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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o tujcih /ZTuj-2/ 

  

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00  – UZ80, 24/03 – UZ3a, 

47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – 

UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a 

  

    

tč. predpis določba pojasnilo 

     

1.1 Zakon o tujcih /ZTuj-2/ 

Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 popr. 
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1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o tujcih /ZTuj-2/ 

 

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1 Potrdi zakonitost bivanja tujca v Republiki Sloveniji. 9. člen* 2 

2 Evidentira garantno pismo in vnese podatke v evidenco overitev 

garantnih pisem. 

24. člen* 3 

3 Ustrezno označi prenehanje vizuma za dolgoročno bivanje. 28.a člen* 4 

4 Izda dovoljenje za bivanje. 30. člen* 5 

5 Nekdanjemu imetniku modre karte EU izda dovoljenje, ki velja kot 

dovoljenje za začasno prebivanje. 

43. člen* 6 

6 Izdaja enotno dovoljenje, modro dovoljenje in dovoljenje za začasno 

prebivanje v Republiki Sloveniji. 

54. člen* 7 

7 Izda odločbo o odpovedi prebivanja. 62. člen* 8 

8 Izda potni list za tujca. 99. člen* 10 

9 Izvaja postopke v zvezi z vključevanjem tujcev v Republiki Sloveniji. 107. člen* 11 

10 Izda potrdilo o prijavi prebivanja. 119. člen* 12 

11 Izda potrdilo o prijavi stalnega prebivanja državljanu EU. 126. člen* 13 

12 Odloči o prenehanju prijave prebivanja. 134. člen* 14 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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1.2.1 Akti pokrajinske uprave po Zakonu o tujcih /ZTuj-2/ 

 

tč. akti pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1 Dovoljenje za bivanje. 30. člen* 5 

2 Dovoljenje, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje. 43. člen* 6 

3 Enotno dovoljenje, modro dovoljenje in dovoljenje za začasno 

prebivanje v Republiki Sloveniji. 

54. člen* 7 

4 Odločba o odpovedi prebivanja. 62. člen* 8 

5 Potni list za tujca. 99. člen* 10 

6 Potrdilo o prijavi prebivanja. 119. člen* 12 

7 Potrdilo o prijavi stalnega prebivanja državljanu EU. 126. člen* 13 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

 

2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o tujcih /ZTuj-2/ 

 

Izvajanje določil Zakona o tujcih /ZTuj-2/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru 

prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 

pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o tujcih /ZTuj-2/ znaša 

… EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine 

 

1 Z Zakonom o tujcih /ZTuj-2/ se določajo pogoji in način vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v 

Republiki Sloveniji (1 člen ZTuj-2). 

 

3.1 Vstop tujcev v Republiko Slovenijo in zapustitev Republike Slovenije 

 

3.1.1 Vstop šolarjev, ki so na šolski ekskurziji 

 

2 Tujcu z veljavnim dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki je učenec ali dijak splošne 

izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji in namerava potovati kot član skupine šolarjev na 

šolsko ekskurzijo v drugo državo članico Evropske unije, ob izpolnjevanju pogojev iz prvega 

odstavka tega člena, izobraževalna ustanova izpolni obrazec iz 9. člena ZTuj-1. Na navedenem 

obrazcu upravna enota, na območju katere je sedež izobraževalne ustanove, potrdi zakonitost 

prebivanja tujca v Republiki Sloveniji (9. člen ZTuj-1). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih /ZTuj-1/ 

 

V 9. členu Zakona o tujcih /ZTuj-1/ se besedna zveza »upravna enota« nadomesti z besedno zvezo 

»pokrajinska uprava«.  

 

3.2 Vizumi 

 

3 V skladu z določili 24. člena ZTuj-1 mora garant, ki tujca vabi na zasebni ali poslovni obisk, tujcu 

napisati garantno pismo. Slednje mora evidentirati pri upravni enoti, ki podatke vnese v evidenco 

overitev garantnih pisem. 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih /ZTuj-1/ 

 

V 24. členu Zakona o tujcih /ZTuj-1/ se besedna zveza »upravna enota« nadomesti z besedno zvezo 

»pokrajinska uprava«.  

