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Študijo sta izdelala Nacionalna kontaktna točka Republike Slovenije za Evropsko migracijsko 
mrežo in zunanji partner, Inštitut za narodnostna vprašanja (dr. Romana Bešter in dr. Janez 
Pirc) v sodelovanju s pristojnimi predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

Evropska migracijska mreža je bila ustanovljena zaradi potrebe po izmenjavi informacij o 
vseh vidikih migracij in vzpostavitve enotne azilne in migracijske politike. Odločba Sveta 
2008/381/ES, ki je pravna podlaga za vzpostavitev evropske migracijske mreže, je bila 
sprejeta 14. maja 2008. 

   

Več informacij o Evropski migracijski mreži je dostopnih na: www.emm.si  

 

 

 

Omejitev odgovornosti: Odgovori v nadaljevanju so bili podani primarno z namenom sestave zbirnega poročila 

za EMN usmerjeno študijo z zgornjim naslovom. Sodelujoče nacionalne kontaktne točke EMN so podale 

informacije, ki so po njihovem prepričanju ažurne, objektivne in zanesljive v kontekstu in mejah te študije. 

Informacije tako ne podajajo nujno popolnega opisa in ne predstavljajo nujno celotnega uradnega stališča 

države nacionalne kontaktne točke EMN. 
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Uporabljene kratice 

RS – Republika Slovenija 

VKD - visokokvalificirani delavec, ki pridobi dovoljenje za enotno prebivanje v Republiki Sloveniji za opravljanje 

individualnih storitev na podlagi pogodbe civilnega prava (v skladu s 26. čl. ZZSDT). 

ICT – “intercorporate transferees” – premeščenci znotraj podjetja (ker se v slovenski zakonodaji ta izraz ne 

uporablja, v študiji uporabljamo angleško kratico) 

 

Executive Summary (Synthesis Report) 

Executive Summary of Synthesis Report: this will form the basis of an EMN Inform, which will have EU and 
National policymakers as its main target audience.   

 

Glavni namen študije je predstaviti možnosti in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav z 

dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, da lahko brez zapustitve ozemlja Republike Slovenije 

zaprosijo za spremembo statusa oziroma za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje z drugačnim 

namenom. Poleg tega so v študiji predstavljene tudi spremembe pravic državljanov tretjih držav, do katerih pride 

ob prehodih med posameznimi statusi.  

Študija je nastala na podlagi analize relevantne nacionalne zakonodaje in političnih dokumentov EU, preučevanja 

relevantne strokovne literature in medijskih objav, ter informacij, pridobljenih preko osebnih kontaktov s 

pristojnimi osebami na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ob sodelovanju 

Ministrstva za notranje zadeve. 

Zakonodaja Republike Slovenije ureja področje imigrantskih statusov državljanov tretjih držav v Zakonu o tujcih 

(ZTuj-2), poleg tega pa je za tiste statuse, ki so vezani na delo in zaposlitev, ključen še Zakon o zaposlovanju, 

samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT). Državljani tretjih držav, ki pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje 

v Republiki Sloveniji iz različnih namenov, lahko na osnovi 36. člena Zakona o tujcih pred iztekom roka 

prebivanja na ozemlju Republike Slovenije vložijo prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z 

drugačnim namenom. Na tem temelju je načeloma možna sprememba iz kateregakoli statusa tujca z začasnim 

prebivališčem v katerikoli drug omenjeni status. Pri tovrstnih spremembah se kriteriji za pridobitev posameznih 

statusov ne razlikujejo od tistih, ki veljajo za pridobitev prvega dovoljenja za začasno prebivanje v Sloveniji.  

Med statusi, ki jih obravnava ta študija, Republika Slovenija ne pozna posebnega statusa oziroma ne vodi 

posebnih postopkov za vstop dveh kategorij tujcev - lastnikov podjetij in investitorjev. Ti posamezniki lahko 

pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje na osnovi gospodarskega interesa Republike Slovenije. Ravno tako 

Slovenija v svoji zakonodaji posebej ne opredeljuje in tudi ne vodi statistik za ICT (intra-corporate transferee) in 

visokokvalificirane delavce. ICT-ji sodijo po Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) v 

okvir napotenih delavcev, visokokvalificirani tujci pa se po Zakonu o tujcih beležijo v okviru tujcev, ki pridobijo 

enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Od imetnika modre karte se visokokvalificirani delavec loči po tem, da ta 

status zajema samo tiste visokokvalificirane tujce, ki pridobijo enotno dovoljenje za prebivanje v Republiki 

Sloveniji za opravljanje individualnih storitev na podlagi pogodbe civilnega prava, medtem ko so nosilci modre 

karte v Republiki Sloveniji redno zaposleni.  

Državljani tretjih držav, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, ne morejo znotraj 

ozemlja Republike Slovenije zaprositi za  prehod v naslednje statuse: 

a) Osebe, premeščene znotraj podjetja (ICT): prehod v ta status ni mogoč, saj mora biti ICT v skladu z 

Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev pred tem že vsaj šest oziroma devet mesecev 

neprekinjeno zaposlen pri tujem delodajalcu.  



4 4 

 

  EMM Fokusna študija 2015 

Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU 

 

Page 4 of 171 

 

b) Imetnik vizuma D: prehod ni mogoč, saj mora državljan tretje države v skladu z Zakonom o tujcih pridobiti 

vizum pred vstopom v RS.  

c) Otrok  tujca, rojen v RS: prehod ni mogoč, saj gre za specifičen status, kot pove že njegovo ime. V skladu z 

Zakonom o tujcih otroku tujca, rojenemu v RS, ta status podelijo po uradni dolžnosti.  

Iz dveh statusov pa tudi niso možni prehodi v druge: 

a) Otrok  tujca, rojen v RS: teoretično je prehod iz tega statusa sicer možen, a do tega ne pride, saj tak 

posameznik lahko obdrži status do 18. leta starosti. Tako prehod ni smiseln, saj v tem obdobju lahko 

eventuelno že pridobi dovoljenje za stalno prebivanje in kasneje državljanstvo. 

b) Prosilec za mednarodno zaščito: prosilci v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (ZMZ) pridobijo pravico 

do prebivanja v Republiki Sloveniji z vložitvijo prošnje za mednarodno zaščito. Ker ta pravica ne velja kot 

dovoljenje za prebivanje v skladu z Zakonom o tujcih, prosilec ne more zaprositi za prehod v drug status. 

Za začasno prebivajoče državljane tretjih držav v Republiki Sloveniji obstajajo trije specifični statusi, ki niso bili 

podani že v predlogi študije. To so: otrok tujca, rojen v RS; tujec slovenskega rodu do drugega kolena v ravni 

vrsti; in žrtev nezakonitega zaposlovanja. Za status tujca slovenskega rodu do drugega kolena v ravni vrsti kljub 

specifičnemu poimenovanju zakonodaja  ne pozna definicije oziroma natančnih kriterijev za pridobitev tega 

statusa. Prav tako slovenska zakonodaja nima specifične definicije za sezonskega delavca, kljub temu da točno 

opredeljuje sezonsko delo. Za področji sezonskih delavcev in ICT se obetajo spremembe v zakonodaji v letu 

2016, ko bo Republika Slovenija sprejela evropski področni direktivi (Direktivo 2014/36/EU in Direktivo 

2014/66/EU), kar bo prineslo tudi točno definicijo omenjenih statusov.  

Največje razlike med ravnmi pravic, ki pripadajo državljanom tretjih držav v okviru posameznih statusov, so 

prisotne na področjih zaposlitve, socialnih pravic, trajanja prebivanja in združitve družine. Na področju 

zaposlovanja je zanimivo, da imajo možnost menjave zaposlitve tujci s tistimi statusi, ki niso vezani na delo in 

zaposlitev. Nekateri izmed njih imajo tudi prost dostop do trga dela (žrtve nezakonitega zaposlovanja ali trgovine 

z ljudmi, tujci slovenskega rodu ter po določenem obdobju tudi prosilci za mednarodno zaščito). Na področju 

zaposlitve so panožno in časovno najbolj omejeni sezonski delavci, ki se lahko zaposlijo za obdobje največ 7 

mesecev letno in to samo v kmetijstvu ali gozdarstvu. Obseg pravic na področju socialne varnosti je  najbolj 

odvisen od tega, ali je tujec v Republiki Sloveniji zaposlen ali ne.  

Na področju trajanja prebivanja ima najbolj ugoden status imetnik modre karte. Modra karta se izda za dve leti 

in lahko podaljša za tri. Sicer se dovoljenje za začasno prebivanje za ostale statuse izda načeloma za obdobje 

enega leta z možnostjo podaljšanja. Tu je izjema visokokvalificirani delavec, ki v Sloveniji opravlja individualne 

storitve na podlagi pogodbe civilnega prava, saj lahko v skladu z Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in 

delu tujcev (ZZSDT) v Sloveniji prebiva največ eno leto brez možnosti podaljševanja. V tem okviru sta specifična 

statusa žrtve trgovine z ljudmi ter žrtve nezakonitega zaposlovanja, kjer je dolžina njunega bivanja v Republiki 

Sloveniji odvisna od dolžine sodnega procesa, v katerem se je posameznik s tem statusom odločil sodelovati. 

Najkrajše obdobje prebivanja pa ima na voljo sezonski delavec, ki lahko v roku enega leta v Republiki Sloveniji 

preživi skupno največ 6 do 7 mesecev. Na tem področju prinaša posebne ugodnosti status tujca slovenskega 

rodu, saj se posamezniku s tem statusom lahko izda dovoljenje za  stalno prebivanje že pred iztekom običajno 

zahtevanega petletnega prebivanja v Republiki Sloveniji.   

Na dolžino prebivanja v Republiki Sloveniji se tesno navezuje tudi pravica tujcev do združitve družine. Pogoj za 

pridobitev te pravice je, da mora tujec v Republiki Sloveniji prebivati eno leto in imeti dovoljenje za začasno 

prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta. Posledično to pomeni, da v praksi sezonski delavec, 

visokokvalificirani delavec, žrtev trgovine z ljudmi in žrtev nezakonitega zaposlovanja ne morejo uveljavljati te 

pravice.  

V omenjenih ozirih je od vseh statusov najbolj poseben status prosilca za mednarodno zaščito. To izhaja iz 

dejstva, da za prosilce in v kasnejši (eventuelno) fazi za begunce ali osebe, ki jim je priznana subsidiarna zaščita, 

velja Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito in Zakon o mednarodni zaščiti, ne pa Zakon o tujcih. 

Prosilci se načeloma ne morejo zaposliti, razen če se postopek odločanja o njihovi prošnji močno zavleče - 

Pristojni organi bi morali glede njihove prošnje odločiti v šestih mesecih, v primeru zamude pri sprejemu in izdaji 

odločitve o njihovem statusu pa se po devetih mesecih prebivanja v Republiki Sloveniji prosilci za mednarodno 
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zaščito lahko zaposlijo  in imajo tudi prost dostop na trg dela. Na področju socialne varnosti ima prosilec pravico 

le do nujnega zdravljenja, druge pravice iz socialnega zavarovanja pa mu ne pripadajo, razen v primeru, ko/če 

se zaposli. Prav tako prosilcu ne pripada pravica do združitve družine.   

Kar se tiče ostalih imigrantskih statusov je treba izpostaviti, da sta si glede na obseg pravic praktično identična 

statusa žrtve trgovine z ljudmi in žrtve nezakonitega zaposlovanja. Razlika je le, da se žrtvi nezakonitega 

zaposlovanja lahko začasno prebivanje podaljša tudi po koncu kazenskega postopka, če ji delodajalec ni izplačal 

neporavnanih plačil.  

V obdobju 2010–14 je bilo največ prehodov med imigrantskimi statusi v Republiki Sloveniji zabeleženih predvsem 

na relaciji v ali iz statusa zaposlenega, družinskega člana in študenta – to je okoli 50 prehodov letno. Med najbolj 

številčnimi se pojavljajo tudi prehodi v specifični status tujca z dovoljenjem za prebivanje iz drugih utemeljenih 

razlogov. Ta se je do uvedbe enotnega dovoljenja za prebivanje in delo (2015) uporabljal zlasti za tiste tujce, ki 

so bili nosilci dovoljenja za začasno prebivanje in so ne po lastni krivdi izgubili zaposlitev ali delo. Ker so jim po 

izgubi zaposlitve pripadale še določene pravice iz socialnega zavarovanja, v katerega so bili vključeni kot 

zaposleni, so lahko potem pridobili dovoljenje za začasno prebivanje iz drugih utemeljenih razlogov za obdobje 

do poteka teh pravic. Pri večini ostalih statusov je bilo v obdobju 2010–2014 minimalno letno število prehodov, le 

nekaj posameznikov letno. Noben prehod v druge statuse pa ni bil zabeležen iz naslednjih statusov: tujec 

slovenskega rodu do drugega kolena v ravni vrsti, žrtev trgovanja z ljudmi in žrtev nezakonitega zaposlovanja. 

Večkratnih prehodov posameznikov med drugimi statusi je letno zabeleženih izredno malo (manj kot pet) in še to 

le na relacijah med statusi: zaposleni, družinski člani ter drugi utemeljeni razlogi. Statistike zaznavajo samo 2- 

do 3-kratne prehode letno, ne pa tudi več kot trikratnih. 

 

Top-line “Factsheet” (National Contribution) 

Overview of the National Contribution – introducing the study and drawing out key facts and figures from across all 

sections of the Focussed Study, with a particular emphasis on elements that will be of relevance to (national) 

policymakers. 

Cilj študije je predstaviti, kakšne vrste imigrantskih statusov poznamo v Sloveniji,  ob kakšnih pogojih so 
mogoči prehodi med njimi in kakšne so spremembe v pravicah državljanov tretjih držav v primeru prehodov 
med različnimi statusi. 
 
Informacije za pripravo študije so bile pridobljene z analizo relevantne nacionalne zakonodaje in ključnih 
političnih dokumentov EU, s preučevanjem relevantne strokovne literature in medijskih objav, ter preko osebnih 
kontaktov s pristojnimi osebami na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ob 

sodelovanju Ministrstva za notranje zadeve.  
 
Ključne poudarke študije lahko strnemo v naslednjih točkah: 

1. Najpomembnejša zakona s področja opredelitve imigrantskih statusov in prehodov med njimi sta Zakon o 

tujcih (ZTuj-2) iz leta 2014 in Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) iz leta 2015. 

Manjše spremembe v zakonodaji je pričakovati znova v letu 2016 na področjih ICT ter sezonskih delavcev, 

ko bo Slovenija za ti dve kategoriji sprejela ustrezni evropski direktivi. 

2. Za večino statusov so medsebojni prehodi za državljane tretjih držav (DTD) z dovoljenjem za začasno 

prebivanje v Republiki Sloveniji (RS) možni, brez da bi jim bilo treba zapustiti ozemlje RS. Zakon o tujcih za 

tovrstne prehode ne predvideva posebnih olajšav. 

3. Posebnost v več ozirih je status prosilca za mednarodno zaščito. To področje urejata Zakon o mednarodni 

zaščiti (ZMZ) in Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito. Prehodi iz tega statusa v druge niso 

možni.  

4. Specifični statusi za začasno prebivajoče DTD v RS, ki niso bili omenjeni že v predlogi študije, so: tujci 

slovenskega rodu do drugega kolena v ravni vrsti; otroci tujcev, rojeni v Republiki Sloveniji; žrtve 

nezakonitega zaposlovanja. 
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Section 1: Overview of national migration system in place regarding changes of 

status 

This section aims to provide a general overview of the (Member) State national migration system in relation to 

status changes for third-country nationals from within the territory of the Member State. It aims to provide a brief 

overview of the debates (being) held in the (Member) States on necessities and possibilities of migration status 

changes and what policy changes are considered. It also briefly aims to suggest the main drivers/reasons behind 

changes of status being promoted that can take place from within the territory of the (Member) State (without the 

third-country nationals being required to leave the (Member) State’s territory). 

EMN NCPs are asked to fill in the following box. 

Section 2: Overview of admission criteria 

This section aims to provide an overview of the initial admission criteria or the criteria for issuing a particular 

authorisation to stay/residence permit applied by Member States in order admit all categories covered by the 

scope of the study. It also investigates the rights attached to each status as well as the requirements incumbent 

on the applicant.  

This section will also include an overview of the current EU legal framework and the existing provisions relevant to 

the scope of the Study. This part will be elaborated by the EMN Service Provider. 

EMN NCPs are asked to answer the following questions, at times guided by a non-exhaustive list of prompts of pre-

defined tables. 

5. Razlike med ravnmi pravic, ki jih DTD lahko uživajo v okviru posameznih statusov, se pojavljajo predvsem 

na področju zaposlitve, socialnih pravic, trajanja prebivanja in združitve družine.  

6. V obdobju 2010–14 je bilo največ prehodov med statusi v RS zabeleženih predvsem na relaciji v ali iz statusa 

zaposlenega, družinskega člana in študenta (nekaj deset posameznikov letno). Tu se pojavlja še en specifični 

status za RS, t.j. dovoljenje za prebivanje iz drugih utemeljenih razlogov. Večkratnih prehodov 

posameznikov med drugimi statusi je letno zabeleženih izredno malo (manj kot pet), prav tako le na 

relacijah med statusi zaposlenega, družinskega člana, študenta in statusa tujca z dovoljenjem za prebivanje 

iz drugih utemeljenih razlogov 

i. General overview of national migration system in relation to status changes: 

Spremembe oz. prehodi med različnimi statusi državljanov tretjih držav v Republiki Sloveniji so v skladu z 

zakonodajo možni, niso pa posebej spodbujani, npr. z olajševanjem pogojev ali krajšimi procesnimi postopki. 

Pogoji za spremembo statusa oz. za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje z drugačnim namenom 

se ne razlikujejo od tistih, ki veljajo za pridobitev prvega dovoljenja za začasno prebivanje v Sloveniji. 

ii. Brief overview of national debate in the Member State 

Spremembe statusov oziroma prehodi med različnimi statusi državljanov tretjih držav v Republiki Sloveniji niso 

tema, ki bi ji slovenska politična, strokovna ali splošna javnost namenjala posebno pozornost. 

iii. Main drivers / reasons behind changes of status promoted by legislators 
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Q1. How does the national legislation of your (Member) State define the categories of third-country nationals 
covered by this study? Please complete the table below by listing also the admission criteria for each category 
listed. 

EMN NCPs are asked to use the pre-compiled box marked ‘example’ as reference. 

Category National definition  Admission criteria 

Example 

Provide the national definition.  

EMN NCPs are asked to briefly provide the 
definition under their national legislation in order 
to clearly understand who is admitted under such 
category. No detailed information on legal basis 
are necessary.  

List criteria required for the admission.  

EMN NCPs are asked to provide a complete list of all 
criteria a third-country national has to meet in order 
to be admitted under this specific category. 

  

Družinski član 

(Family) 

Za družinske člane tujca se po Zakonu o tujcih (Z-
Tuj2, 3. odst. 47. čl.) štejejo: 

– zakonec, registrirani partner ali partner, s 
katerim tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski 
skupnosti; 

– mladoletni neporočeni otroci tujca; 
– mladoletni neporočeni otroci zakonca, 

registriranega partnerja ali partnerja, s katerim 
tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski 
skupnosti; 

– starši mladoletnega tujca, s katerimi je pred 
prihodom v Republiko Slovenijo prebival v 
družinski skupnosti; 

– polnoletni neporočeni otroci in starši tujca, 
zakonca, registriranega partnerja ali partnerja, s 
katerim tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski 
skupnosti, katere je tujec, zakonec, registrirani 
partner ali partner, s katerim tujec živi v dalj 
časa trajajoči življenjski skupnosti po zakonu 
države, katere državljan je, dolžan preživljati. 

Izjemoma lahko pristojni organ za družinskega 
člana šteje tudi drugega sorodnika tujca, če 
posebne okoliščine govorijo v prid združitvi družine 
v Republiki Sloveniji. V primeru poligamne 
zakonske zveze se dovoljenje za prebivanje zaradi 
združitve družine lahko izda in podaljšuje le enemu 
zakoncu (ZTuj-2, 4. odst. 47. čl.). 

 

Zakonu o tujcih (Z-Tuj2, 47. čl.): 

(1) Tujcu, ki v Republiki Sloveniji zadnje leto prebiva 
na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in ima 
dovoljenje za začasno prebivanje izdano z 
veljavnostjo najmanj enega leta, se ob pogojih in v 
skladu s tem zakonom prizna pravica do združitve, 
ohranitve in ponovne pridobitve celovitosti družine z 
družinskimi člani, ki so tujci. Tujcu, ki v Republiki 
Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno 
prebivanje zaradi opravljanja sezonskega dela ali kot 
dnevni delovni migrant, se pravica do združitve, 
ohranitve in ponovne pridobitve celovitosti družine z 
družinskimi člani, ki so tujci, ne prizna. V enoletni rok 
veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje se šteje 
tudi čas prebivanja tujca v Republiki Sloveniji na 
podlagi potrdila o vloženi prošnji za izdajo ali 
podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje ali 
izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, 
ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje. Brez 
omejitev glede dolžine tujčevega prebivanja v 
Republiki Sloveniji in veljavnosti njegovega dovoljenja 
lahko združuje družinske člane tujec, imetnik modre 
karte EU, tujec, ki ima izdano dovoljenje za začasno 
prebivanje zaradi opravljanja dela na področju 
raziskav in visokega šolstva in tujec z dovoljenjem za 
začasno prebivanje, če je to v interesu Republike 
Slovenije, o čemer organ, pristojen za izdajo 
dovoljenja, odloči na podlagi mnenja pristojnega 
ministrstva oziroma drugega državnega organa. 

(5) Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine 

se izda in podaljšuje na prošnjo tujca iz prvega 
odstavka tega člena, ki mora priložiti dokazila o 
zadostnih sredstvih za preživljanje tistih družinskih 
članov, ki nameravajo prebivati v državi. 

(6) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve 
družine se družinskemu članu tujca, ki ima dovoljenje 
za začasno prebivanje, izda z veljavnostjo, kot velja 
njegovo dovoljenje oziroma do poteka veljavnosti 
njegovega dovoljenja, vendar ne dlje kot za eno leto, 
podaljšuje pa za enako časovno obdobje, kot velja 
njegovo dovoljenje za začasno prebivanje, vendar ne 
dlje kot za dve leti. Dovoljenje za začasno prebivanje 
se družinskemu članu imetnika modre karte EU izda 
in podaljšuje za enako časovno obdobje kot velja 
njegova modra karta EU. Dovoljenje za začasno 
prebivanje družinskega člana tujca, ki je kot imetnik 
modre karte EU pridobil dovoljenje za stalno 
prebivanje, se izda in podaljšuje z veljavnostjo treh 
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let. Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu 
članu tujca, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za 
stalno prebivanje, izda z veljavnostjo enega leta, 
podaljšuje pa z veljavnostjo do dveh let. Mladoletnim 
neporočenim otrokom tujca ali njegovega zakonca ali 
registriranega partnerja ali partnerja, s katerim tujec 
živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti in 
staršem mladoletnega tujca se dovoljenje za začasno 
prebivanje zaradi združitve družine ne more izdati ali 
podaljšati za daljši čas od otrokove polnoletnosti. 

V primeru poligamne zakonske zveze se dovoljenje za 
stalno prebivanje zaradi združitve družine lahko izda 
le enemu zakoncu (ZTuj-2, 10. odst. 47. čl.). 

Študent 

(Education) 

Tujec, ki je sprejet na študij, druge oblike 
izobraževanja, specializacijo, strokovno 
izpopolnjevanje, praktično usposabljanje, ali bo 
sodeloval v mednarodni študijski izmenjavi v 
ustreznih izobraževalnih ustanovah v Republiki 
Sloveniji ali bo sodeloval v izobraževalnih 
programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev 
(ZTuj-2, 44. čl.). 

 

ZTuj-2, 44. čl.: 

(1) Tujcu, ki je sprejet na študij, druge oblike 
izobraževanja, specializacijo, strokovno 
izpopolnjevanje, praktično usposabljanje, ali bo 
sodeloval v mednarodni študijski izmenjavi v 
ustreznih izobraževalnih ustanovah v Republiki 
Sloveniji ali bo sodeloval v izobraževalnih programih 
mednarodnih izmenjav prostovoljcev in izpolnjuje 
ostale pogoje za izdajo dovoljenja po tem zakonu, se 
lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje. Kot 
dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za 
preživljanje, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša 
osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki 
Sloveniji, zadošča pisna izjava študentovih staršev 
oziroma njegovega zakonitega zastopnika o tem, da 
ga bodo v času študija preživljali. 

(2) Tujcem iz prejšnjega odstavka se izda dovoljenje 
za začasno prebivanje za čas študija, izobraževanja, 
specializacije oziroma strokovnega izpopolnjevanja, 
vendar ne dlje od enega leta. V primeru, če študij, 
izobraževanje, specializacija, strokovno 
izpopolnjevanje traja daljši čas od enega leta, se 
dovoljenje letno podaljšuje. 

(3) Pogoj za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka 
je dokazilo o sprejemu na študij, izobraževanje, 
specializacijo, strokovno izpopolnjevanje, ki ga izda 
izobraževalna ustanova, na katero je tujec sprejet kot 
študent, oziroma potrdilo pristojnega državnega 
organa, ki je pristojen za izvajanje mednarodne ali 
bilateralne pogodbe ali je dajalec štipendije, oziroma 
potrdilo, ki ga izda od države pooblaščena 
organizacija, ki je odgovorna za izvajanje določenega 
programa. 

Raziskovalec 

(Raziskovalec) 

ZTuj-2, 2. čl.: 

Raziskovalec je tujec, ki ni državljan EU, z 

ustreznimi visokošolskimi kvalifikacijami, ki 
omogočajo vpis v programe doktorskih študijev, ki 
ga raziskovalna organizacija izbere za izvajanje 
raziskovalnega dela. 

ZTuj-2, 38. čl.:  

(1) Raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in 

visokošolskemu sodelavcu, ki želi prebivati v Republiki 
Sloveniji zaradi opravljanja raziskovalnega dela ali 
izobraževalnega dela na področju visokega šolstva se 
lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, če ima 
sklenjen sporazum o gostovanju z raziskovalno 
organizacijo ali visokošolskim zavodom iz Republike 
Slovenije in če izpolnjuje ostale pogoje po tem zakonu 
za izdajo dovoljenja za prebivanje. 

(2) Prvo dovoljenje za začasno prebivanje se 
raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in 
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visokošolskemu sodelavcu izda za čas opravljanja 
dela po sporazumu o gostovanju, vendar ne dlje kot 
za eno leto. Do dokončanja dela po sporazumu o 
gostovanju se dovoljenje lahko podaljšuje z 
veljavnostjo do enega leta. 

Imetnik modre 
karte 

(Blue card) 

ZTuj-2, 2. čl.: 

Modra karta EU je dovoljenje za začasno 
prebivanje zaradi visokokvalificirane zaposlitve z 
oznako »modra karta EU«, ki ga izda država 
članica Evropske unije za visokokvalificirano 
zaposlitev tujcu, ki ni državljan EU in imetniku 

omogoča, da vstopi, prebiva in dela v državi članici 
Evropske unije. 

ZTuj-2, 39. čl.:  

 (1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi 
visokokvalificirane zaposlitve, se lahko izda modra 
karta EU, če ima pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno 
leto in zagotovljeno plačo v višini najmanj 1,5 
povprečne letne bruto plače v Sloveniji. Pogoji za 

izdajo modre karte EU so: veljavna potna listina, 
ustrezno zdravstveno zavarovanje in soglasje Zavoda 
RS za zaposlovanje k izdaji modre karte EU. Če ima 
veljavno potno listino, ki velja najmanj za čas 
nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, 
ustrezno zdravstveno zavarovanje, če pristojni organ 
poda soglasje k izdaji modre karte EU po zakonu, ki 
ureja zaposlovanje in delo tujcev. 

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev (ZZSDT) 20. čl.: 

(1) V postopku izdaje modre karte EU zavod na 
zahtevo upravne enote poda soglasje k modri karti 
EU, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. da ima tujec najmanj visokošolsko izobrazbo, 

2. da je priložena s strani delodajalca podpisana 
pogodba o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero je 
tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 1,5-kratnika 
povprečne letne bruto plače v Republiki Sloveniji, ki 
se izračuna na podlagi povprečne mesečne bruto 
plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v 
Uradnem listu Republike Slovenije, 

3. da so izpolnjeni pogoji iz 1., 2., 3., 5. in 7. točke 
prvega odstavka 17. člena tega zakona. 

Visokokvalificirani 
delavci (VKD)1 

(Highly qualified 
workers) 

/ Če želi visokokvalificirani delavec v Sloveniji opravljati 
individualne storitve na podlagi pogodbe civilnega 
prava, lahko pridobi enotno dovoljenje za prebivanje 
in delo v Sloveniji na podlagi soglasja za individualne 
storitve tujcev v skladu s 26. čl. ZZSDT. 

ZTuj-2, 37. čl.:  

(2) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi 
zaposlitve ali dela, se lahko izda enotno dovoljenje za 
prebivanje in delo, če: ima veljavno potno listino, 
katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od 
nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji; 
ustrezno zdravstveno zavarovanje; zadostna sredstva 
za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu 

                                       

1 Visokokvalificirani delavci, ki v RS opravljajo delo na podlagi zaposlitve, dobijo za prebivanje in delo v RS modro karto in so zato v 
tej tabeli obravanavani pod kategorijo „modra karta“. Kot visokokvalificirani delavci pa so v tabeli obravnavani samo tisti, ki 
pridobijo dovoljenje za enotno prebivanje v RS za opravljanje individualnih storitev na podlagi pogodbe civilnega prava (v skladu 
z ZZSDT, 26. čl.). 
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mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno, 
mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni 
znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji; če 
pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in 
delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega 
dovoljenja; in če ne obstajajo razlogi za zavrnitev 
izdaje dovoljenja iz tega člena in iz druge, tretje, 
četrte, pete, šeste, sedme, devete, desete ali enajste 
alineje prvega ostavka 55. člena Zakona o tujcih. 

Zaposleni 

(Employee) 

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev (ZZSDT), 7. čl.:  

(1) Tujec je zaposlen v Republiki Sloveniji, kadar 
je na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi v 
delovnem razmerju pri delodajalcu v Republiki 
Sloveniji. Pogodba o zaposlitvi mora biti v skladu z 
zakonom, ki ureja delovna razmerja, in s 
kolektivnimi pogodbami, ki zavezujejo delodajalca. 

ZTuj-2, 37. čl.:  

(2) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi 

zaposlitve ali dela, se lahko izda enotno dovoljenje za 
prebivanje in delo, če: ima veljavno potno listino, 
katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od 
nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji; 
ustrezno zdravstveno zavarovanje; zadostna sredstva 
za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu 
mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno, 
mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni 
znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji; če 
pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in 
delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega 
dovoljenja; in če ne obstajajo razlogi za zavrnitev 
izdaje dovoljenja iz tega člena in iz druge, tretje, 
četrte, pete, šeste, sedme, devete, desete ali enajste 
alineje prvega ostavka 55. člena Zakona o tujcih. 

Samozaposleni 

(Self-employed) 

ZZSDT, 7/2 čl.: 

Tujec je samozaposlen v Republiki Sloveniji, če 
samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno 
dejavnost. 

 

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), 5./11 čl.:  

Samozaposlena oseba: oseba, ki opravlja 
katerokoli samostojno dejavnost, kot so 
samostojni podjetniki posamezniki po zakonu, ki 
ureja gospodarske družbe, osebe, ki z osebnim 
delom samostojno opravljajo umetniško ali katero 
drugo kulturno dejavnost, osebe, ki samostojno 
opravljajo dejavnost s področja zdravstva, socialne 
varnosti, znanosti ali zasebno veterinarsko 
dejavnost, osebe, ki opravljajo odvetniško ali 
notarsko dejavnost, osebe, ki opravljajo 
duhovniško oziroma drugo versko službo. 

ZTuj-2, 37.b čl.:  

(1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi 
opravljanja dela kot samozaposlena oseba, se lahko 
izda enotno dovoljenje zaradi opravljanja dela kot 
samozaposlena oseba, če: ima veljavno potno listino, 
katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od 
nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji; 
ustrezno zdravstveno zavarovanje; zadostna sredstva 
za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu 
mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno, 
mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni 
znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji; če 
pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in 
delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega 
dovoljenja zaradi opravljanja dela kot samozaposlena 
oseba; in če ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje 
dovoljenja iz tega člena in iz druge, tretje, četrte, 
pete, šeste, sedme, devete, desete ali enajste alinee 
prvega odstavka 55. člena Zakona o tujcih. 

Lastnik podjetja2 

(Business owner) 

/ / 

Sezonski delavec / Soglasje za sezonsko delo in dovoljenje za sezonsko 

                                       
2 V Sloveniji za to kategorijo tujcev ni predvidenega posebnega statusa in posebnih postopkov za vstop. Državljani tretjih držav kot 
lastniki podjetij lahko vstopajo v Slovenijo in pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje v skladu z Zakonom o tujcih na podlagi 
(gospodarskega) interesa Republike Slovenije (ZTuj-2, 35. čl.). Več o tem glej v EMN fokusna študija 2014: Vstop državljanov tretjih 
držav za namene gospodarstva.  
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(Seasonal 
worker) 

delo 

ZZSDT, 28. čl.  

(splošna določba) 

(1) Sezonsko delo se lahko opravlja v kmetijstvu ali 

gozdarstvu in je neločljivo povezano s sezono, v 
kateri je za posamezno dejavnost značilen izrazito 
povečan obseg potrebe po delavcih. 

(2) Tujec lahko sezonsko delo, ki ne presega 90 dni v 
koledarskem letu, opravlja na podlagi dovoljenja za 
sezonsko delo, sezonsko delo, daljše od 90 dni v 
koledarskem letu, pa lahko opravlja na podlagi 
enotnega dovoljenja, izdanega na podlagi soglasja za 
sezonsko delo. 

------------------ 

Dovoljenja za sezonsko delo (do 90 dni), ZZSDT, 
30. čl.: 

(1) Dovoljenje za sezonsko delo izda zavod na vlogo 
naročnika dela ali delodajalca, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 

1. da ima tujec veljavno potno listino, katere 
veljavnost je najmanj tri mesece daljša od 
nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji; 

2. da ima tujec ustrezno zdravstveno zavarovanje; 

3. da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih 
brezposelnih oseb; 

4. da je naročnik dela ali delodajalec ustrezno 
registriran ali vpisan v poslovnem registru za 
opravljanje dejavnosti, v okviru katere se izvaja delo, 
ki ga bo opravljal tujec, ali da je kot Imetnik 
kmetijskega gospodarstva ali član kmetije vpisan v 
register kmetijskih gospodarstev; 

5. da je priložena s strani delodajalca podpisana 
pogodba o zaposlitvi ali s strani naročnika dela 
podpisana pogodba civilnega prava; 

6. da naročnik dela ali delodajalec nista v postopku 
likvidacije ali stečaja; 

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

8. da ni izkoriščena kvota iz 41. člena tega zakona. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v 
primeru, da bo tujec sezonsko delo opravljal na 
podlagi pogodbe civilnega prava, dovoljenje izda brez 
preverjanja pogoja iz 3. točke prejšnjega odstavka. 

