITVE PRIPRAVNIKA PRI DVEH ALI 
VEČ DELODAJALCIH 

(četrti odstavek 44.d člena Zakona o tujcih) 
 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 

9. Datum izdaje enotnega dovoljenja in njegova veljavnost do:  

10. Trenutni delodajalec in delovno mesto : 

11. Bodoči delodajalec oziroma delodajalci in delovno mesto pri bodočem delodajalcu / delodajalcih: 

12. Firma ali ime bodočega delodajalca: 

13. Sedež ali naslov bodočega delodajalca: 

14. Podatek o prijavi potrebe po delavcu, ki jo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na obrazcu »PDM - kontrola trga dela«   
      vloži delodajalec, pri katerem se bo tujec zaposlil (številka PDM obrazca): 
 
 
15. Matična številka bodočega delodajalca: 16. Davčna številka bodočega delodajalca: 

17. Vrsta in stopnja strokovne izobrazbe tujca: 

18. Koda poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga bo tujec 
opravljal: 

19. Naziv delovnega mesta za katero se sklepa pogodba o   
      zaposlitvi: 
 
 

20. Opis del in nalog delovnega mesta: 

21. Kraj opravljanja dela: (ustrezno obkroži) 
 
        a) na sedežu delodajalca b) na terenu – lokacija 
 
22. Strokovna izobrazba, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta: 

23. Druga potrebna dodatna znanja, ki se zahtevajo za zasedbo delovnega mesta: 
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24. Datum vložitve prošnje: 25. Podpis vlagatelja: 

 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane odločbe/sklepa Datum izdaje: 

Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 
 

 

 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca;
 dokazilo o ustrezni visokošolski izobrazbi tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih 

zahteva delodajalec (sedmi, osmi ali deveti odstavek 12. člena Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev);

 sporazum med novim delodajalcem, tujcem in delodajalcem, pri katerem je tujec že zaposlen;
 podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.

 
V primeru delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev, je treba prošnji priložiti izjavo delodajalca 
in dokazilo o tem, da je pred vložitvijo prošnje za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve tujca 
investiral najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (tretji odstavek 27. 
člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev). 

 
V postopku podaje soglasja k pisni odobritvi za zaposlitev pri dveh ali več 
delodajalcih bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti 
pridobil podatke: 
 
 da je od dneva vključitve v socialna zavarovanja na podlagi prva zaposlitve potekel najmanj en mesec;
 da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
 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;
 da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;
 da delodajalec aktivno posluje;
 da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem 

vložitve prošnje 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.

 
A1 Tujec, ki se bo zaposlil v podjetju, vpisanem v register podjetij z visoko dodano  
      vrednostjo ali v register inovativnih zagonskih podjetij (drugi odstavek 16. člena  
      Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev): 

 
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca, kjer je tujcu zagotovljena plača najmanj v 

višini povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu 
Republike Slovenij;

 dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, 
ki jih zahteva delodajalec;

 podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.
 

V postopku podaje soglasja k pisni odobritvi zaradi zaposlitve pri dveh ali več 
delodajalcih bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti 
pridobil naslednje podatke: 
 
 da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
 da je delodajalec vpisan v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali v register inovativnih 

A - Prošnji za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih (četrti odstavek 19. člena Zakona  
      o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 
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zagonskih podjetij;
 da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.

 
_________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 15/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_________________________ 

   

(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA NAPOTENE DELAVCE 

(45. člen Zakona o tujcih) 
 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan: 9. Poklic: 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

15. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

16. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

17. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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18. Firma ali ime delodajalca oziroma naročnika storitve: 

19. Sedež ali naslov delodajalca oziroma naročnika storitve: 

20. Matična številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 21. Davčna številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 

22. Podatki o tujem delodajalcu, ki napotuje delavce (firma ali ime delodajalca, sedež ali naslov delodajalca): 

23. Podatki o vrsti storitve (ustrezno obkroži): 
 
a) čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci 

 
b) usposabljanje napotenih delavcev 

 
24. Kraj opravljanja storitve oziroma usposabljanja (ustrezno obkrožiti): 

 
a) na sedežu naročnika b) na terenu – lokacija: 

 
 

25. Trajanje opravljanja storitve oziroma usposabljanja:  
 
od  do_   
 

26. Datum vložitve prošnje: 27. Podpis vlagatelja: 

 
 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
A – Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja zaradi čezmejnega izvajanja storitev z  
       napotenimi delavci na podlagi soglasja zavoda za napotene delavce, ki čezmejno  
       izvajajo storitve (22. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev)1,  
       je treba priložiti:  

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o socialnem zavarovanju iz države, iz katere je napoten, ki vključuje tudi zdravstveno 

zavarovanje, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji. V kolikor socialno 
zavarovanje iz matične države ne vključuje zdravstvenega zavarovanja, se predloži dokazilo o 
ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji.

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;
 pogodbo o izvajanju storitev za naročnika;
 dokazilo, da so napoteni delavci najmanj devet mesecev zaposleni pri tujem delodajalcu, ki 

napotuje delavce v Republiko Slovenijo2;
                                                
1 Soglasje zavoda ni potrebno v primeru tujca, ki je napoten na delo v Republiko Slovenijo zaradi izvajanja 
čezmejnih storitev s strani delodajalca s sedežem v drugi državi članici EU ali EGP. 
2 Dokazila ni potrebno priložiti tujcu, ki je napoten na delo v Republiko Slovenijo zaradi izvajanja čezmejnih 
storitev s strani delodajalca s sedežem v drugi državi članici EU ali EGP. 
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 dokazilo o registraciji tujega delodajalca.
 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.

B - Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi usposabljanja v  
      gospodarski družbi v Republiki Sloveniji na podlagi soglasja zavoda za napotene  
      delavce na področju usposabljanja napotenih in slovenskih delavcev v povezanih  
      gospodarskih družbah (24. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in   
      delu tujcev)1 je treba priložiti: 

 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o socialnem zavarovanju iz države, iz katere je napoten;
 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 pogodbo o usposabljanju, sklenjeno med gospodarsko družbo s sedežem v Republiki Sloveniji in 

gospodarsko družbo s sedežem v tretji državi ali državi članici EU ali EGP;
 dokazilo o registraciji tujega delodajalca;
 pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, s sedežem v tretji državi ali državi članici EU ali EGP, prevedeno v 

slovenski jezik;
 dokazilo o kapitalski povezanosti ali sklenjeni pogodbi o poslovno-tehničnem sodelovanju ali o 

prenosu tehnologije;
 program usposabljanja za napotene delavce;
 soglasje pristojne zbornice ali združenja delodajalcev.

Dokazil iz devete, desete in enajste alineje ni potrebno priložiti tujcu, ki je napoten v Republiko Slovenijo zaradi 
usposabljanja v gospodarsko družbo v Republiki Sloveniji s strani delodajalca s sedežem v drugi državi članici 
EU ali EGP. 

 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 

                                                
1 Soglasje zavoda ni potrebno v primeru tujca, ki je napoten na delo v Republiko Slovenijo zaradi izvajanja 
čezmejnih storitev s strani delodajalca s sedežem v drugi državi članici EU ali EGP. 
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 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

Obrazec št. 16/1 

________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA SEZONSKEGA 

DELA, DALJŠEGA OD 90 DNI 
(45.a člen Zakona o tujcih) 

 
 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan: 9. Poklic: 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13.. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

  

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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151. Imetnik vizuma za dolgoročno bivanje 
Nekdanji imetnik modre karte EU 
Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja ICT 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno 
prebivanje zaradi opravljanja 
raziskovalnega dela 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno 
prebivanje zaradi študija 
Družinski član nekdanjega imetnika 
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi 
opravljanja raziskovalnega dela 
 

DA / NE 
DA / NE 
DA / NE 
DA / NE 
 
 
DA / NE 
 
DA / NE 

Nekdanja oseba s statusom mednarodne zaščite 
Oseba s priznano subsidiarno zaščito 
Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja za 
sezonsko delo, daljše od 90 dni 

DA / NE 
DA / NE 
DA / NE 

16. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

18. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

19. Firma ali ime delodajalca oziroma naročnika storitve: 

20. Sedež ali naslov delodajalca oziroma naročnika storitve: 

21. Matična številka delodajalca oziroma naročnika storitve:: 22. Davčna številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 

23. Vrsta storitve oziroma dela: 

24. Kraj opravljanja storitve oziroma dela (ustrezno obkrožiti): 
 
a) na sedežu delodajalca b) na terenu – lokacija: 

 
 

25. Trajanje opravljanja storitve oziroma dela: 
 
od  do_   
 
 

26. Datum vložitve prošnje: 27. Podpis vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 

                                                
1 Polje 15 se izpolni, kadar ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje, če je tujec nekdanji imetnik 
modre karte EU ali nekdanji imetnik enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe (ICT) oziroma, če je 
tujcu prenehal status mednarodne zaščite iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja mednarodno zaščito, če je oseba s priznano 
subsidiarno zaščito ali kadar je tujec v zadnjih petih letih že imel izdano enotno dovoljenje za sezonsko delo, daljše od 90 dni. 
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Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi opravljanja sezonskega 
dela na podlagi soglasja zavoda za sezonsko delo (29. člen Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev), je treba priložiti: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 s strani delodajalca podpisano pogodbo o zaposlitvi ali s strani naročnika dela podpisano 

pogodbo civilnega prava.
 

V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
 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;

 da naročnik dela ali delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;
 je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred 

mesecem vložitve prošnje 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;

 da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.

__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 17/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 

 
PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 

(ustrezno obkrožiti) 
 

ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA OSEBO, 
PREMEŠČENO ZNOTRAJ GOSPODARSKE 

DRUŽBE 
(45.b, 45.c in 45.d člen Zakona o tujcih) 

 
 

 
1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Zakonski stan: 

8. Rojstni kraj (država, kraj): 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

153. Država članica EU, ki je vlagatelju prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe (»ICT«) in 
veljavnost (do): 

16. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega enotnega dovoljenja. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje enotnega dovoljenja. 
3 Polje 15 se izpolni v primeru prošnje za izdajo enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi 
dolgotrajne premestitve. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

18. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

  19. Tuji delodajalec: 

20. Firma subjekta gostitelja: 

21. Matična številka subjekta gostitelja: 22. Davčna številka subjekta gostitelja: 

23. Sedež subjekta gostitelja: 

24. Vrsta in stopnja strokovne izobrazbe: 

25. Opis del in nalog: 
 
       a) vodstveno delo: 
 
 
        b) posebna znanja in poklicne izkušnje: 
 
 
        c) poklicni razvoj ali usposabljanje v poslovnih tehnikah ali metodah: 
 
26. Druga potrebna dodatna znanja, ki se zahtevajo za opravljanje del in nalog: 

27. Datum vložitve prošnje: 28. Podpis vlagatelja: 

 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 
dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;

 dokazilo o tem, da subjekt gostitelj pripada povezani družbi;
 pogodb o zaposlitvi in akt o premestitvi;

A - Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj  
      gospodarske družbe kot vodstveni delavec (21. in 23. člen Zakona o zaposlovanju,   
      samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 
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 dokazilo, da je v povezani družbi zaposlen najmanj 9 mesecev, v primeru prve premestitve iz 
države, ki ni članica Evropske unije;

 dokazilo o tem, da bo v subjektu gostitelju opravljal dela in naloge, povezane z vodenjem, 
organiziranjem ali nadzorovanjem.

 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.
 
 

 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 
dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;

 dokazilo o tem, da subjekt gostitelj pripada povezani družbi;
 pogodba o zaposlitvi in akt o napotitvi;
 dokazilo, da je v povezani družbi zaposlen najmanj 9 mesecev, v primeru prve premestitve iz 

države, ki ni članica Evropske unije;
 dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi ter dokazila o posebnih znanjih in poklicnih izkušnjah 

na področju izvajanja registriranih dejavnosti gospodarske družbe, v katero je tujec 
premeščen.

 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.
 
 

 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 
dovoljenja, v ostalih primerih pa, če ga organ zahteva;

 dokazilo o tem, da subjekt gostitelj pripada povezani družbi;
 pogodba o zaposlitvi in akt o napotitvi;
 dokazilo, da je v povezani družbi zaposlen najmanj 6 mesecev, v primeru prve premestitve iz 

B - Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj  
      gospodarske družbe kot strokovnjak (21. in 23. člen Zakona o zaposlovanju,   
      samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 

C - Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj  
      gospodarske družbe kot zaposleni na usposabljanju (21. in 23. člen Zakona o zaposlovanju,   
      samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 
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države, ki ni članica Evropske unije;
 dokazilo o visokošolski izobrazbi;
 program usposabljanja, kadar pristojni organ tako zahteva (peti odstavek 23. člena Zakona o 

zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev).
 

V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.

