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Priloga

         OBR ZRSZ-TUJ-1 
 
 
 
 

 
 
 
Na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT-1 (Uradni list RS, št. 26/11), 
vlagam 
 

VLOGO ZA IZDAJO OSEBNEGA DELOVNEGA DOVOLJENJA 
Podatki o vlagatelju 

1 Priimek (in priimek ob rojstvu)  
2 Ime  
3 Spol (obkroži) M Ž 4 Dan, mesec in leto rojstva    ⏐_ _⏐_ _⏐_ _ _ _⏐  
5 Enotna matična številka tujca ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐  
6 Davčna številka tujca ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐  
7 Kraj in država rojstva        

8 
Naslov prebivališča v 
RS (ulica in hišna 
številka, poštna številka) 

 

9 Naslov prebivališča v 
tujini  

10 Stopnja strokovne izobrazbe    ⏐_ _ _ _ _⏐ 11 Poklic  

12 (obkrožite) 
A. prva vloga   
B. podaljšanje 
C. ponovna vloga   

13 Telefonska številka   
14  Datum plačila upravne takse  

 
Seznanjen sem s tem, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06  –  UPB2, 126/07, 65/08, 8/10) uradna oseba Zavoda RS za 
zaposlovanje, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva podatke, potrebne za 
ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje, in tega ne prepovedujem. 
 
 
Podpis vlagatelja: ______________________________ 

 
Datum:________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA ZAPOSLOVANJE 
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Obvezno označite vrsto osebnega delovnega dovoljenja (označite v □): 
 
Podatki in dokazila k vlogi za izdajo osebnega delovnega dovoljenja: 
1) fotokopija potnega lista  –  pri vseh vrstah delovnih dovoljenj, razen za prosilca za mednarodno zaščito, 

osebo z začasno zaščito in osebo s subsidiarno zaščito.  Če žrtev trgovine z ljudmi in žrtev nezakonitega 
zaposlovanja nimata potnega lista, lahko priložita drugo dokazilo, s katerim se izkazuje identiteta tujca 
(STRANKA); 

2) podatek o plačilu upravne takse za vlogo in delovno dovoljenje  –  pri vseh vrstah dovoljenj; 
razen za tujca z začasno ali subsidiarno zaščito, prosilca za mednarodno zaščito ali če mednarodna pogodba 
tako določa (ZAVOD). 

  
 
Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta 

□ Za samozaposlitev tujca         
 
Podatka, ki ju pridobi zavod po uradni dolžnosti: 
3) podatek o zakonitem prebivanju v Republiki Sloveniji ob vložitvi vloge; 
4) podatek o zakonitem prebivanju v Republiki Sloveniji v zadnjem letu pred vložitvijo vloge. 
 
Dokazili, ki ju priloži tujec: 
5) dokazilo o depozitu lastnih finančnih sredstev v višini 10.000 evrov v obliki potrdila banke s sedežem ali 

drugo obliko poslovanja v Republiki Sloveniji;  
6) dokazilo o lastništvu poslovnega prostora v obliki izpisa iz zemljiške knjige, ali dokazilo o najemu 

poslovnega prostora v obliki najemne pogodbe. 
 

□ Za samozaposlitev dnevnega delovnega migranta        
 

Podatek, ki ga pridobi zavod po uradni dolžnosti: 
7) podatek o dovoljenju za začasno prebivanje dnevnega delovnega migranta v zadnjem letu pred vložitvijo 

vloge.   
 
Dokazili, ki ju priloži tujec: 

 dokazili iz 5. in 6. točke za samozaposlitev tujca.  
 

□ Za samozaposlitev tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU  
 

Podatek, ki ga pridobi zavod po uradni dolžnosti: 
8) podatek o veljavnem dovoljenju za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji rezidenta za daljši čas iz druge 

države članice EU. 
 
Dokazili, ki ju priloži tujec: 

dokazili iz 5. in 6. točke za samozaposlitev tujca. 
 

