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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 obkroži) 

 
ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE IN DELO 

(37. 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: 91. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
     Nekdanji imetnik modre karte                                  DA / NE 
     (ustrezno obkroži) 

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):  

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: 

                                                 
1 Polje 9 se izpolni v primeru, če ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje, oziroma če je tujec  
  nekdanji imetnik modre karte EU. 
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.  
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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 PD vloži delodajalec, pri 
katerem se bo tujec zaposlil (številka PD 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 katero se sklepa delovno razmerje:  

27. Opis del in nalog delovnega mesta:  

28. Kraj opravljanja dela: (ustrezno obkroži)  
      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 
                                                

 
 
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:  
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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. 
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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 vloge 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 vložitvijo prošnje ali za čas 

poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih 
zapadlih davčnih obveznosti; 

 da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.  
 
 
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 obkroži) je treba priložiti:  
 
B1  Tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v Republiki  
       Sloveniji, ki je bil v zadnjih 24 mesecih pred vložitvijo vloge najmanj 24 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 petim, šestim ali sedmim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.  
 
 B2  Tujec, ki je bil v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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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 dokazilo, da je v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo vloge pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo v 
Republiki Sloveniji, v skladu s šestim 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 vloge 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.  

 
 
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:   
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 vložitvijo prošnje ali za čas 

poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih 
zapadlih davčnih obveznosti; 

 da je tujec neprekinjeno prijavljen v obvezna socialna zavarovanja od dneva nastopa dela. 
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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:   
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno 

zdravstveno zavarovan; 
 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;  
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;  
 podpisano pogodbo o zaposlitvi za namen usposabljanja ali izpopolnjevanja ali pogodbo civilnega prava za 

usposabljanje ali izpopolnjevanje tujca;  
 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.   
 
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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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;  
 da je delodajalec ali naročnik usposabljanja ali izpolnjevanja za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 

šest mesecev pred vložitvijo prošnje ali za čas poslovanja, če je ta krajši, predlagal obračune davčnega 
odtegljaja, in da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.  

 
 
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:  
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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; 
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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; 
 v primeru, da je naročnik pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti – podatek o registraciji 

ali vpisu v ustrezen register.  
 
 
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:  
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 vložitvijo prošnje ali za čas 

poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje 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.  
 
 
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:  
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno 

zdravstveno zavarovan; 
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 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 - športni trener, poklicni športnik ali zasebni športni delavec: dokazilo o vpisu v razvid poklicnih 
športnikov ali v razvid zasebnih športnih delavcev ali sklenjeno pogodba o delu s klubom ali športno organizacijo 
s sedežem v Republiki Sloveniji.  
 
G2 - 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. 
 
G3 - poročevalec za tuje medije ali tuj dopisnik: dokazilo o akreditaciji v Republiki Sloveniji oziroma o 
postopku podaljšanja akreditacije.  
 
G4 - 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. 
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Obrazec št. 2/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
............................................................ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA ODOBRITEV ZAMENJAVE DELOVNEGA MESTA –  
(ustrezno obkroži) 

 
ZAMENJAVO DELODAJALCA – ZA ZAPOSLITEV PRI 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. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke  
      (država, kraj, ulica in hišna številka): 

10. Datum izdaje enotnega dovoljenja in njegova veljavnost do:  

11. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 
 

12. Trenutni delodajalec in delovno mesto : 
 
 
13. Trenutni delodajalec in bodoče delovno mesto:  
 
 
14. Bodoči delodajalec oziroma delodajalci in delovno mesto pri bodočem delodajalcu / delodajalcih: 
 
 
 
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:  

23. Kraj opravljanja dela: (ustrezno obkroži)  
      a) na sedežu delodajalca                                                b) na terenu -lokacija  
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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 izkaznice dovoljenja za prebivanje  
oziroma odločbe/sklepa 

Datum izdaje: 

Dovoljenje velja         od:                         do: Opombe: 
 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

 
 
A - Prošnja za odobritev zamenjave delovnega mesta (prvi odstavek 19. 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.  
 
