INFORMACIJA ZA VLAGATELJE VLOG ZA DELOVNA DOVOLJENJA – UPRAVNE TAKSE
Upravne takse v postopku izdaje delovnih dovoljenj
Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) določa taksne postavke za postopke izdaje delovnih
dovoljenj, ki se na podlagi določil Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list
RS št. 1/2018-UPB2 in 31/18), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med vlado Republike Slovenije in s
Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/2012 in 29/2017) in Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Srbije v Republiki Sloveniji
in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o
zaposlovanju državljanov Srbije v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 38/2019) vodijo pri Zavodu RS za
zaposlovanje.
Takso za vlogo in delovno dovoljenje je potrebno plačati najkasneje ob vložitvi vloge za delovno
dovoljenje. Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oz. ni plačana v predpisani višini,
organ, ki prejme ali neposredno sprejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument, izroči ali
pošlje taksnemu zavezancu plačilni nalog, s katerim mu naloži, naj v 15 dneh plača dolžno takso.
Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga, se plačajo zamudne
obresti.
Pregled taks v postopkih izdaje delovnih dovoljenj:
Pregled upravnih taks v
postopku izdaje delovnih
dovoljenj
Taksna obveza
Vloga za delovno dovoljenje
Dovoljenje za sezonsko delo
Dovoljenje – Sporazum z BiH
in SRB
Pritožba oz. ugovor zoper
odločbo ali sklep
Odločba, za katero ni
predpisana posebna taksa
Sklepi, s katerimi se konča
postopek, oziroma sklepe, ki so
izdani na zahtevo stranke in za
katere ni predpisana posebna
taksa
Potrdilo iz uradnih evidenc

Tarif. št.

Znesek za vloge

1
25b
25c

4,50 EUR
50,00 EUR
70,00 EUR

2

18,10 EUR

3

18,10 EUR

3

18,10 EUR

4

3,00 EUR

Za sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo, se
taksa ne vrača.

Podatki za plačilo taks:
Koda namena: GOVT (plačilo – državni organi)
Namen: plačilo UT za DD za »ime in priimek tujca« V
primeru nakazila upravne takse iz tujine:
SWIFT or BIC code: BSLJSI2X
IBAN: SI56011001000343476
Sklicna številka: 11 26425-7111010-2019
Stroške provizije v zvezi z nakazilom nosi plačnik.