□ Za samozaposlitev tujca: podaljšanje za eno leto  
 
Podatka, ki ju pridobi zavod po uradni dolžnosti: 
9) podatek iz poslovnega registra o vpisu tujca kot ustanovitelja ali soustanovitelja osebne gospodarske družbe 

ali kot samostojnega podjetnika posameznika; 
10) podatek, da je tujec predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in ima na dan 

vpogleda v podatke davčnega organa poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela. 
 

□ Za samozaposlitev tujca, ki opravlja samostojno poklicno dejavnost   
 
Podatek, ki ga pridobi zavod po uradni dolžnosti: 
11) podatek o vpisu tujca v poslovni register za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti.  
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 45 / 10. 6. 2011 / Stran 5971 

 
Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let 

□ Za družinskega člana tujca s stalnim prebivanjem ali begunca  
 
Podatka, ki ju pridobi zavod po uradni dolžnosti: 
12) podatek o veljavnem dovoljenju za začasno prebivanje, zaradi združitve družine; 
13) podatek o priznanem statusu begunca tujcu, čigar družinski član je tujec, ki je vlagatelj, ali podatek o 

dovoljenju za stalno prebivanje tujca, čigar družinski član je tujec, ki je vlagatelj. 
 
Dokazilo, ki ga priloži tujec: 
14) dokazilo, da je tujec, ki je vlagatelj, družinski član tujca z zahtevanim statusom.  
 

□ Za samozaposlenega tujca        
 
Podatki, ki jih pridobi zavod po uradni dolžnosti: 
15) podatek iz poslovnega registra o vpisu tujca kot ustanovitelja ali soustanovitelja osebne gospodarske družbe 

ali kot samostojnega podjetnika posameznika oziroma vpisu tujca za opravljanje samostojne poklicne 
dejavnosti;  

16) podatek, da je bil tujec ob vložitvi vloge zadnjih 22 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot 
samozaposlena oseba v Republiki Sloveniji; 

17) podatek, da je tujec predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in ima na dan 
vpogleda v podatke davčnega organa poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela. 

 

□ Za tujca z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v Republiki 
Sloveniji        

 
Podatek, ki ga pridobi zavod po uradni dolžnosti: 
18) podatek, da je bil tujec v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot 

zaposlena oseba v Republiki Sloveniji.  
 
Dokazilo, ki ga priloži tujec: 
19) dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi ali pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji v Republiki Sloveniji 

(dokazilo v skladu s 6. členom pravilnika). 
 

□ Za dnevnega delovnega migranta        
 
Podatka, ki ju pridobi zavod po uradni dolžnosti:  
20) podatek, da je tujec dnevni delovni migrant; 
21) podatek, da je bil tujec v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot 

zaposlena oseba v Republiki Sloveniji. 
 

□ Za tujca, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in pridobil najmanj visokošolsko 
izobrazbo        

 
Dokazili, ki ju priloži tujec: 
22) dokazilo, da je tujec v roku dveh let pred vložitvijo vloge končal zadnji letnik šolanja in pridobil najmanj 

visokošolsko izobrazbo v Republiki Sloveniji (dokazilo v skladu s 6. členom pravilnika); 
23) predlog pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno, da se bo tujec zaposlil najkasneje v roku šestih mesecev, 

ali pisno izjavo tujca, da se bo samozaposlil in prijavil v socialno zavarovanje najkasneje v roku šestih 
mesecev od izdaje osebnega delovnega dovoljenja. 
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□ Za tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela    
 
Dokazili, ki ju priloži tujec: 
24) dokazilo, da je tujec v roku enega leta pred vložitvijo vloge zaključil program raziskovalnega dela v 

Republiki Sloveniji (potrdilo raziskovalne organizacije o zaključku raziskovalnega dela); 
25) predlog pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno, da se bo tujec zaposlil najkasneje v roku šestih mesecev, 

ali pisno izjavo tujca, da se bo samozaposlil in prijavil v socialno zavarovanje najkasneje v roku šestih 
mesecev od izdaje osebnega delovnega dovoljenja. 