 
B- Prošnji za odobritev zamenjave delodajalca (tretji odstavek 19. člena Zakona o 
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti:  
 
 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 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 vložitvijo prošnje ali za 

čas poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih 
zapadlih davčnih obveznosti.  

 
 
C- Prošnji za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih (četrti odstavek 19. člena Zakona o 
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti:   
 
 pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca; 
 dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih 

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

čas poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih 
zapadlih davčnih obveznosti. 
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Obrazec št. 3/1 

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
............................................................ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE  
(ustrezno obkroži) 

 
ENOTNEGA DOVOLJENJA  

ZARADI OPRAVLJANJA DELA KOT SAMOZAPOSLENA OSEBA  
(37.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. Državljanstvo: 

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

8.  Zakonski stan: 91. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
     Nekdanji imetnik modre karte                                  DA / NE 
     (ustrezno obkroži) 

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):  

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:   

14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

15. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

                                                 
1 Polje 9 se izpolni v primeru, če ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje, oziroma če je tujec  
  nekdanji imetnik modre karte EU.  
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.  
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16. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

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

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 
                                                

 
 
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:   
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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. 
 
 
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 obkroži) je treba 
priložiti:  
 
B1 - Tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v Republiki  
        Sloveniji, ki je bil v zadnjih 24 mesecih pred vložitvijo vloge najmanj 24 mesecev prijavljen v socialno  
        zavarovanje kot zaposlena oseba: 
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 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 petim, šestim ali sedmim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev.  

 
B2 - Tujec, ki je bil v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 vloge pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo v 

Republiki Sloveniji, v skladu s šestim 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 vloge 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. 
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Obrazec št. 4/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
(ustrezno obkroži) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA DELA  

NA PODROČJU RAZISKAV ALI VISOKEGA ŠOLSTVA  
(38. 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): 
11. Nameravani 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): 

131. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:  
 

14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži)   

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

16. Naziv raziskovalne organizacije 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, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca 
      in veljavnost dovoljenja (do): 

                                                 
1 Polje 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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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 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 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 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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Obrazec št. 5/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkroži) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI VISOKOKVALIFICIRANE ZAPOSLITVE –  

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

 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
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. Rojstni kraj (država, kraj): 

9. Zakonski stan:  

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

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:  14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

15. Država članica EU, ki je vlagatelju izdala modro karto EU in veljavnost izdane modre karte EU (do): 
 

16. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju:  
 
18. Firma ali ime delodajalca: 
 
 
19. Sedež ali naslov delodajalca: 
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20. Matična številka delodajalca: 
 
 

21. Davčna številka delodajalca: 
 
 

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 (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 
                                                
 
 
A - Prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane 
zaposlitve - modra karta EU (20. 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, 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, 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 (odločba ali mnenje pristojnega organa v Republiki Sloveniji za priznavanje 
oziroma vrednotenje izobraževanja); 

 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 vloge 

ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke 
iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan vložitve vloge nima 
neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti. 
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B - Prošnji za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane 
zaposlitve - modra karta EU (drugi in peti odstavek 20. 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, 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, 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 prekrških, ki so 

označeni kot davčna tajnost; 
 da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge 

ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke 
iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan vložitve vloge nima 
neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti (le v prvih dveh letih zaposlitve).  
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Obrazec št. 6/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA ODOBRITEV  
ZAMENJAVE DELODAJALCA – ZAMENJAVE DELOVNEGA MESTA  

(ustrezno obkroži) 
 

IMETNIKA MODRE KARTE EU 
(39. 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. Davčna številka:  

10. Prijavljeno 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): 

12. Datum izdaje modre karte EU in njena veljavnost do: 13. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

141. Trenutni delodajalec in delovno mesto: 
 
 
15. Trenutni delodajalec in bodoče delovno mesto:  
 
 
16. Bodoči delodajalec in bodoče delovno mesto:  
 
 
17. Firma ali ime delodajalca:  
 
 
18. Sedež ali naslov delodajalca:  

19. Matična številka delodajalca:  
 
 

20. Davčna številka delodajalca: 
 

21. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine,  
      datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 
 
 
22. Datum vložitve prošnje oziroma obvestila: 23. Podpis vlagatelja:

 

                                                 
1 Polja od 14 do 18 se izpolnijo v primeru prošnje za odobritev zamenjave delodajalca.  
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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: 

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

 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 pridobil naslednje podatke:  
 da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe. 
 