 

4 V skladu z določili 28. člena ZTuj-1 pristojni organ (policija, upravna enota in ministrstvo, pristojno 

za zunanje zadeve) ustrezno označi prenehanje vizuma za dolgoročno bivanje. 
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Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih /ZTuj-1/ 

 

V 24. členu Zakona o tujcih /ZTuj-1/ se besedna zveza »upravna enota« nadomesti z besedno zvezo 

»pokrajinska uprava«.  

 

5 Tujcu, ki v Republiki Sloveniji biva na podlagi vizuma za dolgoročno bivanje, se lahko izda 

dovoljenje za začasno prebivanje, če izpolnjuje pogoje za izdajo tega dovoljenja in če ZTuj-1 določa 

drugače. Dovoljenje za prebivanje se tujcu vroči na upravni enoti, ki je dovoljenje izdala (30. člen 

ZTuj-1). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih /ZTuj-1/ 

 

V 30. členu Zakona o tujcih /ZTuj-1/ se besedna zveza »upravna enota« nadomesti z besedno zvezo 

»pokrajinska uprava«.  

 

3.3 Prebivanje tujcev 

 

6 Imetniku modre karte EU in njegovim družinskim članom, ki so Republiko Slovenijo zapustili v 

času veljavnosti modre karte EU oziroma dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana 

imetnika modre karte EU, izdanih v Republiki Sloveniji, z namenom prebivanja v drugi državi 

članici Evropske unije zaradi visokokvalificirane zaposlitve, in v drugi državi članici Evropske unije 

modre karte EU oziroma dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika modre 

karte EU niso pridobili, ob vstopu v Republiko Slovenijo pa nimajo več veljavne modre karte EU 

oziroma dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU v 

Republiki Sloveniji, Republika Slovenija dovoli vstop v državo. Nekdanji imetnik modre karte EU 

in njegovi družinski člani se morajo v roku petih dni od dneva vstopa v državo zglasiti pri upravni 

enoti, na območju katere prebivajo, ali pri upravni enoti, ki je izdala modro karto EU iz prejšnjega 

odstavka, katere veljavnost je potekla. Upravna enota nekdanjemu imetniku modre karte EU zaradi 

iskanja nove visokokvalificirane zaposlitve in njegovim družinskim članom izda posebno potrdilo, 

ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje za čas treh mesecev od dneva izdaje potrdila (43. člen 

ZTuj-1). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih /ZTuj-1/ 

 

V 43., 50., 53. in 53.a členu Zakona o tujcih /ZTuj-1/ se besedna zveza »upravna enota« nadomesti z 

besedno zvezo »pokrajinska uprava«. 

 

7 Enotno dovoljenje, modro karto EU in dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji izdaja 

in podaljšuje upravna enota, na območju katere namerava tujec prebivati, oziroma upravna enota, na 

območju katere tujec prebiva. Enotno dovoljenje, dovoljenja za začasno prebivanje zaradi 

opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva in modro karto EU, lahko izdaja in 

podaljšuje tudi upravna enota, kjer je sedež delodajalca oziroma raziskovalne organizacije in 

visokošolskega zavoda ali kjer se opravlja dejavnost. Dovoljenja za stalno prebivanje izdaja upravna 

enota, na območju katere tujec prebiva (54. člen ZTuj-1).  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih /ZTuj-1/ 

 

V 54., 58., 59.,  členu Zakona o tujcih /ZTuj-1/ se besedna zveza »upravna enota« nadomesti z 

besedno zvezo »pokrajinska uprava«.  

 

8 V skladu z določili 62. člena Zakona o tujcih /ZTuj-1/ izda odločbo o odpovedi prebivanja izda 

upravna enota, na območju katere tujec prebiva. 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih /ZTuj-1/ 

 

V 62. členu Zakona o tujcih /ZTuj-1/ se besedna zveza »upravna enota« nadomesti z besedno zvezo 

»pokrajinska uprava«.  

 

3.4 Postopek in organi 

 

9 V skladu z določili 86. člena Zakona o tujcih /ZTuj-1/ so za ukrepe in odločitve ter postopke v zvezi 

s prebivanjem tujcev v Republiki Sloveniji na prvi stopnji pristojne upravne enote, na območju 

katerih tujec prebiva ali namerava prebivati, če ni z ZTuj-1 drugače določeno. 
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Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih /ZTuj-1/ 

 

V 86., 88. in 92. členu Zakona o tujcih /ZTuj-1/ se besedna zveza »upravne enote« nadomesti z 

besedno zvezo »pokrajinske uprave«.  