---------------------- 

ZTuj-2, 45. čl.:  

(1) Enotno dovoljenje zaradi opravljanja 
sezonskega dela daljšega od 90 dni, se izda tujcu, 
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če: ima veljavno potno listino, katere veljavnost je 
najmanj tri mesece daljša od nameravanega 
prebivanja v Republiki Sloveniji; ustrezno zdravstveno 
zavarovanje; zadostna sredstva za preživljanje v času 
prebivanja v državi oziroma mu mora biti preživljanje 
kako drugače zagotovljeno, mesečno najmanj v višini, 
kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v 
Republiki Sloveniji; če pristojni organ po zakonu, ki 
ureja zaposlovanje in delo tujcev, poda soglasje k 
izdaji enotnega dovoljenja zaradi opravljanja 
sezonskega dela daljšega od 90 dni; in če ne 
obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz tega 
člena in iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, 
devete, desete ali enajste alinee prvega ostavka 55. 
člena Zakona o tujcih. 

Osebe, 
premeščene 
znotraj podjetja  

(ICT)3 

Izraza »osebe, premeščene znotraj podjetja«, kot 
je uporabljen v  Direktivi 2014/66/EU, slovenska 
zakonodaja ne uporablja, temveč govori o 
delavcih, napotenih na delo v okviru gibanja oseb 
znotraj kapitalsko povezanih gospodarskih družb 
(ZZSDT, 23. čl.). 

Soglasje za napotene delavce lahko tuji delodajalec 
pridobi le za tiste delavce, ki so že najmanj devet 
mesecev oziroma v primeru iz 3. točke tretjega 
odstavka 23. člena ZZSDT najmanj šest mesecev 
neprekinjeno zaposleni pri njem ali v kapitalsko 
povezani gospodarski družbi s sedežem v tretji državi 
(ZZSDT, 21 čl.). Soglasje za napotene delavce se 
poda v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega 
dovoljenja, če ni izkoriščena kvota iz 41. člena ZZSDT 
(ZZSDT, 21. čl.). Delavci, napoteni na delo v okviru 
gibanja oseb znotraj kapitalsko povezanih 
gospodarskih družb, lahko opravljajo delo največ eno 
leto (ZZSDT, 23. čl.). 

Investitor4  

(Investor) 

  

Imetnik vizuma 
D5 

(D-type visa 
holder) 

ZTuj-2, 19. čl.:  

(1) Vizum za dolgoročno bivanje se izda za čas 
nameravanega bivanja tujca v Republiki Sloveniji, 
ki je daljše od 90 dni, vendar najdlje za eno leto. 
Vizum za dolgoročno bivanje mora tujec pridobiti 
pred vstopom v Republiko Slovenijo, razen če ta 
zakon ne določa drugače. 

(2) Vizum za dolgoročno bivanje tujcu dovoljuje 
vstop in bivanje v Republiki Sloveniji ves čas 
veljavnosti vizuma. 

 

ZTuj-2, 20. čl.:  

(1) Vizum za dolgoročno bivanje se lahko izda tujcu:  
- ki je družinski član državljana EU in tujcu, ki je 

družinski član slovenskega državljana in 
namerava v Republiki Sloveniji prebivati zaradi 
združitve družine z državljanom EU oziroma s 
slovenskim državljanom, če za vstop v Republiko 
Slovenijo potrebuje vizum;  

- ki je imetnik diplomatskega ali službenega 
potnega lista in ki namerava v Republiki 
Sloveniji prebivati zaradi opravljanja mandata v 

diplomatskem predstavništvu ali konzulatu 
druge države oziroma mednarodni organizaciji, 
ki ima sedež v Republiki Sloveniji in njegovim 

                                       
3 Direktiva 2014/66/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih 
držav v okviru premestitve znotraj podjetja v času nastajanja te študije še ni bila prenesena v slovensko zakonodajo. Slovenija bo 
morala svojo področno zakonodajo uskladiti z Direktivo do 29. novembra 2016.  
4 V Sloveniji za to kategorijo tujcev ni predvidenega posebnega statusa in posebnih postopkov za vstop. Državljani tretjih držav kot 
investitorji lahko vstopajo v Slovenijo in pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje v skladu z Zakonom o tujcih na podlagi 
(gospodarskega) interesa Republike Slovenije (ZTuj-2, 35. čl.). Več o tem glej v EMN fokusna študija 2014: Vstop državljanov tretjih 

držav za namene gospodarstva. 
5 Ker vizum D, kljub določenih izjemam, načeloma ni namenjen zaposlovanju oziroma delu tujcev v Republiki Sloveniji (Vir: 
komunikacija s predstavnikom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, januar 2016), bodo v nadaljevanju 
obravnavani samo tujci s tem vizumom, ki niso zaposleni / ne opravljajo dela. 
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družinskim članom, kot jih določa 47. člen tega 
zakona, če tujec in njegovi družinski člani za 
vstop v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum;  

- zaradi udeležbe ali sodelovanja na tečaju ali 
drugih podobnih oblikah izobraževanja ali 
izpopolnjevanja, zaradi katerih tujec ne 
potrebuje dovoljenja za prebivanje zaradi 
študija, če predloži potrdilo o sprejemu na tečaj 
ali druge podobne oblike izobraževanja ter 
potrdilo o plačilu, če so tečaj ali druge podobne 
oblike izobraževanja, plačljive;  

- zaradi obstoja gospodarskega interesa za 
Republiko Slovenijo, ki ga tujec izkaže z 
mnenjem pristojnega ministrstva;  

- ki je visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec 
ali raziskovalec zaradi obstoja interesa Republike 
Slovenije na področju izobraževanja ali znanosti, 
ki ga tujec izkaže z mnenjem pristojnega 

ministrstva;  
- ki je umetnik ali kulturni delavec, zaradi obstoja 

interesa Republike Slovenije na področju 
kulture, ki ga tujec izkaže z mnenjem 
pristojnega ministrstva;  

- ki je športni trener, poklicni športnik ali zasebni 
športni delavec in ki ima sklenjeno pogodbo o 
treniranju, pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o 
delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem 
v Republiki Sloveniji;  

- je kot poročevalec za tuje medije ali kot tuj 
dopisnik akreditiran v Republiki Sloveniji;  

- ki bo v Republiki Sloveniji opravljal duhovniški 
poklic ali redovniško dejavnost v okviru 
registrirane verske skupnosti in tujcu, ki bo 
organiziral oziroma vodil karitativno in 
humanitarno dejavnost v okviru priznane 
humanitarne organizacije ali registrirane verske 
skupnosti.  

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se vizum za 
dolgoročno bivanje lahko izda tudi tujcu, ki že biva v 
Republiki Sloveniji in ki za vstop v Republiko Slovenijo 
ni potreboval vizuma, dovoljen čas bivanja v Republiki 
Sloveniji iz drugega odstavka 14. člena tega zakona 
pa mora podaljšati, zaradi:  

- nujnega bolnišničnega zdravljenja;  
- smrti ali hujše bolezni družinskega člana, ki 

prebiva v Republiki Sloveniji;  
- naravne nesreče;  
- nujnega podaljšanja poslovnega obiska, ki je 

posledica nepredvidljivih okoliščin, da se 
prepreči nastanek večje gospodarske škode ali 
da se preprečijo škodljive posledice za okolje;  

- nujne udeležbe v postopku pred državnim 
organom Republike Slovenije.  

(3) Prošnjo za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje iz 
prejšnjega odstavka mora tujec vložiti pred potekom 
dovoljenega 90 dnevnega bivanja v Republiki 
Sloveniji pri ministrstvu, pristojnemu za zunanje 
zadeve. 
 

ZTuj-2, 22. čl.:  

(2) Tujec, ki želi vstopiti in bivati v Republiki Sloveniji 
z vizumom za dolgoročno bivanje, mora imeti 
veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri 
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mesece daljša od nameravanega bivanja v Republiki 
Sloveniji, potovalno zdravstveno zavarovanje, 
zadostna sredstva za preživljanje, in mora izkazati 
enega od namenov iz 20. člena tega zakona, zaradi 
katerih se vizum za dolgoročno bivanje lahko izda. 

Prosilec za 
mednarodno 
zaščito  

(Asylum seeker) 

Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ), 3. čl.: 

Prosilec za mednarodno zaščito ali prosilka za 
mednarodno zaščito je državljan tretje države ali 
oseba brez državljanstva, ki je v Republiki 
Sloveniji podal popolno prošnjo za mednarodno 
zaščito 

Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, 

2. čl.: 

(1) Pravica do prebivanja v Republiki Sloveniji se 

pridobi z vložitvijo popolne prošnje za mednarodno 

zaščito v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona 

o mednarodni zaščiti in traja do izvršitve odločitve 

pristojnega organa iz 3. točke 3. člena zakona 

oziroma najdalj do pravnomočnosti odločitve. Ta 

pravica se ne šteje kot dovoljenje za prebivanje po 

zakonu, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v 

Republiki Sloveniji. 

 
Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ): 
 
21. člen (utemeljevanje prošnje – subjektivni 
element) 
 
(1) Prosilec mora sam navesti vsa dejstva in 
okoliščine, ki utemeljujejo njegov strah pred 
preganjanjem ali resno škodo. 

 
(2) Prosilec mora predložiti vso dokumentacijo in vse 
razpoložljive dokaze, s katerimi utemeljuje svojo 
prošnjo, v postavljenem roku oziroma v primeru, da 
se opravi osebni razgovor, vse do konca osebnega 
razgovora. Na ta rok mora biti prosilec predhodno 
opozorjen. 
 
(3) Kadar prosilec v postopku ne more predložiti 
nobenih dokazov, pristojni organ upošteva naslednje 
pogoje: 
- da se je kar najbolj potrudil za utemeljitev svoje 

prošnje; 
- da je podal utemeljene razloge zakaj ni mogel 

predložiti dokazov; 
- da so njegove izjave skladne in verjetne, ter ne 

nasprotujejo dostopnim specifičnim in splošnim 
informacijam, povezanimi z njegovim primerom; 

- da je zaprosil za mednarodno zaščito kakor hitro je 
bilo to mogoče, razen če lahko izkaže utemeljen 
razlog, zakaj tega ni storil; 

- da je bila ugotovljena njegova splošna 
verodostojnost. 

 
22. člen (preverjanje pristojnega organa – objektivni 
element) 
 
(1) Pristojni organ po uradni dolžnosti ugotavlja 
dejansko stanje in izda zakonito in pravilno odločitev. 
 
(2) V postopku pristojni organ preverja izjave prosilca 
v povezavi z informacijami o izvorni državi iz osme in 
devete alineje 23. člena tega zakona. Z informacijami 
iz osme in devete alineje 23. člena tega zakona se 
prosilca pred izdajo odločbe seznani pisno ali ustno. 
Prosilec lahko poda pisno ali ustno mnenje glede 
predloženih informacij. 
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23. člen (obravnavanje dejstev in okoliščin) 
 
Pri ugotavljanju pogojev za mednarodno zaščito 
uradna oseba upošteva predvsem: 
- podatke in izjavo iz prošnje; 
- informacije, pridobljene v osebnem razgovoru; 
- dokaze, ki jih predloži prosilec; 
- dokumentacijo, ki jo predloži prosilec, zlasti glede 

svoje starosti, spola, porekla, vključno s poreklom 
sorodnikov, istovetnosti, državljanstva, krajev, kjer 
se je pred tem nahajal in kraja običajnega 
prebivališča, prejšnjih prošenj, prepotovanih poti, 
potovalnih dokumentov ter razlogov za vložitev 
prošnje; 

- dokaze, ki jih pridobi pristojni organ; 
- uradne podatke, s katerimi razpolaga pristojni 

organ; 

- dokumentacijo, pridobljeno pred vložitvijo prošnje; 
- splošne informacije o izvorni državi, zlasti o stanju 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, družbeno-
politični situaciji in sprejeti zakonodaji; 

- specifične informacije o izvorni državi, ki so 
podrobne, poglobljene in povezane izključno s 
konkretnim primerom, lahko pa vključujejo tudi 
način izvajanja zakonov in drugih predpisov izvorne 
države; 

– dejstvo, da je bil prosilec že izpostavljen 
preganjanju iz 26. člena tega zakona ali mu je bila 
že povzročena resna škoda iz 28. člena tega 
zakona, ali se mu je s tem neposredno že grozilo, 
kar je resen znak prosilčevega utemeljenega strahu 
pred preganjanjem ali utemeljenim tveganjem 
resne škode, razen če obstajajo utemeljeni razlogi 
za prepričanje, da se takšno preganjanje ali resna 
škoda ne bo ponovila ali grožnje uresničile. 

Žrtev trgovine z 
ljudmi 

(Victim of 
trafficking) 

ZTuj-2, 2. čl.:  

Žrtev trgovine z ljudmi je tujec, ki ni državljan EU, 
in je bil zaradi prostitucije ali drugih oblik spolnih 
zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva ali 
trgovine s človeškimi organi, tkivi ali krvjo kupljen, 
prevzet, nastanjen, prepeljan, prodan, izročen ali 
je bilo z njim kako drugače razpolagano. 

ZTuj-2, 50. čl.:  

(1) Žrtvi trgovine z ljudmi, ki v Republiki Sloveniji 
prebiva nezakonito, policija na njeno prošnjo ali po 
uradni dolžnosti dovoli zadrževanje za čas 90 dni, da 
se odloči, ali bo sodelovala kot priča v kazenskem 
postopku zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi.6 

(4) Žrtvi trgovine z ljudmi se, ne glede na druge 
pogoje, določene v tem zakonu, za izdajo dovoljenja 
za prebivanje lahko izda dovoljenje za začasno 
prebivanje, če je pripravljena sodelovati kot priča v 
kazenskem postopku, in bo njeno pričanje 
pomembno, kar potrdi pristojni organ kazenskega 
pregona. 

Tujec 
slovenskega rodu 
do drugega 

/ ZTuj-2, 48. čl.:  

(7) Tujcu, ki je slovenskega rodu do drugega kolena v 
ravni vrsti in ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, se 

                                       
6 Obdobje zadrževanja za tistega državljana tretje države (DTD), ki se kot žrtev trgovine z ljudmi odloči sodelovati v kazenskem 
postopku, je samo prehodnega značaja, ko DTD ne more spreminjati svojega statusa glede na namen prebivanja, preden mu je 
dodeljeno dovoljenje za začasno prebivanje. Zato bomo v nadaljnji analizi upoštevali samo primere žrtev trgovine z ljudmi, ki so 
nosilci dovoljenja za začasno prebivanje. 
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kolena v ravni 
vrsti 

lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, če 
izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 33. člena tega 
zakona. 

(8) Tujec, ki je slovenskega rodu do drugega kolena v 
ravni vrsti in ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji 
na podlagi veljavne osebne izkaznice oziroma 
veljavnega potnega lista, ali na podlagi veljavnega 
potnega lista in dovoljenja za prebivanje, ki ga izda 
druga država članica Evropske unije, ali na podlagi 
vizuma C, ki ga izda pristojni organ Republike 
Slovenije ali druga država pogodbenica Konvencije o 
izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 
1985, lahko vloži prošnjo za izdajo prvega dovoljenja 
za začasno prebivanje tudi pri pristojnem organu v 
Republiki Sloveniji. Tujec lahko prebiva na območju 
Republike Slovenije 90 dni od dneva vstopa v državo 
oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja ali vizuma, 
če je ta krajša. Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za 

začasno prebivanje mora tujec vložiti pri pristojnem 
organu v Republiki Sloveniji pred potekom 
dovoljenega 90 dnevnega prebivanja oziroma pred 
potekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali 
vizuma, če je ta krajša. O pravočasno vloženi prošnji 
za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje pri 
pristojnem organu v Republiki Sloveniji, pristojni 
organ tujcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za 
začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.  

Otrok tujca, rojen 
v Republiki 
Sloveniji 

/ ZTuj-2, 49. čl.:  

(1) Otrok tujca, rojen v Republiki Sloveniji, ki ne 
pridobi slovenskega državljanstva, v prvih treh 
mesecih od rojstva ne potrebuje dovoljenja za 
prebivanje.  

(2) Pristojni organ otroku iz prejšnjega odstavka 
najkasneje v treh mesecih od rojstva po uradni 
dolžnosti izda dovoljenje za prebivanje, ki velja 
oziroma se po uradni dolžnosti podaljšuje toliko časa, 
kolikor ima dovoljenje ali se podaljšuje dovoljenje 
otrokovi materi ali otrokovemu očetu oziroma 
skrbniku do otrokovega dopolnjenega 18. leta 
starosti.  

Žrtev 
nezakonitega 
zaposlovanja 

ZTuj-2, 2. čl.:  

 
Žrtev nezakonitega zaposlovanja je mladoletni 
tujec, ki ni državljan EU, in v Republiki Sloveniji 
prebiva nezakonito in je zaposlen ali opravlja delo 
in tujec, ki ni državljan EU, in v Republiki Sloveniji 
prebiva nezakonito in je zaposlen ali opravlja delo 
v posebno izkoriščevalskih delovnih pogojih, kot 
jih določa zakon, ki ureja preprečevanje 
zaposlovanja in dela na črno. 

ZTuj-2, 50. čl.:  

(1) Za /…/ obdobje 90 dni policija na njeno prošnjo ali 
po uradni dolžnosti dovoli zadrževanje … žrtvi 
nezakonitega zaposlovanja, da se odloči, ali bo 
sodelovala kot priča v kazenskem postopku zoper 
delodajalca zaradi kaznivega dejanja nezakonite 
zaposlitve ali če je zoper delodajalca vložila tožbo za 
uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja.7  

(4) /…/ Žrtvi nezakonitega zaposlovanja se, ne glede 
na druge pogoje, določene v tem zakonu, za izdajo 

                                       
7 Obdobje zadrževanja za tistega državljana tretje države (DTD), ki se kot žrtev nezakonitega zaposlovanja odloči sodelovati v 
kazenskem postopku, je samo prehodnega značaja, ko DTD ne more spreminjati svojega statusa glede na namen prebivanja, preden 
mu je dodeljeno dovoljenje za začasno prebivanje. Zato bomo v nadaljnji analizi upoštevali samo primere žrtev nezakonitega 
zaposlovanja, ki so nosilci dovoljenja za začasno prebivanje. 
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dovoljenja za prebivanje lahko izda dovoljenje za 
začasno prebivanje, če je pripravljena sodelovati kot 
priča v kazenskem postopku, in bo njeno pričanje 
pomembno, kar potrdi pristojni organ kazenskega 
pregona, žrtvi nezakonitega zaposlovanja pa tudi v 
primeru, če je zoper delodajalca vložila tožbo za 
uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja in je 
njegova prisotnost na ozemlju Republike Slovenije 
pomembna za sodni postopek, kar potrdi pristojno 
sodišče. 

Section 3: National legal framework on change of status whilst remaining on 

the territory of the (Member) State 

Section 3.1 aims to understand the changes of status permitted by the national legislation from one immigration 

category to another in cases where the migrant is not compelled to return to their country of origin. It will focus on 

the conditions to apply for such changes, while providing information on how the “switch” works in practice (i.e. 

responsible bodies to process applications/take decisions, where to lodge applications, information available, etc.). 

This section will also aim to understand whether and what facilitations are in place to ease changes of status (in 

comparison with first time applicants) by i.e. lifting restrictions, reducing fees and time for application, document 

requirements/certifications, etc. This part will also examine how a change of status impacts on the rights of a 

third-country nationals and how (Member) States address the change in / loss of rights.  

Finally, Section 3.2 will highlight whether such measures are driven by specific policy goals (i.e. addressing labour 

shortages, retaining talents, tackling bottleneck occupations, etc.) and understand to what extent they have been 

based on needs assessment, have been evaluated and the results are achieved 

EMN NCPs are asked to answer the following questions, at times guided by a non-exhaustive list of prompts of pre-

defined tables. 

Section 3.1: Legal possibilities to changes status from within the (Member) State 

Zakon o tujcih v 3. odstavku 36. člena določa, da lahko tujec, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki 
Sloveniji, pred iztekom roka, za katerega je dovoljenje izdano, vloži prošnjo pri pristojnem organu v Republiki 
Sloveniji, za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z drugačnim namenom. To pomeni, da je možna 

sprememba iz kateregakoli statusa tujca z začasnim prebivališčem v katerikoli drug status tujca z začasnim 
prebivališčem. 

 
Dovoljenje za začasno prebivanje se izda lahko tujcu, ki namerava v Republiki Sloveniji prebivati iz naslednjih 
namenov (Zakon o tujcih, 35. čl.): 
– zaposlitve ali dela; 
– združitve družine; 
– študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega izpopolnjevanja ter praktičnega usposabljanja, 

sodelovanja oziroma udeležbe v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev; 

– drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljenih razlogov 
ali zaradi interesa Republike Slovenije; 

– tujcem, ki imajo status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije; 
– tujcem slovenskega rodu do drugega kolena v ravni vrsti; 
– otrokom tujcev, rojenih v Republiki Sloveniji; 

– žrtvam trgovine z ljudmi; 
– žrtvam nezakonitega zaposlovanja; 

– tujcem, ki jim je bilo v Republiki Sloveniji dovoljeno zadrževanje. 
 

Zakon ne predvideva olajšav v postopkih za pridobitev dovoljenja za prebivanje z drugačnim namenom. Edina 
olajšava je, da lahko tujci, ki že imajo začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, vložijo prošnjo za izdajo 
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nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z drugačnim namenom pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji in jim ni 
treba vmes zapuščati države. 

 
Tudi 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. Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno 
prebivanje mora biti vložena pred pretekom veljavnosti vizuma za dolgoročno bivanje pri upravni enoti, na 

območju katere tujec prebiva.  
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Q2a. Does your (Member) State allow third-country nationals holding any of the immigration status within the scope of this study to change 

into any of the other ones whilst remaining on the territory of the (Member) State? EMN NCPs are asked to fill in the table by using one of 

the options provided in each cell (Yes/No). NB: if all changes are possible, please indicate using the following option: Yes to all  

Into 

From 

Družinski 

član 

Študent Raziskovalec Imetnik 

modre 

karte 

VKD Zaposleni Samozaposl. Lastnik 

podjetja 

Sezonski 

delavec 

ICT Investitor Imetnik 

vizuma 

D 

Prosilec 

za 

medn. 

zaščito 

Žrtev 

trgovanja 

z ljudmi 

Tujec slo. 

rodu do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Otrok 

tujca, 

rojen v RS 

Žrtev 

nezak. 

zaposl. 

Družinski član  Yes Yes Yes Yes Yes Yes / Yes No / No Yes Yes Yes No Yes 

Študent Yes  Yes Yes Yes Yes Yes / Yes No / No Yes Yes Yes No Yes 

Raziskovalec Yes Yes   Yes Yes Yes Yes / Yes No / No Yes Yes Yes No Yes 

Imetnik 

modre karte 

Yes Yes Yes  Yes Yes Yes / Yes No / No Yes Yes Yes No Yes 

VKD8 Yes Yes Yes Yes  Yes Yes / Yes No / No Yes Yes Yes No Yes 

Zaposleni Yes Yes Yes Yes Yes  Yes / Yes No / No Yes Yes Yes No Yes 

Samozaposl. Yes Yes Yes Yes Yes Yes  / Yes No / No Yes Yes Yes No Yes 

Lastnik 

podjetja 

/ / / / / / /  / / / / / / / / / 

Sezonski 

delavec 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes /  No / No Yes Yes Yes No Yes 

ICT Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes / Yes  / No Yes Yes Yes No Yes 

Investitor / / / / / / / / / /  / / / / / / 

                                       
8 Visokokvalificirani delavci, ki v Sloveniji opravljajo delo na podlagi zaposlitve, dobijo za prebivanje in delo v Republiki Sloveniji modro karto in so zato v tej tabeli 
obravanavani pod kategorijo „modra karta“. Kot visokokvalificirani delavci pa so v tabeli obravnavani samo tisti, ki pridobijo enotno dovoljenje za prebivanje v 
Republiki Sloveniji za opravljanje individualnih storitev na podlagi pogodbe civilnega prava (v skladu s 26. čl. ZZSDT). 
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Into 

From 

Družinski 

član 

Študent Raziskovalec Imetnik 

modre 

karte 

VKD Zaposleni Samozaposl. Lastnik 

podjetja 

Sezonski 

delavec 

ICT Investitor Imetnik 

vizuma 

D 

Prosilec 

za 

medn. 

zaščito 

Žrtev 

trgovanja 

z ljudmi 

Tujec slo. 

rodu do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Otrok 

tujca, 

rojen v RS 

Žrtev 

nezak. 

zaposl. 

Imetnik 

vizuma D 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes / Yes No /  Yes Yes Yes No Yes 

Prosilec za 

medn. zaščito 

Yes No No No No No No / No No / No  No No No No 

Žrtev 

trgovanja z 

ljudmi 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes / Yes No / No Yes  Yes No Yes 

Tujec slo. 

rodu do 

drugega 

kolena v ravni 

vrsti 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes / Yes No / No Yes Yes  No Yes 

Otrok tujca, 

rojenih v RS9 

No No No No No No No / No No / No No No No  No 

Žrtev 

nezakon. 

zaposl. 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes / Yes No / No Yes Yes Yes No  

 

                                       
9 Prehodi iz statusa »otrok tujca, rojen v Republiki Sloveniji« v nekatere druge statuse je sicer teoretično mogoč, vendar je v tabeli označen z »Ne«, saj oseba s 
tem statusom lahko po petih letih prebivanja v RS pridobi dovoljenje za stalno prebivanje. To ji omogoča precej večji obseg pravic kot vsi drugi statusi za začasno 
prebivanje, zato bi bil prehod v druge statuse nesmiseln. 
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Q2b. If changes of status without leaving the territory of the (Member) State are allowed (Q2a), EMN NCPs are 
asked to fill in the table below by adding the requested information for each possible switch (and add as many 
rows as possible switches.). 

EMN NCPs are asked to use the pre-compiled box marked ‘example’ as reference and add as many rows as 

necessary. 

From Into Legal basis Policy / 
practice if 
no legal 
basis 

Do criteria 
to switch 
differ from 
first time 
applicant? 

Criteria for 
switch (if 
different from 
first time 
applicant) 

Quota limitations 

Example 

List of 
category(ies) 
into which a 
TCN switches  

Law, Decree, 
etc. 

Policy 
document. 

Yes / No List of criteria 
required for the 
switch(es) only 
if they differ 
from those 
listed in Section 
1 

Yes / No. If Yes, please 
report the threshold 

Select 

Družinski član 

Študent 

Raziskovalec 

Imetnik modre 
karte 

VKD 

Zaposleni 

Samozaposleni 

Sezonski 
delavec 

Žrtev 
trgovanja z 
ljudmi 

Žrtev 
nezakonitega 
zaposlovanja 

Tujec slo. rodu 

do drugega 
kolena v ravni 
vrsti 

Otrok tujca, 
rojen v RS 

Select 

 

  

Vse 
kategorije, ki 
temeljijo na 
dovoljenju za 
začasno 
prebivanje ter 
prosilci za 
mednarodno 
zaščito, razen 
ICT in otroci 
tujcev, rojenih 
v RS.   

Tujec, ki ima 
dovoljenje za 
začasno 
prebivanje v 
Republiki 
Sloveniji 
(RS), lahko 
pred iztekom 
roka, za 
katerega je 
dovoljenje 
izdano, vloži 
prošnjo pri 
pristojnem 
organu v 
Republiki 
Sloveniji za 
izdajo 
nadaljnjega 
dovoljenja za 
prebivanje z 
drugačnim 
namenom10 
(ZTuj-2, 36. 
čl.).  

 
 

/ Ne. / 
ZTuj-2, 5. čl.: 
 
(2) Vlada RS lahko, v 
skladu z resolucijo o 
migracijski politiki vsako 
leto določi število 
(kvoto) dovoljenj za 
prebivanje v RS, ki se 
jih lahko izda tujcem v 
tekočem letu. V kvoto se 
ne vštejejo dovoljenja 
za začasno prebivanje, 
izdana zaradi 
združevanja družine, 
dovoljenja za začasno 
prebivanje, izdana 
družinskim članom 
slovenskih državljanov 
ali državljanov EU, 
dovoljenja za začasno 
prebivanje, izdana 
akreditiranim 
novinarjem, dovoljenja 
za začasno prebivanje, 
izdana umetnikom, 

dovoljenja za začasno 
prebivanje, izdana 
zaradi opravljanja 
raziskovalnega dela, 
dovoljenja za začasno 
prebivanje, izdana 
zaradi 
visokokvalificirane 
zaposlitve, dovoljenja za 

                                       
10 Pričakovati je, da bo na področju možnosti spreminjanja statusa v sezonskega delavca prišlo do sprememb, ko bo v slovensko 
zakonodajo prenesena Direktiva 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o pogojih za vstop in bivanje 

državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev, ki določa: »Ta direktiva se uporablja za državljane tretjih držav, ki 
prebivajo zunaj ozemlja držav članic in zaprosijo za sprejem ali so bili v skladu s pogoji iz te direktive sprejeti na ozemlje države 
članice zaradi zaposlitve kot sezonski delavci. Ta direktiva se ne uporablja za državljane tretjih držav, ki v času predložitve vloge 
prebivajo na ozemlju države članice, razen primerov iz člena 15« (1. točka 2. člena). 
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From Into Legal basis Policy / 
practice if 
no legal 
basis 

Do criteria 
to switch 
differ from 
first time 
applicant? 

Criteria for 
switch (if 
different from 
first time 
applicant) 

Quota limitations 

začasno prebivanje, 
izdana žrtvam trgovine z 
ljudmi, dovoljenja za 
začasno prebivanje, 
izdana žrtvam 
nezakonitega 
zaposlovanja in 
dovoljenja za začasno 
prebivanje, izdana iz 
drugih utemeljenih 
razlogov in zaradi 
interesa RS. V letu 2015 
kvota ni določena. 
 

ZZSDT, 41. čl.:  
 
(1) Glede na stanje in 
predvidena gibanja na 
trgu dela lahko vlada 
letno določi kvoto 
soglasij k izdaji 
enotnega dovoljenja in 
kvoto dovoljenj za 
sezonsko delo, s katero 
omeji število tujcev na 
trgu dela. 
(2) Kvoto vladi predlaga 
minister, pristojen za 
delo, ob predhodni 
pridobitvi mnenja 
Ekonomsko-socialnega 
sveta. 
(3) Vlada lahko s kvoto 
omeji zaposlovanje in 
delo tujcev, ki še niso 
pridobili pravice do 
prebivanja v RS. 
(4) Vlada lahko poleg 
kvote določi tudi 
omejitve in prepovedi 
zaposlovanja, 
samozaposlovanja in 
dela tujcev po regijah, 
področjih dejavnosti, 
podjetjih in poklicih, 
kakor tudi omeji ali 
prepove prihod novih 
tujcev z namenom 
zaposlitve ali dela v 
celoti ali z določenih 
regionalnih območij, 
kadar je to utemeljeno z 
javnim redom, javno 
varnostjo, javnim 
zdravjem, splošnim 
gospodarskim interesom 
ali stanjem ter 
predvidenimi gibanji na 
trgu dela. 
(5) V primeru 

mednarodnih razpisov, 
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From Into Legal basis Policy / 
practice if 
no legal 
basis 

Do criteria 
to switch 
differ from 
first time 
applicant? 

Criteria for 
switch (if 
different from 
first time 
applicant) 

Quota limitations 

ki jih razpišejo državni 
organi, lahko vlada 
določi, da se soglasja k 
enotnemu dovoljenju 
izdajo zunaj kvote 
oziroma brez 
preverjanja stanja na 
trgu dela. 

Imetnik 
vizuma D 

Select 

Vse 
kategorije, ki 
temeljijo na 
dovoljenju za 
začasno 
prebivanje ter 
prosilci za 
mednarodno 
zaščito, razen 
ICT in otroci 
tujcev, rojenih 
v RS.   

Tujcu, ki v RS 
biva na 
podlagi 
vizuma za 
dolgoročno 
bivanje, se 
lahko izda 
dovoljenje za 
začasno 
prebivanje, če 
izpolnjuje 
pogoje za 
izdajo tega 
dovoljenja. 
Prošnja za 
izdajo 
dovoljenja za 
začasno 
prebivanje 
mora biti 
vložena pred 
pretekom 
veljavnosti 
vizuma za 
dolgoročno 
bivanje pri 
upravni enoti, 
na območju 
katere tujec 
prebiva (ZTuj-
2, 30. čl.). 

/ Ne. / Glej zgornjo celico 

 

Other (please 
specify) 

Other (please 
specify) 

/ / / / / 
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Q2c. If any of the change of status provided in the tables above alters the level of rights of the third-country national concerned (enhanced or reduced), 

please fill in the table below, providing a short overview / analysis of the specific situation in your (Member) State. If rights enjoyed are not subject to 

changes, EMN NCPs are simply asked to enter “no change”. 

                                       
11 V študiji je pri vseh menjavah statusov pri družinskih članih upoštevano, kot da je družinski član oseba, stara nad 15 let. To je meja, pri kateri se v Sloveniji oseba lahko 
zaposli (Zakon o delovnih razmerjih, 21. čl.). Do 15. leta starosti je oseba šoloobvezna in kot taka ima pravico do osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot 
slovenski državljani, ne glede na njen status.  

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Example Example Please choose 

one as follows: 

No change 

Enhanced 

rights: specify 

Reduced 

rights: specify 

Please choose one 

as follows: 

No change 

Enhanced rights: 

specify 

Reduced rights: 

specify 

Please choose 

one as 

follows: 

No change 

Enhanced 

rights: specify 

Reduced 

rights: specify 

Please choose one 

as follows: 

No change 

Enhanced rights: 

specify 

Reduced rights: 

specify 

Please choose 

one as 

follows: 

No change 

Enhanced 

rights: specify 

Reduced 

rights: specify 

Please choose 

one as follows: 

No change 

Enhanced 

rights: specify 

Reduced rights: 

specify 

Please choose one 

as follows: 

No change 

Enhanced rights: 

specify 

Reduced rights: 

specify 

Please choose 

one as 

follows: 

No change 

Enhanced 

rights: specify 

Reduced 

rights: specify 

Please 

choose one 

as follows: 

No change 

Enhanced 

rights: 

specify 

Reduced 

rights: 

specify. 

Družinski 

član11 

Študent Odvisno. 

Če ima študent 

status 

izrednega 

študenta, 

potem se lahko 

zaposli v 

skladu z 

določbami 33. 

čl. ZZSDT in 

ima v tem 

primeru enake 

pravice kot 

družinski član. 

Če ima študent 

Odvisno: študenti 

so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani v 

skladu s 15/4 čl. 

Zakon o 

zdravstvenem 

varstvu in 

zdravstvenem 

zavarovanju 

(ZZVZZ), v druga 

obvezna socialna 

zavarovanja pa 

niso vključeni, 

razen, če se 

zaposlijo. 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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12 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 
13 Glej predhodno opombo. 

status rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo in 

ima v tem 

primeru manjši 

obseg pravic 

kot družinski 

član. 