 
B - Prošnji za zamenjavo delodajalca oziroma za zaposlitev pri več delodajalcih (četrti odstavek 
20. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev) je treba priložiti:  
 
 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; 

 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 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 vloge ali 

za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz 
delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan vložitve vloge nima 
neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti. 
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Obrazec št. 7/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
(ustrezno obkroži) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE  

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

 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
11. EMŠO vlagatelja: 

2. Priimek in ime vlagatelja: 
 

3. Država članica EU, ki je vlagatelju izdala modro karto EU in veljavnost modre karte (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 od 1 do 4 in v polje 25 se vpisujejo podatki o vlagatelju prošnje.  
2 V polja od 5 do 23 se vpišejo podatki o tujcu, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje.  
 
 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 62 / 28. 8. 2015 / Stran 7367 

  

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. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 

      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

18. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 
 

19. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 
 

20. 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): 
 
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: 

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 
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, 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; 
 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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Obrazec št. 8/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
_________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkroži) 

 
DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ŠTUDIJA  

(44. 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): 
11. Nameravani 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. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje                DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                             DA / NE 
      Imetnik vizuma C …………………………  ……   ……DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

15.  Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

16. Država članica EU, v kateri je izdano dovoljenje za prebivanje zaradi študija in veljavnost dovoljenja (do): 

17. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

18. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 
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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 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, 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; 
 potrdilo o sprejemu na študij, izobraževanje, specializacijo ali strokovno izpopolnjevanje oziroma druge oblike 

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

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE  
(ustrezno obkroži) 

 
ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA SEZONSKEGA DELA  

IN ZA ČEZMEJNO OPRAVLJANJE STORITEV Z NAPOTENIMI DELAVCI   
(45. 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): 
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: 143. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                             DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

15.  Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

16.  Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

                                                 
1 Polje 12 se izpolni v primeru vloge za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 13 se izpolni v primeru vloge za podaljšanje oziroma izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. 
3 Polje 14 se izpolni v primeru, če ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje, oziroma če je tujec 
nekdanji imetnik modre karte EU. 
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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: 

19.  Datum vložitve prošnje: 20.  Podpis vlagatelja:

 
IZPOLNITI V PRIMERU PROŠNJE ZA IZDAJO ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA 
SEZONSKEGA DELA 
21. Firma ali ime delodajalca oziroma naročnika storitve:  

22. Sedež ali naslov delodajalca oziroma naročnika storitve::  

23. Matična številka delodajalca oziroma naročnika storitve::  24. Davčna številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 

25. Vrsta storitve oziroma dela:  

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

27. Trajanje opravljanja storitve oziroma dela: 
      od___________________ do_________________ 

 
IZPOLNITI V PRIMERU PROŠNJE ZA IZDAJO ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA 
ČEZMEJNIH STORITEV Z NAPOTENIMI DELAVCI, GIBANJA OSEB ZNOTRAJ KAPITALSKO POVEZANIH 
GOSPODARSKIH DRUŽB ALI USPOSABLJANJA NAPOTENIH DELAVCEV  
28. Firma ali ime delodajalca oziroma naročnika storitve:  

29. Sedež ali naslov delodajalca oziroma naročnika storitve::  

30. Matična številka delodajalca oziroma naročnika storitve::  31. Davčna številka delodajalca oziroma naročnika storitve: 

32. Podatki o tujem delodajalcu, ki napotuje delavce (firma ali ime delodajalca, sedež ali naslov delodajalca):  
 
 
 
33. Podatki o vrsti storitve (ustrezno obkroži): 
      a) čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci 
      b) gibanje oseb znotraj kapitalsko povezanih gospodarskih družb 
      c) usposabljanje napotenih delavcev   
34. Kraj opravljanja storitve oziroma usposabljanja  ustrezno obkroži):  
      a) na sedežu naročnika                                              b) na terenu – lokacija: 

