
Priloga 2: Obrazec prošnje za izdajo potrdila o pravicah obmejnega delavca 
 
OPOMBA: Besedilo obrazca prošnje za izdajo potrdila o pravicah obmejnega delavca je lahko 
prevedeno v tuje jezike. 

 



 
 
 

prostor za fotografijo 
ali referenčna številka 

iz elektronskega 
odložišča fotografij 

 

Obrazec št. 1/2 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

_____________________ 
       (upravna enota) 

 
 

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE 
(ustrezno obkrožiti) 

 

POTRDILA O PRAVICAH OBMEJNEGA DELAVCA NA PODLAGI SPORAZUMA O 
IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ 

EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO 
(141.h člen Zakona o tujcih) 

 

 

 
1. EMŠO, če je določena: 

2. Priimek in ime: 

3. Spol: 4. Rojstni datum (dan, mesec, leto): 

5. Rojstni kraj (država, kraj): 6. Državljanstvo: 

7. Sedanje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini (država, kraj, ulica in hišna številka): 

8. Vrsta in številka potnega lista oziroma druge listine, na podlagi katere se prestopa državna meja Republike Slovenije, datum in kraj  
    izdaje ter njena veljavnost: 
 
 

9. Firma ali ime delodajalca ali tujca, ki je v Republiki Sloveniji vpisan v poslovni register za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti  
    oziroma kot samostojni podjetnik posameznik: 
 
 

10. Sedež ali naslov delodajalca ali tujca, ki je v Republiki Sloveniji vpisan v poslovni register za opravljanje samostojne poklicne  
      dejavnosti oziroma kot samostojni podjetnik posameznik: 
 
 

11. Matična številka delodajalca ali tujca, ki je v Republiki Sloveniji vpisan v poslovni register za opravljanje samostojne poklicne  
      dejavnosti oziroma kot samostojni podjetnik posameznik: 
 
 

12. Davčna številka delodajalca ali tujca, ki je v Republiki Sloveniji vpisan v poslovni register za opravljanje samostojne poklicne  
      dejavnosti oziroma kot samostojni podjetnik posameznik: 
 
 

13. Davčna številka tujca: 



14. Datum vložitve prošnje: 15. Podpis vlagatelja: 

 

IZPOLNI URADNA OSEBA 

 
Številka izdanega izkaznice potrdila o pravicah obmejnega delavca 
oziroma odločbe/sklepa: 

Datum izdaje: 

Potrdilo velja od: do: Opombe: 

Prošnjo sprejel: Prošnjo rešil: 

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

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

 

Nezmožnost zajema prstnih odtisov TRAJNA        ZAČASNA 

 
Državljan Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske mora prošnji za izdajo in 
podaljšanje potrdila o pravicah obmejnega delavca priložiti: 
 

– osebno fotografijo ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; 
– osebno izkaznico ali potni list oziroma overjeno fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista; 
– dokazilo o zaposlitvi ali opravljanju dela ali samozaposlitvi v Republiki Sloveniji pred in po poteku prehodnega 

obdobja iz 126. člena Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severna Irske iz 
Evropske Unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Informacija glede varstva osebnih podatkov: 
 

 osebni podatki z obrazca se za namen izdaje potrdila o pravicah obmejnega delavca obdelujejo v skladu s 
93. členom Zakona o tujcih; 

 organ ima pravico pridobiti tudi druge podatke, če je to v vašem interesu in ste za to dali privolitev ali če je to 
z zakonom dovoljeno, privolitev lahko pri organu kadarkoli prekličete; 

 če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do 
omejitve obdelave in pravico do ugovora obdelave; 

 pravico imate preveriti točnost vaših osebnih podatkov, vnesenih na potrdilo o pravicah obmejnega delavca, 
in pravico zahtevati njihovo spremembo ali, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, njihov izbris; 

 upravljavec vaše podatke hrani skladno s 115. členom Zakona o tujcih; 

 kontakt pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za notranje zadeve: 
elektronska pošta: dpo.mnz@gov.si; 

 če ste mnenja, da se vaši podatki obdelujejo nezakonito, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem 
pooblaščencu.

mailto:dpo.mnz@gov.si