Družinski člani pa 

so zavarovani 

bodisi po 

sponzorju bodisi 

sami, če so 

zaposleni. 12 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Družinski 

član 

 

Raziskovalec Manjši obseg 

pravic: 

raziskovalec 

nima pravice 

do menjave 

zaposlitve. 

 

Odvisno od tega, 

ali je družinski 

član zaposlen. Če 

ni, potem ima 

raziskovalec večji 

obseg pravic – 

dodatno mu 

pripadajo pravice, 

ki so vezane na 

zaposlitev,13 

razen, kadar 

raziskovalec 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava. V 

tem primeru ima 

manjši obseg 

pravic, saj ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

Če je družinski 

Ni sprememb. 

 

Ni sprememb. 

 

Ni sprememb. 

 

Ni sprememb. 

 

Večji obseg 

pravic: 

raziskovalec ima 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja, 

družinski član pa 

pridobi to pravico 

šele po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

Ni sprememb. 

 

/ 
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14 Glej opombo 11. 

član zaposlen, ima 

enake pravice kot 

raziskovalec, ki je 

zaposlen, in večji 

obseg pravic kot 

raziskovalec, ki 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava. 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta  (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Družinski 

član 

 

Imetnik 

modre karte 

Manjši obseg 

pravic: za 

zamenjavo 

delovnega 

mesta ali 

delodajalca 

imetnik modre 

karte v prvih 

dveh letih 

potrebuje 

soglasje 

pristojnega 

organa 

(ZZSDT, 20. 

čl.). Po dveh 

letih zakonite 

zaposlitve 

lahko imetnik 

modre karte 

zamenja 

delodajalca 

brez pisne 

odobritve 

pristojnega 

Odvisno od tega, 

ali je družinski 

član zaposlen. Če 

ni, potem ima 

imetnik modre 

karte večji obseg 

pravic – dodatno 

mu pripadajo 

pravice, ki so 

vezane na 

zaposlitev.14  

Če sta oba 

zaposlena, ni 

sprememb. 

Družinski član ima 

prednost v tem, 

da tudi če izgubi 

zaposlitev, ostane 

obvezno 

zdravstveno 

zavarovan po 

sponzorju. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: 

Modra karta EU se 

izda za čas dveh 

let in se lahko 

podaljša za tri 

leta (ZTuj-2, 39. 

čl.) – družinski 

član pa lahko dobi 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in to se po 

preteku lahko 

podaljšuje (ne 

dlje kot za dve 

leti (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo Sveta 

2009/50/ES. 

Večji obseg 

pravic: imetnik 

modre karte ima 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja, 

družinski član pa 

pridobi to pravico 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

Ni sprememb. / 
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organa, vendar 

mora pred 

zamenjavo 

pristojnemu 

organu pisno 

sporočiti, da bo 

zamenjal 

delodajalca 

(ZTuj-2, 39. 

čl.).  

Družinski član 

pa tega 

soglasja ne 

potrebuje. 

Poleg tega se 

imetnik modre 

karte ne more 

samozaposliti, 

kar družinski 

član po enem 

letu prebivanja 

v RS lahko 

naredi. 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Družinski 

član 

 

Visokokva-

lificirani 

delavec 

Manjši obseg 

pravic: VKD 

lahko opravlja 

VKD ima manjši 

obseg pravic, saj 

mu pogodbe 

Ni sprememb.  Manjši obseg 

pravic: VKD lahko 

opravlja delo na 

Ni sprememb. Ni sprememb.  Manjši obseg 

pravic: VKD nima 

pravice do 

Ni sprememb. / 
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15 Visokokvalificirani delavci, ki v Sloveniji opravljajo delo na podlagi zaposlitve, dobijo za prebivanje in delo v Republiki Sloveniji modro karto in so zato v tej tabeli obravanavani 
pod kategorijo „modra karta“. Kot visokokvalificirani delavci pa so v tabeli obravnavani samo tisti, ki pridobijo enotno dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji za opravljanje 
individualnih storitev na podlagi pogodbe civilnega prava (v skladu s 26. čl. ZZSDT). 
16 Delo po podjemni pogodbi krije le manjši del prispevkov za socialna zavarovanja za čas, ko oseba opravlja delo: a) za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja, b)za primer smrti in invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v okviru obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Ostala zavarovanja (vključno z obveznim zdravstvenim zavarovanjem) si mora oseba urediti sama (Prožna mladina. Podjemna pogodba). Tudi v 
primeru dela na podlagi avtorske pogodbe mora DTD sam poskrbeti za vsa zavarovanja, ne more pa se vključiti v zavarovanje za starševsko varstvo in v zavarovanje za primer 
brezposelnosti. Na podlagi avtorske pogodbe delavec nima pravic, ki izhajajo iz vključitve delavca v socialna zavarovanja na podlagi delovnega razmerja (Obrazi prekarnega dela. 
Ana – avtorska pogodba). 

(VKD)15 

 

le tisto delo, za 

katero mu je 

bilo izdano 

dovoljenje. 

civilnega prava ne 

omogočajo 

praktično nobene 

oziroma zelo šibko 

socialno varnost.16  

   

področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26/3 

čl.), družinski član 

pa lahko dobi 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in to se po 

preteku lahko 

podaljšuje (ne 

dlje kot za dve 

leti (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

združevanja 

družine, ker lahko 

biva v RS največ 

eno leto (ZZSDT, 

26/3 čl.).  

Družinski član pa 

pridobi to pravico 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

 

 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Družinski 

član 

 

Zaposleni 

(=DTD, ki v 

RS prebiva 

na podlagi 

Manjši obseg 

pravic: DTD, ki 

v RS prebiva 

na podlagi 

Odvisno od tega, 

ali je družinski 

član zaposlen. Če 

ni, potem ima 

Ni sprememb. Ni sprememb  Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. 

 

Ni sprememb. / 
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17 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

enotnega 

dovoljenja 

za 

prebivanje in 

zaposlitev) 

enotnega 

dovoljenja za 

prebivanje in 

zaposlitev, 

mora za 

menjavo 

delovnega 

mesta ali 

delodajalca 

pridobiti 

soglasje 

pristojnega 

organa 

(ZZSDT, 19. 

čl.), družinski 

član pa tega 

soglasja ne 

potrebuje. 

Poleg tega se 

zaposleni DTD 

ne more 

samozaposliti, 

kar družinski 

član po enem 

letu prebivanja 

v RS lahko 

naredi. 

 

 

zaposleni večji 

obseg pravic – 

dodatno mu 

pripadajo pravice, 

ki izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja.17  

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Družinski 

član 

 

Samozapo-

sleni  

(=DTD, ki v 

RS prebiva 

Manjši obseg 

pravic: DTD, ki 

v RS prebiva 

na podlagi 

Odvisno od tega, 

ali je družinski 

član zaposlen. Če 

ni, potem ima 

Ni sprememb. Ni sprememb. 

Oba imata 

dovoljenje za 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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18 Glej predhodno opombo. 

na podlagi 

enotnega 

dovoljenja 

za 

prebivanje in 

samozapo- 

slitev) 

enotnega 

dovoljenja za 

prebivanje in 

samozaposlitev

, ne more 

menjati 

zaposlitve, 

družinski član 

pa lahko, 

vključno s tem, 

da se po enem 

letu prebivanja 

v RS lahko tudi 

samozaposli. 

samozaposleni 

večji obseg pravic 

– dodatno mu 

pripadajo pravice, 

ki izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

zavarovanja na 

podlagi 

samozaposlitve.18 

prebivanje izdano 

za eno leto in ga 

lahko podaljšujeta 

z veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. in 47. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Družinski 

član 

 

Sezonski 

delavec 

Manjši obseg 

pravic: 

sezonski 

delavec je  

- omejen na 

zaposlitev v 

kmetijstvu 

ali 

gozdarstvu 

(ZZSDT, 28. 

čl.) 

- omejen na 

največ 6 

(izjemoma 

7) mesecev 

dela v 

koledarskem 

letu (ZTuj-2, 

Odvisno od tega, 

ali je družinski 

član zaposlen. Če 

ni, potem ima 

sezonski delavec, 

ki je v RS 

zaposlen na 

podlagi enotnega 

dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

za sezonsko delo, 

večji obseg pravic 

– dodatno mu 

pripadajo pravice, 

ki izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: skupno 

trajanje enotnih 

dovoljenj iz 

razloga 

sezonskega dela, 

daljšega od 90 

dni, ne sme 

preseči šest 

(izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: tujec, ki v 

RS prebiva na 

podlagi dovoljenja 

za začasno 

prebivanje zaradi 

opravljanja 

sezonskega dela, 

nima pravice do 

združitve družine, 

družinski član pa 

pridobi to pravico 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

Ni sprememb. / 
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19 Glej opombo 16. 
21 Prosilci imajo pravico do osnovnošolskega izobraževanja, ki se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo osnovnošolsko izobraževanje. Prosilcu se omogoči, mladoletnemu prosilcu 
in prosilcu, ki je mladoletnik brez spremstva, pa se ob sodelovanju z zakonitim zastopnikom zagotovi dostop do izobraževanja na srednjih splošnih in strokovnih ter poklicnih 
šolah pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Zagotovljena jim je tudi brezplačna uporaba učbenikov iz učbeniškega sklada, če ga šola ima. Prosilcem se 
omogoči dostop do visokošolskega, višješolskega strokovnega in univerzitetnega izobraževanja pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Sredstva za zagotavljanje 
pravic do osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega izobraževanja ter univerzitetnega izobraževanja zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje (Pravilnik o 
pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, 28. čl.). Pristojni organ lahko organizira pripravo prosilca za vstop v osnovnošolski izobraževalni sistem. Sredstva za to zagotavlja 
pristojni organ (Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, 30. čl.). 

45. čl.). 

- ne more 

menjati 

zaposlitve. 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja.19 

Če pa sezonski 

delavec opravlja 

delo na podlagi 

dovoljenja za  

sezonsko delo, ki 

se izda za 

obdobje, ki ni 

daljše od 90 dni v 

koledarskem letu, 

potem ni vključen 

v obvezna 

socialna 

zavarovanja. V 

tem primeru ima 

manjši obseg 

pravic kot 

družinski član. 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Družinski 

član 

 

Prosilec za 

mednarodno 

zaščito 

Odvisno: 

prosilec lahko 

prične 

opravljati delo 

devet mesecev 

po vložitvi 

prošnje za 

Odvisno.  

Manjši obseg 

pravic: na 

področju 

zdravstva ima 

prosilec za 

mednarodno 

Večji obseg 

pravic: 21 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito se 

izobražujejo 

pod enakimi 

Manjši obseg 

pravic: prosilci za 

mednarodno 

zaščito imajo 

pravico do 

prebivanja v RS 

od vložitve 

Ni sprememb, 

razen v 

postopku 

odločanja o 

priznanju 

mednarodne 

zaščite pred 

Manjši obseg 

pravic: prosilec 

za mednarodno 

zaščito ima 

pravico do 

prostega 

gibanja po 

Manjši obseg 

pravic: prosilci za 

mednarodno 

zaščito nimajo 

pravice do 

združevanja 

družine, družinski 

Ni sprememb.  / 
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20 Glej opombo 16. 

mednarodno 

zaščito, če mu 

v tem času ni 

bila vročena 

odločitev 

pristojnega 

organa in te 

zamude ni 

mogoče 

pripisati 

prosilcu. V 

skladu s 6. čl. 

ZZSDT imajo 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito prost 

dostop do trga 

dela – v tem 

pogledu imajo 

večji obseg 

pravic kot 

družinski člani, 

ki so pred 

zaposlitvijo  

podvrženi 

preverjanju 

trga dela. 

zaščito le pravico 

do nujnega 

zdravljenja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 19. čl.), 

družinski član pa 

je v vsakem 

primeru vključen v 

obvezno 

zdravstveno 

zavarovanje (po 

sponzorju). Če je 

družinski član 

zaposlen, mu 

pripadajo vse 

pravice, ki 

izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja. Enako 

velja za prosilca 

za mednarodno 

zaščito, če se 

zaposli.20 

pogoji kot 

državljani RS 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 28. 

čl.), medtem 

ko drugi DTD, 

ki nimajo 

dovoljenja za 

stalno 

prebivanje v 

RS, nimajo 

enakih 

ugodnosti. 

 

popolne prošnje 

za mednarodno 

zaščito do 

izvršljivosti 

odločitve. Ta 

pravica se ne 

šteje kot 

dovoljenje za 

prebivanje po 

Zakonu o tujcih. 

Prosilec dobi 

izkaznico, ki je 

dokument, ki 

potrjuje njegov 

status prosilca in 

je hkrati 

dovoljenje, da 

oseba ostane v 

RS do izvršljivosti 

odločitve v 

postopku 

mednarodne 

zaščite. Izkaznica  

se izda z 

veljavnostjo 

največ 120 dni, z 

možnostjo 

podaljšanja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

 

 

 

Upravnim in 

Vrhovnim 

sodiščem, 

kjer imajo 

prosilci 

pravico do 

brezplačne 

pravne 

pomoči, ki jo 

zagotavljajo  

svetovalci za 

begunce, ki 

jih imenuje 

minister, 

pristojen za 

pravosodje 

(Zakon o 

mednarodni 

zaščiti (ZMZ-

UPB2), 13/2 

čl.). 

celotnem 

ozemlju RS, ne 

pa tudi izven 

meja države 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

 

član pa pridobi to 

pravico po enem 

letu prebivanja v 

RS na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 
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From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Družinski 

član 

 

Tujec 

slovenskega 

rodu do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Večji obseg 

pravic: tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu, ima prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT,  

6/3 čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Odvisno: 

Tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

se lahko izda 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

letnega 

podaljševanja, 

medtem ko 

družinski član 

lahko dobi 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in to se po 

preteku lahko 

podaljšuje za dve 

leti (ZTuj-2, 47. 

čl.). Prednost 

statusa tujca 

slovenskega rodu 

je v tem, da se 

tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajnega 

petletnega roka 

(ZTuj-2, 52/3 čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 

Družinski 

član 

 

Žrtev 

trgovanja z 

ljudmi 

Večji obseg 

pravic: žrtev 

ima v 

nasprotju z 

družinskim 

članom prost 

Manjši obseg 

pravic: če je žrtev 

nezaposlena, 

družinski član pa 

zaposlen. 

Manjši obseg 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: dovoljenje 

za začasno 

prebivanje za 

žrtev se izda za 

predviden čas 

Ni sprememb. Ni sprememb. 

 

Ni sprememb. 

 

Ni sprememb. / 
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dostop na trg 

dela (ZZSDT, 

6. čl.). 

  

pravic: če sta oba 

nezaposlena - v 

tem primeru je 

družinski član 

zavarovan po 

sponzorju, žrtev 

pa ima le pravico 

do nujnega 

zdravstvenega 

varstva in do 

izplačila denarne 

pomoči (ZTuj-2, 

50/8 čl.). 

Ni sprememb: če 

sta oba - žrtev in 

družinski član -

zaposlena. 

Večji obseg 

pravic: če je žrtev 

zaposlena, 

družinski član pa 

ne. 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.), 

družinski član pa 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

47/6 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Družinski 

član 

 

Žrtev 

nezakon. 

zaposlov. 

 

 

Glej zgornjo 

celico. 

  

Glej zgornjo celico Ni sprememb. Velja enako, kot v 

zgornji celici, z 

razliko, da se 

žrtvi nezakonitega 

zaposlovanja, 

kateri delodajalec 

ni izplačal 

neporavnanih 

plačil, na njeno 

prošnjo in ob 

vloženi tožbi za 

povrnitev le-teh, 

lahko dovoljenje 

za začasno 

prebivanje 

podaljšuje tudi po 

Ni sprememb. Ni sprememb. 

 

Ni sprememb. 

 

Ni sprememb. / 
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22 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

koncu kazenskega 

postopka z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 50/7 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Študent Družinski 

član 

 

Odvisno. 

Če ima študent 

status 

izrednega 

študenta, 

potem se lahko 

zaposli v 

skladu z 

določbami 33. 

čl. ZZSDT in 

ima v tem 

primeru enake 

pravice kot 

družinski član. 

Če ima študent 

status rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo  

in ima v tem 

primeru manjši 

obseg pravic 

kot družinski 

član. 

 

 

Večji obseg 

pravic: študenti so 

obvezno 

zdravstveno 

zavarovani v 

skladu s 15/14 čl. 

ZZVZZ, v druga 

obvezna socialna 

zavarovanja pa 

niso vključeni, 

razen, če se 

zaposlijo. 

Družinski člani pa 

so zavarovani po 

sponzorju. Če je 

tujec, ki je 

družinski član, 

tudi zaposlen, 

potem je sam 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja.22  

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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23 Glej predhodno opombo. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Študent Raziskovalec Odvisno: 

raziskovalec 

lahko opravlja 

le delo na 

raziskovalni 

organizaciji ali 

visokošolskem 

zavodu iz RS, s 

katerim ima 

sklenjen 

sporazum o 

gostovanju. 

Študent, ki ima 

status 

izrednega 

študenta, pa se 

lahko zaposli 

na kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

evidenci 

brezposelnih 

oseb ni 

ustreznih 

brezposelnih 

oseb (ZZSDT,  

33. čl.). Po 

enoletnem 

neprekinjenem 

zakonitem 

prebivanju v 

RS se lahko 

Odvisno:  

študenti so 

obvezno 

zdravstveno 

zavarovani v 

skladu s 15/14 čl. 

ZZVZZ, v druga 

obvezna socialna 

zavarovanja pa 

niso vključeni, 

razen, če se 

zaposlijo.  

Raziskovalci pa 

so, če so 

zaposleni, 

vključeni v 

obvezno 

zdravstveno in 

ostala socialna 

zavarovanja.23 Če 

pa raziskovalec 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava, 

ima manjši obseg 

pravic, saj ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

 

 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: 

raziskovalec ima 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja, 

študent pa pridobi 

to pravico po 

enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

Ni sprememb. / 
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tudi 

samozaposli 

(ZZSDT, 34. 

čl.). Če ima 

študent status 

rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Študent Imetnik 

modre karte 

 

Odvisno: 

Imetnik modre 

karte za 

menjavo 

delodajalca ali 

delovnega 

mesta 

potrebuje 

pisno odobritev 

pristojnega 

organa, po 

dveh letih 

zakonite 

zaposlitve 

zadošča le 

pisno sporočilo 

pristojnemu 

organu, ne 

potrebuje pa 

pisne odobritve 

(ZTuj-2, 39. 

čl.). Študent, 

ki ima status 

izrednega 

študenta, pa se 

lahko zaposli 

na kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

Večji obseg 

pravic: študenti so 

obvezno 

zdravstveno 

zavarovani v 

skladu s 15/14 čl. 

ZZVZZ, v druga 

obvezna socialna 

zavarovanja pa 

niso vključeni, 

razen, če se 

zaposlijo. Imetniki 

modre karte pa so 

kot zaposleni iz 

tega naslova 

vključeni v 

obvezno 

zdravstveno in vsa 

ostala obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: modra 

karta EU se izda 

za čas dveh let in 

se lahko podaljša 

z veljavnostjo do 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.), študent 

pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko letno 

podaljšuje (ZTuj-

2, 44. čl.). 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: v 

skladu z 

Direktivno 

Sveta 

2009/50/ES.  

 

Večji obseg 

pravic: imetnik 

modre karte ima 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja, 

študent pa pridobi 

to pravico po 

enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

Ni sprememb. / 
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katerega v 

evidenci 

brezposelnih 

oseb ni 

ustreznih 

brezposelnih 

oseb (ZZSDT,  

33. čl.). Po 

enoletnem 

neprekinjenem 

zakonitem 

prebivanju v 

RS se lahko 

tudi 

samozaposli 

(ZZSDT, 34. 

čl.). Študent, 

ki ima status 

rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo in 

ima manjši 

obseg pravic 

kot imetnik 

modre karte. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Študent VKD Odvisno: VKD 

lahko opravlja 

le tisto delo, za 

katero mu je 

bilo izdano 

dovoljenje. 

Manjši obseg 

pravic: VKD v RS 

opravlja 

individualne 

storitve na podlagi 

pogodbe civilnega 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: VKD lahko 

opravlja delo na 

področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: VKD nima 

pravice do 

združitve družine, 

ker lahko biva v 

Sloveniji največ 

Ni sprememb. / 
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24 Glej opombo 14 (pri menjavi iz družinskega člana v visokokvalificiranega delavca). 

Študent pa se 

lahko zaposli 

na kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

evidenci 

brezposelnih 

oseb ni 

ustreznih 

brezposelnih 

oseb (ZZSDT,  

33. čl.). Po 

enoletnem 

neprekinjenem 

zakonitem 

prebivanju v 

RS se lahko 

tudi 

samozaposli 

(ZZSDT, 34. 

čl.). Če ima 

študent status 

rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo. 

prava, ki delavcu 

ne omogoča 

praktično nobene 

oziroma zelo šibko 

socialno varnost.24 

Študenti pa so 

obvezno 

zdravstveno 

zavarovani v 

skladu s 15/14 čl. 

ZZVZZ, če se 

zaposlijo, pa so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26/3 

čl.), študent pa 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

letno podaljšuje 

(ZTuj-2, 44. čl.). 

 

eno leto (ZZSDT, 

26/3 čl.). Študent 

pa pridobi to 

pravico po enem 

letu prebivanja v 

RS na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.).   

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Študent Zaposleni Odvisno: 

zaposleni DTD 

mora za 

menjavo 

delodajalca ali 

Odvisno: študenti 

so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani v 

skladu s 15/4 čl. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: 

zaposleni DTD 

ima prvo 

dovoljenje za 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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25 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

delovnega 

mesta pridobiti 

pisno odobritev 

pristojnega 

organa 

(ZZSDT, 19. 

čl.) in se ne 

more 

samozaposliti. 

Študent , ki 

ima status 

izrednega 

študenta, pa se 

lahko zaposli 

na kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

evidenci 

brezposelnih 

oseb ni 

ustreznih 

brezposelnih 

oseb (ZZSDT, 

33. čl.). Po 

enoletnem 

neprekinjenem 

zakonitem 

prebivanju v 

RS se lahko 

tudi 

samozaposli 

(ZZSDT, 34. 

čl.). Če ima 

študent status 

rednega 

ZZVZZ, v druga 

obvezna socialna 

zavarovanja pa 

niso vključeni, 

razen, če se 

zaposlijo.  

DTD, ki prebivajo 

v RS na podlagi 

dovoljenja za 

zaposlitev, pa so 

vključeni v vsa 

obvezna socialna 

zavarovanja.25 

prebivanje izdano 

za največ eno leto 

in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. čl.), študent 

pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko letno 

podaljšuje (ZTuj-

2, 44. čl.). 
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študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Študent Samozapos. Odvisno: 

samozaposleni 

lahko opravlja 

le tisto delo, za 

katero mu je 

bilo izdano 

enotno 

dovoljenje 

zaradi 

opravljanja 

dela kot 

samozaposlena 

oseba. 

Študent, ki ima 

status 

izrednega 

študenta, pa se 

lahko zaposli 

na kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

evidenci 

brezposelnih 

oseb ni 

ustreznih 

brezposelnih 

oseb (ZZSDT,  

33. čl.). Po 

enoletnem 

neprekinjenem 

zakonitem 

prebivanju v 

RS se lahko 

tudi 

Odvisno: 

samozaposleni so 

vključeni v 

obvezna socialna 

zavarovanja, 

študenti pa ne 

(razen v obvezno 

zdravstveno 

zavarovanje, 

kadar niso 

zavarovani iz 

drugega naslova). 

Izjema je, kadar 

se tuji študent v 

RS zaposli. Potem 

ima enake pravice 

kot 

samozaposleni. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37.b čl.), študent 

pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko letno 

podaljšuje (ZTuj-

2, 44. čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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26 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

samozaposli 

(ZZSDT, 34. 

čl.). Če ima 

študent status 

rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Študent Sezonski 

delavec 

 

Odvisno: 

Sezonski 

delavec je pri  

zaposlitvi 

omejen na več 

načinov: 

- omejenost 

zaposlitve 

na 

kmetijstvo 

ali 

gozdarstvo 

(ZZSDT, 28. 

čl.) 

- omejenost 

na največ 6 

(izjemoma 

7) mesecev 

dela v 

koledarskem 

letu (ZTuj-2, 

45. čl.) 

- ne more 

Odvisno: Če je 

sezonski delavec 

zaposlen na 

podlagi enotnega 

dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

za sezonsko delo, 

mu pripadajo 

pravice, ki 

izhajajo iz 

vključitve delavca 

v obvezna 

socialna 

zavarovanja.26 Če 

je tudi študent 

zaposlen, potem 

imata v tem 

primeru enak 

obseg pravic. Če 

študent ni 

zaposlen, potem 

ima sezonski 

delavec večji 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: skupno 

trajanje enotnih 

dovoljenj iz 

razloga 

sezonskega dela 

daljšega od 90 

dni ne sme 

preseči šest 

(izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: sezonski 

delavci nimajo 

pravice do 

združevanja 

družine, študent 

pa pridobi to 

pravico po enem 

letu prebivanja v 

RS na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

Ni sprememb. / 
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28 Za več informacij glej opombo 25 . 

menjati 

zaposlitve. 

Študent pa se 

lahko zaposli 

na kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

evidenci 

brezposelnih 

oseb ni 

ustreznih 

brezposelnih 

oseb (ZZSDT,  

33. čl.). Po 

enoletnem 

neprekinjenem 

zakonitem 

prebivanju v 

RS se lahko 

tudi 

samozaposli 

(ZZSDT, 34. 

čl.). Če ima 

študent status 

rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo. 

obseg pravic. 

Če sezonski 

delavec opravlja 

delo na podlagi 

dovoljenja za 

sezonsko delo, ki 

se izda za obdobje 

krajše od 90 dni, 

pa nima nobenih 

socialnih pravic.  

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Študent Prosilec za 

mednarodno 

zaščito 

Odvisno: 

prosilec lahko 

prične 

Odvisno. 

Manjši obseg 

pravic:28  na 

Večji obseg 

pravic: prosilci 

za 

Manjši obseg 

pravic: prosilec za 

mednarodno 

Enako kot pri 

prehodu iz 

statusa 

Manjši obseg 

pravic: prosilec 

za mednarodno 

Manjši obseg 

pravic: prosilci za 

mednarodno 

Ni sprememb. / 
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27 Za podrobnejšo razlago glej prehod iz statusa družinskega člana v prosilca za mednarodno zaščito. 
29 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

opravljati delo 

devet mesecev 

po vložitvi 

prošnje za 

mednarodno 

zaščito.27 Po 

preteku tega 

obdobja imajo 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6. čl.) – v tem 

pogledu imajo 

večji obseg 

pravic kot 

študenti, ki če 

imajo status 

izrednega 

študenta, se 

lahko zaposlijo, 

a so pred 

zaposlitvijo  

podvrženi 

preverjanju 

trga dela (33. 

čl. ZZSDT), če 

imajo status 

rednega 

študenta, pa 

lahko 

opravljajo le 

začasno in 

občasno delo. 

področju 

zdravstva ima 

prosilec za 

mednarodno 

zaščito le pravico 

do nujnega 

zdravljenja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 19. čl.). 

Če se prosilec za 

mednarodno 

zaščito zaposli, 

mu pripadajo vse 

pravice, ki 

izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja,29 kar 

pomeni večji 

obseg pravic, kot 

jih ima študent, 

razen če se tudi 

študent zaposli, 

kar mu omogoča 

ZTuj-2 (44/5 čl.). 

mednarodno 

zaščito se 

izobražujejo 

pod enakimi 

pogoji kot 

državljani RS 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 28. 

čl.), medtem 

ko drugi DTD, 

ki nimajo 

dovoljenja za 

stalno 

prebivanje v 

RS, nimajo 

enakih 

ugodnosti.  

 

zaščito lahko 

ostane v RS do 

izvršljivosti 

odločitve v 

postopku 

mednarodne 

zaščite. Izkaznica, 

ki jo dobi prosilec 

kot dokument, ki 

mu dovoljuje 

prebivanje v RS, 

se izda z 

veljavnostjo 

največ 120 dni, z 

možnostjo 

podaljšanja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito,2. čl.). 

družinskega 

člana v 

prosilca za 

mednarodno 

zaščito. 

zaščito ima 

pravico do 

prostega 

gibanja po 

celotnem 

ozemlju RS, ne 

pa tudi izven 

meja države 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

 

 

zaščito nimajo 

pravice do 

združevanja 

družine, študent 

pa pridobi to 

pravico po enem 

letu prebivanja v 

RS na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 
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From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Študent Tujec 

slovenskega 

rodu do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Večji obseg 

pravic: tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu, ima prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6/3 čl.). 

Študent, ki ima 

status 

izrednega 

študenta, se 

lahko zaposli, a 

je pred 

zaposlitvijo  

podvržen 

preverjanju 

trga dela (33. 

čl. ZZSDT). Če 

ima študent 

status rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo. 

Odvisno: Študenti 

so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani v 

skladu s 15./14 čl. 

ZZVZZ, v druga 

obvezna socialna 

zavarovanja pa 

niso vključeni, 

razen, če se 

zaposlijo. Tujci 

slovenskega rodu 

so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

se lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajno 

zahtevanega 

petletnega 

obdobja 

prebivanja v RS, 

študentu pa se 

čas prebivanja v 

RS na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje zaradi 

študija in 

poklicnega 

usposabljanja v 

obdobje za izdajo 

dovoljenja za 

stalno prebivanje 

šteje samo 

polovično (ZTuj-

2, 52. čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 

Študent Žrtev 

trgovanja z 

ljudmi 

Večji obseg 

pravic: žrtev 

ima prost 

dostop na trg 

dela (ZZSDT, 

6. čl.). 

Študent, ki ima 

status 

Odvisno: Če sta 

oba nezaposlena: 

žrtev trgovine z 

ljudmi, ki nima 

sredstev za 

preživljanje, ima 

le pravico do 

nujnega 

Ni sprememb. 

 

Odvisno: 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za 

žrtev se izda za 

predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb.  Ni sprememb. / 
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izrednega 

študenta, se 

lahko zaposli, a 

je pred 

zaposlitvijo  

podvržen 

preverjanju 

trga dela (33. 

čl. ZZSDT). Če 

ima študent 

status rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo. 

zdravstvenega 

varstva (ZTuj-2, 

50/8 čl.), študent 

pa je obvezno 

zdravstveno 

zavarovan po 

ZZVZZ (15/14 

čl.), tako da ima 

glede tega študent 

večji obseg pravic. 

Ima pa žrtev 

trgovine z ljudmi, 

ki nima sredstev 

za preživljanje, 

pravico do 

izplačila denarne 

pomoči (ZTuj-2, 

50/8 čl.), česar 

študent nima. 

Ni sprememb: če 

sta žrtev in 

študent oba 

zaposlena. 

Manjši obseg 

pravic: če je 

študent zaposlen, 

žrtev pa 

nezaposlena. 

Večji obseg 

pravic: če je 

študent 

nezaposlen, žrtev 

pa zaposlena. 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.), študent 

pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko letno 

podaljšuje (ZTuj-

2, 44. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Študent Žrtve nezak. 

zaposlovan. 

Glej celico 

zgoraj. 

 

Glej celico zgoraj. Ni sprememb. Velja enako, kot v 

zgornji celici, z 

razliko, da se 

žrtvi nezakonitega 

zaposlovanja, 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb.  Ni sprememb. / 
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kateri delodajalec 

ni izplačal 

neporavnanih 

plačil, na njeno 

prošnjo in ob 

vloženi tožbi za 

povrnitev le-teh, 

lahko dovoljenje 

za začasno 

prebivanje 

podaljšuje tudi po 

koncu kazenskega 

postopka z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 50/7 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Raziskov.  

(=DTD z 

dovolj. za 

začas. 

prebiva-

nje zaradi 

opravljanj

a dela na 

področju 

raziskav in 

visokega 

šolstva) 

Družinski 

član 

Večji obseg 

pravic: 

družinski član 

lahko menja 

delovno mesto 

ali zaposlitev, 

po enem letu 

bivanja v RS se 

lahko tudi 

samozaposli, 

raziskovalec pa 

ne more nič od 

tega.   

Odvisno: 

Če sta tako 

družinski član kot 

raziskovalec 

zaposlena, potem 

imata enake 

pravice.  

Če družinski član 

ni zaposlen, je še 

vedno obvezno 

zdravstveno 

zavarovan po 

sponzorju. Če 

raziskovalec izgubi 

zaposlitev, se mu 

prekinejo obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

Če raziskovalec 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava, 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: 

raziskovalec ima 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja, 

družinski član pa 

pridobi to pravico 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

Ni sprememb. / 
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pa nima praktično 

nobenih pravic iz 

socialnega 

zavarovanja. 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Raziskov. Študent Odvisno: 

raziskovalec 

lahko opravlja 

le delo na 

raziskovalni 

organizaciji ali 

visokošolskem 

zavodu iz RS, s 

katerim ima 

sklenjen 

sporazum o 

gostovanju. 

Študent, ki ima 

status 

izrednega 

študenta, pa se 

lahko zaposli 

na kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

evidenci 

brezposelnih 

oseb ni 

ustreznih 

brezposelnih 

oseb (ZZSDT,  

33. čl.). Po 

enoletnem 

neprekinjenem 

zakonitem 

prebivanju v 

RS se lahko 

tudi 

samozaposli 

Odvisno: 

Tuji študenti, ki 

niso zavarovani iz 

drugega naslova, 

so vključeni v 

obvezno 

zdravstveno 

zavarovanje v RS 

(ZZVZZ, 15/14 

čl.), niso pa 

vključeni v druga 

obvezna socialna 

zavarovanja, 

razen če se 

zaposlijo.  

Raziskovalci, ki so 

zaposleni, so 

vključeni v vsa 

obvezna socialna 

zavarovanja. Če 

pa raziskovalec 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava, 

potem nima 

praktično nobenih 

pravic iz 

socialnega 

zavarovanja. 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: 

raziskovalec ima 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja, za 

študente pa velja, 

da lahko dobijo 

pravico do 

združitve družine 

šele po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

imajo dovoljenje 

za začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

Ni sprememb. / 
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(ZZSDT, 34. 

čl.). Če ima 

študent status 

rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Raziskov. Imetnik 

modre karte 

Večji obseg 

pravic: imetnik 

modre karte 

lahko menja 

zaposlitev ali 

delodajalca na 

podlagi pisne 

odobritve 

pristojnega 

organa oz. po 

dveh letih 

zakonite 

zaposlitve le na 

podlagi 

pisnega 

sporočila 

pristojnemu 

organu (ZTuj-

2, 39. čl.), 

raziskovalec pa 

lahko opravlja 

le delo na 

raziskovalni 

organizaciji ali 

visokošolskem 

zavodu iz RS, s 

katerima ima 

sklenjen 

sporazum o 

gostovanju. 

Ni sprememb, če 

je raziskovalec 

zaposlen. Če pa 

raziskovalec 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava, 

ima manjši obseg 

pravic, saj ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: modra 

karta EU se izda 

za čas dveh let in 

se lahko podaljša 

z veljavnostjo 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.), 

raziskovalec pa 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 38. čl.).  