35. Trajanje opravljanja storitve oziroma usposabljanja: 
      od___________________ do_________________ 

 
 
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 
                                                



Stran 7372 / Št. 62 / 28. 8. 2015 Uradni list Republike Slovenije

  

A – 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, 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; 
 da je delodajalec ali naročnik dela za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred 

mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega 
odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan 
vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti; 

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

 
B – Prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja za čezmejno opravljanje storitev z 
napotenimi delavci na podlagi soglasja zavoda za napotene delavce, ki čezmejno izvajajo 
storitve (22. 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 socialnem zavarovanju iz države, iz katere je napoten; 
 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 (ali v kapitalsko 

povezani gospodarski družbi s sedežem v tretji državi), ki napotuje delavce v Republiko Slovenijo; 
 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. 
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C – Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za opravljanje storitev z napotenimi 
delavci na podlagi soglasja zavoda za napotene delavce, ki se gibljejo znotraj kapitalsko 
povezanih gospodarskih družb (23. 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 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; 
 akt o imenovanju oziroma o napotitvi delavca na začasno delo, iz katerega je razvidno katere naloge bo 

napoteni delavec opravljal  
 dokazilo, da so napoteni delavci najmanj devet mesecev oziroma šest mesecev zaposleni pri tujem 

delodajalcu (ali v kapitalsko povezani gospodarski družbi s sedežem v tretji državi), ki napotuje delavce v 
Republiko Slovenijo; 

 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. 
 
 
D – Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za opravljanje storitev z napotenimi 
delavci 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) 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; 
 dokazilo, da so napoteni delavci najmanj devet mesecev zaposleni pri tujem delodajalcu (ali v kapitalsko 

povezani gospodarski družbi s sedežem v tretji državi), ki napotuje delavce v Republiko Slovenijo; 
 dokazilo o registraciji tujega delodajalca; 
 akt o imenovanju oziroma o napotitvi delavca na začasno delo, iz katerega je razvidno katere naloge bo 

napoteni delavec opravljal; 
 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. 
 
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.  
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Obrazec št. 10/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
_____________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE  
(ustrezno obkroži) 

 
ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA DNEVNEGA DELOVNEGA MIGRANTA  

(46. 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: 91. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
     Nekdanji imetnik modre karte                                  DA / NE 
     (ustrezno obkroži) 

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): 
12. 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:  

                                                 
1 Polje 9 se izpolni v primeru, če ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje, oziroma če je tujec  
  nekdanji imetnik modre karte EU. 
2 Polje 11 se izpolni v primeru prošnje za izdajo prvega enotnega dovoljenja, polje 12 pa v primeru prošnje za podaljšanje 
  enotnega dovoljenja. 
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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 PD vloži delodajalec, pri 
katerem se bo tujec zaposlil (številka PD 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 katero se sklepa delovno razmerje:  

27. Opis del in nalog delovnega mesta:  

28. Kraj opravljanja dela: (ustrezno obkroži)  
      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 
                                                
 
 
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:  
 
 fotografijo tujca  ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 vlogi priložiti izjavo delodajalca in dokazilo 
o tem, da je pred vložitvijo vloge za izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve tujca investiral najmanj 50.000 
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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 vložitvijo prošnje ali za čas 

poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih 
zapadlih davčnih obveznosti; 

 da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.  
 
 
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 obkroži) je treba priložiti:  
 
B1  Tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v Republiki  
       Sloveniji, ki je bil v zadnjih 24 mesecih pred vložitvijo vloge najmanj 24 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 petim, šestim ali sedmim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev. 

 
B2  Tujec, ki je bil v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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; 



Uradni list Republike Slovenije Št. 62 / 28. 8. 2015 / Stran 7377 

  

 dokazilo, da je tujec v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo vloge pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo v 
Republiki Sloveniji, v skladu s šestim 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 vloge 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.  