___________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 

 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 



Stran 4884 / Št. 83 / 25. 5. 2021 Uradni list Republike Slovenije

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

Obrazec št. 18/1 

_________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA 

IMETNIKA ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA OSEBO, 
PREMEŠČENO ZNOTRAJ GOSPODARSKE DRUŽBE 

(45.e člen Zakona o tujcih) 
 

 
11. EMŠO vlagatelja: 

2. Priimek in ime vlagatelja: 

32. Država članica EU, ki je vlagatelju prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe (»ICT«) in 
veljavnost (do): 

 
4. Sedanje začasno oziroma stalno prebivališče vlagatelja v Republiki Sloveniji ali v tujini (naselje, ulica in hišna številka): 

 
53. EMŠO družinskega člana, če je določena: 

6. Priimek in ime: 

7. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

8. Spol: 9. Državljanstvo: 

10. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 11. Rojstni kraj (država, kraj): 

12. Zakonski stan: 13. Poklic: 

14. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

  

                                                
1 V polja od 1 do 4 in v polje 25 se vpisujejo podatki o vlagatelju prošnje. 
2 Polje 3 se izpolni v primeru, da je vlagatelju prošnje v drugi državi članici Evropske unije izdano enotno dovoljenje za osebo, 
premeščeno znotraj gospodarske družbe (»ICT) in je v Republiko Slovenijo dolgotrajno premeščen. 
3 V polja od 5 do 23 se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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151. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

162. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 17. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

18. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 

19. Država članica EU, v kateri ima družinski član dovoljenje za prebivanje za družinskega člana imetnika enotnega dovoljenja za 
osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe in veljavnost dovoljenja (do): 

 
 
20. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

21. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

22. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

23. Datum vložitve prošnje: 24. Podpis vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega 
člana imetnika enotnega dovoljena za osebo, premeščeno znotraj gospodarske 
družbe je treba priložiti: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazila o sorodstvenem razmerju, če matična dejstva niso vpisana v matični register v Republiki Sloveniji.

                                                
1 Polje 15 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 16 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 
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V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju 

Republike Slovenije, oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register 
Republike Slovenije;

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;

 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 
Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;

 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.

__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 19/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_____________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA DNEVNEGA DELOVNEGA MIGRANTA 

(46. člen Zakona o tujcih) 
 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Zakonski stan: 

8. Rojstni kraj (država, kraj): 

91. Imetnik vizuma za dolgoročno bivanje 
Nekdanji imetnik modre karte EU 
Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja ICT 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno 
prebivanje zaradi opravljanja 
raziskovalnega dela 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno 
prebivanje zaradi študija 
Družinski član nekdanjega imetnika 
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi 
opravljanja raziskovalnega dela 
 

DA / NE 
DA / NE 
DA / NE 
DA / NE 
 
 
DA / NE 
 
DA / NE 

Tujec, ki mu je prenehal status mednarodne zaščite 
Oseba s priznano subsidiarno zaščito 

DA / NE 
DA / NE 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

                                                
1 Polje 9 se izpolni, kadar ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje, če je tujec nekdanji imetnik modre 
karte EU, nekdanji imetnik enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe (ICT), nekdanji imetnik 
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje 
zaradi študija ali družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela 
oziroma, če je tujcu prenehal status mednarodne zaščite iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja mednarodno zaščito, ali če je 
oseba s priznano subsidiarno zaščito. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

15. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

16. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 18. Davčna številka: 

19. Firma ali ime delodajalca oziroma naročnika storitve: 

20. Sedež ali naslov delodajalca oziroma naročnika storitve: 

21. Podatek o prijavi potrebe po delavcu , ki jo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na obrazcu »PDM – kontrola trga dela« 
vloži delodajalec, pri katerem se bo tujec zaposlil (številka PDM obrazca): 

 
 
22. Matična številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 23. Davčna številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 

24. Vrsta in stopnja strokovne izobrazbe ali nacionalna poklicna kvalifikacija: 

25. Koda poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga bo tujec 
opravljal: 

26. Naziv delovnega mesta za katerega se sklepa delovno 
razmerje: 

27. Opis del in nalog delovnega mesta: 

28. Kraj opravljanja dela: (ustrezno obkrožiti) 
 
a) na sedežu delodajalca b) na terenu – lokacija 

 
29. Poklicna oziroma strokovna izobrazba ali nacionalna poklicna kvalifikacija, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta: 

30. Druga potrebna dodatna znanja, ki se zahtevajo za zasedbo delovnega mesta: 

31. Datum vložitve prošnje: 32. Podpis vlagatelja: 

 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega enotnega dovoljenja, enotnega dovoljenja. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje enotnega dovoljenja. 
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 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali drugo ustrezno dokazilo o nameravani 

zaposlitvi ali samozaposlitvi;
 dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, 

ki jih zahteva delodajalec;
 podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.

 
V primeru delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev, je treba prošnji priložiti izjavo delodajalca 
in dokazilo o tem, da je pred vložitvijo prošnje za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve tujca 
investiral najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (drugi odstavek 17. 
člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev). 

 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
 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;
 da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;
 da delodajalec aktivno posluje;
 da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem 

vložitve prošnje 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;

 da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.
 

A1 Tujec, ki se bo zaposlil oziroma je zaposlen v podjetju, vpisanem v register podjetij z 
visoko dodano vrednostjo ali v register inovativnih zagonskih podjetij (drugi 
odstavek 16. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev): 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca, kjer je tujcu zagotovljena plača najmanj v 

višini povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu 
Republike Slovenij;

 dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, 
ki jih zahteva delodajalec;

 podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.
 

 
 

A – Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za zaposlitev (17.  
       člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 
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V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 

 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
 da je delodajalec vpisan v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali v register 

inovativnih zagonskih podjetij;
 da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.



 
 

 
B1 Tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v  
      Republiki Sloveniji, ki je bil v zadnjih 24 mesecih pred vložitvijo prošnje najmanj 20   
      mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi ali pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji v Republiki 

Sloveniji v skladu s sedmim, osmim ali devetim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev.

 
B2 Tujec, ki je bil v zadnjih treh letih pred vložitvijo prošnje najmanj 30 mesecev 

prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba: 
 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki 

Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva. 

B3 Tujec, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil najmanj 
visokošolsko izobrazbo: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazilo, da je tujec v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje pridobil najmanj visokošolsko 

izobrazbo v Republiki Sloveniji, v skladu z osmim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev;

 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali 
samozaposlitvi.

B – Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve na podlagi soglasja  
       zavoda za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (14. člen Zakona o zaposlovanju,  
       samozaposlovanju in delu tujcev) (ustrezno obkrožiti) je treba priložiti: 
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B4 Tujec, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela: 
 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazilo, da je tujec v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje zaključil program 

raziskovalnega dela v Republiki Sloveniji (potrdilo raziskovalne organizacije o zaključku 
raziskovalnega dela);

 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali 
samozaposlitvi.

 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 da je bil tujec v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot 

zaposlena oseba v Republiki Sloveniji ali da je bil tujec v zadnjih treh letih najmanj 30 mesecev 
prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba v Republiki Sloveniji.

 
 

 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če ga organ zahteva;
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca.

 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem 

vložitve prošnje 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;

 da je tujec neprekinjeno prijavljen v obvezna socialna zavarovanja od dneva nastopa dela.

C – Prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve na podlagi soglasja zavoda k  
      podaljšanju enotnega dovoljenja za namen zaposlitve (18. člen Zakona o zaposlovanju,  
      samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 
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 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista oseb;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki  Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;
 s strani delodajalca podpisano pogodbo o zaposlitvi za namen usposabljanja ali izpopolnjevanja 

ali pogodbo civilnega prava za usposabljanje ali izpopolnjevanje tujca; 
 program usposabljanja ali izpopolnjevanja;
 pozitivno mnenje gospodarskega združenja, pristojne zbornice ali ministrstva, pristojnega za področje 

dejavnosti, k programu usposabljanja ali izpopolnjevanja.
 

Če usposabljanje in izpopolnjevanje izvaja gospodarsko združenje, pristojna zbornica ali ministrstvo, 
pristojno za področje dejavnosti, mnenje iz zadnje alineje ni potrebno. 

 
D1 Prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja za usposabljanje 

in izpopolnjevanje (peti odstavek 25. člena Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki  Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če ga organ zahteva;
 izjavo o razlogih za podaljšanje izvajanja programa usposabljanja ali izpopolnjevanja;
 ustrezno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo civilnega prava.

 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 da tujec še ni bil vključen v vsebinsko podoben program usposabljanja ali izpopolnjevanja;
 je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred 

mesecem vložitve prošnje 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.

 
 

 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki  Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

D – Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za usposabljanja  
       ali izpopolnjevanja tujcev (25. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev)    
       je treba priložiti: 

E – Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za  
       individualne storitve tujcev (26. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu   
       tujcev) je treba priložiti: 
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dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 sklenjeno pogodbo civilnega prava;
 dokazilo o posebnem specialističnem znanju tujca (posebni tečaji, priporočila, ipd.).

 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 v primeru, da je naročnik pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti – podatek 

o registraciji ali vpisu v ustrezen register.
 
 

 

 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki  Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;
 pogodba o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali s strani naročnika dela podpisano 

pogodbo civilnega prava.
 

V primeru delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev, je treba prošnji priložiti izjavo delodajalca 
in dokazilo o tem, da je pred vložitvijo prošnje za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve tujca 
investiral najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (tretji odstavek 27. 
člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev). 
 
F1 Prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za zastopnika  
     (osmi odstavek 27. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je  
     treba priložiti: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki  Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če ga organ zahteva;
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali s strani naročnika dela podpisano 

pogodbo civilnega prava.
 

V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost;
 da delodajalec aktivno posluje;
 da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem 

F – Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za zastopnika (27.  
      člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 



Stran 4894 / Št. 83 / 25. 5. 2021 Uradni list Republike Slovenije

vložitve prošnje 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;

 da je zastopnik vpisan v ustreznem registru;
 da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.


__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 20/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 

 
 

(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ZDRUŽITVE DRUŽINE 

(47. člen Zakona o tujcih) 
 
 

 
 

11. EMŠO vlagatelja: 

2. Priimek in ime vlagatelja: 

3. Sedanje začasno oziroma stalno prebivališče vlagatelja v Republiki Sloveniji ali v tujini (naselje, ulica in hišna številka): 

 
 

42. EMŠO družinskega člana, če je določena: 

5. Priimek in ime: 

6. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

7. Spol: 8. Državljanstvo: 

9. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 10. Rojstni kraj (država, kraj): 

11. Zakonski stan: 12. Poklic: 

13. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

143. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

                                                
1 V polja od 1 do 3 in v polje 23 se vpisujejo podatki o vlagatelju prošnje. 
2 V polja od 4 do 21 se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. 
3 Polje 14 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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151. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

 
16 Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 17. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

182. Imetnik vizuma za dolgoročno bivanje 
Nekdanji imetnik modre karte EU 
Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja ICT 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno 
prebivanje zaradi opravljanja 
raziskovalnega dela 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno 
prebivanje zaradi študija 
Družinski član nekdanjega imetnika 
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi 
opravljanja raziskovalnega dela 
 

DA / NE 
DA / NE 
DA / NE 
DA / NE 
 
 
DA / NE 
 
DA / NE 

 Tujec, ki mu je prenehal status mednarodne zaščite 
Oseba s priznano subsidiarno zaščito 

DA / NE 
DA / NE 

19. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 

20. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

21. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

22. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

23. Datum vložitve prošnje: 24. Podpis vlagatelja: 

 
IZPOLNI URADNA OSEBA 

 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve 
družine je treba priložiti: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

                                                
1 Polje 15 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 18 se izpolni, kadar ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno bivanje, če je tujec nekdanji imetnik modre 
karte EU ali nekdanji imetnik enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe (ICT), nekdanji imetnik 
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje 
zaradi študija ali družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela 
oziroma, če je tujcu prenehal status mednarodne zaščite iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja mednarodno zaščito, ali če je 
oseba s priznano subsidiarno zaščito. 
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dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazila o sorodstvenem razmerju, če matična dejstva niso vpisana v matični register Republike Slovenije.
 
Prošnji za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za polnoletnega družinskega člana1 
je treba poleg dokazil iz prejšnjega odstavka priložiti tudi dokazilo o izpolnjevanju pogoja 
znanja slovenskega jezika na vstopni ravni A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru, 
kar lahko družinski član dokaže z: 

          
– dokazilom o sprejemu v javno veljavne izobraževalne ali študijske programe v Republiki Sloveniji, ki se 

izvajajo v slovenskem jeziku; 
– dokazilom o končanem šolanju na kateri koli stopnji v Republiki Sloveniji; 
– dokazilom o končani osnovni ali srednji šoli s slovenskim učnim jezikom na območjih, na katerih živijo 

pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah; ali  
– dokazilom, da je družinski član starejši od 60 let; ali 
– spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na vstopni ravni A1 po Skupnem 

evropskem jezikovnem okviru; ali 
– potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz govornega sporazumevanja v slovenščini na vstopni ravni A1 

po  Skupnem evropskem jezikovnem okviru v primeru polnoletnega družinskega člana, ki je nepismen, 
vendar se govorno sporazumeva v slovenščini. 