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo 

2009/50/ES. 

Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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30 Glej op. 14 (pri menjavi iz družinskega člana v visokokvalificiranega delavca). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Razisko-

valec  

VKD Ni sprememb. Odvisno: VKD v 

RS nima praktično 

nobene socialne 

varnosti,30 

raziskovalec pa je, 

če je zaposlen, 

vključen v vsa 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

Če pa tudi 

raziskovalec dela 

na podlagi 

pogodbe civilnega 

prava, tako kot 

VKD, potem ni 

sprememb v 

obsegu pravic. 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: VKD lahko 

opravlja delo na 

področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26./3 

čl.). Raziskovalec 

pa dobi prvo 

dovoljenje za 

največ eno leto, z 

možnostjo 

podaljšanja 

(ZTuj-2, 38/2 čl.).  

 

Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: VKD nima 

pravice do 

združitve družine, 

raziskovalec pa 

ima pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja. 

Ni sprememb. / 

Raziskov. Zaposleni Večji obseg 

pravic: 

raziskovalec ne 

more menjati 

zaposlitve v 

RS, zaposleni 

DTD pa to 

lahko stori na 

podlagi pisne 

odobritve 

pristojnega 

Odvisno. 

Ni sprememb: če 

sta oba zaposlena.  

Večji obseg 

pravic: če 

raziskovalec dela 

na podlagi 

pogodbe civilnega 

prava, potem 

nima praktično 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: zaposleni 

DTD lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. čl.), 

raziskovalec pa 

Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: zaposleni 

DTD lahko dobijo 

pravico do 

združitve družine 

šele po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

Ni sprememb. / 
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organa 

(ZZSDT,  19. 

čl.). 

nobene socialne 

varnosti in je 

obseg pravic, ki 

pripadajo 

zaposlenemu, 

precej večji. 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 38. čl.). 

imajo dovoljenje 

za začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta,  raziskovalec 

pa ima pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja, (ZTuj-

2, 47. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Raziskov. Samozapos. Ni sprememb. Ni sprememb, če 

je raziskovalec 

zaposlen. Če pa 

raziskovalec 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava, 

ima manjši obseg 

pravic, saj ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37.b čl.), 

raziskovalec pa 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 38. čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD lahko dobi 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta,  raziskovalec 

pa ima pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

Ni sprememb. / 
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31 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Raziskov. Sezonski 

delavec 

Manjši obseg 

pravic za 

sezonskega 

delavca: 

- omejenost 

zaposlitve na 

kmetijstvo 

ali 

gozdarstvo(Z

ZSDT, 28. 

čl.) 

- omejenost 

na največ 6 

(izjemoma 

7) mesecev 

dela v 

koledarskem 

letu (ZTuj-2, 

45. čl.). 

Odvisno: če je 

sezonski delavec v 

RS zaposlen na 

podlagi enotnega 

dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

za sezonsko delo, 

in če je tudi 

raziskovalec redno 

zaposlen v RS, 

potem sta oba 

vključena v 

obvezna socialna 

zavarovanja.31 

Če pa sezonski 

delavec opravlja 

delo na podlagi 

dovoljenja za 

sezonsko delo, ki 

se izda za 

obdobje, krajše od 

90 dni, potem 

mora predhodno 

sam poskrbeti za 

ustrezno 

zdravstveno 

zavarovanje in ni 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: skupno 

trajanje enotnih 

dovoljenj iz 

razloga 

sezonskega dela 

daljšega od 90 

dni ne sme 

preseči šest 

(izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

čl.), raziskovalec 

pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 38. čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: sezonski 

delavec nima 

pravice do 

združitve družine 

v RS, raziskovalec 

pa ima to pravico 

in sicer brez 

omejitev glede 

dolžine njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja, (ZTuj-

2, 47. čl.). 

Ni sprememb. / 
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32 Za podrobnejšo razlago glej prehod iz statusa družinskega člana v prosilca za mednarodno zaščito. 
34 Prosilci imajo pravico do osnovnošolskega izobraževanja, ki se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo osnovnošolsko izobraževanje. Prosilcu se omogoči, mladoletnemu prosilcu 
in prosilcu, ki je mladoletnik brez spremstva, pa se ob sodelovanju z zakonitim zastopnikom zagotovi dostop do izobraževanja na srednjih splošnih in strokovnih ter poklicnih 
šolah pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Zagotovljena jim je tudi brezplačna uporaba učbenikov iz učbeniškega sklada, če ga šola ima. Prosilcem se 
omogoči dostop do visokošolskega, višješolskega strokovnega in univerzitetnega izobraževanja pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Sredstva za zagotavljanje 
pravic do osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega izobraževanja ter univerzitetnega izobraževanja zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje (Pravilnik o 
pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, 28. čl.). Pristojni organ lahko organizira pripravo prosilca za vstop v osnovnošolski izobraževalni sistem. Sredstva za to zagotavlja 
pristojni organ (Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, 30. čl.). 

vključen v druga 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

Podobno velja za 

raziskovalca, če ta 

opravlja svoje 

delo na podlagi 

pogodbe civilnega 

prava. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Raziskov. Prosilec za 

mednarodno 

zaščito 

Odvisno: 

prosilec lahko 

prične 

opravljati delo 

devet mesecev 

po vložitvi 

prošnje za 

mednarodno 

zaščito.32 Po 

preteku tega 

obdobja imajo 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6. čl.) – v tem 

Odvisno.  

Manjši obseg 

pravic: na 

področju 

zdravstva ima 

prosilec za 

mednarodno 

zaščito le pravico 

do nujnega 

zdravljenja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 19. čl.).   

Če se prosilec za 

mednarodno 

zaščito zaposli, 

Večji obseg 

pravic:34 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito se 

izobražujejo 

pod enakimi 

pogoji kot 

državljani RS, 

medtem ko 

drugi DTD, ki 

nimajo 

dovoljenja za 

stalno 

prebivanje v 

RS, nimajo 

enakih 

Manjši obseg 

pravic: prosilec za 

mednarodno 

zaščito lahko 

ostane v RS do 

izvršljivosti 

odločitve v 

postopku 

mednarodne 

zaščite. Izkaznica, 

ki jo dobi prosilec 

kot dokument, ki 

mu dovoljuje 

prebivanje v RS, 

se izda z 

veljavnostjo 

največ 120 dni, z 

Enako kot pri 

prehodu iz 

statusa 

družinskega 

člana v 

prosilca za 

mednarodno 

zaščito. 

Manjši obseg 

pravic: prosilec 

za mednarodno 

zaščito ima 

pravico do 

prostega 

gibanja po 

celotnem 

ozemlju RS, ne 

pa tudi izven 

meja države 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

 

Manjši obseg 

pravic: prosilci za 

mednarodno 

zaščito nimajo 

pravice do 

združevanja 

družine. 

 

Ni sprememb. / 
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33 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

pogledu imajo 

širši obseg 

pravic kot 

raziskovalci, ki 

lahko 

opravljajo le 

delo, za 

katerega so 

dobili 

dovoljenje. 

mu pripadajo vse 

pravice, ki 

izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja,33 kar 

pomeni enake 

pravice, kot jih 

imajo raziskovalci, 

ki so zaposleni. Če 

pa raziskovalec 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava, 

potem prav tako 

nima praktično 

nobenih socialnih 

pravic, saj ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

 

 

 

ugodnosti. 

 

možnostjo 

podaljšanja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Raziskov. Tujec 

slovenskega 

rodu do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Večji obseg 

pravic: tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

Odvisno od 

zaposlitvenega 

statusa: tujci 

slovenskega rodu 

so obvezno 

zdravstveno 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

se lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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35 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu ima prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT,  

6/3 čl.), za 

raziskovalca pa 

to ne velja. 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

Raziskovalci, ki so 

v delovnem 

razmerju v RS, so 

prav tako 

vključeni v 

obvezna socialna 

zavarovanja. Če 

pa raziskovalec 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava, 

potem nima 

praktično nobenih 

socialnih pravic, 

saj ni vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

že pred iztekom 

običajno 

zahtevanega 

petletnega 

obdobja 

prebivanja v RS 

(ZTuj-2, 52/3 čl.). 

 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 
Political 

rights 

Other 

Raziskov. Žrtev 

trgovanja z 

ljudmi 

Večji obseg 

pravic: 

raziskovalec 

nima pravice 

do menjave 

zaposlitve, 

Ni sprememb: če 

sta žrtev in 

raziskovalec 

zaposlena. 

Manjši obseg 

pravic35, če je 

Ni sprememb Odvisno: 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za 

žrtev se izda za 

predviden čas 

Ni sprememb Ni sprememb 

 

Manjši obseg 

pravic: žrtev 

lahko uveljavlja 

pravico do 

združitve družine 

šele po 1 letu 

Ni sprememb. / 
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žrtev pa ima 

prost dostop 

na trg dela 

(ZZSDT, 6. 

čl.). 

 

žrtev 

nezaposlena. 

Večji obseg 

pravic: če 

raziskovalec 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava, 

saj v tem primeru 

ni vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.), 

raziskovalec pa 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 38. čl.). 

 

bivanja v RS; 

raziskovalec pa 

ima to pravico 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47/1 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 
Political 

rights 

Other 

Raziskov. Žrtev nezak. 

zaposl. 

Glej celico 

zgoraj 

 

Glej celico zgoraj 

 

Ni sprememb Velja enako, kot v 

zgornji celici, z 

razliko, da se 

žrtvi nezakonitega 

zaposlovanja, 

kateri delodajalec 

ni izplačal 

neporavnanih 

plačil, na njeno 

prošnjo in ob 

vloženi tožbi za 

povrnitev le-teh, 

lahko dovoljenje 

za začasno 

prebivanje 

podaljšuje tudi po 

koncu kazenskega 

postopka z 

Ni sprememb Ni sprememb 

 

Glej celico zgoraj 

 

Ni sprememb. / 
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36 Glej predhodno opombo. 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 50/7 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

modre 

karte 

Družinski 

član 

 

Manjši obseg 

pravic: 

družinski član 

za menjavo 

zaposlitve oz. 

delodajalca 

vedno 

potrebuje 

pisno odobritev 

(ZTuj-2, 19. 

čl.), imetnik 

modre karte pa 

po dveh letih 

zakonite 

zaposlitve 

lahko zamenja 

delodajalca 

zgolj s pisnim 

sporočilom 

pristojnemu 

organu, ne 

potrebuje pa 

pisne odobritve 

tega organa 

(ZTuj-2, 39. 

čl.). 

Odvisno od tega, 

ali je družinski 

član zaposlen. Če 

ni, potem ima 

imetnik modre 

karte večji obseg 

pravic – dodatno 

mu pripadajo 

pravice, ki so 

vezane na 

zaposlitev.36  

Če sta oba 

zaposlena, ni 

sprememb. 

Družinski član ima 

prednost v tem, 

da tudi če izgubi 

zaposlitev, ostane 

obvezno 

zdravstveno 

zavarovan po 

sponzorju. 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: družinski 

član lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

47/6 čl.), modra 

karta EU pa se 

izda za čas dveh 

let in se lahko 

podaljša z 

veljavnostjo do 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.),  

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo 

2009/50/ES.  

 

Manjši obseg 

pravic: družinski 

član pridobi 

pravico združitve 

družine po enem 

letu prebivanja v 

RS na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.), imetnik 

modre karte pa 

ima pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

 

 

Ni sprememb. / 
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From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

modre 

karte 

Študent Odvisno: 

Imetnik modre 

karte za 

menjavo 

delodajalca ali 

delovnega 

mesta 

potrebuje 

pisno odobritev 

pristojnega 

organa, po 

dveh letih 

zakonite 

zaposlitve 

zadošča le 

pisno sporočilo 

pristojnemu 

organu, ne 

potrebuje pa 

pisne odobritve 

(ZTuj-2, 39. 

čl.). Študent, 

ki ima status 

izrednega 

študenta, pa se 

lahko zaposli 

na kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

evidenci 

brezposelnih 

oseb ni 

ustreznih 

brezposelnih 

oseb (ZZSDT,  

33. čl.). Po 

enoletnem 

neprekinjenem 

Odvisno: tuji 

študenti, ki niso 

zavarovani iz 

drugega naslova, 

so vključeni v 

obvezno 

zdravstveno 

zavarovanje v RS 

(ZZVZZ, 15/14 

čl.), niso pa 

vključeni v druga 

obvezna socialna 

zavarovanja, 

razen če se 

zaposlijo.  

Imetniki modre 

karte pa so kot 

zaposleni 

vključeni v vsa 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: modra 

karta EU se izda 

za čas dveh let in 

se lahko podaljša 

z veljavnostjo do 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.), študent 

pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko letno 

podaljšuje (ZTuj-

2, 44. čl.).  

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo 

2009/50/ES.  

 

Manjši obseg 

pravic: študent 

pridobi pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, imetnik 

modre karte pa 

ima pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

Ni sprememb. / 
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zakonitem 

prebivanju v 

RS se lahko 

tudi 

samozaposli 

(ZZSDT, 34. 

čl.). Študent, 

ki ima status 

rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo in 

ima manjši 

obseg pravic 

kot imetnik 

modre karte. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

modre 

karte 

Raziskovalec Manjši obseg 

pravic: 

raziskovalec ne 

more menjati 

zaposlitve v  

RS, imetnik 

modre karte pa 

lahko menja 

zaposlitev ali 

delodajalca na 

podlagi pisne 

odobritve 

pristojnega 

organa oz. po 

dveh letih 

zakonite 

zaposlitve le na 

podlagi 

pisnega 

sporočila 

pristojnemu 

organu (ZTuj-

Ni sprememb, če 

je raziskovalec 

zaposlen. Če pa 

raziskovalec 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava, 

ima manjši obseg 

pravic, saj ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: modra 

karta EU se izda 

za čas dveh let in 

se lahko podaljša 

z veljavnostjo do 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.), 

raziskovalec pa 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 38. čl.).  

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo 

2009/50/ES.  

 

Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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37 Glej op. 14 (pri menjavi iz družinskega člana v visokokvalificiranega delavca). 

2, 39. čl.).  

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

modre 

karte 

VKD Manjši obseg 

pravic: VKD 

lahko opravlja 

le delo po 

pogodbi, za 

katero je dobil 

enotno 

dovoljenje za 

prebivanje in 

delo, imetnik 

modre karte pa 

lahko na 

podlagi pisne 

odobritve 

zamenja 

delovno mesto 

in delodajalca. 

Manjši obseg 

pravic: VKD v RS 

nima praktično 

nobene oziroma 

ima zelo šibko 

socialno varnost,37 

imetnik modre 

karte pa je kot 

zaposlen vključen 

v vsa obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: VKD lahko 

opravlja delo na 

področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26/3 

čl.), modra karta 

EU pa  se izda za 

čas dveh let in se 

lahko podaljša z 

veljavnostjo do 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.).  

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo 

2009/50/ES.  

  

Manjši obseg 

pravic: VKD nima 

pravice do 

združitve družine, 

ker lahko biva v 

Sloveniji največ 

eno leto (ZZSDT, 

26/3 čl.).  

Ni sprememb. / 

Imetnik 

modre 

karte 

Zaposleni Manjši obseg 

pravic: 

zaposleni DTD 

za menjavo 

zaposlitve oz. 

delodajalca 

vedno 

potrebuje 

pisno 

odobritev, 

imetnik modre 

Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: modra 

karta EU se izda 

za čas dveh let in 

se lahko podaljša 

z veljavnostjo do 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.), zaposleni 

DTD pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Manjši obseg 

pravic: družinski 

član pridobi 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

Ni sprememb. / 
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karte pa po 

dveh letih 

zakonite 

zaposlitve 

lahko zamenja 

delodajalca 

zgolj s pisnim 

sporočilom 

pristojnemu 

organu, ne 

potrebuje pa 

pisne odobritve 

(ZTuj-2, 39. 

čl.). 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. čl.).  

Direktivo 

2009/50/ES.  

 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, imetnik 

modre karte pa 

ima pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

modre 

karte 

Samozapos. Manjši obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD ne more 

menjati 

zaposlitve oz. 

delodajalca, 

imetnik modre 

karte pa lahko 

menja 

zaposlitev ali 

delodajalca na 

podlagi pisne 

odobritve 

pristojnega 

organa oz. po 

dveh letih 

zakonite 

zaposlitve 

lahko zamenja 

delodajalca 

zgolj s pisnim 

Ni sprememb. 

 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: modra 

karta EU se izda 

za čas dveh let in 

se lahko podaljša 

z veljavnostjo do 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.), 

samozaposleni 

DTD pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37.b čl.). 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo 

2009/50/ES.  

 

Manjši obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD pridobi 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, imetnik 

modre karte pa 

ima pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

Ni sprememb. / 
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38 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

sporočilom 

pristojnemu 

organu, ne 

potrebuje pa 

pisne odobritve 

(ZTuj-2, 39. 

čl.). 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

modre 

karte 

Sezonski 

delavec 

Manjši obseg 

pravic: 

- omejenost 

zaposlitve na 

kmetijstvo 

ali 

gozdarstvo 

(ZZSDT, 28. 

čl.) 

- omejenost 

na največ 6 

(izjemoma 

7) mesecev 

dela v 

koledarskem 

letu (ZTuj-2, 

45. čl.). 

- ne more 

menjati 

Ni sprememb, če 

je sezonski 

delavec v RS 

zaposlen na 

podlagi enotnega 

dovoljenja, saj mu 

v tem primeru 

pripadajo pravice, 

ki so vezane na 

zaposlitev.38 

Manjši obseg 

pravic: če 

sezonski delavec 

opravlja delo na 

podlagi dovoljenja 

za sezonsko delo, 

ki se izda za 

obdobje, krajše od 

90 dni, nima 

praktično nobene 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: skupno 

trajanje enotnih 

dovoljenj iz 

razloga 

sezonskega dela 

daljšega od 90 

dni ne sme 

preseči šest 

(izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

čl.). 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo 

2009/50/ES.  

 

Manjši obseg 

pravic: sezonski 

delavec nima 

pravice do 

združitve družine, 

imetnik modre 

karte pa ima 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

 

 

Ni sprememb. / 
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39 Za podrobnejšo razlago glej prehod iz statusa družinskega člana v prosilca za mednarodno zaščito. 
41 Prosilci imajo pravico do osnovnošolskega izobraževanja se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo osnovnošolsko izobraževanje. Prosilcu se omogoči, mladoletnemu prosilcu in 
prosilcu, ki je mladoletnik brez spremstva, pa se ob sodelovanju z zakonitim zastopnikom zagotovi dostop do izobraževanja na srednjih splošnih in strokovnih ter poklicnih šolah 
pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Zagotovljena jim je tudi brezplačna uporaba učbenikov iz učbeniškega sklada, če ga šola ima. Prosilcem se omogoči 
dostop do visokošolskega, višješolskega strokovnega in univerzitetnega izobraževanja pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Sredstva za zagotavljanje pravic 
do osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega izobraževanja ter univerzitetnega izobraževanja zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje (Pravilnik o pravicah 
prosilcev za mednarodno zaščito, 28. čl.). Pristojni organ lahko organizira pripravo prosilca za vstop v osnovnošolski izobraževalni sistem. Sredstva za to zagotavlja pristojni 
organ (Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, 30. čl.). 

zaposlitve socialne varnosti, 

saj ni vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

modre 

karte 

Prosilec za 

mednarodno 

zaščito 

Odvisno: 

prosilec lahko 

prične 

opravljati delo 

devet mesecev 

po vložitvi 

prošnje za 

mednarodno 

zaščito.39 Po 

preteku tega 

obdobja imajo 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6. čl.) – v tem 

pogledu imajo 

širši obseg 

pravic kot 

imetnik modre, 

ki je pred 

Odvisno.  

Manjši obseg 

pravic: na 

področju 

zdravstva ima 

prosilec za 

mednarodno 

zaščito le pravico 

do nujnega 

zdravljenja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 19. čl.). 

Če se prosilec za 

mednarodno 

zaščito zaposli, 

mu pripadajo vse 

pravice, ki 

izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

Večji obseg 

pravic:41 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito se 

izobražujejo 

pod enakimi 

pogoji kot 

državljani RS, 

medtem ko 

drugi DTD, ki 

nimajo 

dovoljenja za 

stalno 

prebivanje v 

RS, nimajo 

enakih 

ugodnosti. 

 

Manjši obseg 

pravic: prosilec za 

mednarodno 

zaščito lahko 

ostane v RS do 

izvršljivosti 

odločitve v 

postopku 

mednarodne 

zaščite. Izkaznica, 

ki jo dobi prosilec 

kot dokument, ki 

mu dovoljuje 

prebivanje v RS, 

se izda z 

veljavnostjo 

največ 120 dni, z 

možnostjo 

podaljšanja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

Enako kot pri 

prehodu iz 

statusa 

družinskega 

člana v 

prosilca za 

mednarodno 

zaščito. 

Manjši obseg 

pravic: prosilec 

za mednarodno 

zaščito ima 

pravico do 

prostega 

gibanja po 

celotnem 

ozemlju RS, ne 

pa tudi izven 

meja države 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

 

 

Manjši obseg 

pravic: prosilci za 

mednarodno 

zaščito nimajo 

pravice do 

združitve družine, 

imetnik modre 

karte pa ima 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

 

 

Ni sprememb. / 
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zaposlitvijo  

podvržen 

preverjanju 

trga dela in za 

menjavo 

zaposlitve 

potrebuje 

pisno odobritev 

pristojnega 

organa. 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja,40 kar 

pomeni enake 

pravice, kot jih 

imajo imetniki 

modre karte. 

zaščito, 2. čl.). 

Modra karta EU 

pa se izda za čas 

dveh let in se 

lahko podaljša z 

veljavnostjo treh 

let (ZTuj-2, 39. 

čl.).  

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

modre 

karte 

Tujec 

slovenskega 

rodu do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Večji obseg 

pravic: tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu, ima prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6/3 čl.), 

imetnik modre 

karte pa ne. 

Odvisno od 

statusa 

zaposlitve: tujci 

slovenskega rodu 

so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

Imetniki modre 

karte so kot 

zaposleni prav 

tako vključeni v 

obvezna socialna 

zavarovanja.  

Ni sprememb. Odvisno: 

Tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

se lahko izda 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

letnega 

podaljševanja. 

Prednost tega 

statusa je v tem, 

da se tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajnega 

petletnega roka. 

Prednost modre 

karte EU pa je v 

tem, da se izda za 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo 

2009/50/ES. 

Manjši obseg 

pravic:  

tujec, ki v RS 

prebiva na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca slovenskega 

rodu, pridobi 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, imetnik 

Ni sprememb. / 
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čas dveh let in se 

lahko podaljša z 

veljavnostjo do 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.). 

modre karte pa 

ima pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.).  

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

modre 

karte 

Žrtev 

trgovanja z 

ljudmi 

Večji obseg 

pravic: žrtev 

ima prost 

dostop na trg 

dela (ZZSDT, 

6. čl.), imetnik 

modre karte pa 

ne. 

Odvisno od tega, 

ali je žrtev 

zaposlena. Če ni, 

potem ima 

imetnik modre 

karte večji obseg 

pravic – dodatno 

mu pripadajo 

pravice, ki so 

vezane na 

zaposlitev.42 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: dovoljenje 

za začasno 

prebivanje za 

žrtev se izda za 

predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.). Modra 

karta pa se izda 

za obdobje 2 let 

in se lahko 

podaljša z 

veljavnostjo do 

Ni sprememb. Ni sprememb. 

 

Manjši obseg 

pravic: imetnik 

modre karte ima 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja, žrtev 

pa bi to lahko 

uveljavljala šele 

po 1 letu (ZTuj-2, 

47/1 čl.). 

Ni sprememb. / 



  EMM Fokusna študija 2015 

Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU 

 

Page 66 of 171 
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treh let (ZTuj-2, 

39 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 
Political 

rights 

Other 

Imetnik 

modre 

karte 

Žrtev nezak. 

zaposl. 

Glej celico 

zgoraj  

Manjši obseg 

pravic43 

Ni sprememb. Velja enako, kot v 

zgornji celici, z 

razliko, da se 

žrtvi nezakonitega 

zaposlovanja, 

kateri delodajalec 

ni izplačal 

neporavnanih 

plačil, na njeno 

prošnjo in ob 

vloženi tožbi za 

povrnitev le-teh, 

lahko dovoljenje 

za začasno 

prebivanje 

podaljšuje tudi po 

koncu kazenskega 

postopka z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 50/7 čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. 

 

Glej celico zgoraj Ni sprememb. / 

VKD Družinski 

član 

Večji obseg 

pravic: 

družinski član 

se lahko 

zaposli na 

kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

Večji obseg 

pravic: družinski 

član je obvezno 

zavarovan bodisi 

preko zaposlitve 

ali preko 

sponzorja (če sam 

ni zaposlen), VKD 

pa ni vključen v 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: družinski 

član lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: družinski 

član pridobi 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

Ni sprememb. / 
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44 Glej op. 14 (pri menjavi iz družinskega člana v visokokvalificiranega delavca). 

evidenci 

Zavoda za 

zaposlovanje ni 

ustreznih 

brezposelnih 

oseb,  

lahko menja 

delovno mesto 

ali zaposlitev, 

po enem letu 

bivanja v RS se 

lahko tudi 

samozaposli, 

VKD pa lahko 

opravlja le 

tisto delo, za 

katero mu je 

bilo izdano 

dovoljenje. 

obvezna socialna 

zavarovanja in 

ima zelo šibko 

socialno varnost.44  

47/6 čl.), VKD pa 

lahko opravlja 

delo na področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26/3 

čl.). 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta  (ZTuj-2, 47. 

čl.), VKD pa nima 

pravice do 

združevanja 

družine, ker lahko 

biva v RS največ 

eno leto (ZZSDT, 

26/3 čl.).  

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

VKD Študent Odvisno: VKD 

lahko opravlja 

le tisto delo, za 

katero mu je 

bilo izdano 

dovoljenje. 

Študent pa se 

lahko zaposli 

na kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

evidenci 

Večji obseg 

pravic: študenti so 

obvezno 

zdravstveno 

zavarovani v 

skladu s 15/14 čl. 

ZZVZZ, če se 

zaposlijo, pa so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja. VKD 

pa ni vključen v 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: študent 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

letno podaljšuje 

(ZTuj-2, 44. čl.), 

VKD pa lahko 

opravlja delo na 

področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: študent 

pridobi pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

Ni sprememb. / 
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45 Glej op. 14 (pri menjavi iz družinskega člana v visokokvalificiranega delavca). 

brezposelnih 

oseb ni 

ustreznih 

brezposelnih 

oseb (ZZSDT,  

33. čl.). Po 

enoletnem 

neprekinjenem 

zakonitem 

prebivanju v 

RS se lahko 

tudi 

samozaposli 

(ZZSDT, 34. 

čl.). Če ima 

študent status 

rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo. 

obvezna socialna 

zavarovanja in 

ima zelo šibko 

socialno varnost.45   

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26/3 

čl.). 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta  (ZTuj-2, 47. 

čl.), VKD pa nima 

pravice do 

združevanja 

družine, ker lahko 

biva v Sloveniji 

največ eno leto 

(ZZSDT, 26/3 čl.).  

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

VKD Raziskovalec Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: če je 

raziskovalec 

zaposlen, je na tej 

podlagi obvezno 

zavarovan, VKD 

pa ni vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

Če raziskovalec 

opravlja delo v RS 

na podlagi 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: 

raziskovalec lahko 

dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 38. čl.); VKD 

pa lahko opravlja 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: 

raziskovalec ima 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja, VKD 

Ni sprememb. / 
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pogodbe civilnega 

prava, potem prav 

tako ni vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

delo na področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26/3 

čl.). 

pa nima pravice 

do združevanja 

družine, ker lahko 

biva v RS največ 

eno leto (ZZSDT, 

26/3 čl.).  

 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

VKD 

 

Imetnik 

modre karte 

Večji obseg 

pravic: imetnik 

modre karte 

lahko na 

podlagi pisne 

odobritve 

zamenja 

delovno mesto 

in delodajalca, 

VKD pa lahko 

opravlja le delo 

po pogodbi, za 

katero je dobil 

enotno 

dovoljenje. 

Večji obseg 

pravic: imetnik 

modre karte je 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja kot 

zaposleni, VKD, ki 

dela na podlagi 

pogodbe civilnega 

prava, pa ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: modra 

karta EU se izda 

za čas dveh let in 

se lahko podaljša 

z veljavnostjo do 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.), VKD pa 

lahko opravlja 

delo na področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26/3 

čl.). 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo 

2009/50/ES. 

Večji obseg 

pravic: imetnik 

modre karte ima 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). VKD pa 

nima pravice do 

združevanja 

družine, ker lahko 

biva v Sloveniji 

največ eno leto 

(ZZSDT, 26/3 čl.).  

Ni sprememb. / 

VKD Zaposleni Večji obseg 

pravic: 

zaposleni DTD 

lahko na 

podlagi pisne 

Večji obseg 

pravic: zaposleni 

DTD je obvezno 

zavarovan kot vsi 

zaposleni, VKD, ki 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: zaposleni 

DTD lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: zaposleni 

DTD lahko dobi 

pravico do 

združitve družine 

Ni sprememb. / 
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odobritve 

menja delovno 

mesto in 

delodajalca 

(ZZSDT, 19. 

čl.), VKD pa 

lahko opravlja 

le delo po 

pogodbi, za 

katero je dobil 

enotno 

dovoljenje. 

dela na podlagi 

pogodbe civilnega 

prava, pa ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. čl.), VKD pa 

lahko opravlja 

delo na področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26/3 

čl.). 

šele po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, VKD pa nima 

pravice do 

združitve družine, 

ker lahko biva v 

Sloveniji največ 

eno leto (ZZSDT, 

26/3 čl.).  

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

VKD 

 

Samozapo-

sleni 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD je vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja, VKD 

pa ni vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja in  

nima praktično 

nobene oziroma 

ima zelo šibko 

socialno varnost. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37.b čl.), VKD pa 

lahko opravlja 

delo na področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD lahko dobi 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, VKD, pa 

nima pravice do 

združevanja 

družine, ker lahko 

Ni sprememb. / 
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koledarskem letu 

(ZZSDT, 26/3 

čl.). 

biva v Sloveniji 

največ eno leto 

(ZZSDT, 26/3 čl.).  

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

VKD 

 

Sezonski 

delavec 

Ni bistvenih 

sprememb. 

Oba lahko 

opravljata le 

delo, za 

katerega sta 

dobila 

dovoljenje, in 

pri obeh je čas 

izvajanja tega 

dela omejen in 

v nobenem 

primeru ne 

presega enega 

leta. 

 

Ni sprememb: če 

sezonski delavec 

opravlja delo na 

podlagi dovoljenja 

za sezonsko delo, 

ki se izda za 

obdobje, krajše od 

90 dni, ni vključen 

v obvezna 

socialna 

zavarovanja, 

enako kot VKD.  

Večji obseg 

pravic: če je 

sezonski delavec 

zaposlen, potem 

mu v nasprotju z 

VKD pripadajo 

pravice iz 

obveznega 

socialnega 

zavarovanja. 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: skupno 

trajanje enotnih 

dovoljenj iz 

razloga 

sezonskega dela, 

daljšega od 90 

dni, ne sme 

preseči šest 

(izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

čl.), VKD pa lahko 

opravlja delo na 

področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb: 

nobeden od njiju 

nima pravice do 

združitve družine 

(ZTuj-2, 47. čl.). 

Ni sprememb. / 
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46 Za podrobnejšo razlago glej prehod iz statusa družinskega člana v prosilca za mednarodno zaščito. 
48 Prosilci imajo pravico do osnovnošolskega izobraževanja se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo osnovnošolsko izobraževanje. Prosilcu se omogoči, mladoletnemu prosilcu in 
prosilcu, ki je mladoletnik brez spremstva, pa se ob sodelovanju z zakonitim zastopnikom zagotovi dostop do izobraževanja na srednjih splošnih in strokovnih ter poklicnih šolah 
pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Zagotovljena jim je tudi brezplačna uporaba učbenikov iz učbeniškega sklada, če ga šola ima. Prosilcem se omogoči 
dostop do visokošolskega, višješolskega strokovnega in univerzitetnega izobraževanja pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Sredstva za zagotavljanje pravic 
do osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega izobraževanja ter univerzitetnega izobraževanja zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje (28. čl. Pravilnika o 
pravicah prosilcev za mednarodno zaščito). Pristojni organ lahko organizira pripravo prosilca za vstop v osnovnošolski izobraževalni sistem. Sredstva za to zagotavlja pristojni 
organ (Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, 30. čl.). 

(ZZSDT, 26/3 

čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

VKD Prosilec za 

mednarodno 

zaščito 

Odvisno: 

prosilec lahko 

prične 

opravljati delo 

devet mesecev 

po vložitvi 

prošnje za 

mednarodno 

zaščito.46 Po 

preteku tega 

obdobja imajo 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6. čl.)  – v tem 

pogledu imajo 

večji obseg 

pravic kot 

VKD, ki lahko 

opravlja le 

delo, za 

katerega mu je 

Odvisno.  

Manjši obseg 

pravic: na 

področju 

zdravstva ima 

prosilec za 

mednarodno 

zaščito le pravico 

do nujnega 

zdravljenja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 19. čl.). 

Če se prosilec za 

mednarodno 

zaščito zaposli, 

mu pripadajo vse 

pravice, ki 

izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

Večji obseg 

pravic:48 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito se 

izobražujejo 

pod enakimi 

pogoji kot 

državljani RS, 

medtem ko 

drugi DTD, ki 

nimajo 

dovoljenja za 

stalno 

prebivanje v 

RS, nimajo 

enakih 

ugodnosti. 

 

Odvisno: prosilec 

za mednarodno 

zaščito lahko 

ostane v RS samo 

do izvršljivosti 

odločitve v 

postopku 

mednarodne 

zaščite. Izkaznica, 

ki jo dobi prosilec 

kot dokument, ki 

mu dovoljuje 

prebivanje v RS, 

se izda z 

veljavnostjo 

največ 120 dni, z 

možnostjo 

podaljšanja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

VKD pa lahko 

opravlja delo na 

Enako kot pri 

prehodu iz 

statusa 

družinskega 

člana v 

prosilca za 

mednarodno 

zaščito.  

Manjši obseg 

pravic: prosilec 

za mednarodno 

zaščito ima 

pravico do 

prostega 

gibanja po 

celotnem 

ozemlju RS, ne 

pa tudi izven 

meja države 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

 

 

Ni sprememb:  

nobeden od njiju 

nima pravice do 

združitve družine. 

Ni sprememb. / 
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47 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

bilo izdano 

dovoljenje. 

razmerja,47 kar 

pomeni več 

pravic, kot jih ima 

VKD, ki ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja.  

področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26/3 

čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

VKD Tujec 

slovenskega 

rodu do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Večji obseg 

pravic: tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu, ima prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6/3 čl.). 