 
 
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:   
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 vložitvijo prošnje ali za čas 

poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih 
zapadlih davčnih obveznosti; 

 da je tujec neprekinjeno prijavljen v obvezna socialna zavarovanja od dneva nastopa dela. 
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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:   
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista oseb; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno 

zdravstveno zavarovan; 
 dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje;  
 potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;  
 podpisano pogodbo o zaposlitvi za namen usposabljanja ali izpopolnjevanja ali pogodbo civilnega prava za 

usposabljanje ali izpopolnjevanje tujca,  
 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.   
 
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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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;  
 da je delodajalec ali naročnik usposabljanja ali izpolnjevanja za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 

šest mesecev pred vložitvijo prošnje ali za čas poslovanja, če je ta krajši, predlagal obračune davčnega 
odtegljaja, in da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.  

 
 
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:  
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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; 
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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; 
 v primeru, da je naročnik pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti – podatek o registraciji 

ali vpisu v ustrezen register.  
 
 
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:  
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 vložitvijo prošnje ali za čas 

poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje 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.  
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Obrazec št. 11/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
_________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE  
(ustrezno obkroži) 

 
DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ZDRUŽITVE DRUŽINE  

(47. člen Zakona o tujcih) 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
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): 
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 
      (rubrika se ne izpolni v primeru vloge za izdajo prvega  
      dovoljenja za začasno prebivanje): 

16. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

                                                 
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.  
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17. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 
 

18. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 
 

19. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

20. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

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

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 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, 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 Republike Slovenije. 
  
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. 
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Obrazec št. 12/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE  
ZA DRUŽINSKEGA ČLANA BEGUNCA  

(47.a člen Zakona o tujcih) 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
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 prebivanje               DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

                                                 
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.  
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17. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 
 

18. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 
 

19. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

20. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

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

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 ter podatke o tem, kje v času vložitve prošnje bivajo, če begunec ne 
poseduje listinskih dokazov za izkazovanje družinskih vezi;  

 pisno soglasje, s katerim vlagatelj prošnje dovoljuje, da pristojni organ za preverjanje družinskih vezi, podatke 
o družinskih članih posreduje mednarodnim organizacijam, ki delujejo na področju migracij, če begunec ne 
poseduje listinskih dokazov za izkazovanje družinskih vezi.   

  
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,  
 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. 
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Obrazec št. 13/1 
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) 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
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 prebivanje               DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

                                                 
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. 
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17. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 
 

18. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 
 

19. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

20. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 

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

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 ter podatke o tem, kje v času vložitve prošnje bivajo, če oseba s subsidiarno 
zaščito ne poseduje listinskih dokazov za izkazovanje družinskih vezi;  

 pisno soglasje, s katerim vlagatelj prošnje dovoljuje, da pristojni organ za preverjanje družinskih vezi, 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. 

 
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,  
 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. 
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Obrazec št. 14/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
_________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE  
(ustrezno obkroži) 

 
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) 

 
 

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): 
11. Nameravani 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): 

131. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:  
 
 

14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

16. Država članica EU, v kateri ima tujec status rezidenta za daljši čas in veljavnost dovoljenja (do): 
 
 

                                                 
1 Polje 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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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 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, 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 na študij, izobraževanje, specializacijo ali strokovno izpopolnjevanje oziroma 
druge oblike izobraževanja.  
 
V PRIMERU PROŠNJE ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI 
DRUGIH UTEMELJENIH RAZLOGOV - 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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Obrazec št. 15/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
............................................................ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE  
(ustrezno obkroži) 

 
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) 

 
 

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: 91. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
     Nekdanji imetnik modre karte                                  DA / NE 
     (ustrezno obkroži) 

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):  

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: 

                                                 
1 Polje 9 se izpolni v primeru, če ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje, oziroma če je tujec  
  nekdanji imetnik modre karte EU. 
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.  
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17. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 18. Davčna številka:  

19. Firma ali ime delodajalca:  

20. Sedež ali naslov delodajalca:  

21. Podatek o prijavi potrebe po delavcu , ki jo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na obrazcu PD vloži delodajalec, pri 
katerem se bo tujec zaposlil (številka PD obrazca): 

22. Matična številka delodajalca:  23. Davčna številka delodajalca:  

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 obkroži)  
      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 
                                                

 
 
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:  
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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.  
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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 vloge 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 vložitvijo prošnje ali za čas 

poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih 
zapadlih davčnih obveznosti; 

 da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.  
 