 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju 

Republike Slovenije oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike 
Slovenije,

 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 
zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan,

 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 
Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;

 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost.
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
 

                                                
1 Pogoja znanja iz slovenskega jezika na vstopni ravni A1 ni treba izpolnjevati polnoletnemu družinskemu članu 
tujca, ki je imetnik modre karte EU, dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav, 
višjega in visokega šolstva, dovoljenja za prebivanje izdanega na podlagi 38.b člena Zakona o tujcih, enotnega 
dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe na podlagi 45.b in 45.d člena Zakona o tujcih ali 
dovoljenja 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. Pogoja znanja iz 
slovenskega jezika na vstopni ravni A1 ni treba izpolnjevati tudi 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. 
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Obrazec št. 21/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_____________________ 
 

(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO 
PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA BEGUNCA 

(47.a člen Zakona o tujcih) 
 
 

 
 

11. EMŠO vlagatelja: 

2. Priimek in ime vlagatelja: 

3. Sedanje stalno prebivališče vlagatelja v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 

 
 

42. EMŠO družinskega člana, če je določena: 

5. Priimek in ime: 

6. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

7. Spol: 8. Državljanstvo: 

9. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 10. Rojstni kraj (država, kraj): 

11. Zakonski stan: 12. Poklic: 

13. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

14. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna   
      številka): 

15. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 16. Imetnik vizuma za dolgoročno bivanje DA / NE 

                                                
1 V polja od 1 do 3 in v polje 25 se vpisujejo podatki o vlagatelju prošnje. 
2 V polja od 4 do 21 se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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17. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

18. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 

191. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

201. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

21. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

22. Datum vložitve prošnje: 23. Podpis vlagatelja: 

 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
 

Prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana osebe s 
priznanim statusom begunca je treba priložiti: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 listinske dokaze, ki izkazujejo družinsko vez in istovetnost družinskih članov, če jih poseduje;
 navedbo vseh dejstev 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, če begunec ne 
poseduje listinskih dokazov za izkazovanje družinskih vezi ali istovetnosti družinskih članov, ter navedbo 
razloga, zakaj listinskih dokazov za izkazovanje družinskih vezi ali istovetnosti družinskih članov ne more 
pridobiti;

 pisno soglasje, s katerim vlagatelj prošnje dovoljuje, da pristojni organ za preverjanje družinskih 
vezi in istovetnosti družinskih članov, podatke o družinskih članih posreduje mednarodnim 
organizacijam, ki delujejo na področju migracij, če begunec ne poseduje listinskih dokazov za 
izkazovanje družinskih vezi ali istovetnosti družinskih članov;

 dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje, kadar je prošnja za izdajo dovoljenja za stalno 
prebivanje za družinskega člana vložena po poteku 90 dnevnega roka po pridobitvi statusa osebe 
z mednarodno zaščito;

 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki 
Sloveniji, kadar je prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana vložena 
po poteku 90 dnevnega roka po pridobitvi statusa osebe z mednarodno zaščito.

 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 
 iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju 

Republike Slovenije oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike 
Slovenije,

                                                
1 Polji 19 in 20 se izpolnita v primeru, kadar prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega 
člana begunca ni vložena v roku 90 dni od priznanja statusa begunca. 
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 o statusu vlagatelja;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.

__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 22/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_____________________ 

 

(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO 
PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA OSEBE S 

SUBSIDIARNO ZAŠČITO 
(47.b člen Zakona o tujcih) 

 
 

 
 

11. EMŠO vlagatelja: 

2. Priimek in ime vlagatelja: 

3. Sedanje stalno ali začasno prebivališče vlagatelja v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 

 
 

42. EMŠO družinskega člana, če je določena: 

5. Priimek in ime: 

6. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

7. Spol: 8. Državljanstvo: 

9. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 10. Rojstni kraj (država, kraj): 

11. Zakonski stan: 12. Poklic: 

13. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

143. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

                                                
1 V polja 1, 2, 3 in 23 se vpišejo podatki o vlagatelju. 
2 V polja od 4 do 21 se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. 
3 Polje 14 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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151. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 16. Imetnik vizuma za dolgoročno bivanje DA / NE 

17. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

18. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 

192. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

202. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

21. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

22. Datum vložitve prošnje: 23. Podpis vlagatelja: 

 
 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
 
Prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana osebe s 
priznano subsidiarno zaščito je treba priložiti: 
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 listinske dokaze, ki izkazujejo družinsko vez in istovetnost družinskih članov, če jih poseduje;
 navedbo vseh dejstev 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, če oseba s subsidiarno 
zaščito ne poseduje listinskih dokazov za izkazovanje družinskih vezi ali istovetnosti družinskih članov, ter 
navedbo razloga, zakaj listinskih dokazov za izkazovanje družinskih vezi ali istovetnosti družinskih članov ne 
more pridobiti;

 pisno soglasje, s katerim vlagatelj prošnje dovoljuje, da pristojni organ za preverjanje družinskih vezi in 
istovetnosti družinskih članov, podatke o družinskih članih posreduje mednarodnim organizacijam, ki delujejo 
na področju migracij, če oseba s subsidiarno zaščito ne poseduje listinskih dokazov za izkazovanje 
družinskih vezi ali istovetnosti družinskih članov;

 dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje, kadar je prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za 
družinskega člana vložena po poteku 90 dnevnega roka po podaljšanju subsidiarne zaščite;

 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 
kadar je prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana vložena po poteku 90 
dnevnega roka po podaljšanju subsidiarne zaščite.

 
V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
                                                
1 Polje 15 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polji 19 in 20 se izpolnita v primeru, kadar prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega 
člana begunca ni vložena v roku 90 dni od priznanja statusa begunca. 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 83 / 25. 5. 2021 / Stran 4903 

 
 iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju Republike 

Slovenije oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike Slovenije,
 o statusu vlagatelja;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost.
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 23/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_____________________ 
 

(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA 

STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI 
EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL 

ZARADI ŠTUDIJA ALI DRUGIH UTEMELJENIH RAZLOGOV 
(48. člen Zakona o tujcih) 

 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan: 9. Poklic: 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

15. Država članica EU, v kateri ima tujec status rezidenta za daljši čas in veljavnost dovoljenja (do): 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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16. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

18. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

19. Datum vložitve prošnje: 20. Podpis vlagatelja: 

 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje tujca, ki ima v drugi državi 
članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas in bo v Republiki Sloveniji prebival zaradi 
študija ali drugih utemeljenih razlogov, je treba priložiti: 
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva.
 
V primeru prošnje za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija  
 
–  dokazilo o sprejemu v javno veljavni izobraževalni ali študijski program oziroma dokazilo o opravljanju 

strokovnega izpopolnjevanja, specializacije ali praktičnega usposabljanja, ki ga izda izobraževalna 
organizacija, na katero je tujec sprejet, oziroma potrdilo o sprejemu pristojnega 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. 

 
V primeru prošnje za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi drugih 
utemeljenih  
 
– dokazila o utemeljenosti prebivanja v Republiki Sloveniji. 
 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan,
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost.
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Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 83 / 25. 5. 2021 / Stran 4907 

Obrazec št. 24/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 
 

(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA 

STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI 
EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL 

ZARADI ZAPOSLITVE ALI DELA OZIROMA BO DNEVNI DELOVNI 
MIGRANT 

(48. člen Zakona o tujcih) 
 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Zakonski stan: 

8. Rojstni kraj (država, kraj): 

9. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

101. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

112. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

12. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 13. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

14. Država članica EU, v kateri ima tujec status rezidenta za daljši čas in veljavnost dovoljenja (do): 

                                                
1 Polje 10 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega enotnega dovoljenja. 
2 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje enotnega dovoljenja. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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15. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

16. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 17. Davčna številka: 

18. Firma ali ime delodajalca: 

19. Sedež ali naslov delodajalca: 

20. Podatek o prijavi potrebe po delavcu , ki jo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na obrazcu »PDM – kontrola trga dela«  
      vloži delodajalec, pri katerem se bo tujec zaposlil (številka PDM obrazca): 

 
 
21. Matična številka delodajalca: 22. Davčna številka delodajalca: 

23. Vrsta in stopnja strokovne izobrazbe ali nacionalna poklicna kvalifikacija: 

24. Koda poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga bo tujec   
      opravljal: 

 

25. Naziv delovnega mesta za katerega se sklepa delovno 
razmerje: 
 

 
26. Opis del in nalog delovnega mesta: 

27. Kraj opravljanja dela: (ustrezno obkroži) 
 
a) na sedežu delodajalca                                  b) na terenu – lokacija 

 
28. Poklicna oziroma strokovna izobrazba ali nacionalna poklicna kvalifikacija, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta: 

29. Druga potrebna dodatna znanja, ki se zahtevajo za zasedbo delovnega mesta: 

30. Datum vložitve prošnje: 31. Podpis vlagatelja: 

 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 

 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;
– pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca;
– dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih 

zahteva delodajalec;
– podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.

A – Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za zaposlitev (17. 
člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 
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V primeru delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev, je treba vlogi priložiti izjavo delodajalca 
in dokazilo o tem, da je pred vložitvijo prošnje za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve tujca 
investiral najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (drugi odstavek 17. 
člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev). 

 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost;
– da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
– 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;
– da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;
– da delodajalec aktivno posluje;
– da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve prošnje 

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;

– da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.
 
A1 Tujec, ki se bo zaposlil oziroma je zaposlen v podjetju, vpisanem v register podjetij z visoko   
      dodano vrednostjo ali v register inovativnih zagonskih podjetij (drugi odstavek 16. člena  
      Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev): 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;
– pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca, kjer je tujcu zagotovljena plača najmanj v višini 

povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu Republike 
Slovenij;

– dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih 
zahteva delodajalec;

– podpisano izjavo delodajalca ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.
 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost;
– da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
– da je delodajalec vpisan v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali v register inovativnih 

zagonskih podjetij;
– da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.
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B1 Tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v  
      Republiki Sloveniji, ki je bil v zadnjih 24 mesecih pred vložitvijo prošnje najmanj 20  
      mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi ali pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji v Republiki Sloveniji v  

skladu s sedmim, osmim ali devetim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev;

– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 
ostalih primerih pa, če organ tako zahteva.

 
B2 Tujec, ki je bil v zadnjih treh letih pred vložitvijo prošnje najmanj 30 mesecev prijavljen v  
      socialno zavarovanje kot zaposlena oseba: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva.
 
B3 Tujec, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil najmanj  
      visokošolsko izobrazbo: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
– dokazilo, da je tujec v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo 

v Republiki Sloveniji, v skladu z osmim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in 
delu tujcev;

– pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali 
samozaposlitvi.

 
B4 Tujec, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
– dokazilo, da je tujec v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje zaključil program raziskovalnega dela v 

Republiki Sloveniji (potrdilo raziskovalne organizacije o zaključku raziskovalnega dela);
– pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali 

samozaposlitvi.
 
 
 
 

B – Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve na podlagi soglasja  
       zavoda za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (14. člen Zakona o zaposlovanju,   
       samozaposlovanju in delu tujcev) (ustrezno obkrožiti) je treba priložiti: 
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V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost.



 
 


– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če ga organ zahteva;
– pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca.
 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost;
– da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve prošnje 

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;

– da je tujec neprekinjeno prijavljen v obvezna socialna zavarovanja od dneva nastopa dela.
 
 

 

 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki  

Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
– s strani delodajalca podpisano pogodbo o zaposlitvi za namen usposabljanja ali izpopolnjevanja ali pogodbo 

civilnega prava za usposabljanje ali izpopolnjevanje tujca;
– program usposabljanja ali izpopolnjevanja;
– pozitivno mnenje gospodarskega združenja, pristojne zbornice ali ministrstva, pristojnega za področje 

dejavnosti.
 
Če usposabljanje in izpopolnjevanje izvaja gospodarsko združenje, pristojna zbornica ali ministrstvo, pristojno za 
področje dejavnosti mnenje iz zadnje alineje ni potrebno. 
 
 

C – Prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve na podlagi soglasja zavoda 
k podaljšanju enotnega dovoljenja za namen zaposlitve (18. člen Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev je treba priložiti: 

D – Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za   
       usposabljanja ali izpopolnjevanja tujcev (25. člen Zakona o zaposlovanju,  
       samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 
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D1 Prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja za usposabljanje in  
      izpopolnjevanje (peti odstavek 25. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu  
      tujcev) je treba priložiti: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki  

Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če ga organ zahteva;
– izjavo o razlogih za podaljšanje izvajanja programa usposabljanja ali izpopolnjevanja;
– ustrezno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo civilnega prava.
 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost;
– da tujec še ni bil vključen v vsebinsko podoben program usposabljanja ali izpopolnjevanja;
– je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem 

vložitve prošnje 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. 

 
 

 

 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki  

Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
– sklenjeno pogodbo civilnega prava;
– dokazilo o posebnem specialističnem znanju tujca (posebni tečaji, priporočila, ipd.)
 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost;
– v primeru, da je naročnik pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti – podatek o 

registraciji ali vpisu v ustrezen register.

 

 

– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;

E – Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja za individualne  
       storitve tujcev (26. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba  
       priložiti: 

F – Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja na podlagi soglasja zavoda za zastopnika (27.  
      člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti: 
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– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki  

Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države;
– pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali s strani naročnika dela podpisano pogodbo civilnega 

prava.
 
V primeru delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev, je treba prošnji priložiti izjavo delodajalca in 
dokazilo o tem, da je pred vložitvijo prošnje za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve tujca investiral 
najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (tretji odstavek 27. člena Zakona o 
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev). 
 
F1 - Prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja na podlagi soglasja za zastopnika (osmi  
        odstavek 27. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba  
        priložiti: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki  

Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če ga organ zahteva;
– pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca ali s strani naročnika dela podpisano pogodbo civilnega 

prava.

V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost;
– da delodajalec aktivno posluje;
– da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve prošnje 

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; da je 
zastopnik vpisan v ustreznem registru;

– da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 25/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 

 

(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA 

STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI 
EVROPSKE UNIJE, KI BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL 

ZARADI SAMOZAPOSLITVE 
(48. člen Zakona o tujcih) 

 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Zakonski stan: 

8. Rojstni kraj (država, kraj): 

9 . Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

101. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

112. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

12. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 13. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

14. Država članica EU, v kateri ima tujec status rezidenta za daljši čas in veljavnost dovoljenja (do): 

                                                
1 Polje 10 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega enotnega dovoljenja. 
2 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje enotnega dovoljenja. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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15. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

16. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

 17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

18. Davčna številka tujca: 19. Matična številka osebne gospodarske družbe ali podjetnika 
posameznika: 

20. Davčna številka osebne gospodarske družbe ali podjetnika posameznika: 

21. Sedež ali naslov osebne gospodarske družbe ali podjetnika posameznika: 

22. Datum vložitve prošnje: 23. Podpis vlagatelja: 

 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
 

 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva.
 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost;
– o tem, da tujec, ki se želi samozaposliti, v Republiki Sloveniji zakonito prebiva najmanj eno leto, razen kadar 

je tujec vpisan v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.
 

A – Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi opravljanja dela kot  
      samozaposlena oseba (15. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je  
      treba priložiti: 
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B1 – Tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v  
         Republiki Sloveniji, ki je bil v zadnjih 24 mesecih pred vložitvijo prošnje najmanj 20  
         mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki  

Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
– dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi ali pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji v Republiki Sloveniji v 

skladu s sedmim, osmim ali devetim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev.

 
B2 – Tujec, ki je bil v zadnjih treh letih pred vložitvijo prošnje najmanj 30 mesecev prijavljen v   
         socialno zavarovanje kot zaposlena oseba: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki  

Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva. 
 
B3 – Tujec, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil najmanj  
         visokošolsko izobrazbo: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki  

Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
– dokazilo, da je v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo v 

Republiki Sloveniji, v skladu z osmim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev.

 
B4 – Tujec, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
– dokazilo, da je v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje zaključil program raziskovalnega dela v 

Republiki Sloveniji (potrdilo raziskovalne organizacije o zaključku raziskovalnega dela).
 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;

B – Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi opravljanja dela kot  
       samozaposlena oseba na podlagi soglasja zavoda za zaposlitev, samozaposlitev  
       ali delo (14. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) (ustrezno    
       obkrožiti), je treba priložiti: 
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– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 
vodi Ministrstvo za pravosodje;

– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost;
– da je bil tujec v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena 

oseba v Republiki Sloveniji ali da je bil tujec v zadnjih treh letih najmanj 30 mesecev prijavljen v socialno 
zavarovanje kot zaposlena oseba v Republiki Sloveniji.


__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 26/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS 

REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE 
UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL ZARADI 

OPRAVLJANJA SEZONSKEGA DELA 
(48. člen Zakona o tujcih) 

 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Zakonski stan: 

8. Rojstni kraj (država, kraj): 9. Poklic: 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

11. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

121. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

132. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

15. Država članica EU, v kateri ima tujec status rezidenta za daljši čas in veljavnost dovoljenja (do): 

                                                
1 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 13 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje oziroma izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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161. Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja za sezonsko delo, daljše od 90 dni DA / NE 

 17. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

18. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

19. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

20. Firma ali ime delodajalca oziroma naročnika storitve: 

21. Sedež ali naslov delodajalca oziroma naročnika storitve:: 

22. Matična številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 23. Davčna številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 

24. Vrsta storitve oziroma dela: 

25. Kraj opravljanja storitve oziroma dela (ustrezno obkroži): 
 
a) na sedežu delodajalca b) na terenu – lokacija: 

 
26. Trajanje opravljanja storitve oziroma dela: 

 
od  do   
 

27. Datum vložitve prošnje: 28. Podpis vlagatelja: 

 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 

 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
– s strani delodajalca podpisano pogodbo o zaposlitvi ali s strani naročnika dela podpisano pogodbo civilnega 

prava.
                                                
1 Polje 16 se izpolni v primeru, da je bilo tujcu v zadnjih petih letih v Republiki Sloveniji že izdano enotno dovoljenje za sezonsko 
delo, daljše od 90 dni. 

Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi opravljanja sezonskega dela na 
podlagi soglasja zavoda za sezonsko delo (30. člen Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev), je treba priložiti: 
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V postopku izdaje enotnega dovoljenja bosta upravna enota in Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost;
– da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
– 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;

– da naročnik dela ali delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;
– je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem 

vložitve prošnje 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; da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.


__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 27/1 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
_______________________   
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE  
(ustrezno obkrožiti) 

 
ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA TUJCA, KI IMA STATUS  

REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN BO V 
REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL KOT NAPOTENI DELAVEC 

 (48. člen Zakona o tujcih) 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
1.  EMŠO, če je določena: 

2.  Priimek in ime: 

3.  Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4.  Spol: 5.  Državljanstvo: 

6.  Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7.  Rojstni kraj (država, kraj): 

8.  Zakonski stan: 9.  Poklic: 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna   številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna  
       številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13  Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

15. Država članica EU, v kateri ima tujec status rezidenta za daljši čas in veljavnost dovoljenja (do):  

16. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 
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17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

18. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

19. Firma ali ime delodajalca oziroma naročnika storitve: 

20. Sedež ali naslov delodajalca oziroma naročnika storitve: 

21. Matična številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 22. Davčna številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 

23. Podatki o tujem delodajalcu, ki napotuje delavce (firma ali ime delodajalca, sedež ali naslov delodajalca):  
 

24. Podatki o vrsti storitve (ustrezno obkroži): 
 

      a) čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci 
 
      b) usposabljanje napotenih delavcev   
 
25. Kraj opravljanja storitve oziroma usposabljanja  (ustrezno obkrožiti):  

 
      a) na sedežu naročnika                                              b) na terenu – lokacija: 
 
26. Trajanje opravljanja storitve oziroma usposabljanja: 
       
       od___________________ do_________________ 
 
27.  Datum vložitve prošnje: 28.  Podpis vlagatelja: 

 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                               DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 
 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov                TRAJNA                                    ZAČASNA 
                                                

 
  

A – Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja zaradi čezmejnega izvajanja storitev z  
       napotenimi delavci je treba priložiti:  

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o socialnem zavarovanju iz države, iz katere je napoten, ki vključuje tudi zdravstveno 

zavarovanje, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji. Če socialno zavarovanje iz 
matične države ne vključuje zdravstvenega zavarovanja, se predloži dokazilo o ustreznem zdravstvenem 
zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji.  

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;  
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;  
 pogodbo o izvajanju storitev za naročnika; 
 dokazilo o registraciji tujega delodajalca. 
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V postopku izdaje enotnega dovoljenja bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila 
naslednje podatke:  
 
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje; 
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;  
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče; 
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost. 
 
 

B – Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi usposabljanja v gospodarski  
       družbi v Republiki Sloveniji je treba priložiti:  

 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
– dokazilo o socialnem zavarovanju iz države, iz katere je napoten; 
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;  
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva; 
– pogodbo o usposabljanju, sklenjeno med gospodarsko družbo s sedežem v Republiki Sloveniji in 

gospodarsko družbo s sedežem v drugi državi članici EU ali EGP; 
– dokazilo o registraciji tujega delodajalca; 
– pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, s sedežem v drugi državi članici EU ali EGP, prevedeno v slovenski 

jezik. 
 
V postopku izdaje enotnega dovoljenja bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila 
naslednje podatke:  
 
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje; 
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;  
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče; 
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 28/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA TUJCA, KI IMA 

STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI 
EVROPSKE UNIJE 

(48. člen Zakona o tujcih) 
 
 

 
 

11. EMŠO vlagatelja: 

2. Priimek in ime vlagatelja: 

3. Država članica EU, v kateri ima vlagatelj status rezidenta za daljši čas in veljavnost dovoljenja (do): 

4. Sedanje začasno oziroma stalno prebivališče vlagatelja v Republiki Sloveniji ali v tujini (naselje, ulica in hišna številka): 

 
 

52. EMŠO družinskega člana, če je določena: 

6. Priimek in ime: 

7. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

8. Spol: 9. Državljanstvo: 

10. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 11. Rojstni kraj (država, kraj): 

12. Zakonski stan: 13. Poklic: 

14. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

                                                
1 V polja, 1, 2, 3, 4 in 25 se vpisujejo podatki o vlagatelju prošnje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 V polja od 5 do 23 se vpisujejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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15. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in   
      hišna številka): 
 16. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 17. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

18. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 

19. Država članica EU, v kateri ima družinski član dovoljenje za prebivanje, vrsta dovoljenja (začasno, trajno) in veljavnost dovoljenja 
(do): 

20. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

21. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

22. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

23. Datum vložitve prošnje: 24. Podpis vlagatelja: 

 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana tujca, ki 
ima v drugi državi članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas, je treba priložiti: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
– dokazila o sorodstvenem razmerju, če matična dejstva niso vpisana v matični register v Republiki Sloveniji.
 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– z matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju Republike 

Slovenije oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike Slovenije;
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost.
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Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 



Uradni list Republike Slovenije Št. 83 / 25. 5. 2021 / Stran 4927 

Obrazec št. 29/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 

 

(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA SLOVENSKEGA RODU 

(48. člen Zakona o tujcih) 
 
 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan: 9. Poklic: 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

153. Imetnik vizuma za dolgoročno bivanje 
Nekdanji imetnik modre karte EU 
Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja ICT 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno 

DA / NE 
DA / NE 
DA / NE 

  

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 
3 Polje 15 se izpolni, kadar ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno bivanje, če je tujec nekdanji imetnik  
  modre karte EU, nekdanji imetnik enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe (ICT), nekdanji  
  imetnik dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, nekdanji imetnik dovoljenja za začasno  
  prebivanje zaradi študija ali družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja  

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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prebivanje zaradi opravljanja 
raziskovalnega dela 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno 
prebivanje zaradi študija 
Družinski član nekdanjega imetnika 
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi 
opravljanja raziskovalnega dela 
 

DA / NE 
 
DA / NE 
 
DA / NE 

  
16. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

18. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

19. Datum vložitve prošnje: 20. Podpis vlagatelja: 

 
 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za tujca slovenskega rodu je 
treba priložiti: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
– dokazila o slovenskem rodu, če vsa matična dejstva niso vpisana v matični register v Republiki Sloveniji.
 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o matičnih dejstvih, ki so vpisana v matični register Republike Slovenije;
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost.

 
                                                
raziskovalnega dela oziroma, če je tujcu prenehal status mednarodne zaščite iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja 
mednarodno zaščito, ali če je oseba s priznano subsidiarno zaščito. 
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Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 30/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

 
_______________________________  
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
DOVOLJENJA ZA ZAČASNO – STALNO PREBIVANJE 

(ustrezno obkrožiti) 
 

OTROKU OSEBE S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO V REPUBLIKI SLOVENIJI,  
ROJENEMU V TUJINI 

(49.a člen Zakona o tujcih) 
 

 
 

11. EMŠO vlagatelja: 

2. Priimek in ime vlagatelja: 

3. Sedanje začasno ali stalno prebivališče vlagatelja v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 

 
 

42. EMŠO družinskega člana, če je določena: 

5. Priimek in ime: 

6. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

7. Spol: 8. Državljanstvo: 

9. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 10. Rojstni kraj (država, kraj): 

11. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

12. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

                                                
1 V polja od 1 do 3 in v polje 18 se vpisujejo podatki o vlagatelju prošnje. 
2 V polja od 4 do 17 se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje ali 
dovoljenja za stalno prebivanje. 

 
 

 
prostor za fotografijo 

ali referenčna številka 
iz elektronskega 

odložišča fotografij 
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13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje DA / NE 

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 
 

16. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 

17. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

18. Datum vložitve prošnje: 19. Podpis vlagatelja 

 
 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
 

Prošnji za izdajo dovoljenja za začasno oziroma stalno prebivanje za otroka tujca s priznano 
mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, rojenega v tujini je treba priložiti: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– izpisek iz tuje matične knjige o rojstvu otroka oziroma, če tega ni mogoče pridobiti, drugo listino, ki dokazuje 

rojstvo otroka v tujini;
– dokazilo o skrbništvu.
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 31/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI TRGOVINE Z LJUDMI 

(50. člen Zakona o tujcih) 
 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan: 9. Poklic: 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (kraj, ulica in hišna številka): 

 13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

14. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

15. Zakonita podlaga za prebivanje v Republiki Sloveniji v času vložitve prošnje (npr. dovolitev zadrževanja, dovoljenje za prebivanje, 
izdano v Republiki Sloveniji, vizum): 

 
16. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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 17. Datum vložitve prošnje: 18. Podpis vlagatelja: 

 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za žrtev trgovine z ljudmi je 
treba priložiti: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, če z njimi razpolaga;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva.
 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji, izdanem dovoljenju za prebivanje ali vizumu;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče.
__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 32/1 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI NEZAKONITEGA ZAPOSLOVANJA 

(50. člen Zakona o tujcih) 
 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan: 9. Poklic: 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (kraj, ulica in hišna številka): 

 13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

14. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

15. Zakonita podlaga za prebivanje v Republiki Sloveniji v času vložitve prošnje (npr. dovolitev zadrževanja, dovoljenje za prebivanje, 
izdano v Republiki Sloveniji, vizum): 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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16. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

17. Datum vložitve prošnje: 18. Podpis vlagatelja: 

  

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za žrtev nezakonitega 
zaposlovanja je treba priložiti: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, če z njimi razpolaga;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva. 
 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 
– o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji, izdanem dovoljenju za prebivanje ali vizumu;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče.

__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 33/1 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 

 

(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI DRUŽINSKEGA NASILJA 

(50. člen Zakona o tujcih) 
 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan: 9. Poklic: 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (kraj, ulica in hišna številka): 

 13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

14. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

15. Zakonita podlaga za prebivanje v Republiki Sloveniji v času vložitve prošnje (npr. dovolitev zadrževanja, dovoljenje za prebivanje, 
izdano v Republiki Sloveniji, vizum): 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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16. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

 17. Datum vložitve prošnje: 18. Podpis vlagatelja: 

 
 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za žrtev družinskega nasilja 
je treba priložiti: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, če z njimi razpolaga;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva. 
 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 
– o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji, izdanem dovoljenju za prebivanje ali vizumu;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče.