Odvisno: tujci 

slovenskega rodu 

so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja. VKD 

pa ni vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

se lahko izda 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje z 

veljavnostjo 

enega leta in se 

lahko letno 

podaljšuje. Poleg 

tega se tujcu, ki 

je slovenskega 

rodu, lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajno 

zahtevanega 

petletnega 

obdobja 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: tujec, ki v 

RS prebiva na 

podlagi dovoljenja 

za začasno 

prebivanje za 

tujca slovenskega 

rodu, pridobi 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

Ni sprememb. / 
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prebivanja v RS 

(ZTuj-2, 52. čl.). 

VKD pa lahko 

opravlja delo na 

področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26/3 

čl.). 

leta  (ZTuj-2, 47. 

čl.), VKD pa nima 

pravice do 

združitve družine, 

ker lahko biva v 

Sloveniji največ 

eno leto (ZZSDT, 

26/3 čl.).  

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 
Political 

rights 

Other 

VKD Žrtev 

trgovanja z 

ljudmi 

Večji obseg 

pravic: VKD 

lahko opravlja 

le tisto delo, za 

katero mu je 

bilo izdano 

dovoljenje, 

žrtev pa ima 

prost dostop 

na trg dela 

(ZZSDT, 6. 

čl.). 

 

Manjši obseg 

pravic: velja v 

primeru, če žrtev 

ni zaposlena.  

Večji obseg 

pravic: če je žrtev 

zaposlena, VKD 

pa opravlja delo 

na podlagi 

pogodbe civilnega 

prava.  

Ni sprememb. Odvisno: VKD 

lahko opravlja 

delo na področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26/3 

čl.). Dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za 

žrtev pa se izda 

za predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

Ni sprememb. Ni sprememb. 

 

Večji obseg 

pravic: žrtev 

pridobi pravico do 

združitve družine, 

če v Sloveniji 

prebiva eno leto 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in ima 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.),VKD pa nima 

pravice do 

združitve družine, 

ker lahko biva v 

Sloveniji največ 

eno leto (ZZSDT, 

Ni sprememb. / 
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se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.). 

26/3 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 
Political 

rights 

Other 

VKD Žrtev nezak. 

zaposl. 

Glej celico 

zgoraj. 

Glej celico zgoraj. Ni sprememb. Velja enako, kot v 

zgornji celici, z 

razliko, da se 

žrtvi nezakonitega 

zaposlovanja, 

kateri delodajalec 

ni izplačal 

neporavnanih 

plačil, na njeno 

prošnjo in ob 

vloženi tožbi za 

povrnitev le-teh, 

lahko dovoljenje 

za začasno 

prebivanje 

podaljšuje tudi po 

koncu kazenskega 

postopka z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 50/7 čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. 

 

Glej celico zgoraj. Ni sprememb. / 

Zaposleni Družinski 

član 

 

Večji obseg 

pravic: DTD, ki 

v RS prebiva 

na podlagi 

enotnega 

dovoljenja za 

prebivanje in 

zaposlitev, 

mora za 

menjavo 

delovnega 

Odvisno od tega, 

ali je družinski 

član zaposlen. Če 

ni, potem ima 

zaposleni večji 

obseg pravic – 

dodatno mu 

pripadajo pravice, 

ki izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

Ni sprememb. Ni sprememb: 

oba imata 

dovoljenje za 

prebivanje izdano 

za eno leto in ga 

lahko podaljšujeta 

z veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. in 47. čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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49 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

mesta ali 

delodajalca 

pridobiti 

soglasje 

pristojnega 

organa 

(ZZSDT, 19. 

čl.), družinski 

član pa tega 

soglasja ne 

potrebuje. 

Poleg tega se 

zaposleni ne 

more 

samozaposliti, 

kar družinski 

član po enem 

letu prebivanja 

v RS lahko 

naredi. 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja.49 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Zaposleni Študent Odvisno: 

zaposleni DTD 

mora za 

menjavo 

delodajalca ali 

delovnega 

mesta pridobiti 

pisno odobritev 

pristojnega 

organa 

(ZZSDT, 19. 

čl.) in se ne 

more 

Manjši obseg 

pravic: 

Tuji študenti, ki 

niso zavarovani iz 

drugega naslova, 

so vključeni v 

obvezno 

zdravstveno 

zavarovanje v RS 

(ZZVZZ, 15/14 

čl.), niso pa 

vključeni v druga 

obvezna socialna 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: študent 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

letno podaljšuje 

(ZTuj-2, 44. čl.), 

zaposleni DTD pa 

ima dovoljenje za 

prebivanje izdano 

za največ eno leto 

in ga lahko 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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samozaposliti. 

Študent , ki 

ima status 

izrednega 

študenta, pa se 

lahko zaposli 

na kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

evidenci 

brezposelnih 

oseb ni 

ustreznih 

brezposelnih 

oseb (ZZSDT, 

33. čl.). Po 

enoletnem 

neprekinjenem 

zakonitem 

prebivanju v 

RS se lahko 

tudi 

samozaposli 

(ZZSDT, 34. 

čl.) – v tem 

pogledu ima 

večji obseg 

pravic kot 

zaposleni DTD. 

Če ima študent 

status rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo – 

v tem pogledu 

ima manjši 

obseg pravic 

kot zaposleni 

DTD. 

zavarovanja, 

razen če se 

zaposlijo. Potem 

imajo enake 

pravice kot DTD-ji 

z enotnim 

dovoljenjem za 

prebivanje in 

zaposlitev. 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. čl.).  
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From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Zaposleni Raziskovalec Manjši obseg 

pravic: 

raziskovalec ne 

more menjati 

zaposlitve v  

RS, zaposleni 

DTD pa to 

lahko stori na 

podlagi pisne 

odobritve 

pristojnega 

organa 

(ZZSDT, 19. 

čl.). 

Ni sprememb, če 

je raziskovalec 

zaposlen. Če pa 

raziskovalec 

opravlja delo v RS 

na podlagi 

pogodbe civilnega 

prava, potem ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja in 

ima zato manjši 

obseg pravic. 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: 

raziskovalec lahko 

dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 38. čl.), 

zaposleni DTD pa 

ima dovoljenje za 

prebivanje izdano 

za največ eno leto 

in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: 

raziskovalec ima 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

Ni sprememb. / 

Zaposleni Imetnik 

modre karte 

Manjši obseg 

pravic: 

zaposleni DTD 

za menjavo 

zaposlitve oz. 

delodajalca 

vedno 

potrebuje 

pisno 

odobritev, 

imetnik modre 

karte pa po 

dveh letih 

zakonite 

zaposlitve 

lahko zamenja 

delodajalca 

zgolj s pisnim 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: modra 

karta EU se izda 

za čas dveh let in 

se lahko podaljša 

z veljavnostjo do 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.), zaposleni 

DTD pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. čl.).  

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo 

2009/50/ES. 

Večji obseg 

pravic: družinski 

član pridobi 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, imetnik 

modre karte pa 

Ni sprememb. / 
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sporočilom 

pristojnemu 

organu, ne 

potrebuje pa 

pisne odobritve 

(ZTuj-2, 39. 

čl.). 

ima pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Zaposleni VKD Manjši obseg 

pravic: 

zaposleni DTD 

lahko na 

podlagi pisne 

odobritve 

menja delovno 

mesto in 

delodajalca, 

VKD pa lahko 

opravlja le delo 

po pogodbi, za 

katero je dobil 

enotno 

dovoljenje.  

Manjši obseg 

pravic: zaposleni 

DTD je obvezno 

zavarovan kot vsi 

zaposleni, VKD pa 

ni vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: zaposleni 

DTD lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. čl.), VKD pa 

lahko opravlja 

delo na področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26/3 

čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: zaposleni 

DTD lahko dobi 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, VKD pa nima 

pravice do 

združevanja 

družine, ker lahko 

biva v Sloveniji 

največ eno leto 

(ZZSDT, 26/3 čl.). 

Izjema je, če je 

prebivanje VKD v 

interesu RS, 

potem ima pravico 

do združitve 

družine brez 

Ni sprememb. / 
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omejitev glede 

dolžine njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

 

 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Zaposleni Samozapos. Manjši obseg 

pravic: 

zaposleni DTD 

lahko na 

podlagi pisne 

odobritve 

menja delovno 

mesto in 

delodajalca, 

samozaposleni 

pa ne. 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 

Zaposleni Sezonski 

delavec 

Manjši obseg 

pravic za 

sezonskega 

delavca: 

- omejenost 

zaposlitve na 

kmetijstvo 

ali 

gozdarstvo 

(ZZSDT, 28. 

čl.) 

- omejenost 

Ni sprememb, če 

je sezonski 

delavec v RS 

zaposlen na 

podlagi enotnega 

dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

za sezonsko delo, 

saj je v tem 

primeru vključen v 

obvezna socialna 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: skupno 

trajanje enotnih 

dovoljenj iz 

razloga 

sezonskega dela 

daljšega od 90 

dni ne sme 

preseči šest 

(izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: sezonski 

delavec nima 

pravice do 

združitve družine 

(ZTuj-2, 47. čl.). 

Ni sprememb. / 
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50 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 
53 Prosilci imajo pravico do osnovnošolskega izobraževanja, ki se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo osnovnošolsko izobraževanje. Prosilcu se omogoči, mladoletnemu prosilcu 
in prosilcu, ki je mladoletnik brez spremstva, pa se ob sodelovanju z zakonitim zastopnikom zagotovi dostop do izobraževanja na srednjih splošnih in strokovnih ter poklicnih 
šolah pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Zagotovljena jim je tudi brezplačna uporaba učbenikov iz učbeniškega sklada, če ga šola ima. Prosilcem se 
omogoči dostop do visokošolskega, višješolskega strokovnega in univerzitetnega izobraževanja pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Sredstva za zagotavljanje 
pravic do osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega izobraževanja ter univerzitetnega izobraževanja zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje (Pravilnik o 
pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, 28. čl.). Pristojni organ lahko organizira pripravo prosilca za vstop v osnovnošolski izobraževalni sistem. Sredstva za to zagotavlja 
pristojni organ (Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, 30. čl.). 

na največ 6 

(izjemoma 

7) mesecev 

dela v 

koledarskem 

letu (ZTuj-2, 

45. čl.) 

- ne more 

menjati 

zaposlitve. 

zavarovanja in mu 

pripadajo pravice, 

ki so vezane na 

zaposlitev.50 

Manjši obseg 

pravic: če 

sezonski delavec 

opravlja delo na 

podlagi dovoljenja 

za sezonsko delo, 

ki se izda za 

obdobje krajše od 

90 dni, potem ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja in 

ima manjši obseg 

pravic kot 

zaposleni DTD.  

letu (ZTuj-2, 45. 

čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Zaposleni Prosilec za 

mednarodno 

zaščito 

Odvisno: 

prosilec lahko 

prične 

opravljati delo 

devet mesecev 

po vložitvi 

prošnje za 

Odvisno. 

Manjši obseg 

pravic: na 

področju 

zdravstva ima 

prosilec za 

mednarodno 

Večji obseg 

pravic:53 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito se 

izobražujejo 

pod enakimi 

Manjši obseg 

pravic: prosilec za 

mednarodno 

zaščito lahko 

ostane v RS samo 

do izvršljivosti 

odločitve v 

Enako kot pri 

prehodu iz 

statusa 

družinskega 

člana v 

prosilca za 

mednarodno 

Manjši obseg 

pravic: prosilec 

za mednarodno 

zaščito ima 

pravico do 

prostega 

gibanja po 

Manjši obseg 

pravic: prosilci za 

mednarodno 

zaščito nimajo 

pravice do 

združitve družine. 

 

Ni sprememb. / 



  EMM Fokusna študija 2015 

Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU 

 

Page 82 of 171 

 

                                       
51 Za podrobnejšo razlago glej prehod iz statusa družinskega člana v prosilca za mednarodno zaščito. 
52 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

mednarodno 

zaščito.51 Po 

preteku tega 

obdobja imajo 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6. čl.)  – v tem 

pogledu imajo 

večji obseg 

pravic kot DTD 

z enotnim 

dovoljenjem za 

prebivanje in 

zaposlitev, ki 

je pred 

zaposlitvijo  

podvržen 

preverjanju 

trga dela in za 

menjavo 

zaposlitve 

potrebuje 

pisno odobritev 

pristojnega 

organa. 

zaščito le pravico 

do nujnega 

zdravljenja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 19. čl.). 

Če se prosilec za 

mednarodno 

zaščito zaposli, 

mu pripadajo vse 

pravice, ki 

izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja.52 V tem 

primeru ima 

enake pravice kot 

zaposleni DTD. 

pogoji kot 

državljani RS, 

medtem ko 

drugi DTD, ki 

nimajo 

dovoljenja za 

stalno 

prebivanje v 

RS, nimajo 

enakih 

ugodnosti. 

 

postopku 

mednarodne 

zaščite. Izkaznica, 

ki jo dobi prosilec 

kot dokument, ki 

mu dovoljuje 

prebivanje v RS, 

se izda z 

veljavnostjo 

največ 120 dni, z 

možnostjo 

podaljšanja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

zaščito. celotnem 

ozemlju RS, ne 

pa tudi izven 

meja države 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Zaposleni Tujec 

slovenskega 

rodu do 

drugega 

Večji obseg 

pravic: tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

Odvisno: 

tujci slovenskega 

rodu so obvezno 

zdravstveno 

Ni sprememb. Odvisno. 

Tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

se lahko izda 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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kolena v 

ravni vrsti 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu, ima prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6/3 čl.), 

medtem ko ga 

zaposleni DTD 

nima. 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja, 

enako kot vsi  

zaposleni DTD. 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

letnega 

podaljševanja 

(ZTuj-2,52/3 čl.), 

zaposleni DTD pa 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. čl.). Prednost 

statusa tujca 

slovenskega rodu 

je v tem, da se 

tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajnega 

petletnega roka 

(ZTuj-2, 52/3 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 
Political 

rights 

Other 

Zaposleni Žrtev 

trgovanja z 

ljudmi 

Večji obseg 

pravic: žrtev 

ima prost 

dostop na trg 

dela (ZZSDT, 

6. čl.), 

medtem ko  

mora DTD, ki v 

RS prebiva na 

podlagi 

Odvisno od tega, 

ali je žrtev 

zaposlena. Če ni, 

potem ima 

zaposleni večji 

obseg pravic – 

dodatno mu 

pripadajo pravice, 

ki izhajajo iz 

vključitve delavca 

Ni sprememb Manjši obseg 

pravic: dovoljenje 

za začasno 

prebivanje za 

žrtev se izda za 

predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb. / 
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54 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

enotnega 

dovoljenja za 

prebivanje in 

zaposlitev, za 

menjavo 

delovnega 

mesta ali 

delodajalca 

pridobiti 

soglasja 

pristojnega 

organa 

(ZZSDT, čl. 

19). 

v socialna 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja.54 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.), 

zaposleni DTD pa 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 
Political 

rights 

Other 

Zaposleni Žrtev nezak. 

zaposl. 

Glej zgornjo 

celico. 

Glej zgornjo 

celico. 

Ni sprememb. Velja enako, kot v 

zgornji celici, z 

razliko, da se 

žrtvi nezakonitega 

zaposlovanja, 

kateri delodajalec 

ni izplačal 

neporavnanih 

plačil, na njeno 

prošnjo in ob 

vloženi tožbi za 

povrnitev le-teh, 

lahko dovoljenje 

za začasno 

prebivanje 

podaljšuje tudi po 

koncu kazenskega 

postopka z 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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55 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 50/7 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Samozap. Družinski 

član 

 

Večji obseg 

pravic: 

samozaposleni 

lahko opravlja 

le tisto delo, za 

katero mu je 

bilo izdano 

enotno 

dovoljenje 

zaradi 

opravljanja 

dela kot 

samozaposlena 

oseba, 

družinski član 

pa lahko menja 

delovno mesto 

ali delodajalca 

in se po enem 

letu prebivanja 

v RS lahko tudi 

samozaposli. 

Odvisno od tega, 

ali je družinski 

član zaposlen. Če 

ni, potem ima 

samozaposleni 

večji obseg pravic 

– dodatno mu 

pripadajo pravice, 

ki izhajajo iz 

vključitve delavca 

v obvezna 

socialna 

zavarovanja.55 

Ni sprememb. Ni sprememb: 

oba imata 

dovoljenje za 

prebivanje izdano 

za eno leto in ga 

lahko podaljšujeta 

z veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. in 47. čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 

Samozap. Študent Odvisno: 

samozaposleni 

lahko opravlja 

le tisto delo, za 

katero mu je 

bilo izdano 

enotno 

dovoljenje 

Manjši obseg 

pravic: tuji 

študenti, ki niso 

zavarovani iz 

drugega naslova, 

so vključeni v 

obvezno 

zdravstveno 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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zaradi 

opravljanja 

dela kot 

samozaposlena 

oseba. 

Študent, ki ima 

status 

izrednega 

študenta, pa se 

lahko zaposli 

na kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

evidenci 

brezposelnih 

oseb ni 

ustreznih 

brezposelnih 

oseb (ZZSDT,  

33. čl.). Po 

enoletnem 

neprekinjenem 

zakonitem 

prebivanju v 

RS se lahko 

tudi 

samozaposli 

(ZZSDT, 34. 

čl.). Če ima 

študent status 

rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo. 

zavarovanje v RS 

(ZZVZZ ,15/14 

čl.), niso pa 

vključeni v druga 

obvezna socialna 

zavarovanja, 

razen če se 

zaposlijo. Potem 

imajo  enake 

pravice kot 

samozaposleni. 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37.b čl.), študent 

pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko letno 

podaljšuje (ZTuj-

2, 44. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Samozap. Raziskovalec Ni sprememb. 

Oba lahko 

opravljata le 

Odvisno: 

Ni sprememb, če 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: 

raziskovalec lahko 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: 

raziskovalec ima 

Ni sprememb. / 
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delo, za katero 

jima je bilo 

izdano 

dovoljenje. 

je raziskovalec 

zaposlen. Če pa 

raziskovalec 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava, 

ima manjši obseg 

pravic, saj ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 38. čl.), 

samozaposleni 

DTD pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37.b čl.). 

 

 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja, 

samozaposleni 

DTD pa lahko dobi 

pravico do 

združitve družine 

šele po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta  (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Samozap. Imetnik 

modre karte 

Večji obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD ne more 

menjati 

zaposlitve oz. 

delodajalca, 

imetnik modre 

karte pa lahko 

menja 

zaposlitev ali 

delodajalca na 

podlagi pisne 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: modra 

karta EU se izda 

za čas dveh let in 

se lahko podaljša 

z veljavnostjo do 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.), 

samozaposleni 

DTD pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo 

2009/50/ES. 

Večji obseg 

pravic: imetnik 

modre karte  ima 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja, 

samozaposleni 

Ni sprememb. / 
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odobritve 

pristojnega 

organa oz. po 

dveh letih 

zakonite 

zaposlitve 

lahko zamenja 

delodajalca 

zgolj s pisnim 

sporočilom 

pristojnemu 

organu, ne 

potrebuje pa 

pisne odobritve 

(ZTuj-2, 39. 

čl.). 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37.b čl.). 

DTD pa pridobi 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Samozap. VKD 

 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD mora biti 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja, VKD 

pa ni vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja in  

nima praktično 

nobene socialne 

varnosti. 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: VKD lahko 

opravlja delo na 

področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26/3 

čl.). 

Samozaposleni 

DTD pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD lahko dobi 

pravico do 

združitve družine 

šele po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, VKD pa nima 

pravice do 

združevanja 

družine, ker lahko 

biva v Sloveniji 

največ eno leto 

Ni sprememb. / 
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37.b čl.). (ZZSDT, 26/3 čl.). 

Izjema je, če je 

prebivanje VKD v 

interesu RS, 

potem ima pravico 

do združitve 

družine brez 

omejitev glede 

dolžine njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Samozap. Zaposleni Večji obseg 

pravic: 

zaposleni DTD 

lahko na 

podlagi pisne 

odobritve 

menja delovno 

mesto in 

delodajalca, 

samozaposleni 

pa ne. 

 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 

Samozap. Sezonski 

delavec 

Manjši obseg 

pravic za 

sezonskega 

delavca: 

- omejenost 

zaposlitve na 

kmetijstvo 

ali 

gozdarstvo 

(ZZSDT, 28. 

čl.) 

- omejenost 

Ni sprememb, če 

je sezonski 

delavec v RS 

zaposlen na 

podlagi enotnega 

dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

za sezonsko delo, 

saj mu v tem 

primeru pripadajo 

pravice, iz 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: skupno 

trajanje enotnih 

dovoljenj iz 

razloga 

sezonskega dela 

daljšega od 90 

dni ne sme 

preseči šest 

mesecev, oziroma 

v izjemnih 

primerih, 

Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: sezonski 

delavec nima 

pravice do 

združitve družine 

(ZTuj-2, 47. čl.). 

Ni sprememb. / 
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56 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 
58 Prosilci imajo pravico do osnovnošolskega izobraževanja, ki se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo osnovnošolsko izobraževanje. Prosilcu se omogoči, mladoletnemu prosilcu 
in prosilcu, ki je mladoletnik brez spremstva, pa se ob sodelovanju z zakonitim zastopnikom zagotovi dostop do izobraževanja na srednjih splošnih in strokovnih ter poklicnih 
šolah pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Zagotovljena jim je tudi brezplačna uporaba učbenikov iz učbeniškega sklada, če ga šola ima. Prosilcem se 
omogoči dostop do visokošolskega, višješolskega strokovnega in univerzitetnega izobraževanja pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Sredstva za zagotavljanje 
pravic do osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega izobraževanja ter univerzitetnega izobraževanja zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje (Pravilnik o 
pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, 28. čl.). Pristojni organ lahko organizira pripravo prosilca za vstop v osnovnošolski izobraževalni sistem. Sredstva za to zagotavlja 
pristojni organ (Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, 30. čl.). 

na največ 6 

(izjemoma 

7) mesecev 

dela v 

koledarskem 

letu (ZTuj-2, 

45. čl.). 

vključitve delavca 

v socialna 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja.56 

Manjši obseg 

pravic: če 

sezonski delavec 

opravlja delo na 

podlagi dovoljenja 

za sezonsko delo, 

ki se izda za 

obdobje, krajše od 

90 dni, potem 

mora predhodno 

sam poskrbeti za 

ustrezno 

zdravstveno 

zavarovanje, v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja pa ni 

vključen.  

določenih z 

zakonom, ki ureja 

zaposlovanje in 

delo tujcev, 

sedem mesecev v 

koledarskem letu 

(ZTuj-2, 45. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Samozap. Prosilec za 

mednarodno 

zaščito 

Odvisno: 

prosilec lahko 

prične 

Odvisno.  

Manjši obseg 

pravic: na 

Večji obseg 

pravic:58 

prosilci za 

Manjši obseg 

pravic: prosilec za 

mednarodno 

Enako kot pri 

prehodu iz 

statusa 

Manjši obseg 

pravic: prosilec 

za mednarodno 

Manjši obseg 

pravic: prosilci za 

mednarodno 

Ni sprememb. / 
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57 Za podrobnejšo razlago glej prehod iz statusa družinskega člana v prosilca za mednarodno zaščito. 

opravljati delo 

devet mesecev 

po vložitvi 

prošnje za 

mednarodno 

zaščito.57 Po 

preteku tega 

obdobja imajo 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6. čl.) – v tem 

pogledu imajo 

širši obseg 

pravic kot 

samozaposleni, 

ki lahko 

opravljajo le 

delo, za 

katerega jim je 

bilo izdano 

dovoljenje. 

področju 

zdravstva ima 

prosilec za 

mednarodno 

zaščito le pravico 

do nujnega 

zdravljenja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 19. čl.).  

Če se prosilec za 

mednarodno 

zaščito zaposli, 

mu pripadajo vse 

pravice, ki 

izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja, kar 

pomeni enake 

pravice, kot jih 

imajo 

samozaposleni. 

mednarodno 

zaščito se 

izobražujejo 

pod enakimi 

pogoji kot 

državljani RS, 

medtem ko 

drugi DTD, ki 

nimajo 

dovoljenja za 

stalno 

prebivanje v 

RS, nimajo 

enakih 

ugodnosti. 

 

zaščito lahko 

ostane v RS samo 

do izvršljivosti 

odločitve v 

postopku 

mednarodne 

zaščite. Izkaznica, 

ki jo dobi prosilec 

kot dokument, ki 

mu dovoljuje 

prebivanje v RS, 

se izda z 

veljavnostjo 

največ 120 dni, z 

možnostjo 

podaljšanja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

družinskega 

člana v 

prosilca za 

mednarodno 

zaščito. 

zaščito ima 

pravico do 

prostega 

gibanja po 

celotnem 

ozemlju RS, ne 

pa tudi izven 

meja države 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

 

zaščito nimajo 

pravice do 

združevanja 

družine. 

 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Samozap. Tujec 

slovenskega 

rodu do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Večji obseg 

pravic: tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

Tujci slovenskega 

rodu so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

se lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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tujca 

slovenskega 

rodu, ima prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6/3 čl.). 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja, tako 

kot 

samozaposleni.  

običajno 

zahtevanega 

petletnega 

obdobja 

prebivanja v RS. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Samozap. Žrtev 

trgovanja z 

ljudmi 

Večji obseg 

pravic: žrtev 

ima prost 

dostop na trg 

dela (ZZSDT, 

6. čl.), DTD, ki 

v RS prebiva 

na podlagi 

enotnega 

dovoljenja za 

prebivanje in 

samozaposlitev

, pa ne more 

menjati 

zaposlitve in 

lahko opravlja 

le delo, za 

katerega mu je 

bilo izdano 

dovoljenje 

(ZZSDT, 19. 

čl.). 

Ni sprememb: če 

je žrtev 

zaposlena.  

Manjši obseg 

pravic: če žrtev ni 

zaposlena. V tem 

primeru (oz., če 

nima sredstev za 

preživljanje) je 

upravičena samo 

do nujnega 

zdravstvenega 

varstva in do 

izplačila denarne 

pomoči (ZTuj-2, 

50/8 čl.).  

  

 

Ni sprememb Manjši obseg 

pravic: dovoljenje 

za začasno 

prebivanje za 

žrtev se izda za 

predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.), 

samozaposleni 

DTD pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37.b čl.). 

Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb. / 

Samozap. Žrtev nezak. 

zaposlov. 

Glej celico 

zgoraj 

Glej celico zgoraj Ni sprememb Velja enako, kot v 

zgornji celici, z 

razliko, da se 

žrtvi nezakonitega 

zaposlovanja, 

Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb. / 
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kateri delodajalec 

ni izplačal 

neporavnanih 

plačil, na njeno 

prošnjo in ob 

vloženi tožbi za 

povrnitev le-teh, 

lahko dovoljenje 

za začasno 

prebivanje 

podaljšuje tudi po 

koncu kazenskega 

postopka z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 50/7 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Sezonski 

delavec 

Družinski 

član 

Večji obseg 

pravic: 

družinski član 

se lahko 

zaposli na 

kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

evidenci 

Zavoda za 

zaposlovanje ni 

drugih 

ustreznih 

brezposelnih 

oseb. Lahko 

tudi menja 

Odvisno od tega, 

ali je družinski 

član zaposlen. Če 

ni, potem ima 

sezonski delavec, 

ki je v RS 

zaposlen na 

podlagi enotnega 

dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

za sezonsko delo, 

večji obseg pravic 

– dodatno mu 

pripadajo pravice, 

ki izhajajo iz 

vključitve delavca 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: družinski 

član lahko dobi 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

podaljševanja, 

sezonski delavec 

pa največ za šest 

(izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: sezonski 

delavec nima 

pravice do 

združitve družine 

(ZTuj-2, 47. čl.). 

Ni sprememb. / 
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59 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

zaposlitev ali 

se po enem 

letu prebivanja 

v RS 

samozaposli. 

Sezonski 

delavec pa ima 

pri zaposlitvi 

več omejitev: 

- omejenost 

zaposlitve na 

kmetijstvo 

ali 

gozdarstvo(

ZZSDT, 

28.čl.), 

- omejenost 

na največ 6 

(izjemoma 

7) mesecev 

dela v 

koledarskem 

letu (ZTuj-2, 

45. čl.), 

- ne more 

menjati 

zaposlitve. 

v socialna 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja.59  

Če sta oba 

zaposlena, imata 

enak obseg 

pravic. 

Če pa sezonski 

delavec opravlja 

delo na podlagi 

dovoljenja za 

sezonsko delo, ki 

se izda za 

obdobje, ki ni 

daljše od 90 dni v 

koledarskem letu, 

potem mora 

predhodno sam 

poskrbeti za 

ustrezno 

zdravstveno 

zavarovanje in 

tudi ni vključen v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja. V 

tem primeru gre 

za manjši obseg 

pravic, kot jih ima 

družinski član. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Sezonski 

delavec 

Študent Večji obseg 

pravic: 

Če je sezonski 

delavec zaposlen 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: študent 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: sezonski 

Ni sprememb. / 
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60 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 
 

Študent se 

lahko zaposli 

na kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

evidenci 

brezposelnih 

oseb ni 

ustreznih 

brezposelnih 

oseb (ZZSDT,  

33. čl.). Po 

enoletnem 

neprekinjenem 

zakonitem 

prebivanju v 

RS se lahko 

tudi 

samozaposli 

(ZZSDT, 34. 

čl.). Če ima 

študent status 

rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo. 

Sezonski 

delavec pa je 

pri zaposlitvi 

omejen z več 

vidikov: 

- omejenost 

na podlagi 

enotnega 

dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

za sezonsko delo, 

mu pripadajo 

pravice, ki 

izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja.60 Če je 

tudi študent 

zaposlen, potem 

imata v tem 

primeru enak 

obseg pravic. Če 

študent ni 

zaposlen, potem 

ima sezonski 

delavec večji 

obseg pravic. 

Če sezonski 

delavec opravlja 

delo na podlagi 

dovoljenja za 

sezonsko delo, ki 

se izda za 

obdobje, krajše od 

90 dni, je v tem 

primeru v 

socialnih pravicah 

izenačen s 

lahko dobi 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

podaljševanja, 

sezonski delavec 

pa največ za šest 

(izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

čl.). 

delavci nimajo 

pravice do 

združevanja 

družine. 
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zaposlitve 

na 

kmetijstvo 

ali 

gozdarstvo 

(ZZSDT, 28. 

čl.) 

- omejenost 

na največ 6 

(izjemoma 

7) mesecev 

dela v 

koledarskem 

letu (ZTuj-2, 

45. čl.) 

- ne more 

menjati 

zaposlitve. 

 

študentom, ki ni 

zaposlen, saj 

nobeden od njiju 

ni vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. Če je 

študent zaposlen, 

pa mu v tem 

primeru pripada 

večji obseg pravic. 

 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Sezonski 

delavec 

Raziskovalec Sezonski 

delavec je 

omejen na 

zaposlitev v 

kmetijstvu ali 

gozdarstvu 

(ZZSDT, 28. 

čl.) in na 

največ 6 

(izjemoma 7) 

mesecev dela v 

koledarskem 

letu (ZTuj-2, 

Če je sezonski 

delavec v RS 

zaposlen na 

podlagi enotnega 

dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

za sezonsko delo, 

in če je tudi 

raziskovalec redno 

zaposlen v RS, 

potem sta oba 

vključena v 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: 

raziskovalec lahko 

dobi dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

podaljševanja, 

sezonski delavec 

pa največ za šest 

(izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: sezonski 

delavec nima 

pravice do 

združitve družine 

v RS, raziskovalec 

pa ima to pravico 

in sicer brez 

omejitev glede 

dolžine njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

Ni sprememb. / 
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61 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 
 

45. čl.), 

raziskovalec pa 

je omejen na 

raziskovalno 

delo na podlagi 

sporazuma o 

gostovanju z 

raziskovalno 

organizacijo ali 

visokošolskim 

zavodom iz RS, 

časovno pa (s 

podaljšanji 

dovoljenja) na 

trajanje tega 

sporazuma. 

obvezna socialna 

zavarovanja.61 

Če pa sezonski 

delavec opravlja 

delo na podlagi 

dovoljenja za 

sezonsko delo, ki 

se izda za 

obdobje, krajše od 

90 dni, potem 

mora predhodno 

sam poskrbeti za 

ustrezno 

zdravstveno 

zavarovanje in ni 

vključen v druga 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

Podobno velja za 

raziskovalca, če ta 

opravlja svoje 

delo na podlagi 

pogodbe civilnega 

prava. 

čl.). dovoljenja, (ZTuj-

2, 47. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Sezonski 

delavec 

Imetnik 

modre karte 

Večji obseg 

pravic: imetnik 

modre karte se 

ob 

izpolnjevanju 

pogojev lahko 

Ni sprememb, če 

je sezonski 

delavec v RS 

zaposlen na 

podlagi enotnega 

dovoljenja, saj mu 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: modra 

karta EU se izda 

za čas dveh let in 

se lahko podaljša 

z veljavnostjo do 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

Večji obseg 

pravic: sezonski 

delavec nima 

pravice do 

združitve družine, 

imetnik modre 

Ni sprememb. / 
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62 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 
 

zaposli pri 

kateremkoli 

delodajalcu in 

tudi zamenja 

delovno mesto 

ali delodajalca 

ter veljavnost 

modre karte 

podaljšuje, 

sezonski 

delavec pa je 

omejen na 

zaposlitev v 

kmetijstvu ali 

gozdarstvu 

(ZZSDT, 28. 

čl.) in ne more 

menjati 

zaposlitve. 

Časovno je 

omejen na 

največ 6 

(izjemoma 7) 

mesecev dela v 

koledarskem 

letu (ZTuj-2, 

45. čl.). 

v tem primeru 

pripadajo pravice, 

ki so vezane na 

zaposlitev.62 

Večji obseg 

pravic: če 

sezonski delavec 

opravlja delo na 

podlagi dovoljenja 

za sezonsko delo, 

ki se izda za 

obdobje, krajše od 

90 dni, potem 

mora predhodno 

sam poskrbeti za 

ustrezno 

zdravstveno 

zavarovanje 

(ZZSDT, 30. čl.) 

in ni vključen v 

druga socialna 

zavarovanja, 

imetnik modre 

karte pa je. 

 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.), sezonski 

delavec pa lahko 

dobi dovoljenje za 

prebivanje največ 

za šest mesecev 

(izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

čl.). 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo 

2009/50/ES. 

karte pa ima to 

pravico brez 

omejitev glede 

dolžine njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

 

 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Sezonski 

delavec 

VKD Ni bistvenih 

sprememb. 

Oba lahko 

opravljata le 

delo, za 

Ni sprememb: če 

sezonski delavec 

opravlja delo na 

podlagi dovoljenja 

za sezonsko delo, 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: VKD lahko 

na področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb: 

nobeden od njiju 

nima pravice do 

združitve družine, 

razen v primeru, 

Ni sprememb. / 
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katerega sta 

dobila 

dovoljenje, in 

pri obeh je čas 

izvajanja tega 

dela omejen in 

v nobenem 

primeru ne 

presega enega 

leta. 