 
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 obkroži) je treba priložiti:  
 
B1  Tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v Republiki  
       Sloveniji, ki je bil v zadnjih 24 mesecih pred vložitvijo vloge najmanj 24 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 petim, šestim ali sedmim 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 vloge 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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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 dokazilo, da je tujec v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo vloge pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo v 
Republiki Sloveniji, v skladu s šestim 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 vloge 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.  

 
 
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:   
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 vložitvijo prošnje ali za čas 

poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih 
zapadlih davčnih obveznosti; 

 da je tujec neprekinjeno prijavljen v obvezna socialna zavarovanja od dneva nastopa dela. 
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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:   
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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; 
 podpisano pogodbo o zaposlitvi za namen usposabljanja ali izpopolnjevanja ali pogodbo civilnega prava za 

usposabljanje ali izpopolnjevanje tujca,  
 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.   
 
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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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;  
 da je delodajalec ali naročnik usposabljanja ali izpolnjevanja za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 

šest mesecev pred vložitvijo prošnje ali za čas poslovanja, če je ta krajši, predlagal obračune davčnega 
odtegljaja, in da na dan vložitve prošnje nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.  

 
 
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:  
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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; 
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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; 
 v primeru, da je naročnik pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti – podatek o registraciji 

ali vpisu v ustrezen register.  
 
 
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:  
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 vložitvijo prošnje ali za čas 

poslovanja, predlagal obračune davčnega odtegljaja ter da na dan vložitve prošnje 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.  
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Obrazec št. 16/1 

REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
............................................................ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE  
(ustrezno obkroži) 

 
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)  
 
 

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: 91. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
     Nekdanji imetnik modre karte                                  DA / NE 
     (ustrezno obkroži) 

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):  

13. Datum vstopa na območje Republike Slovenije:   

14. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

                                                 
1 Polje 9 se izpolni v primeru, če ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje, oziroma če je tujec  
  nekdanji imetnik modre karte EU.  
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.  
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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: 

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 
                                                

 
 
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:   
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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;  
 podatek o tem, da tujec, ki se želi samozaposliti, v Republiki Sloveniji zakonito prebiva najmanj eno leto. 
 
 
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 obkroži), 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 vloge najmanj 24 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 petim, šestim ali sedmim odstavkom 12. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev.  

 
B2 - Tujec , ki je bil v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 vloge pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo v 

Republiki Sloveniji, v skladu s šestim 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 obveznem zdravstvenem zavarovanju, 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 vloge 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; 
 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.  
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Obrazec št. 17/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
_____________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE  
(ustrezno obkroži) 

 
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)  
 
 

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): 
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: 143. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                             DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

                                                 
1 Polje 12 se izpolni v primeru vloge za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. 
2 Polje 13 se izpolni v primeru vloge za podaljšanje oziroma izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. 
3 Polje 14 se izpolni v primeru, če ima tujec v Republiki Sloveniji izdan vizum za dolgoročno prebivanje, oziroma če je tujec 
  nekdanji imetnik modre karte EU. 
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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: 

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 obkroži):  
      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 
                                                
 
 
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:  
 
 fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
 potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; 
 dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, 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; 
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 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; 
 da je delodajalec ali naročnik dela za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred 

mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega 
odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan 
vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti; 

 da ni izkoriščena kvota, s katero se omeji število tujcev na trgu dela.  
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Obrazec št. 18/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
__________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
(ustrezno obkroži) 

 
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) 

 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
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): 
15  Nameravani kraj prebivanja v Republiki Sloveniji 
      oziroma sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji 
     (naselje, 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. 
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16. Datum vstopa na območje Republike Slovenije 
      (rubrika se ne izpolni v primeru vloge za izdajo prvega      
      dovoljenja za začasno prebivanje, vložene na diplomatskem   
      predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini): 
 
 

17. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

18. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 
 

19. Sorodstveno oziroma drugo razmerje z vlagateljem: 
 

20. Država članica EU, v kateri ima družinski član dovoljenje za prebivanje, 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: 

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

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
(ustrezno obkroži) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA SLOVENSKEGA RODU  

(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): 
11. Nameravani 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. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

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: 
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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, 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. 
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Obrazec št. 20/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
_________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
(ustrezno obkroži) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI TRGOVINE Z LJUDMI  

(50. 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): 
11. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke  
     (kraj, ulica in hišna številka): 

12. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 13. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

14. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

15. Zakonita podlaga za prebivanje v RS v času vložitve prošnje (npr. dovolitev zadrževanja, dovoljenje za prebivanje v RS, vizum): 

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

17. Datum vložitve prošnje: 18. Podpis vlagatelja:
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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 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 ustreznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno 

zdravstveno zavarovan, če razpolaga s sredstvi za preživljanje; 
 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; 
 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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Obrazec št. 21/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
__________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
(ustrezno obkroži) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI NEZAKONITEGA ZAPOSLOVANJA  

(50. 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): 
11. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke  
     (kraj, ulica in hišna številka): 

12. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 13. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

14. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

15. Podlaga za prebivanje v RS v času vložitve prošnje (npr. dovolitev zadrževanja, dovoljenje za prebivanje v RS, vizum): 

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

17. Datum vložitve prošnje: 18. Podpis vlagatelja:
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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 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 ustreznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno 

zdravstveno zavarovan, če razpolaga s sredstvi za preživljanje; 
 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; 
 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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Obrazec št. 22/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
__________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
(ustrezno obkroži) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE TUJCU, KATEREMU JE  

V REPUBLIKI SLOVENIJI DOVOLJENO ZADRŽEVANJE  
(51. 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): 
11. Naslov, na katerega naj se vlagatelju vročajo pošiljke  
      (kraj, ulica in hišna številka): 

12. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 13. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                             DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

14. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

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

16. Datum vložitve prošnje: 17. Podpis vlagatelja:
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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 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 ustreznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno 

zdravstveno zavarovan, če razpolaga s sredstvi za preživljanje; 
 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;  
 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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Obrazec št. 23/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
__________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE DOVOLJENJA  
 (ustrezno obkroži) 

 
ZA ZAČASNO PREBIVANJE IZ DRUGIH UTEMELJENIH RAZLOGOV  

(51. 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): 
11. Nameravani 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. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 14. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

15. Razlog ali namen prebivanja v Republiki Sloveniji: 

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: 
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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, 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. 
 
 
 
 



Stran 7412 / Št. 62 / 28. 8. 2015 Uradni list Republike Slovenije

  

Obrazec št. 24/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
_____________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE  
(52. člen Zakona o tujcih) 

 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
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. Prejšnje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji  
      (naselje, ulica in hišna   številka): 

11. Sedanje začasno prebivališče v Republiki Sloveniji 
      (naselje, ulica in hišna številka): 

12. Datum vstopa na območje Republike Slovenije: 13. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 

14. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

15. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 
 

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

17. Datum vložitve prošnje:   18. Podpis vlagatelja: 
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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, 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 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. 
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Obrazec št. 25/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
__________________________________ 
(organ, pristojen za sprejem prošnje) 
 
 

PROŠNJA ZA NAKNADNO PRIDOBITEV STATUSA REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS  
(53. člen Zakona o tujcih) 

 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 
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. Imetnik vizuma za dolgoročno prebivanje               DA / NE 
      Nekdanji imetnik modre karte EU                            DA / NE 
      (ustrezno obkroži) 
12. Način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje: 

13. Podatek o zdravstvenem zavarovanju: 
 

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

15. Datum vložitve prošnje:   16. Podpis vlagatelja: 
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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, 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. 
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Obrazec št. 26/1 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
 
__________________________________ 
(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) 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 
 

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: 

14. Država članica EU, ki je priznala status mednarodne zaščite:  15. Datum priznanja mednarodne zaščite:  

16. Datum vložitve prošnje:   17. Podpis vlagatelja: 
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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, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