__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 



Stran 4938 / Št. 83 / 25. 5. 2021 Uradni list Republike Slovenije

Obrazec št. 34/1 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 

 

(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE TUJCU, KATEREMU JE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

DOVOLJENO ZADRŽEVANJE 
(51. člen Zakona o tujcih) 

 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan: 9. Poklic: 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (kraj, ulica in hišna številka): 

 13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

14. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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15. Navedba morebitnih drugih utemeljenih razlogov in posebnih okoliščin: 

16. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

17. Datum vložitve prošnje: 18. Podpis vlagatelja: 

  

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za tujca, ki mu je v Republiki 
Sloveniji dovoljeno zadrževanje, je treba priložiti: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, če z njimi razpolaga;
– dokazilo o morebitnih utemeljenih razlogih in drugih posebnih okoliščinah, ki utemeljujejo prebivanje v 

Republiki Sloveniji;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja, v 

ostalih primerih pa, če organ tako zahteva.
 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče.
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu.  
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Obrazec št. 35/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkrožiti) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE IZ DRUGIH UTEMELJENIH RAZLOGOV 

(51. člen Zakona o tujcih) 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5 Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan: 9. Poklic: 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 

111. Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna 
številka): 

122. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

153. Imetnik vizuma za dolgoročno bivanje 
Nekdanji imetnik modre karte EU 
Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja ICT 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno 

DA / NE 
DA / NE 
DA / NE 
DA / NE 

 Tujec, ki mu je prenehal status mednarodne zaščite 
Oseba s priznano subsidiarno zaščito 

DA / NE 
DA / NE 

                                                
1 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 12 se izpolni v primeru prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. 
3 Polje 15 se izpolni, kadar ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno bivanje, če je tujec nekdanji imetnik modre 
karte EU, nekdanji imetnik enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe (ICT), nekdanji imetnik 
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, nekdanji imetnik dovoljenja za začasno prebivanje 
zaradi študija ali družinski član nekdanjega imetnika dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela 
oziroma, če je tujcu prenehal status mednarodne zaščite iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja mednarodno zaščito, ali če je 
oseba s priznano subsidiarno zaščito. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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prebivanje zaradi opravljanja 
raziskovalnega dela 
Nekdanji imetnik dovoljenja za začasno 
prebivanje zaradi študija 
Družinski član nekdanjega imetnika 
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi 
opravljanja raziskovalnega dela 
 

 
 
DA / NE 
 
DA / NE 

  
16. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

18. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

19. Datum vložitve prošnje: 20. Podpis vlagatelja: 

 
 

IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 

Prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje iz drugih 
utemeljenih razlogov je treba priložiti: 

 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v 

Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno 
zavarovan;

 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca vedno v primeru prošnje za izdajo prvega 

dovoljenja, v ostalih primerih pa, če organ tako zahteva;
 dokazila o utemeljenosti prebivanja v Republiki Sloveniji.

 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke: 
 
 o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o 

zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
 o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
 iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih 

prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.
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Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informac ijskem 

pooblaščencu. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

Obrazec št. 36/1 

 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE 
(52. člen Zakona o tujcih) 

 
 
 

 
 

1. EMŠO: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan: 9. Poklic: 

10. Sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 

11. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 12. Imetnik modre karte EU DA / NE 

13. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

14. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

15. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

16. Datum vložitve prošnje: 17. Podpis vlagatelja: 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
Prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje je treba priložiti: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja slovenskega jezika na osnovni ravni A2 po Skupnem evropskem 

jezikovnem okviru1, kar je lahko: 
• dokazilo o sprejemu v javno veljavne izobraževalne ali študijske programe v Republiki Sloveniji, ki se 

izvajajo v slovenskem jeziku; ali  
• dokazilo o končanem šolanju na kateri koli stopnji v Republiki Sloveniji; ali  
• dokazilo o končani osnovni ali srednji šoli s slovenskim učnim jezikom na območjih, na katerih živijo 

pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah; ali  
• dokazilo, da je tujec starejši od 60 let; ali 
• spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni A2 po Skupnem 

evropskem jezikovnem okviru; ali 
• potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz govornega sporazumevanja v slovenščini na osnovni ravni A2 

po   Skupnem evropskem jezikovnem okviru v primeru polnoletnega tujca, ki je nepismen, vendar se 
govorno sporazumeva v slovenščini. 

 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o dovoljenjih za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji;
– iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju Republike 

Slovenije, oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike Slovenije;
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost.
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Pogoj 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 in tujcu, 
ki se 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 zaradi izvedbe tega dokaza, so breme tujca. 
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Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

Obrazec št. 37/1

 
_______________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA NAKNADNO PRIDOBITEV STATUSA REZIDENTA ZA 
DALJŠI ČAS 

(53. člen Zakona o tujcih) 
 
 

 
 

1. EMŠO: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan: 9. Poklic: 

10. Sedanje stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 

11. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

12. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

13. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

14. Datum vložitve prošnje: 15. Podpis vlagatelja: 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
Prošnji za naknadno pridobitev statusa rezidenta za daljši čas je treba priložiti: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca.
 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o dovoljenjih za začasno in stalno prebivanje v Republiki Sloveniji;
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost.

__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

Obrazec št. 38/1

________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA NAKNADNO PRIDOBITEV STATUSA REZIDENTA ZA 
DALJŠI ČAS ZA TUJCA, KI MU JE PRIZNANA MEDNARODNA 

ZAŠČITA 
(53.a člen Zakona o tujcih) 

 
 

 
 

1. EMŠO: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (država, kraj): 

8. Zakonski stan: 9. Poklic: 

10. Sedanje stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka): 

11. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

12. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

13. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost (do): 

14. Država članica EU, ki je priznala status mednarodne zaščite: 15. Datum priznanja mednarodne zaščite: 

16. Odgovornost za mednarodno zaščito (država članica Evropske unije, na katero je prenesena odgovornost za mednarodno zaščito) 
in datum prenosa odgovornosti za mednarodno zaščito: 

17. Datum vložitve prošnje: 18. Podpis vlagatelja: 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 
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IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdane izkaznice dovoljenja za prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 

LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA ZAČASNA 

 
Prošnji za naknadno pridobitev statusa rezidenta za daljši čas za tujca, ki mu je priznana 
mednarodna zaščita, je treba priložiti: 
 
– fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca;
– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, 

kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje.
 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– o priznanju mednarodne zaščite;
– o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 

zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan;
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje;
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji;
– o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče;
– iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost.

__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 39/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_________________________ 
           (upravna enota) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO - PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE DRŽAVLJANU ZDRUŽENEGA 

KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA PODLAGI SPORAZUMA 
O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE 

IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO 
(141.b člen Zakona o tujcih) 

 

 
 
1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (kraj, država): 

8. Zakonski stan: 9. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 
 
 

10. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka): 
 
 
11. Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in 
hišna številka): 
 
 
12. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

13. Namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

141. Način zagotovitve sredstev za preživljanje: 
 

151. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 
 

16. Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter veljavnost listine: 

                                                
1 Polja 14 in 15 ni potrebno izpolniti v primeru prošnje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi zaposlitve ali dela 
oziroma samozaposlitve ali izvajanja storitev. 

 
 

prostor za 
fotografijo ali 

referenčna številka 
iz elektronskega 

odložišča fotografij 
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17. Naslov prebivanja (naselje, ulica in hišna številka) oziroma sedanje začasno ali stalno prebivališče državljana  
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljnjem besedilu: državljan Združenega kraljestva), s 
katerim se njegov družinski član združuje: 
 
 
18. Datum vložitve prošnje: 19. Podpis vlagatelja: 

 

 IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za začasno prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 
 
 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od:               do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                              DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 
 
 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov:        TRAJNA                ZAČASNA 
 

 
Državljan Združenega kraljestva, ki se namerava zaposliti ali delati v Republiki Sloveniji 
oziroma je že zaposlen ali opravlja delo v Republiki Sloveniji, mora prošnji za izdajo ali 
podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje priložiti: 
 
 osebno fotografijo ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 osebno izkaznico ali potni list oziroma overjeno fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
 potrdilo delodajalca, da ga bo zaposlil, oziroma dokazilo o zaposlitvi ali opravljanju dela, če je že zaposlen ali 

že opravlja delo;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države, prošnji za podaljšanje pa le, če organ tako zahteva.

Državljan Združenega kraljestva, 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, mora prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za 
začasno prebivanje priložiti: 
 
 osebno fotografijo ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
 osebno izkaznico ali potni list oziroma overjeno fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
 dokazilo, da je samozaposlena oseba oziroma izvajalec storitev;
 potrdilo iz kazenske evidence matične države, prošnji za podaljšanje pa le, če organ tako zahteva. 

Državljan Združenega kraljestva, ki želi v Republiki Sloveniji študirati, se poklicno usposabljati 
ali sodelovati v drugih oblikah izobraževanja, oziroma že študira, se poklicno usposablja ali 
sodeluje v drugih oblikah izobraževanja v Republiki Sloveniji, mora prošnji za izdajo ali 
podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje priložiti: 
 
– osebno fotografijo ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– osebno izkaznico ali potni list oziroma overjeno fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
– 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;

– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, 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 (kot dokaz o zadostnih sredstvih za preživljanje zadošča študentova izjava);

– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji;
– potrdilo iz kazenske evidence matične države, prošnji za podaljšanje pa le, če organ tako zahteva. 
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Državljan Združenega kraljestva, ki namerava prebivati oziroma že prebiva v Republiki Sloveniji 
zaradi drugega namena prebivanja kot je zaposlitev ali delo, samozaposlitev ali izvajanje 
storitev ali študij, mora prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje 
priložiti: 
 
– osebno fotografijo ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij;
– osebno izkaznico ali potni list oziroma overjeno fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, 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;

– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji; 
– potrdilo iz kazenske evidence matične države, prošnji za podaljšanje pa le, če organ tako zahteva. 
 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
 obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar državljan Združenega kraljestva pri 

dokazilu o zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan; 
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji 

vodi Ministrstvo za pravosodje; 
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji; 
 ali je zoper državljana Združenega kraljestva v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o 

prekršku pri pristojnih organih v Republiki  Sloveniji. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 40/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
________________________ 
          (upravna enota) 
 
 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO - PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE DRUŽINSKEMU ČLANU DRŽAVLJANA 

ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA 
PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE 

BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI 
ZA ATOMSKO ENERGIJO 
(141.b člen Zakona o tujcih) 

 

 
 

11. EMŠO državljana Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju: državljan Združenega 
kraljestva) (če je določena), s katerim se njegov družinski član združuje: 
 
 
2. Priimek in ime državljana Združenega kraljestva, s katerim se njegov družinski član združuje: 

3. Kraj prebivanja oziroma začasno ali stalno prebivališče državljana Združenega kraljestva (naselje , ulica in hišna 
številka): 
 

 
 
42. EMŠO družinskega člana, če je določena: 

5. Priimek in ime: 

6. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

7. Spol: 8. Državljanstvo: 

9. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 10. Rojstni kraj (država, kraj): 

11. Zakonski stan: 12. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

13. Zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka):  

14. Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in 
hišna številka): 
 

                                                
1 V polja od 1 do 3 se vpisujejo podatki o državljanu Združenega kraljestva, s katerim se njegov družinski član združuje. 
2 V polja od 4 do 19 se vpišejo podatki o družinskem članu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za začasno  
prebivanje. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna 

številka iz 
elektronskega 

odložišča fotografij 
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15. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

16. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z državljanom Združenega kraljestva: 

17. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

18. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

19. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

20. Datum vložitve prošnje:                                                       21. Podpis vlagatelja: 

 
 
 
 IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za začasno prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                              DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 
 
 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov:        TRAJNA                ZAČASNA 
 

 
 
Družinski član državljana Združenega kraljestva mora prošnji za izdajo ali podaljšanje 
dovoljenja za začasno prebivanje priložiti: 
 
– osebno fotografijo ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
– osebno izkaznico ali potni list oziroma overjeno fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista; 
– dokazilo o sorodstvenem razmerju, če matična dejstva niso vpisana v matični register Republike Slovenije; 
– dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, 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; 

– dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji; 
– potrdilo iz kazenske evidence matične države, prošnji za podaljšanje pa le, če organ tako zahteva. 
 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 
– iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju 

Republike Slovenije oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike 
Slovenije; 

– obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem 
zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan; 

– iz kazenske evidence, evidence sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi 
Ministrstvo za pravosodje; 

– iz evidenc o odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškov ni organi v Republiki Sloveniji; 
– ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri pristojnih 

organih v Republiki Sloveniji. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 
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zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 41/1 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
________________________ 
           (upravna enota) 
 
 
 
 

PROŠNJA ZA ZAMENJAVO – IZDAJO 
(ustrezno obkrožiti) 

 
DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE DRŽAVLJANU ZDRUŽENEGA 

KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA PODLAGI SPORAZUMA 
O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE 

IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO 
(141.c člen Zakona o tujcih) 

 

 
 
 
1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

4. Spol: 5. Državljanstvo: 

6. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 7. Rojstni kraj (kraj, država): 

8. Zakonski stan: 91. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

10. Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in 
hišna številka): 
 
11. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

11. Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter veljavnost listine: 

13. Datum vložitve prošnje: 14. Podpis vlagatelja: 

 
 
 

                                                
1 Polja 9 ni potrebno izpolniti v primeru prošnje za zamenjavo potrdila o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU in dovoljenja 
za stalno prebivanje za državljana EU za dovoljenje za stalno prebivanje na podlagi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva 
Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo. 