 

ki se izda za 

obdobje, krajše od 

90 dni, mora 

predhodno sam 

poskrbeti za 

ustrezno 

zdravstveno 

zavarovanje. 

Vključitev v druga 

socialna 

zavarovanja zanj 

ni obvezna, prav 

tako kot ne za 

VKD.  

Če pa je sezonski 

delavec zaposlen 

v RS, potem mu 

pripadajo pravice 

iz obveznega 

socialnega 

zavarovanja in 

ima zato večji 

obseg pravic kot 

VKD. 

in izobraževanja 

dobi dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto (ZTuj-2, 26/3 

čl.), sezonski 

delavec pa največ 

za šest (izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

čl.). 

če je prebivanje 

VKD v interesu RS 

- potem ima 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Sezonski 

delavec 

Zaposleni Večji obseg 

pravic: 

zaposleni DTD 

ni omejen na 

posamezne 

gospodarske 

panoge, kot 

sezonski 

delavec, lahko 

menja delovno 

mesto ali 

delodajalca, 

česar sezonski 

delavec ne 

Ni sprememb, če 

je sezonski 

delavec v RS 

zaposlen na 

podlagi enotnega 

dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

za sezonsko delo, 

saj je v tem 

primeru vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja in mu 

pripadajo pravice, 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: DTD, ki je 

zaposlen v 

Sloveniji, lahko 

dobi dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

podaljševanja, 

sezonski delavec 

pa največ za šest 

(izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: zaposleni 

DTD dobi pravico 

do združitve 

družine po enem 

letu prebivanja v 

RS na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

Ni sprememb. / 
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63 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 
64 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 
 

more, in ima 

možnost 

podaljševanja 

enotnega 

dovoljenja, 

sezonski 

delavec pa je  

omejen na 

največ 6 

(izjemoma 7) 

mesecev dela v 

koledarskem 

letu (ZTuj-2, 

45. čl.). 

ki so vezane na 

zaposlitev.63 

Večji obseg 

pravic: če 

sezonski delavec 

opravlja delo na 

podlagi dovoljenja 

za sezonsko delo, 

ki se izda za 

obdobje, krajše od 

90 dni, ni vključen 

v obvezna 

socialna 

zavarovanja, 

medtem ko 

zaposleni DTD je. 

čl.). najmanj enega 

leta, sezonski 

delavec pa nima 

pravice do 

združitve družine 

(ZTuj-2, 47. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Sezonski 

delavec 

Samozapos. Večji obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD ni omejen 

na posamezne 

gospodarske 

panoge, kot je 

sezonski 

delavec, in ima 

možnost 

podaljševanja 

enotnega 

dovoljenja, 

sezonski 

delavec pa je  

Ni sprememb:   če 

je sezonski 

delavec v RS 

zaposlen na 

podlagi enotnega 

dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

za sezonsko delo, 

saj je v tem 

primeru vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja, tako 

kot samozaposleni 

DTD.64 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: DTD, ki je 

samozaposlen v 

RS, lahko dobi 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

podaljševanja, 

sezonski delavec 

pa največ za šest 

(izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD dobi pravico 

do združitve 

družine po enem 

letu prebivanja v 

RS na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

Ni sprememb. / 



  EMM Fokusna študija 2015 

Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU 

 

Page 101 of 171 

 

                                       
67 Prosilci imajo pravico do osnovnošolskega izobraževanja se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo osnovnošolsko izobraževanje. Prosilcu se omogoči, mladoletne mu prosilcu in 
prosilcu, ki je mladoletnik brez spremstva, pa se ob sodelovanju z zakonitim zastopnikom zagotovi dostop do izobraževanja na srednjih splošnih in strokovnih ter poklicnih šolah 
pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Zagotovljena jim je tudi brezplačna uporaba učbenikov iz učbeniškega sklada, če ga šola ima. Prosilcem se omogoči 
dostop do visokošolskega, višješolskega strokovnega in univerzitetnega izobraževanja pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Sredstva za zagotavljanje pravic 
do osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega izobraževanja ter univerzitetnega izobraževanja zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje (Pravilnik o pravicah 
prosilcev za mednarodno zaščito, 28. čl.). Pristojni organ lahko organizira pripravo prosilca za vstop v osnovnošolski izobraževalni sistem. Sredstva za to zagotavlja pristojni 
organ (Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, 30. čl.). 
 

omejen na 

največ 6 

(izjemoma 7) 

mesecev dela v 

koledarskem 

letu (ZTuj-2, 

45. čl.). 

Manjši obseg 

pravic: če 

sezonski delavec 

opravlja delo na 

podlagi dovoljenja 

za sezonsko delo, 

ki se izda za 

obdobje, krajše od 

90 dni, potem 

mora predhodno 

sam poskrbeti za 

ustrezno 

zdravstveno 

zavarovanje, v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja ni 

vključen, 

samozaposleni 

DTD pa je 

obvezno vključen 

v socialna 

zavarovanja. 

najmanj enega 

leta, sezonski 

delavec pa nima 

pravice do 

združitve družine 

(ZTuj-2, 47. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Sezonski 

delavec 

Prosilec za 

mednarodno 

zaščito 

Odvisno: 

prosilec lahko 

prične 

Odvisno od tega, 

ali je prosilec za 

mednarodno 

Večji obseg 

pravic:67 

prosilci za 

Odvisno od tega, 

za kakšno 

obdobje je izdano 

Enako kot pri 

prehodu iz 

statusa 

Manjši obseg 

pravic: prosilec 

za mednarodno 

Ni sprememb: 

nobeden od njiju 

nima pravice do 

Ni sprememb. / 
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66 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

opravljati delo 

devet mesecev 

po vložitvi 

prošnje za 

mednarodno 

zaščito.65 Po 

preteku tega 

obdobja imajo 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6. čl.)  – v tem 

pogledu imajo 

širši obseg 

pravic kot 

sezonski 

delavci, ki 

lahko 

opravljajo le 

delo, za 

katerega jim je 

bilo izdano 

dovoljenje. 

zaščito zaposlen. 

Če ni, potem ima 

sezonski delavec, 

ki je v RS 

zaposlen na 

podlagi enotnega 

dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

za sezonsko delo, 

večji obseg pravic 

saj je vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja.66 

Če pa sezonski 

delavec opravlja 

delo na podlagi 

dovoljenja za 

sezonsko delo, ki 

se izda za 

obdobje, ki ni 

daljše od 90 dni v 

koledarskem letu, 

potem ni vključen 

v obvezna 

socialna 

zavarovanja in 

ima podobno 

nizko socialno 

varnost kot 

prosilec za 

mednarodno 

zaščito, ki ni 

zaposlen. 

mednarodno 

zaščito se 

izobražujejo 

pod enakimi 

pogoji kot 

državljani RS, 

medtem ko 

drugi DTD, ki 

nimajo 

dovoljenja za 

stalno 

prebivanje v 

RS, nimajo 

enakih 

ugodnosti. 

 

dovoljenje za 

sezonsko delo, in 

kako hitro je 

zaključen 

postopek 

odločanja o 

podelitvi 

mednarodne 

zaščite. 

družinskega 

člana v 

prosilca za 

mednarodno 

zaščito. 

zaščito ima 

pravico do 

prostega 

gibanja po 

celotnem 

ozemlju RS, ne 

pa tudi izven 

meja države 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 2. čl.); 

sezonski 

delavci pa se 

lahko gibljejo 

tudi znotraj 

schengenskega 

območja. 

 

združitve družine. 
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Če pa je prosilec 

za mednarodno 

zaščito zaposlen, 

potem je v 

pravicah iz 

socialnega varstva 

izenačen s 

sezonskim 

delavcem, ki ima 

enotno dovoljenje, 

in ima večji obseg 

pravic od 

sezonskega 

delavca, ki 

opravlja delo na 

podlagi dovoljenja 

za sezonsko delo, 

ki se izda za 

obdobje, ki ni 

daljše od 90 dni v 

koledarskem letu. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Sezonski 

delavec 

Tujec 

slovenskega 

rodu do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Večji obseg 

pravic: tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu, ima prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6/3 čl.). 

Tujci slovenskega 

rodu so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

Sezonski delavec, 

ki je v RS 

zaposlen na 

podlagi enotnega 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

se lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajno 

zahtevanega 

petletnega 

obdobja 

prebivanja v RS 

(ZTuj-2, 52/3 čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: tujec, ki v 

RS prebiva na 

podlagi dovoljenja 

za začasno 

prebivanje za 

tujca slovenskega 

rodu, dobi pravico 

do združitve 

družine po enem 

letu prebivanja v 

RS na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

Ni sprememb. / 
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dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

za sezonsko delo, 

je prav tako 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

Če pa sezonski 

delavec opravlja 

delo na podlagi 

dovoljenja za 

sezonsko delo, ki 

se izda za 

obdobje, ki ni 

daljše od 90 dni v 

koledarskem letu, 

potem ni vključen 

v obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, sezonski 

delavec pa nima 

pravice do 

združitve družine 

(ZTuj-2, 47. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Sezonski 

delavec 

Žrtev 

trgovanja z 

ljudmi 

Večji obseg 

pravic: 

V primerjavi s 

sezonskim 

delavcem ima 

žrtev prost 

dostop na trg 

dela in pri tem 

ni časovno 

omejena 

(ZZSDT, 6, 28. 

čl.; ZTuj-2, 

Odvisno od tega, 

ali je žrtev 

zaposlena. Če ni, 

potem ima manj 

pravic od 

sezonskega 

delavca, ki je v RS 

zaposlen na 

podlagi enotnega 

dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

Ni sprememb. Odvisno: 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za 

žrtev se izda za 

predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

Ni sprememb. Ni sprememb. 

 

Večji obseg 

pravic: žrtev 

lahko pridobi 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

Ni sprememb. / 
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68 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

45. čl.).  

 

za sezonsko delo, 

in je vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja.68 

Večji obsega 

pravic ima žrtev, 

ki ni zaposlena oz. 

nima sredstev za 

preživljanje  v 

primerjavi s 

sezonskim 

delavcem, ki 

opravlja delo na 

podlagi dovoljenja 

za sezonsko delo, 

izdanega za 

obdobje, ki ni 

daljše od 90 dni v 

koledarskem letu. 

Sezonski delavec 

v tem primeru ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja, 

medtem ko je 

žrtev upravičena 

do nujnega 

zdravstvenega 

varstva in 

denarne pomoči 

(ZTuj-2, 50/8 čl.).  

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.), 

sezonski delavec 

pa lahko v RS 

prebiva največ za 

šest (izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

čl.).  

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, sezonski 

delavec pa nima 

pravice do 

združitve družine, 

(ZTuj-2, 47. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Sezonski Žrtev nezak. 

zaposl. 

Glej celico 

zgoraj. 

Glej celico zgoraj. Ni sprememb. Velja enako, kot v 

zgornji celici, z 

Ni sprememb. Ni sprememb. 

 

Glej celico zgoraj. Ni sprememb. / 
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delavec  razliko, da se 

žrtvi nezakonitega 

zaposlovanja, 

kateri delodajalec 

ni izplačal 

neporavnanih 

plačil, na njeno 

prošnjo in ob 

vloženi tožbi za 

povrnitev le-teh, 

lahko dovoljenje 

za začasno 

prebivanje 

podaljšuje tudi po 

koncu kazenskega 

postopka z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 50/7 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

ICT Družinski 

član 

Večji obseg 

pravic: 

družinski član 

se lahko 

zaposli na 

kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

evidenci 

Zavoda za 

zaposlovanje ni 

ustreznih 

drugih 

brezposelnih 

oseb,  

lahko menja 

delovno mesto 

ali zaposlitev, 

po enem letu 

Večji obseg 

pravic: ICT mora 

imeti urejeno 

socialno 

zavarovanje v 

državi, iz katere je 

napoten (ZTuj-2, 

45/3 čl.); 

družinski član pa 

je zavarovan v RS 

– če je 

nezaposlen, 

potem po 

sponzorju, če je 

zaposlen, pa je 

sam vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: ICT lahko 

dela in prebiva v 

RS pravilom 

največ eno leto, 

podaljšanje je 

možno le v 

posebnih primerih 

(ZTuj-2, 45/4 čl.), 

družinski član pa 

lahko svoje 

bivanje po enem 

letu podaljšuje, če 

izpolnjuje vse 

pogoje (ZTuj-2, 

47. čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: družinski 

član, ki v RS 

prebiva eno leto 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in ima 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, pridobi 

pravico do 

združitve družine. 

ICT ima praviloma 

dovoljenje za 

prebivanje največ 

za eno leto, v tem 

Ni sprememb. / 
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bivanja v RS se 

lahko tudi 

samozaposli, 

ICT pa tega ne 

more, temveč 

lahko opravlja 

le delo, za 

katero je dobil 

enotno 

dovoljenje.  

času pa v skladu s 

47. čl. ZTuj-2 še 

ne pridobi pravice 

do združitve 

družine. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

ICT Študent Odvisno:  

Če ima študent 

status rednega 

študenta, lahko 

opravlja le 

začasno in 

občasno delo. 

Če ima študent 

status 

izrednega 

študenta, pa se 

lahko zaposli 

na kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

evidenci 

Zavoda za 

zaposlovanje ni 

ustreznih 

drugih 

brezposelnih 

oseb,  

lahko menja 

delovno mesto 

ali zaposlitev, 

po enem letu 

bivanja v RS se 

Manjši obseg 

pravic: 

ICT mora imeti 

urejeno socialno 

zavarovanje v 

državi, iz katere je 

napoten (ZTuj-2, 

45/3 čl.); študent 

pa, če ni zaposlen, 

si mora sam 

urediti 

zdravstveno 

zavarovanje oz. je 

obvezno 

zdravstveno 

zavarovan v 

skladu s 15/14 čl. 

ZZVZZ, v druga 

socialna 

zavarovanja pa ni 

vključen; če je 

zaposlen, pa je 

vključen v vsa 

obvezna socialna 

zavarovanja v RS. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: študent 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

letno podaljšuje 

(ZTuj-2, 44. čl.), 

ICT pa lahko dela 

in prebiva v RS 

praviloma največ 

za eno leto, 

podaljšanje je 

možno le v 

posebnih primerih 

(ZTuj-2, 45/4 čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: študent, ki 

v RS prebiva eno 

leto na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in ima 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, pridobi 

pravico do 

združitve družine. 

ICT ima praviloma 

dovoljenje za 

prebivanje največ 

za eno leto, v tem 

času pa v skladu s 

47. čl. ZTuj-2 še 

ne pridobi pravice 

do združitve 

družine. 

Ni sprememb. / 
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lahko tudi 

samozaposli, 

ICT pa tega ne 

more, temveč 

lahko opravlja 

le delo, za 

katero je dobil 

enotno 

dovoljenje.  

 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

ICT Raziskovalec Ni sprememb. 

Oba lahko 

opravljata le 

delo, za katero 

jima je bilo 

izdano 

dovoljenje. 

Večji obseg 

pravic: ICT mora 

imeti urejeno 

socialno 

zavarovanje v 

državi, iz katere je 

napoten (ZTuj-2, 

45/3 čl.); 

raziskovalec pa je 

kot zaposlena 

oseba zavarovan v 

RS. Razen, če 

raziskovalec 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava - 

potem ni vključen 

v obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: 

raziskovalec lahko 

dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 38. čl.), ICT pa 

lahko dela in 

prebiva v RS 

praviloma največ 

eno leto, 

podaljšanje je 

možno le v 

posebnih primerih 

(ZTuj-2, 45/4 čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg pravic 

– ICT ima 

praviloma 

dovoljenje za 

prebivanje največ 

za eno leto, v tem 

času pa v skladu s 

47. čl. ZTuj-2 še 

ne pridobi pravice 

do združitve 

družine. 

Raziskovalec pa 

ima pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

Ni sprememb. / 

ICT Imetnik 

modre karte 

Večji obseg 

pravic: ICT ne 

more menjati 

zaposlitve v  

RS, imetnik 

modre karte pa 

Večji obseg 

pravic: ICT mora 

imeti urejeno 

socialno 

zavarovanje v 

državi, iz katere je 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: modra 

karta EU se izda 

za čas dveh let in 

se lahko podaljša 

z veljavnostjo do 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

Večji obseg pravic 

– ICT ima 

praviloma 

dovoljenje za 

prebivanje največ 

za eno leto, v tem 

Ni sprememb. / 
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lahko menja 

zaposlitev ali 

delodajalca na 

podlagi pisne 

odobritve 

pristojnega 

organa oz. po 

dveh letih 

zakonite 

zaposlitve le na 

podlagi 

pisnega 

sporočila 

pristojnemu 

organu (ZTuj-

2, 39. čl.). 

napoten (ZTuj-2, 

45/3 čl.); lastnik 

modre karte pa je 

kot zaposlena 

oseba zavarovan v 

RS. 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.), ICT pa 

lahko dela in 

prebiva v 

Sloveniji pravilom 

največ za eno 

leto, podaljšanje 

je možno le v 

posebnih primerih 

(ZTuj-2, 45/4 čl.). 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo 

2009/50/ES. 

času pa v skladu s 

47. čl. ZTuj-2 še 

nima dovoljenja 

za združevanje 

družine. Imetnik 

modre karte pa 

ima pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

ICT VKD Ni sprememb: 

oba lahko 

opravljata le 

delo, za 

katerega sta 

dobila 

dovoljenje. 

Praktično ni 

sprememb: 

nobeden od njiju 

ni vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja v RS. 

Ni sprememb. Ni sprememb (pri 

obeh praviloma 

največ eno leto). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 

ICT Zaposleni Večji obseg 

pravic: 

zaposleni DTD 

lahko menja 

delovno mesto 

ali delodajalca 

v RS, ICT pa 

lahko opravlja 

le delo, za 

katerega mu je 

bilo izdano 

dovoljenje. 

Večji obseg 

pravic: ICT mora 

imeti urejeno 

socialno 

zavarovanje v 

državi, iz katere je 

napoten (ZTuj-2, 

45/3 čl.); 

zaposleni DTD pa 

je zavarovan v 

Sloveniji. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: ICT lahko 

dela in prebiva v 

Sloveniji pravilom 

največ za eno 

leto, podaljšanje 

je možno le v 

posebnih primerih 

(ZTuj-2, 45/4 čl.), 

zaposleni DTD pa 

lahko svoje 

bivanje po enem 

letu podaljšuje, če 

izpolnjuje vse 

pogoje (ZTuj-2, 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: DTD, ki je 

zaposlen v 

Sloveniji in ki v 

Sloveniji prebiva 

eno leto na 

podlagi dovoljenja 

za začasno 

prebivanje in ima 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, pridobi 

Ni sprememb. / 
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37. čl.). pravico do 

združitve družine. 

ICT ima praviloma 

dovoljenje za 

prebivanje največ 

za eno leto, v tem 

času pa v skladu s 

47. čl. ZTuj-2 še 

ne pridobi pravice 

do združevanja 

družine. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

ICT Samozapos. Ni sprememb: 

oba lahko 

opravljata le 

delo, za katero 

jima je bilo 

izdano 

dovoljenje. 

Večji obseg 

pravic: ICT mora 

imeti urejeno 

socialno 

zavarovanje v 

državi, iz katere je 

napoten (ZTuj-2, 

45/3 čl.); 

samozaposleni pa 

je obvezno 

socialno 

zavarovan v 

Sloveniji. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: ICT lahko 

dela in prebiva v 

Sloveniji pravilom 

največ za eno 

leto, podaljšanje 

je možno le v 

posebnih primerih 

(ZTuj-2, 45/4 čl.), 

samozaposleni 

DTD pa lahko 

svoje bivanje po 

enem letu 

podaljšuje, če 

izpolnjuje vse 

pogoje (ZTuj-2, 

37. čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: DTD, ki je 

v Sloveniji 

samozaposlen in 

ki v Sloveniji 

prebiva eno leto 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in ima 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, pridobi 

pravico do 

združitve družine. 

ICT ima praviloma 

dovoljenje za 

prebivanje največ 

za eno leto, v tem 

času pa v skladu s 

47. čl. ZTuj-2 še 

ne pridobi pravice 

do združitve 

družine. 

Ni sprememb. / 
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69 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

ICT Sezonski 

delavec 

Ni sprememb: 

oba lahko 

opravljata le 

delo, za katero 

jima je bilo 

izdano 

dovoljenje. 

Odvisno: 

sezonski delavec, 

ki je v RS 

zaposlen na 

podlagi enotnega 

dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

za sezonsko delo, 

ima večji obseg 

pravic, ker je 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja.69 

Če pa sezonski 

delavec opravlja 

delo na podlagi 

dovoljenja za 

sezonsko delo, ki 

se izda za 

obdobje, ki ni 

daljše od 90 dni v 

koledarskem letu, 

potem ni vključen 

v obvezna 

socialna 

Ni sprememb. Ni sprememb (pri 

obeh praviloma 

največ eno leto). 

Ni sprememb.  Ni sprememb. Ni sprememb: 

nobeden od njiju 

nima pravice do 

združitve družine. 

Ni sprememb. / 
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70 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 
71 Prosilci imajo pravico do osnovnošolskega izobraževanja se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo osnovnošolsko izobraževanje. Prosilcu se omogoči, mladoletne mu prosilcu in 
prosilcu, ki je mladoletnik brez spremstva, pa se ob sodelovanju z zakonitim zastopnikom zagotovi dostop do izobraževanja na srednjih splošnih in strokovnih ter poklicnih šolah 
pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Zagotovljena jim je tudi brezplačna uporaba učbenikov iz učbeniškega sklada, če ga šola ima. Prosilcem se omogoči 
dostop do visokošolskega, višješolskega strokovnega in univerzitetnega izobraževanja pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Sredstva za zagotavljanje pravic 
do osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega izobraževanja ter univerzitetnega izobraževanja zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje (Pravilnik o pravicah 
prosilcev za mednarodno zaščito, 28. čl.). Pristojni organ lahko organizira pripravo prosilca za vstop v osnovnošolski izobraževalni sistem. Sredstva za to zagotavlja pristojni 
organ (Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, 30. čl.). 
 

zavarovanja. 

ICT pa je socialno 

zavarovan v 

državi, iz katere je 

bil napoten v RS. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

ICT Prosilec za 

mednarodno 

zaščito 

Odvisno:  

prosilec lahko 

prične 

opravljati delo 

devet mesecev 

po vložitvi 

prošnje za 

mednarodno 

zaščito. Po 

preteku tega 

obdobja imajo 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6. čl.) – v tem 

pogledu imajo 

širši obseg 

pravic kot ICT, 

ki lahko 

Odvisno.  

Ni sprememb: 

nobeden od njiju 

ni vključen v 

socialna 

zavarovanja v RS, 

razen če se 

prosilec za 

mednarodno 

zaščito zaposli - 

potem je vključen 

v obvezna 

socialna 

zavarovanja.70 

Večji obseg 

pravic:71  

prosilci za 

mednarodno 

zaščito se 

izobražujejo 

pod enakimi 

pogoji kot 

državljani RS, 

medtem ko 

ICT, tako kot 

drugi DTD, ki 

nimajo 

dovoljenja za 

stalno 

prebivanje v 

RS, nimajo 

enakih 

ugodnosti. 

 

Odvisno: 

prosilec za 

mednarodno 

zaščito lahko 

ostane v RS do 

izvršljivosti 

odločitve v 

postopku 

mednarodne 

zaščite. Izkaznica, 

ki jo dobi prosilec 

kot dokument, ki 

mu dovoljuje 

prebivanje v RS, 

se izda z 

veljavnostjo 

največ 120 dni, z 

možnostjo 

podaljšanja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

Enako kot pri 

prehodu iz 

statusa 

družinskega 

člana v 

prosilca za 

mednarodno 

zaščito. 

Manjši obseg 

pravic: prosilec 

za mednarodno 

zaščito ima 

pravico do 

prostega 

gibanja po 

celotnem 

ozemlju RS, ne 

pa tudi izven 

meja države 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 2. čl.), 

medtem ko se 

ICT lahko giblje 

znotraj 

celotnega 

schengenskega 

Ni sprememb: 

nobeden od njiju 

nima pravice do 

združitve družine. 

Ni sprememb. / 
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opravlja le 

delo, za katero 

mu je bilo 

izdano enotno 

dovoljenje. 

 

za mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

ICT pa lahko dela 

in prebiva v 

Sloveniji pravilom 

največ za eno 

leto, podaljšanje 

je možno le v 

posebnih primerih 

(ZTuj-2, 45/4 čl.). 

prostora. 

 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

ICT Tujec 

slovenskega 

rodu do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Večji obseg 

pravic: tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu, ima prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6/3 čl.), ICT pa 

ne. 

Večji obseg 

pravic: tujci 

slovenskega rodu 

so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

ICT-ji pa niso 

vključeni v 

obvezna socialna 

zavarovanja v RS. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: tujec, ki v 

RS prebiva na 

podlagi dovoljenja 

za začasno 

prebivanje za 

tujca slovenskega 

rodu, lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za začasno 

prebivanje z 

veljavnostjo 

enega leta (ZTuj-

2, 35. čl.) in ga 

lahko letno 

podaljšuje (ZTuj-

2, 36. čl.). ICT 

lahko dela in 

prebiva v 

Sloveniji pravilom 

največ za eno 

leto, podaljšanje 

je možno le v 

posebnih primerih 

(ZTuj-2, 45/4 čl.). 

 

 

 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: tujec, ki v 

RS prebiva eno 

leto na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca slovenskega 

rodu in ima 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, pridobi 

pravico do 

združitve družine. 

ICT ima praviloma 

dovoljenje za 

prebivanje največ 

za eno leto, v tem 

času pa v skladu s 

47. čl. ZTuj-2 še 

ne pridobi pravice 

do združitve 

družine. 

Ni sprememb. / 
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From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

ICT Žrtev 

trgovanja z 

ljudmi 

Večji obseg 

pravic: žrtve 

imajo prost 

dostop na trg 

dela (ZZSDT, 

6. čl.). 

 

Večji obseg 

pravic: ICT mora 

imeti urejeno 

socialno 

zavarovanje v 

državi, iz katere je 

napoten (ZTuj-2, 

45/3 čl.); žrtev pa 

je v RS 

zavarovana, če je 

zaposlena, sicer 

pa je upravičena 

le do nujnega 

zdravstvenega 

varstva in 

denarne pomoči 

(ZTuj-2, 50/8 čl.).  

Ni sprememb. Odvisno: 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za 

žrtev se izda za 

predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.), ICT pa 

lahko dela in 

prebiva v RS 

pravilom največ 

za eno leto, 

podaljšanje je 

možno le v 

posebnih primerih 

(ZTuj-2, 45/4 čl.), 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: žrtev, ki v 

Sloveniji prebiva 

eno leto na 

podlagi dovoljenja 

za začasno 

prebivanje in ima 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, pridobi 

pravico do 

združitve družine. 

ICT ima praviloma 

dovoljenje za 

prebivanje največ 

za eno leto, v tem 

času pa v skladu 

47. čl. ZTuj-2 še 

ne pridobi pravice 

do združevanja 

družine. 

Ni sprememb. / 

ICT Žrtev nezak. 

zaposl. 

Glej celico 

zgora.j  

Glej celico zgoraj. Ni sprememb.. Velja enako, kot v 

zgornji celici, z 

razliko, da se 

žrtvi nezakonitega 

zaposlovanja, 

kateri delodajalec 

ni izplačal 

neporavnanih 

plačil, na njeno 

prošnjo in ob 

vloženi tožbi za 

povrnitev le-teh, 

lahko dovoljenje 

za začasno 

Ni sprememb. Ni sprememb. Glej celico zgoraj. Ni sprememb. / 
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72 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

prebivanje 

podaljšuje tudi po 

koncu kazenskega 

postopka z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 50/7 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

vizuma D 

Družinski 

član  

Večji obseg 

pravic: 

družinski član 

se lahko 

zaposli na 

kateremkoli 

delovnem 

mestu, za 

katerega v 

evidenci 

Zavoda za 

zaposlovanje ni 

ustreznih 

brezposelnih 

oseb,  

lahko menja 

delovno mesto 

ali zaposlitev, 

po enem letu 

bivanja v RS se 

lahko tudi 

samozaposli 

(ZZZSDT, 33. 

in 34. čl.), 

imetnik vizuma 

D pa se v RS 

Večji obseg 

pravic: 

Družinski član je 

zavarovan bodisi 

po sponzorju 

bodisi sam, če je 

zaposlen; imetnik 

vizuma pa mora 

imeti  za čas 

veljavnosti vizuma 

sklenjeno 

ustrezno 

potovalno 

zdravstveno 

zavarovanje ter 

imeti  

zagotovljena 

sredstva mesečno 

najmanj v višini, 

kolikor znaša 

osnovni znesek 

minimalnega 

dohodka v RS 

(ZTuj-2, čl. 23 in 

25). 72 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetnik 

vizuma D ne more 

podaljšati 

veljavnosti 

vizuma po 

preteku 

enoletnega 

obdobja, družinski 

član pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

47/6 čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetnik 

vizuma D ne more 

uveljavljati 

združitve družine, 

družinski član pa 

pridobi to pravico 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

Ni sprememb. / 
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ne more 

zaposliti, razen 

nekaj izjem, 

omenjenih v 

ZTuj-2, 20. čl. 

Imetnik 

vizuma D 
Študent Odvisno. 

Če ima študent 

status 

izrednega 

študenta, 

potem se lahko 

zaposli v 

skladu z 

določbami 33. 

čl. ZZSDT in 

ima v tem 

primeru več 

pravic kot 

imetnik vizuma 

D. Če ima 

študent status 

rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo.  

Večji obseg 

pravic: študenti so 

obvezno 

zdravstveno 

zavarovani v 

skladu s 15/4 čl. 

Zakon o 

zdravstvenem 

varstvu in 

zdravstvenem 

zavarovanju 

(ZZVZZ), v druga 

obvezna socialna 

zavarovanja pa 

niso vključeni, 

razen, če se 

zaposlijo. 

Imetnik vizuma pa 

mora imeti  za čas 

veljavnosti vizuma 

sklenjeno 

ustrezno 

potovalno 

zdravstveno 

zavarovanje ter 

imeti  

zagotovljena 

sredstva mesečno 

najmanj v višini, 

kolikor znaša 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetnik 

vizuma D ne more 

podaljšati 

veljavnosti 

vizuma po 

preteku 

enoletnega 

obdobja, študent 

pa lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko letno 

podaljšuje (ZTuj-

2, 44. čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetnik 

vizuma D ne more 

uveljavljati 

združitve družine, 

za študente pa 

velja, da lahko 

dobijo pravico do 

združitve družine 

šele po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

imajo dovoljenje 

za začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

Ni sprememb / 
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73 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 
74 Glej predhodno opombo. 

osnovni znesek 

minimalnega 

dohodka v RS 

(ZTuj-2, čl. 23 in 

25). 73 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

vizuma D 
Raziskovalec Večji obseg 

pravic: 

raziskovalec 

lahko opravlja 

le delo na 

raziskovalni 

organizaciji ali 

visokošolskem 

zavodu iz RS, s 

katerim ima 

sklenjen 

sporazum o 

gostovanju,  

imetnik vizuma 

D pa se v RS 

ne more 

zaposliti, razen 

nekaj izjem, 

omenjenih v 

ZTuj-2, 20. čl. 

Odvisno: 

raziskovalci so, če 

so zaposleni, 

vključeni v 

obvezno 

zdravstveno in 

ostala socialna 

zavarovanja.74 Če 

pa raziskovalec 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava, 

ima manjši obseg 

pravic, saj ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

Imetnik vizuma pa 

mora imeti  za čas 

veljavnosti vizuma 

sklenjeno 

ustrezno 

potovalno 

zdravstveno 

zavarovanje ter 

imeti  

zagotovljena 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetnik 

vizuma D ne more 

podaljšati 

veljavnosti 

vizuma po 

preteku 

enoletnega 

obdobja, 

raziskovalec pa 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 38. čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetnik 

vizuma D ne more 

uveljavljati 

združitve družine, 

raziskovalec pa 

ima pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

Ni sprememb / 
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75 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

sredstva mesečno 

najmanj v višini, 

kolikor znaša 

osnovni znesek 

minimalnega 

dohodka v RS 

(ZTuj-2, čl. 23 in 

25). 75 

Imetnik 

vizuma D 
Imetnik 

modre karte 

Večji obseg 

pravic: imetnik 

modre karte za 

menjavo 

delodajalca ali 

delovnega 

mesta 

potrebuje 

pisno odobritev 

pristojnega 

organa, po 

dveh letih 

zakonite 

zaposlitve 

zadošča le 

pisno sporočilo 

pristojnemu 

organu, ne 

potrebuje pa 

pisne odobritve 

(ZTuj-2, 39. 

čl.), imetnik 

vizuma D pa se 

v RS ne more 

zaposliti, razen 

nekaj izjem, 

omenjenih v 

Večji obseg 

pravic:  imetniki 

modre karte so 

kot zaposleni iz 

tega naslova 

vključeni v 

obvezno 

zdravstveno in vsa 

ostala obvezna 

socialna 

zavarovanja;  

imetnik vizuma pa 

mora imeti  za čas 

veljavnosti vizuma 

sklenjeno 

ustrezno 

potovalno 

zdravstveno 

zavarovanje ter 

imeti  

zagotovljena 

sredstva mesečno 

najmanj v višini, 

kolikor znaša 

osnovni znesek 

minimalnega 

dohodka v RS 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetnik 

vizuma D ne more 

podaljšati 

veljavnosti 

vizuma po 

preteku 

enoletnega 

obdobja, modra 

karta EU pa se 

izda za čas dveh 

let in se lahko 

podaljša z 

veljavnostjo treh 

let (ZTuj-2, 39. 

čl.). 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo 

2009/50/ES.  

 

Večji obseg 

pravic: imetnik 

vizuma D ne more 

uveljavljati 

združitve družine, 

imetnik modre 

karte ima pravico 

do združitve 

družine brez 

omejitev glede 

dolžine njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

Ni sprememb / 
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76 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 
77 Glej opombo 14 (pri menjavi iz družinskega člana v visokokvalificiranega delavca). 

ZTuj-2, 20. čl. (ZTuj-2, čl. 23 in 

25).76 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

vizuma D 
VKD Večji obseg 

pravic:  VKD 

lahko opravlja 

le tisto delo, za 

katero mu je 

bilo izdano 

dovoljenje; 

imetnik vizuma 

D pa se v RS 

ne more 

zaposliti, razen 

nekaj izjem, 

omenjenih v 

ZTuj-2, 20. čl. 

Odvisno:  VKD v 

RS opravlja 

individualne 

storitve na podlagi 

pogodbe civilnega 

prava, ki delavcu 

ne omogoča 

praktično nobene 

oziroma zelo šibko 

socialno varnost,  

imetnik vizuma pa 

mora imeti  za čas 

veljavnosti vizuma 

sklenjeno 

ustrezno 

potovalno 

zdravstveno 

zavarovanje ter 

imeti  

zagotovljena 

sredstva mesečno 

najmanj v višini, 

kolikor znaša 

osnovni znesek 

minimalnega 

dohodka v RS 

(ZTuj-2, čl. 23 in 

25).77 

Ni sprememb. Odvisno: imetnik 

vizuma D ne more 

podaljšati 

veljavnosti 

vizuma po 

preteku 

enoletnega 

obdobja, VKD pa 

lahko opravlja 

delo na področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26./3 

čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb / 

Imetnik 

vizuma D 
Zaposleni Večji obseg 

pravic:  

Večji obseg 

pravic: zaposleni 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetnik 
Ni sprememb. 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetnik 

Ni sprememb / 
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78 Glej opombo 14 (pri menjavi iz družinskega člana v visokokvalificiranega delavca). 

zaposleni DTD 

mora za 

menjavo 

delodajalca ali 

delovnega 

mesta pridobiti 

pisno odobritev 

pristojnega 

organa 

(ZZSDT, 19. 