 

□ Za družinskega člana tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela  
 
Podatka, ki ju pridobi zavod po uradni dolžnosti:  
26) podatek o veljavnem dovoljenju za začasno prebivanje, zaradi združitve družine; 
27) podatek o veljavnem osebnem delovnem dovoljenju tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program 

raziskovalnega dela in je družinski član vlagatelja. 
 
Dokazilo, ki ga priloži tujec: 
28) dokazilo, da je vlagatelj družinski član tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega 

dela. 
 

□ Za družinskega člana tujca s statusom raziskovalca    
 
 Podatek, ki ga pridobi zavod po uradni dolžnosti: 
29) podatek o veljavnem dovoljenju za začasno prebivanje, zaradi združitve družine. 
 
Dokazili, ki ju priloži tujec: 
30) dokazilo, da je vlagatelj družinski član tujca s statusom raziskovalca; 
31) dokazilo, da ima vlagateljev družinski član status raziskovalca (potrdilo raziskovalne organizacije). 
 

□ Podaljšanje osebnega delovnega dovoljenja z veljavnostjo treh let 
 
Podatka, ki ju pridobi zavod po uradni dolžnosti:  
32) podatek o veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja, ki se podaljšuje; 
33) podatek, da je bil tujec zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge prijavljen v socialno zavarovanje kot 

zaposlena ali samozaposlena oseba v Republiki Sloveniji. 

Osebno delovno dovoljenje za posebne kategorije tujcev in osebno delovno dovoljenje na podlagi 
mednarodne pogodbe 

□ Za prosilca za mednarodno zaščito  
   

Podatka, ki ju pridobi zavod po uradni dolžnosti:  
34) podatek MNZ, da je tujec prosilec za mednarodno zaščito, da je od vložitve prošnje za mednarodno zaščito 

minilo najmanj devet mesecev in da odločitev pristojnega organa v tem času še ni bila vročena prosilcu, pri 
čemer zamude ni mogoče pripisati prosilcu za mednarodno zaščito; 

35) podatek MNZ, da je ugotovljena tujčeva identiteta. 
 

□ Za tujca s statusom osebe z začasno zaščito  
    

Dokazilo, ki ga priloži tujec: 
36) fotokopijo izkaznice osebe z začasno zaščito. 
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□ Za žrtev trgovine z ljudmi in žrtev nezakonitega zaposlovanja  
   

Podatek, ki ga pridobi zavod po uradni dolžnosti: 
37) podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje žrtve trgovine z ljudmi ali žrtve nezakonitega zaposlovanja. 
 

□ Za osebo s subsidiarno zaščito 
  

Dokazilo, ki ga priloži tujec: 
38) fotokopijo dovoljenja za prebivanje, iz katerega izhaja, da je tujec oseba s priznano subsidiarno zaščito. 
 

□ Na podlagi mednarodne pogodbe za čas, ki ga določa mednarodna pogodba  
39) drugi v skladu z mednarodno pogodbo določeni podatki in dokazila. 
 
 
 
Dokazovanje ustreznosti izobrazbe oziroma poklicnih kvalifikacij 
 
V postopku pridobivanja osebnega delovnega dovoljenja državljan tretje države dokazuje: 
− v tujini pridobljeno izobrazbo: s fotokopijo overjene listine o izobraževanju in njenim prevodom v slovenski 

jezik; izvirnik listine o izobraževanju, katerega fotokopija se priloži, mora biti predhodno overjen na podlagi 
Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (Uradni list FLRJ, št. 10/62) z žigom Apostille 
ali v primeru, ko tuja država ni podpisnica te konvencije, na podlagi Zakona o overovitvi listin v 
mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01); 

− v Republiki Sloveniji pridobljeno izobrazbo: s fotokopijo javne listine o izobraževanju;  
− v Republiki Sloveniji pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo: s fotokopijo javne listine o pridobljeni 

nacionalni poklicni kvalifikaciji. 
 
          

    
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