 
 
 

prostor za 
fotografijo ali 

referenčna številka 
iz elektronskega 

odložišča fotografij 
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 IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za stalno prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 
 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                              DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 
 
 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov:        TRAJNA                ZAČASNA 
 

 
Državljan Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljnjem besedilu: 
državljan Združenega kraljestva) mora prošnji za zamenjavo potrdila o prijavi stalnega 
prebivanja za državljana EU ali dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU za dovoljenje 
za stalno prebivanje priložiti: 
 

– osebno fotografijo ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
– osebno izkaznico ali potni list oziroma overjeno fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista; 
– potrdilo iz kazenske evidence matične države. 

 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 

– o potrdilu o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU ali dovoljenju za stalno prebivanje za državljana 
EU v Republiki Sloveniji; 

– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 
Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje; 

– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji; 
– ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri pristojnih 

organih v Republiki Sloveniji. 
 
 
Državljan Združenega kraljestva mora prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje priložiti: 
 

– osebno fotografijo ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
– osebno izkaznico ali potni list oziroma overjeno fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista; 
– potrdilo iz kazenske evidence matične države. 

 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 

– o potrdilih o prijavi prebivanja za državljana EU ali dovoljenjih za začasno prebivanje v Republiki 
Sloveniji; 

– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 
Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje; 

– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji; 
– ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri pristojnih 

organih v Republiki Sloveniji. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
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 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Obrazec št. 42/1 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
________________________ 
           (upravna enota) 
 
 
 
 

PROŠNJA ZA ZAMENJAVO – IZDAJO 
(ustrezno obkrožiti) 

 
DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE DRUŽINSKEMU ČLANU DRŽAVLJANA 

ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA 
PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE 

BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI 
ZA ATOMSKO ENERGIJO 
(141.c člen Zakona o tujcih) 

 
 

11. EMŠO državljana Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljnjem besedilu: državljan 
Združenega kraljestva) (če je določena), s katerim se njegov družinski član združuje: 
 
 
2. Priimek in ime državljana Združenega kraljestva, s katerim se njegov družinski član združuje: 

3. Kraj prebivanja oziroma začasno ali stalno prebivališče državljana Združenega kraljestva (naselje, ulica in hišna 
številka): 
 

 
 
42. EMŠO družinskega člana, če je določena: 

5. Priimek in ime: 

6. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze: 

7. Spol: 8. Državljanstvo: 

9. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 10. Rojstni kraj (država, kraj): 

11. Zakonski stan: 123. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 

                                                
1 V polja od 1 do 3 se vpisujejo podatki o državljanu Združenega kraljestva, s katerim se njegov družinski član združuje. Polja 1 
do 3 ni potrebno izpolniti v primeru prošnje za zamenjavo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU za 
dovoljenje za stalno prebivanje na podlagi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz 
Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu). 
2 V polja od 4 do 15 se vpišejo podatki o družinskem članu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. 
3 Polja 12 ni potrebno izpolniti v primeru prošnje za zamenjavo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana 
EU za dovoljenje za stalno prebivanje na podlagi Sporazuma o izstopu. 

 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna 

številka iz 
elektronskega 

odložišča fotografij 
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13. Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in 
hišna številka): 
 
14. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke (država, kraj, ulica in hišna številka): 

15. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z državljanom Združenega kraljestva: 

16. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 

17. Datum vložitve prošnje:                                                                        18. Podpis vlagatelja: 

         
 

 
 IZPOLNI URADNA OSEBA 
 
Številka izdane izkaznice dovoljenja za stalno prebivanje 
oziroma odločbe/sklepa: 
 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                              DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 
 
 
 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov:        TRAJNA                ZAČASNA 
 

 
 
Družinski član državljana Združenega kraljestva mora prošnji za zamenjavo dovoljenja za 
stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU za dovoljenje za stalno prebivanje 
priložiti: 
 

– osebno fotografijo ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
– osebno izkaznico ali potni list oziroma overjeno fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista; 
– potrdilo iz kazenske evidence matične države. 

 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 

– o dovoljenju za stalno prebivanje prebivanje za družinskega člana državljana EU v Republiki Sloveniji; 
– iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje; 
– iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji; 
– ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri pristojnih 

organih v Republiki Sloveniji. 
 
 
Družinski član državljana Združenega kraljestva mora prošnji za izdajo dovoljenja za stalno 
prebivanje priložiti: 
 

– osebno fotografijo ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
– osebno izkaznico ali potni list oziroma overjeno fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista; 
– potrdilo iz kazenske evidence matične države; 

 
V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: 
 

 o dovoljenjih za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji; 
 iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki 

Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje; 
 iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji; 
 ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek ali postopek o prekršku pri pristojnih 

organih v Republiki Sloveniji. 
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Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje dovoljenja za prebivanje obdelujejo v skladu s 93. členom Zakona 

o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to z 

zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na dovoljenje za prebivanje, in pravico 

zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu. 
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Priloga 2: Obrazec prošnje za izdajo potrdila o pravicah obmejnega delavca 
 
OPOMBA: Besedilo obrazca prošnje za izdajo potrdila o pravicah obmejnega delavca je lahko 
prevedeno v tuje jezike. 
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prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

Obrazec št. 1/2 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_____________________ 
       (upravna enota) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 
POTRDILA O PRAVICAH OBMEJNEGA DELAVCA NA PODLAGI SPORAZUMA O 

IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ 
EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO 

(141.h člen Zakona o tujcih) 
 

 
 

1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Spol: 4. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 

5. Rojstni kraj (država, kraj): 6. Državljanstvo: 

7. Sedanje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini (država, kraj, ulica in hišna številka): 

8. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, na podlagi katere se prestopa državna meja Republike Slovenije, datum in kraj  
    izdaje ter njena veljavnost: 
 
 
9. Firma ali ime delodajalca ali tujca, ki je v Republiki Sloveniji vpisan v poslovni register za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti  
    oziroma kot samostojni podjetnik posameznik: 
 
 
10. Sedež ali naslov delodajalca ali tujca, ki je v Republiki Sloveniji vpisan v poslovni register za opravljanje samostojne poklicne  
      dejavnosti oziroma kot samostojni podjetnik posameznik: 
 
 
11. Matična številka delodajalca ali tujca, ki je v Republiki Sloveniji vpisan v poslovni register za opravljanje samostojne poklicne  
      dejavnosti oziroma kot samostojni podjetnik posameznik: 
 
 
12. Davčna številka delodajalca ali tujca, ki je v Republiki Sloveniji vpisan v poslovni register za opravljanje samostojne poklicne  
      dejavnosti oziroma kot samostojni podjetnik posameznik: 
 
 
13. Davčna številka tujca: 
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14. Datum vložitve prošnje: 15. Podpis vlagatelja: 

 
IZPOLNI URADNA OSEBA 
 

Številka izdanega izkaznice potrdila o pravicah obmejnega delavca 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Potrdilo velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

Podatek o roki in prstu, s katere je bil zajet prstni odtis: 
 
LEVA: kazalec, sredinec, prstanec, palec                    DESNA: kazalec, sredinec, prstanec, palec 

 
Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA        ZAČASNA 

 
Državljan Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske mora prošnji za izdajo in 
podaljšanje potrdila o pravicah obmejnega delavca priložiti: 
 
– osebno fotografijo ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
– osebno izkaznico ali potni list oziroma overjeno fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista; 
– dokazilo o zaposlitvi ali opravljanju dela ali samozaposlitvi v Republiki Sloveniji pred in po poteku prehodnega 

obdobja iz 126. člena Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severna Irske iz 
Evropske Unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 
 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje potrdila o pravicah obmejnega delavca obdelujejo v skladu s 

93. členom Zakona o tujcih; 
 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to 

z zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 
 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 

omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 
 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na potrdilo o pravicah obmejnega delavca, 

in pravico zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 
 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 
 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 

elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 
 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 

pooblaščencu.
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Priloga 3: Obrazci potrdil o vloženi prošnji  
 
OPOMBA: Besedilo obrazcev potrdil o vloženi prošnji je lahko prevedeno tudi v tuje jezike.
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Obrazec št. 1/3 
 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO DOVOLJENJA 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI V REPUBLIKI SLOVENIJI BIVA NA 

PODLAGI VIZUMA ZA DOLGOROČNO BIVANJE 
 
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji (drugi 
odstavek 30. člena Zakona o tujcih). Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, 

ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje. 
 

 
Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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Obrazec št. 2/3 
 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA ENOTNEGA DOVOLJENJA 
ZA PREBIVANJE IN DELO 

 
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji 

(osmi odstavek 37.a člena Zakona o tujcih). 
 

Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu zaposlitve ali dela 
v Republiki Sloveniji in prehajanja državne meje. 

 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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Obrazec št. 3/3 
 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA DELA NA PODROČJU 

RAZISKAV, VIŠJEGA IN VISOKEGA ŠOLSTVA 
 

 
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji  

(peti ali osmi odstavek 38. člena Zakona o tujcih).  
 

Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja 
državne meje. 

 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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Obrazec št. 4/3 
 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO  
 

(ustrezno obkrožiti) 
 

a) PRVEGA DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA 
RAZISKOVALNEGA DELA ZARADI DOLGOTRAJNE PREMESTITVE 

 
b) PRVEGA DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA 

RAZISKOVALCA, KI IMA V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IZDANO 
DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA RAZISKOVALCA 

 
 

To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji (drugi 
odstavek 38.b člena Zakona o tujcih). Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji 
in opravljanje raziskovalnega dela, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje. 

 
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji (osmi 
odstavek 38.c člen Zakona o tujcih). Potrdilo družinskemu članu dovoljuje prebivanje v 
Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje. 

 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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Obrazec št. 5/3 
 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA NEKDANJEGA IMETNIKA 

 
(ustrezno obkrožiti) 

 
a) DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA   
    RAZISKOVALNEGA DELA 
 
 
b) DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA  
    RAZISKOVALCA 
 
c) DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ŠTUDIJA 
 
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne oziroma, v primeru prošnje 
za izdajo prvega enotnega dovoljenja, do pravnomočne odločitve o prošnji (četrti odstavek 
44.c člena Zakona o tujcih).  

 
Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu zaposlitve ali dela 
v Republiki Sloveniji in prehajanja državne meje. 

 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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Obrazec št. 6/3 
 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA ENOTNEGA DOVOLJENJA 
ZARADI VISOKOKVALIFICIRANE ZAPOSLITVE 

(MODRA KARTA EU) 
 

 
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji 

(tretji odstavek 40. člena Zakona o tujcih).  
 

Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu zaposlitve v 
Republiki Sloveniji in prehajanja državne meje. 

 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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Obrazec št. 7/3 
 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

________________________________ 
(organ, pristojen za izdajo potrdila) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO MODRE KARTE EU V REPUBLIKI 
SLOVENIJI ZA IMETNIKA MODRE KARTE EU, IZDANE V DRUGI DRŽAVI ČLANICI 

EVROPSKE UNIJE, IN PRVEGA DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA 
NJEGOVE DRUŽINSKE ČLANE 

 
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji 

(drugi odstavek 41. člena ali drugi odstavek 42. člena Zakona o tujcih). 
 

Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja 
državne meje. 

 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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Obrazec št. 8/3 
 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O DOVOLJENEM BIVANJU 
ZA NEKDANJEGA IMETNIKA MODRE KARTE EU IN NJEGOVE DRUŽINSKE ČLANE 

 
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje za čas treh mesecev od dneva izdaje 

potrdila (drugi odstavek 43. člena Zakona o tujcih).  
 

Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja 
državne meje. 

 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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Obrazec št. 9/3 
 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA NEKDANJEGA IMETNIKA MODRE KARTE EU 

IN NJEGOVE DRUŽINSKE ČLANE 
 
 

To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji 
(tretji odstavek 43. člena Zakona o tujcih).  

 
Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja 

državne meje. 
 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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Obrazec št. 10/3 
 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ŠTUDIJA 

 
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji (sedmi 

odstavek 44. člena Zakona o tujcih).  
 

Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja 
državne meje. 

 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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Obrazec št. 11/3 
 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

__________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI 
ISKANJA ZAPOSLITVE ALI SAMOZAPOSLITVE 

 
 

To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji  
(drugi odstavek 38.č člena ali drugi odstavek 44.b člena Zakona o tujcih).  

 
Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja 

državne meje. 
 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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Obrazec št. 12/3 
 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

________________________________ 
(organ, pristojen za izdajo potrdila) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V 
DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL 

ZARADI ŠTUDIJA ALI DRUGIH UTEMELJENIH RAZLOGOV IN ZA NJEGOVE 
DRUŽINSKE ČLANE 

 
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji (tretji 

odstavek 48. člena Zakona o tujcih). 
 

Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja 
državne meje. 

 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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Obrazec št. 13/3 
 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(organ, pristojen za izdajo potrdila) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA ENOTNEGA DOVOLJENJA  
PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI 
DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL 

ZARADI ZAPOSLITVE ALI DELA, SAMOZAPOSLITVE, OPRAVLJANJA SEZONSKEGA 
DELA ALI BO NAPOTENI DELAVEC ALI DNEVNI DELOVNI MIGRANT IN ZA NJEGOVE 

DRUŽINSKE ČLANE  
 
 

To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji  
(tretji odstavek 48. člena Zakona o tujcih).  

 
Potrdilo tujcu ali družinskemu članu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa 

mu prehajanja državne meje. 
 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA SLOVENSKEGA RODU 

 
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji (osmi 

odstavek 48. člena Zakona o tujcih).  
 

Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja 
državne meje. 

 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(organ, pristojen za izdajo potrdila) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO 
 

(ustrezno obkrožiti) 
 

a)   PRVEGA DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE 
 
                          b)   DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE 

 
 
ZA OTROKA OSEBE S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO, ROJENEGA V TUJINI 

 
 

To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji  
(tretji odstavek 49.a člena Zakona o tujcih). 