čl.) in se ne 

more 

samozaposliti,  

imetnik vizuma 

D pa se v RS 

ne more 

zaposliti, razen 

nekaj izjem, 

omenjenih v 

ZTuj-2, 20. čl. 

DTD je obvezno 

zavarovan kot vsi 

zaposleni,  

imetnik vizuma pa 

mora imeti  za čas 

veljavnosti vizuma 

sklenjeno 

ustrezno 

potovalno 

zdravstveno 

zavarovanje ter 

imeti  

zagotovljena 

sredstva mesečno 

najmanj v višini, 

kolikor znaša 

osnovni znesek 

minimalnega 

dohodka v RS 

(ZTuj-2, čl. 23 in 

25).78 

vizuma D ne more 

podaljšati 

veljavnosti 

vizuma po 

preteku 

enoletnega 

obdobja, 

zaposleni DTD 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. čl.). 

vizuma D ne more 

uveljavljati 

združitve družine, 

zaposleni DTD pa 

lahko dobijo 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

imajo dovoljenje 

za začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

vizuma D 
Samozaposl. Večji obseg 

pravic:  

samozaposleni 

lahko opravlja 

le tisto delo, za 

katero mu je 

bilo izdano 

enotno 

dovoljenje 

zaradi 

opravljanja 

dela kot 

Večji obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD je obvezno 

zavarovan kot vsi 

zaposleni,  

imetnik vizuma pa 

mora imeti  za čas 

veljavnosti vizuma 

sklenjeno 

ustrezno 

potovalno 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetnik 

vizuma D ne more 

podaljšati 

veljavnosti 

vizuma po 

preteku 

enoletnega 

obdobja, 

samozaposleni 

DTD lahko dobi 

prvo dovoljenje 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetnik 

vizuma D ne more 

uveljavljati 

združitve družine, 

samozaposleni 

DTD lahko dobi 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

Ni sprememb / 
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79 Glej opombo 14 (pri menjavi iz družinskega člana v visokokvalificiranega delavca). 

samozaposlena 

oseba, imetnik 

vizuma D pa se 

v RS ne more 

zaposliti, razen 

nekaj izjem, 

omenjenih v 

ZTuj-2, 20. čl..  

zdravstveno 

zavarovanje ter 

imeti  

zagotovljena 

sredstva mesečno 

najmanj v višini, 

kolikor znaša 

osnovni znesek 

minimalnega 

dohodka v RS 

(ZTuj-2, čl. 23 in 

25).79 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37.b čl.). 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

Imetnik 

vizuma D 
Sezonski 

delavec  

Večji obseg 

pravic: 

Sezonski 

delavec je pri  

zaposlitvi 

omejen na več 

načinov: 

- omejenost 

zaposlitve 

na 

kmetijstvo 

ali 

gozdarstvo 

(ZZSDT, 28. 

čl.) 

- omejenost 

na največ 6 

(izjemoma 

7) mesecev 

dela v 

koledarskem 

letu (ZTuj-2, 

45. čl.) 

Odvisno: 

če sezonski 

delavec opravlja 

delo na podlagi 

dovoljenja za 

sezonsko delo, ki 

se izda za 

obdobje, krajše od 

90 dni, ni vključen 

v obvezna 

socialna 

zavarovanja, 

enako kot imetnik 

vizuma D.  

Večji obseg 

pravic: če je 

sezonski delavec 

zaposlen, potem 

mu v nasprotju z 

imetnikom vizuma 

D pripadajo 

pravice iz 

obveznega 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: imetnik 

vizuma D ne more 

podaljšati 

veljavnosti 

vizuma po 

preteku 

enoletnega 

obdobja, skupno 

trajanje enotnih 

dovoljenj iz 

razloga 

sezonskega dela 

daljšega od 90 

dni ne sme 

preseči šest 

(izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

čl.). 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb / 
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80 Za podrobnejšo razlago glej prehod iz statusa družinskega člana v prosilca za mednarodno zaščito. 

- ne more 

menjati 

zaposlitve; 

imetnik vizuma 

D pa se v RS 

ne more 

zaposliti, razen 

nekaj izjem, 

omenjenih v 

ZTuj-2, 20. čl. 

socialnega 

zavarovanja. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

vizuma D 
Prosilec za 

mednarodno 

zaščito 

Odvisno: 

prosilec lahko 

prične 

opravljati delo 

devet mesecev 

po vložitvi 

prošnje za 

mednarodno 

zaščito.80 Po 

preteku tega 

obdobja imajo 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6. čl.) – v tem 

pogledu imajo 

večji obseg 

pravic kot 

imetniki 

vizuma D.  

Večji obseg 

pravic: na 

področju 

zdravstva ima 

prosilec za 

mednarodno 

zaščito le pravico 

do nujnega 

zdravljenja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 19. čl.). 

Če se prosilec za 

mednarodno 

zaščito zaposli, 

mu pripadajo vse 

pravice, ki 

izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

zavarovanja na 

Večji obseg 

pravic: prosilci 

za 

mednarodno 

zaščito se 

izobražujejo 

pod enakimi 

pogoji kot 

državljani RS 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 28. 

čl.), medtem 

ko drugi DTD, 

ki nimajo 

dovoljenja za 

stalno 

prebivanje v 

RS, nimajo 

enakih 

Odvisno:  imetnik 

vizuma D ne more 

podaljšati 

veljavnosti 

vizuma po 

preteku 

enoletnega 

obdobja, prosilec 

za mednarodno 

zaščito pa lahko 

ostane v RS do 

izvršljivosti 

odločitve v 

postopku 

mednarodne 

zaščite. Izkaznica, 

ki jo dobi prosilec 

kot dokument, ki 

mu dovoljuje 

prebivanje v RS, 

se izda z 

veljavnostjo 

Enako kot pri 

prehodu iz 

statusa 

družinskega 

člana v 

prosilca za 

mednarodno 

zaščito. 

Večji obseg 

pravic: prosilec 

za mednarodno 

zaščito ima 

pravico do 

prostega 

gibanja po 

celotnem 

ozemlju RS, ne 

pa tudi izven 

meja države 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

 

Ni sprememb. Ni sprememb / 
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81 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

podlagi delovnega 

razmerja,81 kar 

pomeni več 

pravic, kot jih ima 

VKD, ki ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

ugodnosti.  

 

največ 120 dni, z 

možnostjo 

podaljšanja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

vizuma D 
Tujec 

slovenskega 

rodu do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Večji obseg 

pravic: tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu, ima prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6/3 čl.),  

imetnik vizuma 

D pa se v RS 

ne more 

zaposliti, razen 

nekaj izjem, 

omenjenih v 

ZTuj-2, 20. čl. 

Odvisno:  tujci 

slovenskega rodu 

so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja.  

Imetnik vizuma pa 

mora imeti  za čas 

veljavnosti vizuma 

sklenjeno 

ustrezno 

potovalno 

zdravstveno 

zavarovanje ter 

imeti  

zagotovljena 

sredstva mesečno 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetnik 

vizuma D ne more 

podaljšati 

veljavnosti 

vizuma po 

preteku 

enoletnega 

obdobja. Tujcu, ki 

je slovenskega 

rodu, se lahko 

izda dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

letnega 

podaljševanja. 

Prednost tega 

statusa je v tem, 

da se tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

Ni sprememb. Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetnik 

vizuma D ne more 

uveljavljati 

združitve družine, 

tujec slo. rodu do 

drugega kolena v 

ravni vrsti pa 

lahko dobi pravico 

do združitve 

družine po enem 

letu prebivanja v 

RS na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

Ni sprememb / 
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82 Glej opombo 14 (pri menjavi iz družinskega člana v visokokvalificiranega delavca). 

najmanj v višini, 

kolikor znaša 

osnovni znesek 

minimalnega 

dohodka v RS 

(ZTuj-2, čl. 23 in 

25).82 

običajnega 

petletnega roka 

(ZTuj-2, 52/3 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Imetnik 

vizuma D 
Žrtev 

trgovanja z 

ljudmi 

Večji obseg 

pravic: žrtev 

ima prost 

dostop na trg 

dela (ZZSDT, 

6. čl.),  imetnik 

vizuma D pa se 

v RS ne more 

zaposliti, razen 

nekaj izjem, 

omenjenih v 

ZTuj-2, 20. čl.  

Večji obseg 

pravic: če je žrtev 

zaposlena, ji 

pripadajo pravice, 

ki izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja; če žrtev 

ni zaposlena, je 

upravičena samo 

do nujnega 

zdravstvenega 

varstva in do 

izplačila denarne 

pomoči (ZTuj-2, 

50/8 čl.). Imetnik 

vizuma pa mora 

imeti  za čas 

veljavnosti vizuma 

sklenjeno 

ustrezno 

potovalno 

zdravstveno 

zavarovanje ter 

Ni sprememb. Odvisno: imetnik 

vizuma D ne more 

podaljšati 

veljavnosti 

vizuma po 

preteku 

enoletnega 

obdobja, 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za 

žrtev se izda za 

predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.). 

 

Ni sprememb. 
Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetnik 

vizuma D ne more 

uveljavljati 

združitve družine, 

žrtev pa lahko 

dobi pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

Ni sprememb / 
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83 Glej opombo 14 (pri menjavi iz družinskega člana v visokokvalificiranega delavca). 

imeti  

zagotovljena 

sredstva mesečno 

najmanj v višini, 

kolikor znaša 

osnovni znesek 

minimalnega 

dohodka v RS 

(ZTuj-2, čl. 23 in 

25).83 

Imetnik 

vizuma D 
Žrtev nezak. 

zaposl. 

Glej celico 

zgoraj. 

 

Glej celico zgoraj. 

 

Ni sprememb. Velja enako, kot v 

zgornji celici, z 

razliko, da se 

žrtvi nezakonitega 

zaposlovanja, 

kateri delodajalec 

ni izplačal 

neporavnanih 

plačil, na njeno 

prošnjo in ob 

vloženi tožbi za 

povrnitev le-teh, 

lahko dovoljenje 

za začasno 

prebivanje 

podaljšuje tudi po 

koncu kazenskega 

postopka z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 50/7 čl.). 

Ni sprememb. 
Ni sprememb. Glej celico zgoraj Ni sprememb / 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Žrtev 

trgovanja 

Družinski 

član 

Manjši obseg 

pravic: v 

Večji obseg 

pravic: če je žrtev 

Ni sprememb 

 

Odvisno: 

družinski član 

Ni sprememb 

 

Ni sprememb 

 

Ni sprememb Ni sprememb / 
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z ljudmi primerjavi z 

žrtvijo, član 

družine nima 

prostega 

dostopa na trg 

dela (ZZSDT, 

6. čl.). 

 

nezaposlena. 

a)  družinski člani 

so v RS 

zavarovani po 

sponzorju. 

b) Če je tujec, ki je 

družinski član, 

tudi zaposlen - 

potem mu 

pripadajo še 

dodatne 

pravice, ki so 

vezane na 

zaposlitev.84 

Ni sprememb: če 

sta žrtev in 

družinski član 

zaposlena. 

Manjši obseg 

pravic: 

Če je žrtev 

zaposlena, 

družinski član pa 

ne. 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

47/6 čl.), 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za 

žrtev pa se izda 

za predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.).  

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Žrtev 

trgovanja 

z ljudmi 

Študent Manjši obseg 

pravic: žrtev 

ima prost 

dostop na trg 

dela (ZZSDT, 

6. čl.). 

Študent, ki ima 

status 

Odvisno:  

Če sta oba 

nezaposlena: 

žrtev trgovine z 

ljudmi, ki nima 

sredstev za 

preživljanje, ima 

le pravico do 

Ni sprememb Odvisno: študent 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

letno podaljšuje 

(ZTuj-2, 44. čl.), 

dovoljenje za 

Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb.  Ni sprememb. / 
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izrednega 

študenta, se 

lahko zaposli, a 

je pred 

zaposlitvijo  

podvržen 

preverjanju 

trga dela (33. 

čl. ZZSDT). Če 

ima študent 

status rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo. 

nujnega 

zdravstvenega 

varstva (ZTuj-2, 

50/8 čl.), študent 

pa je obvezno 

zdravstveno 

zavarovan po 

ZZVZZ (15/14 

čl.), tako da ima 

glede tega študent 

večji obseg pravic. 

Ima pa žrtev 

trgovine z ljudmi, 

ki nima sredstev 

za preživljanje, 

pravico do 

izplačila denarne 

pomoči (ZTuj-2, 

50/8 čl.), česar 

študent nima. 

Ni sprememb: če 

sta žrtev in 

študent oba 

zaposlena. 

Večji obseg 

pravic: če je 

študent zaposlen, 

žrtev pa 

nezaposlena. 

Manjši obseg 

pravic: če je 

študent 

nezaposlen, žrtev 

pa zaposlena. 

začasno 

prebivanje za 

žrtev pa se izda 

za predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.) 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Žrtev 

trgovanja 

z ljudmi 

Raziskovalec Manjši obseg 

pravic: 

raziskovalec 

nima prostega 

Ni sprememb: če 

sta žrtev in 

raziskovalec 

zaposlena. 

Ni sprememb Odvisno: 

raziskovalec lahko 

dobi prvo 

dovoljenje za 

Ni sprememb Ni sprememb 

 

Večji obseg 

pravic: 

raziskovalec ima 

pravico do 

Ni sprememb. / 
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85 Glej op. 14 (pri menjavi iz družinskega člana v visokokvalificiranega delavca). 
85 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 
 

dostopa na trg 

dela (ZZSDT, 

6. čl.), žrtev 

trgovanja z 

ljudmi pa ga 

ima. 

 

 

Večji obseg 

pravic:85 če je 

žrtev 

nezaposlena, 

raziskovalec pa 

zaposlen. 

Če raziskovalec 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava, ni 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja.86 

Žrtev trgovine z 

ljudmi, ki ni 

zaposlena oz. 

nima sredstev za 

preživljanje, ima 

pravico do 

nujnega 

zdravstvenega 

varstva in do 

izplačila denarne 

pomoči (ZTuj-2, 

50/8 čl.). 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 38. čl.), žrtev 

pa lahko dobi 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za 

predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

ga po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.) 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja, žrtev 

pa pridobi to 

pravico, če v 

Sloveniji prebiva 

eno leto na 

podlagi dovoljenja 

za začasno 

prebivanje in ima 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Žrtev 

trgovanja 

z ljudmi 

Imetnik 

modre karte 

Manjši obseg 

pravic: imetnik 

modre karte 

Odvisno od tega, 

ali je žrtev 

zaposlena. Če ni, 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: modra 

karta EU se izda 

Ni sprememb. Ni sprememb. 

 

Večji obseg 

pravic: imetnik 

modre karte ima 

Ni sprememb. / 
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ribution. 
88 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national cont 

nima prostega 

dostopa na trg 

dela, kot ga 

ima žrtev 

trgovine z 

ljudmi (ZTuj-2, 

39. čl.; ZZSDT, 

6. čl.).  

potem ima 

imetnik modre 

karte večji obseg 

pravic – dodatno 

mu pripadajo 

pravice, ki so 

vezane na 

zaposlitev.87 

za čas dveh let in 

se lahko podaljša 

z veljavnostjo do 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.), 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za 

žrtev pa se izda 

za predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.) 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47/1 čl.). 

Žrtev 

trgovanja 

z ljudmi 

VKD 

 

Manjši obseg 

pravic: VKD 

lahko opravlja 

le tisto delo, za 

katero mu je 

bilo izdano 

dovoljenje 

(ZZSDT, 6. čl.) 

in nima 

prostega 

dostopa na trg 

dela, kot ga 

ima žrtev 

Večji obseg 

pravic: velja v 

primeru, če žrtev 

ni zaposlena.88  

Manjši obseg 

pravic: če je žrtev 

zaposlena, VKD 

pa opravlja delo 

na podlagi 

pogodbe civilnega 

prava. 

Ni sprememb Odvisno: VKD 

lahko na področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

opravlja delo za 

čas največ enega 

leta, v drugih 

primerih pa 

največ tri mesece 

v koledarskem 

letu (ZZSDT, 26/3 

čl.), žrtev pa 

Ni sprememb Ni sprememb 

 

Manjši obseg 

pravic: 

žrtev pridobi 

pravico do 

združitve družine, 

če v Sloveniji 

prebiva eno leto 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in ima 

dovoljenje za 

začasno 

Ni sprememb. / 
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89 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 
 

trgovine z 

ljudmi. 

lahko dobi 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za 

predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.). 

 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, (ZTuj-2, 47. 

čl.), VKD pa nima 

pravice do 

združevanja 

družine, ker lahko 

biva v RS največ 

eno leto (ZZSDT, 

26/3 čl.). 

  

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Žrtev 

trgovanja 

z ljudmi 

Zaposleni Manjši obseg 

pravic: DTD, ki 

v RS prebiva 

na podlagi 

enotnega 

dovoljenja za 

prebivanje in 

zaposlitev, v 

primerjavi z 

žrtvijo nima 

prostega 

dostopa na trg 

dela (ZZSDT,  

6. čl.). 

Odvisno od tega, 

ali je žrtev 

zaposlena. Če ni, 

potem ima 

zaposleni večji 

obseg pravic – 

dodatno mu 

pripadajo pravice, 

ki so vezane na 

zaposlitev.89 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: zaposleni 

DTD lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. čl.), 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za 

žrtev pa se izda 

za predviden čas 

kazenskega 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.).  

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Žrtev 

trgovanja 

z ljudmi 

Samozapos. Manjši obseg 

pravic: DTD, ki 

v RS prebiva 

na podlagi 

enotnega 

dovoljenja za 

prebivanje in 

samozaposlit., 

ne more 

menjati 

zaposlitve oz. 

nima prostega 

dostopa na trg 

dela  (ZZSDT, 

čl. 6 in 19). 

Odvisno.  

Ni sprememb: če 

je žrtev 

zaposlena.  

Manjši obseg 

pravic: če žrtev ni 

zaposlena. V tem 

primeru (oz., če 

nima sredstev za 

preživljanje) je 

upravičena samo 

do nujnega 

zdravstvenega 

varstva in do 

izplačila denarne 

pomoči (ZTuj-2, 

50/8 čl.), medtem 

ko je 

samozaposleni 

vključen v vsa 

obvezna socialna 

zavarovanja.  

Ni sprememb Večji obseg 

pravic: 

samozaposleni 

DTD lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37.b čl.), žrtev pa 

lahko dobi 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za 

predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

ga po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.)  

Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb. / 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Žrtev Sezonski Manjši obseg Odvisno od tega, Ni sprememb Odvisno: skupno Ni sprememb Ni sprememb Manjši obseg Ni sprememb. / 
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trgovanja 

z ljudmi 

delavec pravic:  

sezonski 

delavec nima 

prostega 

dostopa do 

trga dela, žrtev 

trgovanja z 

ljudmi pa ga 

ima (ZZSDT, 

6/3 čl.). 

ali je žrtev 

zaposlena. Če ni, 

potem ima manj 

pravic od 

sezonskega 

delavca, ki je v RS 

zaposlen na 

podlagi enotnega 

dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

za sezonsko delo, 

in je vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja.90 

Večji obsega 

pravic ima žrtev, 

ki ni zaposlena oz. 

nima sredstev za 

preživljanje  v 

primerjavi s 

sezonskim 

delavcem, ki 

opravlja delo na 

podlagi dovoljenja 

za sezonsko delo, 

izdanega za 

obdobje, ki ni 

daljše od 90 dni v 

koledarskem letu. 

Sezonski delavec 

v tem primeru ni 

vključen v 

obvezna socialna 

trajanje enotnih 

dovoljenj iz 

razloga 

sezonskega dela 

daljšega od 90 

dni ne sme 

preseči šest 

(izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

čl.), dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za 

žrtev pa se izda 

za predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.)  

 pravic: sezonski 

delavec nima 

pravice do 

združitve družine, 

žrtev pa lahko 

pridobi to pravico 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta (ZTuj-2, 47. 

čl.). 
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zavarovanja, 

medtem ko je 

žrtev upravičena 

do nujnega 

zdravstvenega 

varstva in 

denarne pomoči 

(ZTuj-2, 50/8 čl.). 

 

 

 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Žrtev 

trgovanja 

z ljudmi 

Prosilec za 

mednarodno 

zaščito 

Odvisno: 

prosilec lahko 

prične 

opravljati delo 

devet mesecev 

po vložitvi 

prošnje za 

mednarodno 

zaščito. Obe 

kategoriji pa 

imata prost 

dostop do trga 

dela v RS 

(ZZSDT, 6. 

čl.). 

Odvisno.  

Manjši obseg 

pravic: žrtev 

trgovine z ljudmi, 

ki ji je izdano 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje in nima 

sredstev za 

preživljanje, ima 

pravico do 

nujnega 

zdravstvenega 

varstva in do 

izplačila denarne 

pomoči (ZTuj-2, 

50/8 čl.). 

Prosilec za 

mednarodno 

zaščito ima le 

pravico do 

nujnega 

zdravljenja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

Večji obseg 

pravic: prosilci 

za 

mednarodno 

zaščito se 

izobražujejo 

pod enakimi 

pogoji kot 

državljani RS 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 28. 

čl.). Prosilci za 

mednarodno 

zaščito nimajo 

enakih pravic. 

Odvisno: prosilec 

za mednarodno 

zaščito lahko 

ostane v RS do 

izvršljivosti 

odločitve v 

postopku 

mednarodne 

zaščite. Izkaznica, 

ki jo dobi prosilec 

kot dokument, ki 

mu dovoljuje 

prebivanje v RS, 

se izda z 

veljavnostjo 

največ 120 dni, z 

možnostjo 

podaljšanja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

Žrtev pa lahko 

dobi dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za 

predviden čas 

Enako kot pri 

prehodu iz 

statusa 

družinskega 

člana v 

prosilca za 

mednarodno 

zaščito. 

Manjši obseg 

pravic: 

Prosilec za 

mednarodno 

zaščito ima 

pravico do 

prostega 

gibanja po 

celotnem 

ozemlju RS, ne 

pa tudi izven 

meja Slovenije 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

Manjši obseg 

pravic: prosilci za 

mednarodno 

zaščito nimajo 

pravice do 

združevanja 

družine, medtem 

ko žrtev trgovanja 

z ljudmi pridobi 

pravico do 

združitve družine, 

če v Sloveniji 

prebiva eno leto 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in ima 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

 

Ni sprememb. / 
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91 Za podrobnejšo opredelitev pravic glej EMN FOCUSED STUDY 2013 Migrant access to social security and healthcare: policies and practice - Slovene national contribution. 

zaščito, 19. čl.).  

Če se prosilec ali 

žrtev zaposlita, 

jima pripadajo vse 

pravice, ki 

izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja.91 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Žrtev 

trgovanja 

z ljudmi 

Tujec slov. 

rodu do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb Večji obseg 

pravic: tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

se lahko izda 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

letnega 

podaljševanja. 

Prednost tega 

statusa je v tem, 

da se tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajno 

zahtevanega 

petletnega 

obdobja 

Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb / 
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prebivanja v RS 

(ZTuj-2, 52/3 čl.). 

Dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za 

žrtev se izda za 

predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.) 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Žrtev 

trgovanja 

z ljudmi 

Žrtev 

nezakon. 

zaposlovanja 

Ni sprememb. Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb. 

Razlika je le ta, 

da se žrtvi 

nezakonitega 

zaposlovanja, 

kateri delodajalec 

ni izplačal 

neporavnanih 

plačil, na njeno 

prošnjo in ob 

vloženi tožbi za 

povrnitev 

neporavnanih 

plačil pred 

pristojnim 

sodiščem, lahko 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje 

podaljšuje tudi po 

koncu kazenskega 

Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb / 
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postopka z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 50/7 čl.). 

 

 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Tujec 

slov. rodu 

do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Družinski 

član 

Manjši obseg 

pravic: družins

ki član nima 

prostega 

dostopa do 

trga dela, kot 

ga ima tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu (ZZSDT, 

6/3 čl.). 

Ni sprememb Ni sprememb Odvisno: 

družinski član 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

47/6 čl.). Tujcu, 

ki je slovenskega 

rodu, pa se lahko 

izda dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

letnega 

podaljševanja. 

Prednost tega 

statusa je v tem, 

da se tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajno 

zahtevanega 

petletnega 

obdobja 

prebivanja v RS 

(ZTuj-2, 52/3 čl.). 

Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb / 
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Tujec 

slov. rodu 

do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Študent Manjši obseg 

pravic: tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu, ima prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6/3 čl.). 

Študent, ki ima 

status 

izrednega 

študenta, se 

lahko zaposli, a 

je pred 

zaposlitvijo  

podvržen 

preverjanju 

trga dela (33. 

čl. ZZSDT). Če 

ima študent 

status rednega 

študenta, pa 

lahko opravlja 

le začasno in 

občasno delo. 

Odvisno:  

Študenti so 

obvezno 

zdravstveno 

zavarovani v 

skladu s 14. tč. 

15. čl. ZZVZZ, v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja pa 

niso vključeni, 

razen, če se 

zaposlijo. Tujci 

slovenskega rodu 

so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

se lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajnega 

petletnega roka 

prebivanja v RS, 

študentu pa se 

čas prebivanja v 

RS na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje zaradi 

študija in 

poklicnega 

usposabljanja v 

obdobje za izdajo 

dovoljenja za 

stalno prebivanje 

šteje samo 

polovično (ZTuj-

2, 52. čl.). 

 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Tujec 

slov. rodu 

do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Raziskovalec Manjši obseg 

pravic: 

raziskovalec 

nima prostega 

dostopa do 

trga dela, kot 

ga ima tujec, 

ki v RS prebiva 

Tujci slovenskega 

rodu so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

se lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajno 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu (ZZSDT, 

6/3 čl.). 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

Raziskovalci, ki so 

v delovnem 

razmerju v RS, so 

prav tako 

vključeni v 

obvezna socialna 

zavarovanja. Če 

pa raziskovalec 

opravlja delo na 

podlagi pogodbe 

civilnega prava, 

potem nima 

praktično nobenih 

socialnih pravic, 

saj ni vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

zahtevanega 

petletnega 

obdobja 

prebivanja v RS 

(ZTuj-2, 52/3 čl.), 

raziskovalcu pa 

ne. 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Tujec 

slov. rodu 

do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Imetnik 

modre karte 

Manjši obseg 

pravic: imetnik 

modre karte 

nima prostega 

dostopa do 

trga dela, kot 

ga ima tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu (ZZSDT, 

6/3 čl.). 

Imetniki modre 

karte so kot 

zaposleni 

vključeni v 

obvezna socialna 

zavarovanja. Tujci 

slovenskega rodu 

pa so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

Ni sprememb. Odvisno: tujcu, ki 

je slovenskega 

rodu, se lahko 

izda dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

letnega 

podaljševanja. 

Prednost tega 

statusa je v tem, 

da se tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

Ni sprememb. Večji obseg 

pravic: imetniki 

modre karte 

imajo določene 

dodatne 

ugodnosti in 

olajšave glede 

gibanja znotraj 

schengenskega 

prostora v 

skladu z 

Direktivo 

2009/50/ES. 

Večji obseg 

pravic:  

tujec, ki v RS 

prebiva na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca slovenskega 

rodu, pridobi 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

Ni sprememb. / 
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socialna 

zavarovanja.  

običajno 

zahtevanega 

petletnega 

obdobja 

prebivanja v RS 

(ZTuj-2, 52/3 čl.). 

Prednost modre 

karte EU pa je v 

tem, da je ni 

treba letno 

podaljševati, saj 

se izda za čas 

dveh let in se 

lahko podaljša z 

veljavnostjo do 

treh let (ZTuj-2, 

39. čl.). 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, imetnik 

modre karte pa 

ima pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v RS in 

veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.).  

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Tujec 

slov. rodu 

do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

VKD 

 

Manjši obseg 

pravic: VKD 

nima prostega 

dostopa do 

trga dela, kot 

ga ima tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu (ZZSDT, 

6/3 čl.). 

Manjši obseg 

pravic: tujci 

slovenskega rodu 

so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja. VKD 

pa ni vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: VKD lahko 

opravlja delo na 

področju 

znanosti, kulture, 

športa, zdravstva 

in izobraževanja 

za čas največ 

enega leta, v 

drugih primerih 

pa največ tri 

mesece v 

koledarskem letu 

(ZZSDT, 26/3 

čl.).  

Tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

pa se lahko izda 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za eno 

Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: tujec, ki v 

RS prebiva na 

podlagi dovoljenja 

za začasno 

prebivanje za 

tujca slovenskega 

rodu, pridobi 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

Ni sprememb. / 
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leto z možnostjo 

letnega 

podaljševanja. 

Prednost tega 

statusa je tudi v 

tem, da se tujcu, 

ki je slovenskega 

rodu, lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajno 

zahtevanega 

petletnega 

obdobja 

prebivanja v RS 

(ZTuj-2, 52/3 čl.). 

 

leta  (ZTuj-2, 47. 

čl.), VKD pa nima 

pravice do 

združevanja 

družine, ker lahko 

biva v Sloveniji 

največ eno leto 

(26./3 čl. ZZSDT). 

Izjema je, če je 

prebivanje VKD v 

interesu Republike 

Slovenije, o čemer 

organ, pristojen 

za izdajo 

dovoljenja, odloči 

na podlagi mnenja 

pristojnega 

ministrstva 

oziroma drugega 

državnega 

organa, potem 

ima ta tujec 

pravico do 

združitve družine 

brez omejitev 

glede dolžine 

njegovega 

prebivanja v 

Republiki Sloveniji 

in veljavnosti 

njegovega 

dovoljenja (ZTuj-

2, 47. čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Tujec 

slov. rodu 

do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Zaposleni Manjši obseg 

pravic: 

zaposleni DTD 

nima prostega 

dostopa do 

Tujci slovenskega 

rodu so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

Ni sprememb. Odvisno: 

zaposleni DTD 

lahko dobi prvo 

dovoljenje za 

prebivanje za eno 

leto in ga lahko 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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trga dela, kot 

ga ima tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu (ZZSDT, 

6/3 čl.). 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja, 

enako kot vsi  

zaposleni DTD. 

podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37. čl.). 

Tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

pa se lahko izda 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

letnega 

podaljševanja. 

Prednost tega 

statusa je v tem, 

da se tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajno 

zahtevanega 

petletnega 

obdobja 

prebivanja v RS 

(ZTuj-2, 52/3 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Tujec 

slov. rodu 

do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Samozapos. Manjši obseg 

pravic:  

samozaposleni 

DTD nima 

prostega 

dostopa do 

trga dela, kot 

ga ima tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

Tujci slovenskega 

rodu so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

Ni sprememb. Odvisno: 

samozaposleni 

DTD lahko dobi 

prvo dovoljenje 

za prebivanje za 

eno leto in ga 

lahko podaljšuje z 

veljavnostjo do 

dveh let (ZTuj-2, 

37.b čl.). 

Tujcu, ki je 

Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. Ni sprememb. / 
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začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu (ZZSDT, 

6/3 čl.). 

socialna 

zavarovanja, tako 

kot 

samozaposleni.  

slovenskega rodu, 

pa se lahko izda 

dovoljenje za 

začasno 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

letnega 

podaljševanja. 

Prednost tega 

statusa je v tem, 

da se tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajno 

zahtevanega 

petletnega 

obdobja 

prebivanja v RS 

(ZTuj-2, 52/3 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Tujec 

slov. rodu 

do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Sezonski 

delavec 

Manjši obseg 

pravic:  

sezonski 

delavec nima 

prostega 

dostopa do 

trga dela, kot 

ga ima tujec, 

ki v RS prebiva 

na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca 

slovenskega 

rodu (ZZSDT, 

Tujci slovenskega 

rodu so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

Sezonski delavec, 

ki je v RS 

zaposlen na 

Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic:  

sezonski delavec 

lahko dobi 

dovoljenje za 

prebivanje največ 

za šest mesecev 

(izjemoma 

sedem) mesecev 

v koledarskem 

letu (ZTuj-2, 45. 

čl.), tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

pa se lahko izda 

dovoljenje za 

začasno 

Ni sprememb. Ni sprememb. Manjši obseg 

pravic: sezonski 

delavec nima 

pravice do 

združitve družine, 

tujec, ki v RS 

prebiva na podlagi 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje za 

tujca slovenskega 

rodu, pa dobi 

pravico do 

združitve družine 

po enem letu 

prebivanja v RS 

na podlagi 

Ni sprememb. / 
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93 Prosilci imajo pravico do osnovnošolskega izobraževanja se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo osnovnošolsko izobraževanje. Prosilcu se omogoči, mladoletn emu prosilcu in 
prosilcu, ki je mladoletnik brez spremstva, pa se ob sodelovanju z zakonitim zastopnikom zagotovi dostop do izobraževanja na srednjih splošnih in strokovnih ter poklicnih šolah 
pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Zagotovljena jim je tudi brezplačna uporaba učbenikov iz učbeniškega sklada, če ga šola ima. Prosilcem se omogoči 
dostop do visokošolskega, višješolskega strokovnega in univerzitetnega izobraževanja pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Sredstva za zagotavljanje pravic 
do osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega izobraževanja ter univerzitetnega izobraževanja zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje (Pravilnik o pravicah 
prosilcev za mednarodno zaščito, 28. čl.). Pristojni organ lahko organizira pripravo prosilca za vstop v osnovnošolski izobraževalni sistem. Sredstva za to zagotavlja pristojni 
organ (Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, 30. čl.). 

6/3 čl.). podlagi enotnega 

dovoljenja, 

izdanega na 

podlagi soglasja 

za sezonsko delo, 

je prav tako 

vključen v 

obvezna socialna 

zavarovanja. 

Če pa sezonski 

delavec opravlja 

delo na podlagi 

dovoljenja za 

sezonsko delo, ki 

se izda za 

obdobje, ki ni 

daljše od 90 dni v 

koledarskem letu, 

potem ni vključen 

v obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

letnega 

podaljševanja. 

Prednost tega 

statusa je v tem, 

da se tujcu, ki je 

slovenskega rodu, 

lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajno 

zahtevanega 

petletnega 

obdobja 

prebivanja v RS 

(ZTuj-2, 52/3 čl.). 

 

dovoljenja za 

začasno 

prebivanje in če 

ima dovoljenje za 

začasno 

prebivanje izdano 

z veljavnostjo 

najmanj enega 

leta, (ZTuj-2, 47. 

čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Tujec 

slov. rodu 

do 

drugega 

kolena v 

Prosilec za 

mednarodno 

zaščito 

Odvisno: 

prosilec lahko 

prične 

opravljati delo 

devet mesecev 

Odvisno.  