 

3.5 Potne in druge listine ter dovoljenja 

 

10 Tujcu, ki ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, se lahko izda potni list za tujca, če: • je 

oseba brez državljanstva; • nima in si ne more preskrbeti veljavne potne listine države, katere 

državljan je. Prošnjo za izdajo potnega lista za tujca vloži tujec osebno pri upravni enoti (98. člen 

ZTuj-1). Potni list za tujca, ki je v državi, izda upravna enota, na območju katere namerava tujec 

prebivati oziroma upravna enota, na območju katere tujec prebiva (99. člen ZTuj-1).  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih /ZTuj-1/ 

 

V 98., 99. in 101. členu Zakona o tujcih /ZTuj-1/ se besedna zveza »upravne enote« nadomesti z 

besedno zvezo »pokrajinske uprave«.  

 

3.6 Vključevanje tujcev 

 

11 Za postopke v zvezi z vključevanjem tujcev v Republiki Sloveniji so na prvi stopnji pristojne 

upravne enote, na območju katerih tujec prebiva (107. člen ZTuj-1). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih /ZTuj-1/ 

 

V 107. in 111. členu Zakona o tujcih /ZTuj-1/ se besedna zveza »upravne enote« nadomesti z 

besedno zvezo »pokrajinske uprave«.  

 

3.7 Evidence 

 

12 Državljan EU, ki pride v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim 

listom, lahko prebiva na območju Republike Slovenije brez prijave prebivanja 90 dni od dneva 

vstopa v državo. Če želi na območju Republike Slovenije prebivati dlje kot 90 dni, mora pred 

pretekom 90 dnevnega dovoljenega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebiva, prijaviti 

prebivanje. Za izdajo potrdila o prijavi prebivanja je pristojna upravna enota, na območju katere 

državljan EU prebiva (119. člen ZTuj-1). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih /ZTuj-1/ 

 

V 119., 124. in 125. členu Zakona o tujcih /ZTuj-1/ se besedna zveza »upravne enote« nadomesti z 

besedno zvezo »pokrajinske uprave«.  

 

13 Potrdilo o prijavi stalnega prebivanja se izda državljanu EU, ki v Republiki Sloveniji zakonito 

prebiva neprekinjeno pet let in ne obstaja utemeljen sum, da bi njegovo prebivanje v Republiki 

Sloveniji pomenilo resno in dejansko nevarnost za javni red ali varnost države. V času odločanja o 

prošnji za izdajo potrdila o prijavi stalnega prebivanja mora državljan EU v Republiki Sloveniji 

prebivati zakonito. Za sprejem prošnje in izdajo potrdila o prijavi stalnega prebivanja državljanu EU 

je pristojna upravna enota, na območju katere državljan EU prebiva (126. člen ZTuj-1). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih /ZTuj-1/ 

 

V 126., 127., 128., 131. in 132. členu Zakona o tujcih /ZTuj-1/ se besedna zveza »upravne enote« 

nadomesti z besedno zvezo »pokrajinske uprave«.  

 

14 Državljanu EU, ki ima potrdilo o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji, prijava prebivanja 

preneha, če: • se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila iz istega ali drugega razloga, 

zaradi katerega je bilo potrdilo izdano ali da obstajajo drugi razlogi za zavrnitev izdaje potrdila; • se 

pravici do prebivanja odreče, in sicer z dnem podane izjave o odreku. O prenehanju prijave 

prebivanja odloča upravna enota, ki je izdala potrdilo o prijavi prebivanja, ali upravna enota, na 

območju katere državljan EU prebiva (134. člen ZTuj-1).  

 



III/1/6 

 

Oktober 2019 5 

Z
T

u
j-

2
 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o tujcih /ZTuj-1/ 

 

V 134., 136., 138.,  členu Zakona o tujcih /ZTuj-1/ se besedna zveza »upravne enote« nadomesti z 

besedno zvezo »pokrajinske uprave«.  

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, pokrajinska uprava, tujci. 

 

 

Uporabljene kratice 

 

Ustava RS - Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00  – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 

69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a). 

ZTuj-2 - Zakon o tujcih /ZTuj-2/ (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 

9/18 popr). 

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00  – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a). 

Zakon o tujcih /ZTuj-2/ (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 popr). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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