 
Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja 

državne meje. 
 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 

Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI TRGOVINE Z LJUDMI 

 
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji (šesti 

odstavek 50. člena Zakona o tujcih).  
 

Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja 
državne meje. 

 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(upravna enota) 

 
 

 
POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA 

ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI NEZAKONITEGA ZAPOSLOVANJA 
 
 

To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji (šesti 
odstavek 50. člena Zakona o tujcih).  

 
Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja 

državne meje. 
 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(upravna enota) 

 
 

 
POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA 

ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI DRUŽINSKEGA NASILJA 
 
 

To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji (šesti 
odstavek 50. člena Zakona o tujcih).  

 
Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja 

državne meje. 
 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(upravna enota) 

 
 

 
POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA 

ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KATEREMU JE V REPUBLIKI SLOVENIJI  
DOVOLJENO ZADRŽEVANJE 

 
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji (drugi 

odstavek 51. člena Zakona o tujcih).  
 

Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja 
državne meje. 

 
 

Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 
 
Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO 
PREBIVANJE OZIROMA ZA IZDAJO NADALJNJEGA DOVOLJENJA ZA ZAČASNO 

PREBIVANJE 
 
 

To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne oziroma v primeru izdaje 
enotnega dovoljenja ali modre karte EU, do pravnomočne odločitve o prošnji (drugi odstavek 

60.a člena Zakona o tujcih).  
 

Potrdilo tujcu ne dovoljuje prehajanja državne meje, razen če je tujec zaprosil za podaljšanje 
enotnega dovoljenja ali izdajo nadaljnjega dovoljenja kot dnevni delovni migrant. 

 
 
Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 

Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stran 4986 / Št. 83 / 25. 5. 2021 Uradni list Republike Slovenije

Obrazec št. 21/3 
 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA PODALJŠANJE 
ENOTNEGA DOVOLJENJA ALI IZDAJO ENOTNEGA DOVOLJENJA KOT  

NADALJNJEGA DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE 
 

To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji 
(drugi odstavek 60.a člena Zakona o tujcih). Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje in delo 

oziroma zaposlitev v Republiki Sloveniji pri istem delodajalcu in na istem delovnem mestu 
(osmi odstavek 37.a člena in tretji odstavek 40. člena Zakona o tujcih), ne dovoljuje pa mu 
prehajanja državne meje, razen če je tujec zaprosil za podaljšanje enotnega dovoljenja kot 

dnevni delovni migrant. 
 

V primeru prošnje za izdajo enotnega dovoljenja kot nadaljnjega dovoljenja za začasno 
prebivanje to potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji, delo ali 
zaposlitev pa le v primeru, če je imel tujec na podlagi predhodnega dovoljenja za prebivanje 

pravico do dostopa na trg dela. 
 

 
Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 

Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA OSEBO, 
PREMEŠČENO ZNOTRAJ GOSPODARSKE DRUŽBE, IZDANEGA V DRUGI DRŽAVI 
ČLANICI EVROPSKE UNIJE, ZARADI DOLGOTRAJNE PREMESTITVE IN PRVEGA 

DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA NJEGOVE DRUŽINSKE ČLANE 
 

To potrdilo za imetnika enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske 
družbe, izdanega v drugi državi članici Evropske unije velja kot dovoljenje za začasno 

prebivanje in delo do pravnomočne odločitve o prošnji (prvi odstavek 45.d člena Zakona o 
tujcih). 

 
Za družinskega člana imetnika enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj 

gospodarske družbe, izdanega v drugi državi članici Evropske unije to potrdilo velja kot 
dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji (drugi odstavek 45.e in 

drugi odstavek 42. člena Zakona o tujcih). 
 

Potrdilo tujcu ali družinskemu članu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa 
mu prehajanja državne meje. 

 
 
Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 

Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA NEKDANJEGA IMETNIKA ENOTNEGA DOVOLJENJA 

ZA OSEBO, PREMEŠČENO ZNOTRAJ GOSPODARKSE DRUŽBE 
IN NJEGOVE DRUŽINSKE ČLANE 

 
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne oziroma pravnomočne 

odločitve o prošnji (drugi odstavek 45.f člena Zakona o tujcih).  
 

Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu zaposlitve ali dela 
in prehajanja državne meje. 

 
Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 

Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO PRVEGA DOVOLJENJA 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE NEKDANJE OSEBE 

S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO 
 

To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne oziroma pravnomočne 
odločitve o prošnji. Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa 

mu prehajanja državne meje. Če je tujec, ki mu je status mednarodne zaščite prenehal 
oziroma ima status subsidiarne zaščite v času vložitve prošnje zaposlen ali opravlja delo kot 
samozaposlena oseba, lahko na podlagi tega potrdila dela do dokončne odločitve o prošnji 

(sedmi in osmi odstavek 34. člena Zakona o tujcih). 
 

 
Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 

Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(upravna enota) 

 
 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE 
NEKDANJE OSEBE S PRIZNANO MEDNARODNO ALI SUBSIDIARNO ZAŠČITO 

 
To potrdilo velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne oziroma dokončne 
odločitve o prošnji. Potrdilo tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa 

mu prehajanja državne meje. Če je tujec, ki mu je status mednarodne zaščite prenehal 
oziroma ima status subsidiarne zaščite, v času vložitve prošnje zaposlen ali opravlja delo kot 
samozaposlena oseba, lahko na podlagi tega potrdila dela do dokončne odločitve o prošnji 

(četrti in peti odstavek 52. člena Zakona o tujcih). 
 
 
Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Sedanje prebivališče v Republiki Sloveniji: 

Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(upravna enota) 

 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO 
DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE NA PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU 

ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ 
EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO 

 
(ustrezno obkrožiti) 

 
a) državljan Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljnjem besedilu: 
državljan Združenega kraljestva) oziroma njegov družinski član z veljavnim potrdilom o prijavi 
prebivanja za državljana EU, dovoljenjem za prebivanje za družinskega člana državljana EU 
ali dovoljenjem za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU 
 
b) državljan Združenega kraljestva oziroma njegov družinski član, ki ob koncu prehodnega 
obdobja iz 126. člena Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz EU prebiva v Republiki 
Sloveniji na podlagi 90-dnevnega dovoljenega prebivanja od vstopa v Republiko Slovenijo iz 
prvega odstavka 119. člena oziroma šestega odstavka 127. člena Zakona o tujcih  
 
c) družinski član državljana Združenega kraljestva, ki pred koncem prehodnega obdobja iz 
126. člena Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz EU 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 Republiki Sloveniji zakonito prebiva tudi 
po koncu prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz EU 
 

 
To potrdilo 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 141.b 
člena Zakona o tujcih pa od dneva vročitve, velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, do pravnomočne odločitve 
o prošnji (četrti odstavek 141.b člena Zakona o tujcih). 
 
 
Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji: 

Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(upravna enota) 

 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA PODALJŠANJE 
DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE NA PODLAGI SPORAZUMA 

O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN 
SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA 

ATOMSKO ENERGIJO 
 

To potrdilo po poteku veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje velja kot dovoljenje za začasno 
prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji (13. odstavek 141.b člena Zakona o tujcih). 

 
 
Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo 

Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji: 

Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Uradni list Republike Slovenije Št. 83 / 25. 5. 2021 / Stran 4993 

Obrazec št. 28/3 
 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(upravna enota) 

 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA ZAMENJAVO 
 

(ustrezno obkrožiti) 
 

a) potrdila o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU 
 
b) dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU 
 
c) dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU 

 
 

ZA DOVOLJENJE ZA STALNO PREBIVANJE NA PODLAGI SPORAZUMA O 
IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ 

EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO 
 

To potrdilo je izdano na podlagi četrtega odstavka 141.c člena Zakona o tujcih in po poteku veljavnosti 
izkaznice potrdila o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU, izkaznice dovoljenja za stalno 
prebivanje za državljana EU ali izkaznice dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana 
državljana EU, velja kot dovoljenje za stalno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji. 

 
Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji: 

Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

______________________________________ 
(upravna enota) 

 
 

POTRDILO O VLOŽENI PROŠNJI ZA IZDAJO  
DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE NA PODLAGI SPORAZUMA O 

IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN 
SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA 

ATOMSKO ENERGIJO 
 

To potrdilo je izdano na podlagi četrtega odstavka 141.c člena Zakona o tujcih. V 
času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje mora državljan 

Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske oziroma njegov družinski član 
prebivati zakonito v Republiki Sloveniji. 

 
 
Priimek in ime: 

Rojstni datum: Državljanstvo: 

Kraj prebivanja v Republiki Sloveniji: 

Datum vložitve prošnje: Datum izdaje potrdila: 

Uradna oseba: Žig: 
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1762. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa 
o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-
izobraževalnega dela v glasbenih šolah 
v šolskem letu 2020/2021

Na podlagi 1., 3. in 5. točke prvega odstavka 105. člena 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) 
ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

S K L E P
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ukrepih  

za nemoteno opravljanje  
vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah 

v šolskem letu 2020/2021

1. člen
V Sklepu o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izo-

braževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu 2020/2021 
(Uradni list RS, št. 182/20) se besedilo 1. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»S tem sklepom se, zaradi nemotenega izvajanja vzgoj-
no-izobraževalnega dela v glasbeni šoli ali na daljavo, določa 
organizacija vzgojno-izobraževalnega dela, ukrepi v zvezi z 
izvedbo šolskega koledarja in ocenjevanjem znanja učencev v 
šolskem letu 2020/2021.«.

2. člen
V 2. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pri pouku instrumenta in petja se znanje oceni naj-

manj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri pouku plesa najmanj 
dvakrat, pri pouku komorne igre, pevskega zbora in orkestra pa 
najmanj enkrat v ocenjevalnem obdobju, pri čemer ni potrebno, 
da učenec oceno pridobi na nastopu.«.

3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:

»2.a člen
(dodatni roki za opravljanje sprejemnega preizkusa in vpis 

učencev v 1. razred)
(1) Sprejemni preizkus za vpis učencev v glasbeno šolo 

se v dodatnem roku lahko opravlja od 15. do 30. junija 2021.
(2) Vpis učencev v 1. razred poteka v dodatnem roku 

od 1. do 7. julija 2021.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 0070-70/2021
Ljubljana, dne 14. maja 2021
EVA 2021-3330-0059

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport
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OBČINE
DOBRNA

1763. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine 
Dobrna za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 
– odl. US) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, 
št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 17. redni seji dne 
19. 5. 2021 sprejel

O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna  

za leto 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

Z Odlokom o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za 
leto 2021 se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine 
Dobrna za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20).

2. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 194/20) se spremeni tako, da glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto 1. rebalans 

proračuna 
leta 2021

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.196.266
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.325.758

70 DAVČNI PRIHODKI 1.799.124
700 Davki na dohodek in dobiček 1.626.494
703 Davki na premoženje 87.630
704 Domači davki na blago in storitve 85.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.526.634
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 386.142
711 Takse in pristojbine 1.400
712 Denarne kazni 2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.000
714 Drugi nedavčni prihodki 1.124.592

72 KAPITALSKI PRIHODKI 437.455
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 437.455

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.433.053
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 573.336
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 859.717

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU 
za kohezijsko politiko 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.543.468
40 TEKOČI ODHODKI 1.008.594

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 345.370
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 57.490
402 Izdatki za blago in storitve 564.995
403 Plačila domačih obresti 6.342
409 Rezerve 34.397

41 TEKOČI TRANSFERI 1.085.027
410 Subvencije 19.200
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 606.183
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 52.123
413 Drugi tekoči domači transferi 407.521

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.428.047
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.428.047

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 21.800
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki 12.500
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 9.300

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –347.202

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA 128.390
55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo kreditov 128.390
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –475.592

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –128.390
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 347.202

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 475.592
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

13. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410-0002/2020-53(5)
Dobrna, dne 19. maja 2021

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

NOVA GORICA

1764. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev 
poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne 
občine Nova Gorica, javnega sklada

Na podlagi 16. in 24. člena Zakona o javnih skladih (Urad-
ni list RS, št. 77/08 in nadaljnji), 11. in 20. člena Odloka o 
ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Go-
rica javni sklad (Uradne objave, št. 21/01 in Uradni list RS, 
št. 114/05 in nadaljnji) je Nadzorni svet Stanovanjskega sklada 
Mestne občine Nova Gorica javnega sklada na 28. redni seji 
dne 3. 5. 2021 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    
 S P L O Š N I H   P O G O J E V    

 P O S L O V A N J A
Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 

Gorica, javnega sklada

1. člen
V Splošnih pogojih poslovanja Stanovanjskega sklada 

Mestne občine Nova Gorica, javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 1/16, 66/20) se v naslovu za besedo »Gorica« črta vejica.

2. člen
V prvem odstavku 1. člena se za besedo »Gorica« v prvi 

vrstici črta vejica in za besedilom »z ugodnimi posojili doda 
besedilo »z drugimi finančnim spodbudami«.

V drugem odstavku 1. člena se za alinejo »– zagotavljanje 
posojil z ugodno obrestno mero« dodata novi alineji »– za-
gotavljanje fizičnim osebam subvencionirane obrestne mere 
in stroškov za najem stanovanjskih kreditov pri komercialnih 
bankah ter drugih oblik finančnih spodbud,« in »– nakup stano-
vanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom 
življenjske mesečne rente (rentni odkup),«.