Manjši obseg 

pravic: na 

področju 

zdravstva ima 

Večji obseg 

pravic:93 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito se 

Manjši obseg 

pravic: prosilci za 

mednarodno 

zaščito imajo 

pravico do 

Enako kot pri 

prehodu iz 

statusa 

družinskega 

člana v 

Manjši obseg 

pravic: prosilec 

za mednarodno 

zaščito ima 

pravico do 

Manjši obseg 

pravic: prosilci za 

mednarodno 

zaščito nimajo 

pravice do 

Ni sprememb.  / 
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ravni vrsti po vložitvi 

prošnje za 

mednarodno 

zaščito.92 Po 

preteku tega 

obdobja imajo 

prosilci za 

mednarodno 

zaščito prost 

dostop do trga 

dela (ZZSDT, 

6. čl.) – v tem 

pogledu imajo 

enak obseg 

pravic kot tujci 

slovenskega 

rodu. 

prosilec za 

mednarodno 

zaščito le pravico 

do nujnega 

zdravljenja 

(Pravilnik o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 19. čl.). 

Če se prosilec za 

mednarodno 

zaščito zaposli, 

mu pripadajo vse 

pravice, ki 

izhajajo iz 

vključitve delavca 

v socialna 

zavarovanja na 

podlagi delovnega 

razmerja. Tujci 

slovenskega rodu 

pa so obvezno 

zdravstveno 

zavarovani, če 

izpolnjujejo 

katerega od 

pogojev iz 14. ali 

15. čl. ZZVZZ. Če 

so zaposleni, so 

vključeni tudi v 

druga obvezna 

socialna 

zavarovanja. 

 

izobražujejo 

pod enakimi 

pogoji kot 

državljani RS, 

medtem ko 

drugi DTD, ki 

nimajo 

dovoljenja za 

stalno 

prebivanje v 

RS, nimajo 

enakih 

ugodnosti. 

 

prebivanja v RS 

od vložitve 

popolne prošnje 

za mednarodno 

zaščito do 

izvršljivosti 

odločitve. Ta 

pravica se ne 

šteje kot 

dovoljenje za 

prebivanje po 

Zakonu o tujcih. 

Prosilec dobi 

izkaznico, ki je 

dokument, ki 

potrjuje njegov 

status prosilca in 

je hkrati 

dovoljenje, da 

oseba ostane v 

RS do izvršljivosti 

odločitve v 

postopku 

mednarodne 

zaščite. Izkaznica  

se izda z 

veljavnostjo 

največ 120 dni, z 

možnostjo 

podaljšanja 

(Pravilnika o 

pravicah prosilcev 

za mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

Tujci slovenskega 

rodu pa lahko 

prosilca za 

mednarodno 

zaščito. 

prostega 

gibanja po 

celotnem 

ozemlju RS, ne 

pa tudi izven 

meja države 

(Pravilnik o 

pravicah 

prosilcev za 

mednarodno 

zaščito, 2. čl.). 

 

 

združevanja 

družine. 
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dobijo dovoljenje 

za začasno 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

letnega 

podaljševanja. 

Prednost tega 

statusa je tudi v 

tem, da se tujcu, 

ki je slovenskega 

rodu, lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajno 

zahtevanega 

petletnega 

obdobja 

prebivanja v RS 

(ZTuj-2, 52/3 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Tujec 

slov. rodu 

do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Žrtev 

trgovanja z 

ljudmi 

Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb Manjši obseg 

pravic: dovoljenje 

za začasno 

prebivanje za 

žrtev se izda za 

predviden čas 

kazenskega 

postopka, a ne 

več kot za 

obdobje 1 leta in 

se po izteku tega 

obdobja lahko 

podaljšuje do 

konca kazenskega 

postopka (ZTuj-2, 

50/7 čl.). Tujcu, 

ki je slovenskega 

rodu, pa se lahko 

izda dovoljenje za 

Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb / 
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začasno 

prebivanje za eno 

leto z možnostjo 

letnega 

podaljševanja. 

Prednost tega 

statusa je, da se 

tujcu, ki je slo. 

rodu, lahko izda 

dovoljenje za 

stalno prebivanje 

že pred iztekom 

običajno 

zahtevanega 

petletnega 

obdobja 

prebivanja v RS 

(ZTuj-2, 52/3 čl.). 

From Into Employment Social security Education Duration of stay Legal 

assistance 

Mobility Family 

reunification 

Political 

rights 

Other 

Tujec 

slov. rodu 

do 

drugega 

kolena v 

ravni vrsti 

Žrtve 

nezakon. 

zaposl. 

Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb Velja enako, kot v 

zgornji celici, z 

razliko, da se 

žrtvi nezakonitega 

zaposlovanja, 

kateri delodajalec 

ni izplačal 

neporavnanih 

plačil, na njeno 

prošnjo in ob 

vloženi tožbi za 

povrnitev le-teh, 

lahko dovoljenje 

za začasno 

prebivanje 

podaljšuje tudi po 

koncu kazenskega 

postopka z 

veljavnostjo do 

enega leta (ZTuj-

2, 50/7 čl.). 

Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb / 
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EMN NCPs are asked to use the pre-compiled box marked ’example’ as reference and add as many rows as possible switches. 

 

V tabeli niso posebej obravnavani prehodi iz statusa žrtve nezakonitega zaposlovanja v druge statuse, saj se ti glede pravic ne razlikujejo od prehodov iz 

statusa žrtev trgovine z ljudmi v druge statuse. Edina razlika je na področju trajanja prebivanja, kjer se žrtvi nezakonitega zaposlovanja, kateri 

delodajalec ni izplačal neporavnanih plačil, na njeno prošnjo in ob vloženi tožbi za povrnitev le-teh, lahko dovoljenje za začasno prebivanje podaljšuje tudi 

po koncu kazenskega postopka z veljavnostjo do enega leta (ZTuj-2, 50/7 čl.).   
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Q3. If the criteria to change status from within the territory of the (Member) State allowed by your national 

system differ from those of first time applicants, please list the procedural facilitations in place (in comparison with 

criteria for first time applicants listed in Section 1) by filling in the table below. EMN NCPs are asked to use the 

pre-compiled box marked ‘example’ as reference (and add as many rows as possible switches). 

From  Into Procedural facilitations when compares with first time applicants from the 
country of origin 

Example Example 

 Possibility to apply online 
 Shortened processing time 
 Shortened decision time   
 Reduced fees 
 Reduced documentary requirements 
 Reduced prove of means to support  
 Extended duration of residence permit 
 Possibility to stay beyond the expiration of the previous residence permit (“tolerated  
        status” for those who have applied before the permit expires) 

Select Select  

Select Select  

Select Select  

Select Select  

Select Select  

Select Select  

Select Select  

Select Select  

Select Select  

Select Select  

Select Select  

Select Select  

Select Select  

Select Select  

Other (please 
specify) 

Other (please 
specify) 

 

Please add as many rows as necessary! 

Q4. What is/are the main actor(s) and institution(s) involved in the development of such measures? If multiple 

authorities are involved, how are they coordinated?  

/ 
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Q5. Do specific institutional communication channels (i.e. Migration Agencies’ websites) offer information on the 

possibility to change status?  

Section 3.2: Aims of national policies to permit changes of status without leaving the 

territory of the (Member) State 

Q6a. Have the measures in place in your Member State been driven by any specific policy goals (i.e. addressing 

labour shortages, reducing unemployment, retaining talents, harnessing entrepreneurial skills of third-country 

nationals, tackling bottleneck occupations, general economic performance targets, etc.)?  

Ne. 

Q6b. If yes, please explain the rationale behind their design/implementation, whether such decision were based on 

a needs assessment and if specific indicators/target were identified.  

In case a report/publication exists, please summarise the main findings here and include a reference to the 

assessment in an annex to your national report. If no, please provide also any other evidence/indicator that may 

be available in your Member State in this regard (media reporting, media debates, assessment by 

experts/academics, etc.). 

Q7a. Have any evaluations or studies in your Member State considered the effectiveness of national measures 

allowing third-country nationals to change status from within the territory of the (Member) State? Did the 

evaluations or studies investigate how (Member) States have addressed the change in / loss of rights? 

Ne. 

Q7b. If yes, please summarise the main findings here and include a reference to the evaluation or study in an 

annex to your national report. If no, please provide also any other evidence/indicator that may be available in your 

(Member) State in this regard (media reporting, media debates, assessment by experts/academics, etc.). 

Q8a. Have any evaluations or studies in your (Member) State considered the impact of such national measures to 

national economy? 

Ne. 

Q8b. If yes, please summarise the main findings here and include a reference to the evaluation or study in an 

annex to your national report. If no, please provide also any other evidence/indicator that may be available in your 

(Member) State in this regard (media reporting, media debates, assessment by experts/academics etc.). 

Q9. How are such changes of status perceived in your (Member) State? Please support your argument based on existing 

evidence (policy documents, political discourses, media coverage, NGO campaigns, case law examples etc.). 

Ne. 

/ 

/ 

/ 

V Sloveniji o tej temi ne poteka javna razprava. 
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Q10a. Is there any evidence or are there any indications that such changes of status contribute to the prevention of 

irregular stays or to reduce irregularity in your (Member) State? 

Ne. 

Q10b. If yes, please summarise the main findings here and include a reference to the evaluation or study in an 

annex to your national report. If no, please provide also any other evidence/indicator that may be available in your 

(Member) State in this regard (media reporting, media debates, assessment by experts/academics etc.). 

Section 4: Challenges, good practices and lessons learned  

Section 4.1 examines the existing challenges and obstacles for the design and implementation of specific policies 
allowing third-country nationals to change status whilst remaining on the territory of the Member State as 
experienced by the legislator / policy maker / practitioner. EMN NCPs may also report on any challenges /barriers 
reported by third-country national applicants if available through available studies / evaluations (primary 
Raziskovalec is not expected).  

This section should (to the extent possible) understand the obstacles to status change (or the current mainstream 
legal requirements that prevent status change from within the territory of the (Member) State. EMN NCPs are 

asked to address any obstacle related to the eligibility criteria or to other macro-level areas such as labour market 
needs, employment, integration, etc. EMN NCPs are asked to present the findings and analysis of any existing 
studies or evidence collected in any other way and to provide any available statistics in the corresponding tables 
Annex 1. 

Section 4.2 aims to highlight any good practices of the (Member) States that have successfully implemented and 

managed measures allowing third-country nationals to switch status without leaving the territory of the (Member) 

State. This section can include also lessons learned from the practical implementation of specific policies, 

programmes or schemes for the targeted categories of third-country nationals: lessons learned may address also 

assessments of the expected and/or unintended (positive and negative) consequences of specific measures. 

Section 4.1: Challenges and obstacles to measures to enable third-country nationals to 

change status whilst remaining on the territory of the (Member) State 

Q11. What are the main challenges/obstacles related to the change of status for third-country nationals whilst 

remaining on the territory of your (Member) State? 

EMN NCPs are not required to engage with immigrant communities, but reference to existing evidence-based 

Raziskovalec/literature/studies will be necessary to duly complete the table.  

Please use the space below for information applicable to all changes and/ or the table below for change-specific 

information if required.  

/ 
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From    Into Challenges for national authorities in 

the design and implementation of 

measures allowing third-country 

nationals to change status.  

If possible studies should be included 

(sourced as appropriate) 

Challenges for applicant to change 

status at both application stage (e.g. 

requirements, waiting times, fees, etc.)  

If possible, the views of the immigrant 

community and studies should be included 

(sourced as appropriate) 

Select Select   

Select Select   

Other (please 

specify) 

Other (please 

specify) 

  

Please add as many rows as necessary! 

Section 4.2: Good practices and lessons learned  

If there are specific examples of good practices worth highlighting, EMN NCPs are kindly asked to fill in the box  

 

Section 5: Conclusions 

The Synthesis Report will outline the key findings, main observations of the Study, present conclusions relevant for 

policymakers at national and EU level and identify policy pointers for future actions. Specific conclusions drawn by 

(Member) State should be included in the Top Line Factsheet to prevent duplication of efforts. 

Spremembe statusov oziroma prehodi med različnimi statusi državljanov tretjih držav v Republiki Sloveniji niso 

tema, ki bi ji slovenska politična, strokovna ali splošna javnost namenjala posebno pozornost. Spremembe med 

statusi so v skladu z zakonodajo možne, niso pa posebej spodbujane npr. z olajševanjem pogojev ali krajšimi 

procesnimi postopki. Pogoji za spremembo statusa oz. za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje z 

drugačnim namenom se ne razlikujejo od tistih, ki veljajo za pridobitev prvega dovoljenja za začasno prebivanje v 

Sloveniji. Edina olajšava za obstoječe imetnike dovoljenja za začasno prebivanje, ki želijo spremeniti status, je v 

tem, da lahko vlogo za nadaljnje dovoljenje z drugačnim namenom vložijo znotraj ozemlja Republike Slovenije in 

jim v vmesnem času ni treba zapuščati države.  
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Najpomembnejša zakona, ki urejata in določata pogoje za pridobitev, podaljševanje in prehode med različnimi 

oblikami dovoljenj za začasno prebivanje državljanov tretjih držav v Republiki Sloveniji, sta Zakon o tujcih (ZTuj-

2) in Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT). Slovenska zakonodaja na tem področju je 

večinoma usklajena z relevantnimi evropskimi direktivam, izjema sta direktivi, ki urejata področji sezonskih 

delavcev (Direktiva 2014/36/EU) in ICT-jev (Direktiva 2014/66/EU).  Ti dve direktivi bosta preneseni v slovensko 

zakonodajo v letu 2016.  

Posebnost v več ozirih je status prosilca za mednarodno zaščito. To področje urejata Zakon o mednarodni zaščiti 

(ZMZ) in Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito. Prehodi iz tega statusa v druge niso možni.  

Slovenska zakonodaja ne predvideva posebnega statusa tujcev, ki prihajajo v Slovenijo kot lastniki podjetij ali 

investitorji. Ti posamezniki lahko pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje na osnovi gospodarskega interesa 

Republike Slovenije. Prav tako slovenska zakonodaja ne opredeljuje posebej statusa ICT-jev. Zaradi tega tudi v 

obstoječih statistikah omenjene kategorije tujcev niso posebej zabeležene. 

So pa v slovenski zakonodaji predvideni trije dodatni statusi za državljane tretjih držav, ki v predlogi študije niso 

bili omenjeni. To so: tujec slovenskega rodu do drugega kolena v ravni vrsti; otrok tujca, rojen v Republiki 

Sloveniji; ter žrtev nezakonitega zaposlovanja. Te tri kategorije so bile zato dodatno vključene v analizo. 

Analiza pravic, ki pripadajo državljanom tretjih držav v okviru posameznih statusov, je pokazala, da največ razlik 

obstaja na področjih zaposlitve, socialnih pravic, trajanja prebivanja in združitve družine. Razlike pa niso pogojene 

samo z različnimi statusi prebivanja, temveč tudi s starostjo in na področju socialne varnosti zlasti z zaposlitvenim 

statusom državljanov tretjih držav ter s tem povezano vključenostjo v obvezna socialna zavarovanja. 

V obdobju 2010–14 je bilo največ prehodov med statusi v Republiki Sloveniji zabeleženih predvsem na relaciji v ali 

iz statusa zaposlenega, družinskega člana in študenta (nekaj deset posameznikov letno). Tu se pojavlja še en 

specifični status za Republiko Slovenijo, t.j. dovoljenje za prebivanje iz drugih utemeljenih razlogov. Večkratnih 

prehodov posameznikov med drugimi statusi je letno zabeleženih izredno malo (manj kot pet), prav tako le na 

relacijah med statusi zaposlenega, družinskega člana, študenta in statusa tujca z dovoljenjem za prebivanje iz 

drugih utemeljenih razlogov. Statistike zaznavajo samo 2- do 3-kratne prehode letno, ne pa tudi več kot trikratnih. 
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ANNEX 1: Statistics 

This annex provides statistics on the topic of change of status. Data for Tables A1-A3; and A5-A6 will be compiled 

centrally from sources indicated. However, if no data are available centrally, (Member) States are welcomed to 

provide their national data. 

The national data should be provided for Table A4 and Tables A7-A11. 

Table A1: Applicants for international protection (2010-2014) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Austria      

Belgium      

Bulgaria      

xxx      

Source: Eurostat (migr_asyappctza), data extracted XXX
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Table A2: All valid residence permits by reason on 31 December (2010-2014) 

Year Reason AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK NO 

2010 Total                             

Family 

reasons 

                            

Education 

reasons 

                            

Remunera

ted 

activities 

reasons 

                            

2011 Total                             

Family 

reasons 

                            

Education 

reasons 

                            

Remunera

ted 

activities 

reasons 
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Year Reason AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK NO 

2012 Total                             

Family 

reasons 

                            

Education 

reasons 

                            

Remunera

ted 

activities 

reasons 

                            

2013 Total                             

Family 

reasons 

                            

Education 

reasons 

                            

Remunera

ted 

activities 

reasons 

                            

2014 Total                             
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Year Reason AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK NO 

Family 

reasons 

                            

Education 

reasons 

                            

Remunera

ted 

activities 

reasons 

                            

Source: Eurostat (migr_resvalid), data extracted XXX
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Table A3: Number of “EU Blue Cards” granted (2010-2014) 

(Member) State 2010 2011 2012 2013 2014 

Austria      

Belgium      

Bulgaria      

xxx      

Source: Eurostat (migr_resbc1), data extracted XXX 

Table A4: Issued skilled or highly skilled national labour permits (2010-2014)94 

(Member) State 2010 2011 2012 2013 2014 

Slovenia / / / / / 

Source: National data

                                       
94 Slovenija ne vodi statističnih podatkov za to specifično kategorijo državljanov tretjih držav.  
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Table A5: Total number of victims of trafficking (identified and 

presumed) by assistance and protection: residence permit based on 

Directive 2004/81 as well as other granted residence permits (2010-

2012) 

(Member) State 2010 2011 2012 

Austria    

Belgium    

Bulgaria    

xxx    

Source: Eurostat (2015) Trafficking in Human Beings, Table A12: Number of 

victims (identified and presumed) by assistance and protection: residence 

permit based on Directive 2004/81 as well as other granted residence permits
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Table A6: Change of immigration status permits by reason (2010-2014) 

Y
e
a
r
 

Change from: Change to: 

AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK NO 

2
0
1
0
 

Family status 
Education                             

Remunerated activities                             

Education 
Family                             

Remunerated activities                             

Remunerated 

activities 

Family                             

Education                             

2
0
1
1
 

Family status 
Education                             

Remunerated activities                             

Education 
Family                             

Remunerated activities                             

Remunerated 

activities 

Family                             

Education                             

2
0
1
2
 

Family status 
Education                             

Remunerated activities                             

Education 
Family                             

Remunerated activities                             

Remunerated 

activities 

Family                             

Education                             

2
0
1
3
 

Family status 
Education                             

Remunerated activities                             

Education 
Family                             

Remunerated activities                             

Remunerated 

activities 

Family                             

Education                             

2
0
1
4
 

Family status 
Education                             

Remunerated activities                             

Education 
Family                             

Remunerated activities                             

Remunerated 

activities 

Family                             

Education                             
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Source: Eurostat (migr_reschange), data extracted XXXXXX 
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Table A7: Change of immigration status permits by reason (2010-2014)95 

Change from: Change to: 2010 2011 2012 2013 2014 
Data includes only 

main applicants 

Data includes main 

applicants and 

dependants 

Source96 / further 

information 

Družinski član 

Raziskovalec 0 0 0 0 0 
   

Imetnik modre karte97 / / 0 0 0 
   

VKD* / / / / / 
   

Zaposleni 54 43 59 58 78 
   

Samozaposleni* / / / / / 
   

Lastnik podjetja* / / / / / 
   

Sezonski delavec 0 0 0 0 0 
   

ICT** / / / / / 
   

Investitor* / / / / / 
   

Imetnik vizuma D** / / / / / 
   

Prosilec za mednarodno zaščito  0 0 0 0 0 
   

Žrtev trgovanja z ljudmi 0 0 0 0 0 
   

Tujci slo. rodu do drugega kolena 

v ravni vrsti 
0 0 2 1 0 

   

Otroci tujcev, rojeni v RS** / / / / / 
   

Žrtve nezakonitega zaposlovanja 0 0 0 0 0 
   

Drugi utemeljeni razlogi98 0 1 2 3 3 
   

Študent 

Raziskovalec 1 0 0 1 0 
   

Imetnik modre karte / / 0 0 0 
   

VKD* / / / / / 
   

Zaposleni 36 67 61 51 50 
   

Samozaposleni* / / / / / 
   

Lastnik podjetja* / / / / / 
   

                                       
95 Simbol * pomeni, da pristojne institucije za to kategorijo ne vodijo statistik; simbol ** da prehodi iz– ali v ta status niso mogoči.   
96 Vir: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.  
97 Podatki v zvezi z modro karto so dosegljivi šele od leta 2012 dalje, saj je Slovenija implementirala Direktivo 2009/50/ES šele leta 2011.  
98 Gre za poseben status državljanov tretjih držav (v skladu z Ztuj-2, 51. čl.), ki se je do uvedbe enotnega dovoljenja za prebivanje in delo uporabljal zlasti za 
tiste tujce, ki so bili nosilci dovoljenja za začasno prebivanje in so ne po lastni krivdi izgubili zaposlitev ali delo. Ker so bili hkrati uživalci pravic iz dela, so lahko 
potem pridobili dovoljenje za začasno prebivanje iz drugih utemeljnih razlogov za obdobje do poteka teh pravic (npr. podpore za brezposelne) (Vir: e-
komunikacija s predstavnico Ministrstva za notranje zadeve, november 2015).  
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Sezonski delavec 0 0 0 0 0 
   

ICT** / / / / / 
   

Investitor* / / / / / 
   

Imetnik vizuma D** / / / / / 
   

Prosilec za mednarodno zaščito  0 0 0 0 0 
   

Žrtev trgovanja z ljudmi 0 0 0 0 0 
   

Tujci slo. rodu do drugega kolena 

v ravni vrsti 
0 0 0 0 1 

   

Otroci tujcev, rojeni v RS** / / / / / 
   

Žrtve nezakonitega zaposlovanja 0 0 0 0 0 
   

Drugi utemeljeni razlogi  0 1 2 2 0 
   

Raziskovalec 

Družinski član 0 0 0 0 1 
   

Študent 0 0 0 0 0 
   

Imetnik modre karte / / 0 0 0 
   

VKD* / / / / / 
   

Zaposleni 1 3 1 1 2 
   

Samozaposleni* / / / / / 
   

Lastnik podjetja* / / / / / 
   

Sezonski delavec 0 0 0 0 0 
   

ICT ** / / / / / 
   

Investitor* / / / / / 
   

Imetnik vizuma D** / / / / / 
   

Prosilec za mednarodno zaščito  0 0 0 0 0 
   

Žrtev trgovanja z ljudmi 0 0 0 0 0 
   

Tujci slo. rodu do drugega kolena 

v ravni vrsti 
0 0 0 0 0 

   

Otroci tujcev, rojeni v RS** / / / / / 
   

Žrtve nezakonitega zaposlovanja 0 0 0 0 0 
   

Plačane 

aktivnosti: 

Imetnik modre 

karte 

Družinski član / / 0 0 0 
   

Študent / / 0 0 0 
   

Raziskovalec / / 0 0 0 
   

VKD* / / / / / 
   

Zaposleni / / 1 1 0 
   

Samozaposleni* / / / / / 
   

Lastnik podjetja* / / / / / 
   

Sezonski delavec / / 0 0 0 
   

ICT** / / / / / 
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Investitor* / / / / / 
   

Imetnik vizuma D** / / / / / 
   

Prosilec za mednarodno zaščito  / / 0 0 0 
   

Žrtev trgovanja z ljudmi / / 0 0 0 
   

Tujci slo. rodu do drugega kolena 

v ravni vrsti 
/ / 0 0 0 

   

Otroci tujcev, rojeni v RS** / / / / / 
   

Žrtve nezakonitega zaposlovanja / / 0 0 0 
   

Plačane 

aktivnosti: 

VKD* 
         

Plačane 

aktivnosti: 

Zaposleni 

Družinski član 54 41 45 31 19 
   

Študent 12 8 8 8 4 
   

Raziskovalec 0 0 0 1 0 
   

Imetnik modre karte / / 3 1 0 
   

VKD* / / / / / 
   

Samozaposleni* / / / / / 
   

Lastnik podjetja* / / / / / 
   

Sezonski delavec 0 0 0 0 0 
   

ICT** / / / / / 
   

Investitor* / / / / / 
   

Imetnik vizuma D** / / / / / 
   

Prosilec za mednarodno zaščito  0 0 0 0 0 
   

Žrtev trgovanja z ljudmi 0 0 0 0 0 
   

Tujci slo. rodu do drugega kolena 

v ravni vrsti 
0 4 1 0 0 

   

Otroci tujcev, rojeni v RS** / / / / / 
   

Žrtve nezakonitega zaposlovanja 0 0 0 0 0 
   

Drugi utemeljeni razlogi 127 84 161 164 55 
   

Plačane 

aktivnosti: 

Samozaposl.* 
         

Lastnik podjetja* 
         

Plačane 

aktivnosti: 

Sezonski 

delavec 

Družinski član 0 0 0 0 0 
   

Študent 0 0 0 0 0 
   

Raziskovalec 0 0 0 0 0 
   

Imetnik modre karte / / 0 0 0 
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 VKD* / / / / / 
   

Zaposleni 58 1 4 1 4 
   

Samozaposleni* / / / / / 
   

Lastnik podjetja* / / / / / 
   

ICT** / / / / / 
   

Investor* / / / / / 
   

Imetnik vizuma D** / / / / / 
   

Prosilec za mednarodno zaščito  0 0 0 0 0 
   

Žrtev trgovanja z ljudmi 0 0 0 0 0 
   

Tujci slo. rodu do drugega kolena 

v ravni vrsti 
0 0 0 0 0 

   

Otroci tujcev, rojeni v RS** / / / / / 
   

Žrtve nezakonitega zaposlovanja 0 0 0 0 0 
   

Plačane 

aktivnosti: 

ICT** 
         

Investitor* 
         

Imetnik vizuma D 

Družinski član / / 3 2 5 
   

Študent / / 23 49 55 
   

Raziskovalec / / 0 0 0 
   

Imetnik modre karte / / 0 0 0 
   

VKD* / / / / / 
   

Zaposleni / / 44 40 53 
   

Samozaposleni* / / / / / 
   

Lastnik podjetja* / / / / / 
   

Sezonski delavec / / 0 0 0 
   

ICT** / / / / / 
   

Investitor* / / / / / 
   

Prosilec za mednarodno zaščito  / / 0 0 0 
   

Žrtev trgovanja z ljudmi / / 0 0 0 
   

Tujci slo. rodu do drugega kolena 

v ravni vrsti 
/ / 0 0 0 

   

Otroci tujcev, rojeni v RS** / / / / / 
   

Žrtve nezakonitega zaposlovanja / / 0 0 0 
   

Prosilec za 

mednarodno 

zaščito** 
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Žrtev trgovanja z 

ljudmi 

Družinski član 0 0 0 0 0 
   

Študent 0 0 0 0 0 
   

Raziskovalec 0 0 0 0 0 
   

Imetnik modre karte / / 0 0 0 
   

VKD* / / / / / 
   

Zaposleni 0 0 0 0 0 
   

Samozaposleni* / / / / / 
   

Lastnik podjetja* / / / / / 
   

Sezonski delavec 0 0 0 0 0 
   

ICT** / / / / / 
   

Investitor* / / / / / 
   

Imetnik vizuma D** / / / / / 
   

Prosilec za mednarodno zaščito 0 0 0 0 0 
   

Tujci slo. rodu do drugega kolena 

v ravni vrsti 
0 0 0 0 0 

   

Otroci tujcev, rojeni v RS** / / / / / 
   

Žrtve nezakonitega zaposlovanja 0 0 0 0 0 
   

Tujci slovenskega 

rodu do 

drugega 

kolena v ravni 

vrsti 

Družinski član 0 0 0 0 0 
   

Študent 0 0 0 0 0 
   

Raziskovalec 0 0 0 0 0 
   

Imetnik modre karte / / 0 0 0 
   

VKD* / / / / / 
   

Zaposleni 0 0 0 0 0 
   

Samozaposleni* / / / / / 
   

Lastnik podjetja* / / / / / 
   

Sezonski delavec 0 0 0 0 0 
   

ICT** / / / / / 
   

Investitor* / / / / / 
   

Imetnik vizuma D** / / / / / 
   

Prosilec za mednarodno zaščito 0 0 0 0 0 
   

Žrtev trgovanja z ljudmi 0 0 0 0 0 
   

Otroci tujcev, rojeni v RS** / / / / / 
   

Žrtve nezakonitega zaposlovanja 0 0 0 0 0 
   

Otroci tujcev, 

rojenih v 

Republiki 

Sloveniji 

Družinski član 0 0 0 0 0 
   

Študent 0 0 0 0 0 
   

Raziskovalec 0 0 0 0 0 
   

Imetnik modre karte / / 0 0 0 
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VKD* / / / / / 
   

Zaposleni 0 0 0 0 0 
   

Samozaposleni* / / / / / 
   

Lastnik podjetja* / / / / / 
   

Sezonski delavec 0 0 0 0 0 
   

ICT** / / / / / 
   

Investitor* / / / / / 
   

Imetnik vizuma D** / / / / / 
   

Prosilec za mednarodno zaščito 0 0 0 0 0 
   

Žrtev trgovanja z ljudmi 0 0 0 0 0 
   

Tujci slo. rodu do drugega kolena 

v ravni vrsti 
0 0 0 0 0 

   

Žrtve nezakonitega zaposlovanja 0 0 0 0 0 
   

Žrtve 

nezakonitega 

zaposlovanja 

Družinski član 0 0 0 0 0 
   

Študent 0 0 0 0 0 
   

Raziskovalec 0 0 0 0 0 
   

Imetnik modre karte / / 0 0 0 
   

VKD* / / / / / 
   

Zaposleni 0 0 0 0 0 
   

Samozaposleni* / / / / / 
   

Lastnik podjetja* / / / / / 
   

Sezonski delavec 0 0 0 0 0 
   

ICT** / / / / / 
   

Investitor* / / / / / 
   

Imetnik vizuma D** / / / / / 
   

Prosilec za mednarodno zaščito 0 0 0 0 0 
   

Žrtev trgovanja z ljudmi 0 0 0 0 0 
   

Tujci slo. rodu do drugega kolena 

v ravni vrsti 
0 0 0 0 0 

   

Otroci tujcev, rojeni v RS** / / / / / 
   

Drugi utemeljeni 

razlogi 

Zaposleni 8 12 26 31 21 
   

Družinski član 0 0 5 2 2 
   

          
Note: Please do not leave empty cells, but use the following acronyms where required: NI (no information available), NA (not 

applicable).  

Eurostat data will be used for switches between three statuses: Family, Education and Remunerated activities. 
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Please use this space to leave any notes if necessary 

 

 

 

 

 

Table A8: Number of persons who have changed immigration status 2 times by type of switch (2010-2014) 99 

Change from: Change to: 2010 2011 2012 2013 2014 
Data includes only 

main applicants 

Data includes main 

applicants and 

dependants 

Source100 / further 

information 

Družinski član Zaposleni 1 1 0 0 0    

Zaposleni Drugi utemeljeni razlogi 0 0 3 6 4    

Drugi utemeljeni 

razlogi 
Zaposleni 0 0 0 3 3    

Note: In order to fill in columns ‘change from’ and ‘change to’ please see examples of changes in tables A6 and A7 

 

Table A9: Number of persons who have changed immigration status 3 times by type of switch (2010-2014) 101 

Change from: Change to: 2010 2011 2012 2013 2014 
Data includes only 

main applicants 

Data includes main 

applicants and 

dependants 

Source102 / further 

information 

Družinski član Študent 0 1 0 1 0    

Družinski član Zaposleni 0 1 0 0 0    

                                       
99 Tu so mišljeni dvakratni prehodi med različnimi statusi za državljana tretje države znotraj enega leta na relaciji: prvoomenjeni status – drugoomenjeni status – 
prvoomenjeni status. 
100 Vir: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.  
101 Tu so mišljeni trikratni prehodi med različnimi statusi za državljana tretje države znotraj enega leta na relaciji: prvomenjeni status – drugoomenjeni status – 
prvoomenjeni status – drugoomenjeni status.  
102 Vir: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.  
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Change from: Change to: 2010 2011 2012 2013 2014 
Data includes only 

main applicants 

Data includes main 

applicants and 

dependants 

Source102 / further 

information 

Zaposleni Drugi utemeljeni razlogi 0 0 2 1 0    

Note: In order to fill in columns ‘change from’ and ‘change to’ please see examples of changes in tables A6 and A7 

 

Table A10: Number of persons who have changed immigration status more than 3 times by type of switch (2010-2014) 

Change from: Change to: 2010 2011 2012 2013 2014 
Data includes only 

main applicants 

Data includes main 

applicants and 

dependants 

Source103 / further 

information 

/ / / / / / /    

Note: In order to fill in columns ‘change from’ and ‘change to’ please see examples of changes in tables A6 and A7 

 

Box A1: Is the processing time set in the national legislation? If yes, does it differ for different groups of migrants – 

in legislation and/ or in practice?  

If the answer is yes, please fill in the Table A11, specifying in the narrative whether it differs in legislation and/ or practice: 

Ne.  

 

Table A11: The average processing time to change the status (the time span between the application for change of status and 

the granting of the change of status), by purpose of stay in 2014 

Into 

From 

Family Education Research Blue 

card 

Highly 

qualified 

worker 

Employee Self-

employed 

Business 

owner 

Seasonal 

worker 

ICT Investor D-type 

visa 

holder 

Asylum Victim of 

trafficking 

Other 

(please 

specify) 

Family  Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: 

                                       
103 Vir: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.  
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Into 

From 

Family Education Research Blue 

card 

Highly 

qualified 

worker 

Employee Self-

employed 

Business 

owner 

Seasonal 

worker 

ICT Investor D-type 

visa 

holder 

Asylum Victim of 

trafficking 

Other 

(please 

specify) 

Education Select:  Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: 

Research Select: Select:  Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: 

Blue card Select: Select: Select:  Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: 

Highly 

qualified 

worker 

Select: Select: Select: Select:  Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: 

Employee Select: Select: Select: Select: Select:  Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: 

Self-employed Select: Select: Select: Select: Select: Select:  Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: 

Business 

owner 

Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select:  Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: 

Seasonal 

worker 

Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select:  Select: Select: Select: Select: Select: Select: 

ICT Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select:  Select: Select: Select: Select: Select: 

Investor Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select:  Select: Select: Select: Select: 

D-type visa 

holder 

Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select:  Select: Select: Select: 

Asylum Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select:  Select: Select: 

Victim of 

trafficking 

Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select:  Select: 

Other (please 

specify) 

Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select: Select:  

Note: Please fill in the table using one of the options provided (by clicking on the cell): 

A few days 

From a few days to a week 

Up to two weeks 

Up to a month 

More than a month 

NI – no information available 

NA – not applicable 
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