3. člen
V 11. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na besedilo javnega razpisa da soglasje Nadzorni 

svet SS MONG. Javni razpis se objavi na spletnih straneh 
sklada.«

4. člen
V 16. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pred sklenitvijo najemne pogodbe za najem oskrbovane-

ga (namenskega najemnega) stanovanja, lastnik z najemnikom 
sklene pogodbo o plačilu varščine v višini šestih mesečnih na-
jemnin. Najemnik je dolžan ob podpisu pogodbe vplačati 25 % 
varščine, preostali znesek pa lahko poravna v največ 24. za-
porednih mesečnih obrokih. Za vračilo varščine se smiselno 
uporabljajo določila Stanovanjskega zakona (SZ-1).«

5. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sklad omogoča najemnikom neprofitnih stanovanj me-

njave stanovanj v okviru svojih možnosti, ob upoštevanju po-
treb najemnikov in smotrnosti zamenjav glede na druge potre-
be SS MONG na področju stanovanjskih zadev.

Za zamenjavo stanovanja lahko zaprosijo najemniki ne-
profitnih stanovanj v lasti SS MONG (v nadaljevanju: prosilci).

Prosilcu se z zamenjavo lahko dodeli (samo) drugo (ne-
profitno) stanovanje v lasti SS MONG ali stanovanje v lasti 
druge pravne osebe, ki je SS MONG dodelila razpolagalno 
pravico nad stanovanjem.

SS MONG izvaja zamenjavo neprofitnih stanovanj na 
podlagi in skladno s Pravilnikom o zamenjavah neprofitnih 
stanovanj Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gori-
ca (Uradni list RS, št. 31/21 in nadaljnji), ki določa pogoje in 
kriterije, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za zamenjavo nepro-
fitnih stanovanj ter postopek zamenjave najemnih neprofitnih 
stanovanj.«

6. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:

»23.a člen
(Subvencioniranje obrestne mere in stroškov za najem 

stanovanjskih kreditov)
Del sredstev sklada, ki so potrjena v finančnem načrtu za 

tekoče leto, se lahko namenja za subvencioniranje obrestne 
mere kredita ali enkratno subvencijo za kritje stroškov za najem 
stanovanjskih kreditov občanov Mestne občine Nova Gorica, in 
sicer kreditov za nakup, gradnjo ali prenovo stanovanjskih hiš 
in stanovanj občanov ter za poplačilo že odobrenih stanovanj-
skih kreditov občanov na območju Mestne občine Nova Gorica. 
Višino subvencije, pogoje vračanja subvencije in druge pogoje 
za sodelovanje se določi z vsakokratnim javnim razpisom. Na 
besedilo posameznega javnega razpisa da soglasje Nadzorni 
svet SS MONG. Javni razpis se objavi na spletnih straneh 
sklada.

Kot prenova se po teh splošnih pogojih šteje tudi adapta-
cija ali rekonstrukcija stanovanjske hiše, stanovanja, kot gra-
dnja pa tudi dozidava.

Subvencija v primeru prenove (adaptacije ali rekonstruk-
cije) se lahko dodeli samo za izvedbo ali prenovo fasade, 
toplotne izolacije, prenovo dotrajane strehe, obnovo sanitarij, 
elektro in vodovodnih instalacij, tlakov in stopnišč, vgradnjo 
ali zamenjavo oken in vrat ter vgradnjo ali zamenjavo sistema 
ogrevanja.

Subvencijo po tem členu lahko dobijo fizične osebe, ki 
poleg pogojev iz naslednjega člena izpolnjujejo še dodatne 
pogoje, ki jih določa vsakokratni javni razpis.«

7. člen
Za 23.a členom se doda nov 23.b člen, ki se glasi:

»23.b člen
(Upravičenci)

Upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki so drža-
vljani Republike Slovenije, s stalnim bivališčem na območju 
Mestne občine Nova Gorica in ki na območju Mestne občine 
Nova Gorica rešujejo stanovanjski problem, če izpolnjujejo 
enega od naslednjih splošnih pogojev:
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– da si z gradnjo ali nakupom ali prenovo stanovanja, 
stanovanjske hiše prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje,

– da prenavljajo starejše stanovanje ali stanovanjsko hišo. 
Starostna meja stanovanja ali hiše je določena z vsakokratnim 
razpisom,

– da jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih 
ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno.

Neprimerno stanovanje je stanovanje, ki po normativih ne 
ustreza določbam 10. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1). 
Smiselno enako se obravnava primernost stanovanjske hiše.«

8. člen
Za 23.b členom se doda nov 23.c člen, ki se glasi:

»23.c člen
(Merila)

Merila za ocenjevanje vlog upravičencev iz prejšnjega 
člena splošnih pogojev zajemajo:

– status mlade družine;
– stanovanjske razmere prosilca in njegove družine;
– materialno in premoženjsko stanje prosilca in njegove 

družine;
– socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove dru-

žine.«

9. člen
Za 23.c členom se doda nov 23.d člen, ki se glasi:

»23.d člen
(Višina in pogoji subvencije)

Obseg razpoložljivih oziroma razpisanih sredstev, do-
datne pogoje za subvencioniranje ter obseg sredstev, ki jih 
lahko prejme posamezen upravičenec, potrdi Nadzorni svet 
SS MONG.«

10. člen
Za 23.d členom se doda nov 23.e člen, ki se glasi:

»23.e člen
(Postopek za izbor upravičencev)

Dodelitev subvencij iz 23.a člena se opravi na podla-
gi javnega razpisa, ki se začne na podlagi sklepa direktorja 
SSMONG.

Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3-članska komisija, ki jo 
s sklepom imenuje direktor SSMONG. Naloga komisije je, da 
pregleda prispele vloge, ugotovi popolnost vlog, izpolnjevanje 
razpisnih pogojev, ugotavlja neprimernost stanovanjskih pro-
storov in opravlja oglede na terenu v primeru, če oceni, da je 
ogled na terenu potreben.

Na podlagi pregleda in ocene prejetih vlog komisija pripra-
vi predlog prednostnih vrstnih redov upravičencev po sklopih in 
predlog vlog, ki se zavrnejo in zavržejo.

Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka izda 
SSMONG sklepe o uvrstitvi na prednostne vrstne rede in o 
dodelitvi subvencije oziroma sklepe o zavrženju ali zavrnitvi 
vlog. Zoper sklep je možna pritožba na župana Mestne občine 
Nova Gorica.

Podrobnejši postopki za izbor upravičencev se določijo v 
vsakokratnem javnem razpisu.«

11. člen
Za 23.e členom se doda nov 23.f člen, ki se glasi:

»23.f člen
(Druge finančne spodbude)

Del sredstev sklada, ki so potrjena v finančnem načrtu 
za tekoče leto, se lahko namenja za druge finančne spodbude 
na področju reševanja stanovanjske problematike. Višino teh 
sredstev, postopek dodelitve, pogoje vračanja teh sredstev, 
upravičence in druge pogoje za sodelovanje se določi z vsako-

kratnim javnim razpisom. Na besedilo posameznega javnega 
razpisa da soglasje Nadzorni svet SS MONG. Javni razpis se 
objavi na spletnih straneh sklada.«

12. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:

»24.a člen
(Rentni odkup)

SS MONG kupuje stanovanja z ustanovitvijo dosmrtne 
služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente 
na območju Mestne občine Nova Gorica. Ponudniki morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– državljanstvo RS ali rezident Republike Slovenije,
– lastništvo bremen prostega stanovanja v večstanovanj-

ski stavbi na območju Mestne občine Nova Gorica,
– starost 65 let ali več,
– da njihovi dohodki ne presegajo cenzusa za dodelitev 

neprofitnih stanovanj v najem.
V posameznem javnem povabilu, kjer se določijo pogoji 

in merila ter postopek, se lahko določijo tudi dodatni pogoji in 
opredelijo prednostne kategorije ponudnikov. Z upravičencem 
se sklene pogodbo o rentnem odkupu.«

13. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Višino najemnine za neprofitna najemna stanovanja do-

loči direktor skladno z veljavno zakonodajo stanovanjskega 
področja.

Najemnina za oskrbovana stanovanja (namenska na-
jemna stanovanja) se v skladu z določbami Stanovanjskega 
zakona (SZ-1) oblikuje prosto. Višino najemnine za oskrbova-
na (namenska najemna) stanovanja določi Nadzorni svet SS 
MONG s sklepom, skladno z veljavno zakonodajo.

Najemnina za oddajo službenih, tržnih stanovanj in sta-
novanj za posebne namene se določi na podlagi sklepa Nad-
zornega sveta SS MONG, skladno z veljavno zakonodajo.«

14. člen
K tem spremembam in dopolnitvam splošnih pogojev 

poslovanja je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podal 
soglasje na seji dne 20. 5. 2021.

Spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-0004/2014-16
Nova Gorica, dne 3. maja 2021

Nadzorni svet
Stanovanjskega sklada

Mestne občine Nova Gorica javni sklad
predsednica
Lojk Erika

PIVKA

1765. Odlok o dopolnitvi Odloka o pokopališkem 
redu v Občini Pivka

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih gospodarskih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN, 57/11), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopa-
liški dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, 
št. 11/96, 28/05, 54/06, 1/10, 96/11, 18/17), 7. in 16. člena 
Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 
110/05, 52/07, 54/10 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 
16. seji dne 13. 5. 2021 sprejel
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O D L O K
o dopolnitvi Odloka o pokopališkem redu  

v Občini Pivka

1. člen
V 23. člen Odloka o pokopališkem redu v Občini Pivka 

(Uradni list RS, št. 33/17) se za besedilom doda nov odstavek:
»V primeru, da najemnik groba ni znan, upravljavec po-

kopališča javno objavi namero o opustitvi groba in odstranitvi 
nagrobne opreme. Javna objava se izvede na oglasni deski 
in spletni strani občine in z obvestilom na grobu samem. Po 
60 dneh od dneva objave obvestila se smatra, da grob nima 
lastnika in koncesionar na lastne stroške odstrani opremo z 
groba.«

3. člen
V 24. člen Odloka o pokopališkem redu v Občini Pivka 

(Uradni list RS, št. 33/17) se za besedilom doda nov odsta-
vek:

»V primeru, da najemnik groba ni znan, se po odstranitvi 
opreme z groba šteje grob kot opuščen do konca mirovalne 
dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu 
najemniku. V času od odstranitve opreme groba do poteka 
mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu 
najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba 
koncesionar. Sredstva za vzdrževanje opuščenega groba za-
gotavlja koncesionar.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-21/2021
Pivka, dne 13. maja 2021

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj

1766. Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi cen koncesioniranih storitev 
pogrebne in pokopališke dejavnosti 
v Občini Pivka

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list 
RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) in 
17. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske 
javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne 
dejavnosti v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 33/17) je Občinski 
svet Občine Pivka na 16. seji dne 13. 5. 2021 sprejel

S K L E P
o spremembi in dopolnitvah Sklepa o določitvi 

cen koncesioniranih storitev pogrebne  
in pokopališke dejavnosti v Občini Pivka

1. člen
1. člen Sklepa o določitvi cen koncesioniranih storitev 

pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Pivka (Uradni list 
RS, št. 34/17, 38/19) se spremeni tako, da se glasi:

»Storitev 24-urne dežurne službe pogrebne dejavnosti v 
Občini Pivka znaša 167,77 € brez DDV.«

2. člen
2. člen Sklepa o določitvi cen koncesioniranih storitev 

pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Pivka (Uradni list 
RS, št. 34/17, 38/19) se za tabelo dopolni z:

»Grobnina za prostor za raztros pepela se plača v enkra-
tnem znesku ob pokopu z raztrosom v višini 20 € brez DDV.«

3. člen
Pri 4. členu Sklepa o določitvi cen koncesioniranih storitev 

pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Pivka (Uradni list 
RS, št. 34/17, 38/19) se v tabelo na konec doda vrstici:
»

Sprejem prijave pokopa, skupaj s:
prvo ureditvijo groba za raztros (izdelava 
in montaža napisne ploščice, položitev 
in pospravljanje cvetja)

50,00

Sprejem prijave pokopa, skupaj s:
prvo ureditvijo groba za raztros (položitev 
in pospravljanje cvetja)

20,00

«

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-21/2021
Pivka, dne 13. maja 2021

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj

VRHNIKA

1767. Obvezna razlaga Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vrhnika

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš ča-
sopis, št. 430/15) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15, 491/21) je Občinski 
svet Občine Vrhnika na 15. redni seji dne 13. 5. 2021 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Vrhnika

1. člen
Določila Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine 

Vrhnika (v nadaljevanju: Odlok), ki se nanašajo na objekt tipa 
AP-dvojček, se razlaga na sledeči način: »Gradnja objektov 
tipa AP-dvojček je dopustna, če to določajo posebni prostorski 
izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora 
v Prilogi 2 Odloka. Objekt tipa AP-dvojček je objekt, ki ga sesta-
vljata dve enaki polovici; vsaka polovica je ena stanovanjska 
enota.«.

2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o Občinskem 

prostorskem načrtu Občine Vrhnika.

3. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3500-3/2021(5-08)
Vrhnika, dne 17. maja 2021

Župan
Občine Vrhnika
Daniel Cukjati
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VSEBINA

MINISTRSTVA
1761. Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje 

in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu 
zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prene-
hanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in 
potrdila o pravicah obmejnega delavca 4819

1762. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ukrepih 
za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega 
dela v glasbenih šolah v šolskem letu 2020/2021 4995

OBČINE
DOBRNA

1763. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za 
leto 2021 4996

NOVA GORICA
1764. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslo-

vanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 
Gorica, javnega sklada 4997

PIVKA
1765. Odlok o dopolnitvi Odloka o pokopališkem redu v 

Občini Pivka 4998
1766. Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o do-

ločitvi cen koncesioniranih storitev pogrebne in 
pokopališke dejavnosti v Občini Pivka 4999

VRHNIKA
1767. Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostor-

skem načrtu Občine Vrhnika 4999
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