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ZADEVA: Predlog Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi izstopa Združenega kraljestva 
Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije – predlog za obravnavo po nujnem 
postopku
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU – 1G, 65/14 in 
55/17) je Vlada Republike Slovenije na svoji … seji … sprejela:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi 
izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in ga pošlje 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR 

Prejmejo:
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 Ministrstvo za notranje zadeve,
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 Ministrstvo za zunanje zadeve,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
Skladno s trenutno zapleteno politično situacijo v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne 
Irske (v nadaljnjem besedilu: ZK) v okviru katere Parlament ZK sporazuma o izstopu z Evropsko 
unijo (v nadaljnjem besedilu: EU) (še) ni sprejel in čedalje bolj verjetnemu scenariju izstopa ZK iz 
EU brez sporazuma o izstopu, ZK od 30. marca 2019 dalje, torej dve leti po uradnem obvestilu o 
izstopu, ne bo več država članica EU. Ko bo ZK izstopilo iz EU, bo postalo tretja država, državljani 
ZK bodo izgubili državljanstvo Unije in postali državljani tretje države, družinski člani državljanov ZK 
pa bodo postali družinski člani državljanov tretje države.

Izstop ZK iz EU brez sporazuma o izstopu z EU predstavlja v tem trenutku bodoče negotovo dejstvo, 
na katerega pa se je zakonodajno kljub temu potrebno pripraviti. Prav iz razloga pripravljenosti na ta 
scenarij je pripravljen predmetni predlog  zakona. Izstop ZK iz EU je predviden 29. 3. 2019 ob 



polnoči po srednjeevropskem času, zato predlagatelj zaradi zelo kratke časovne oddaljenosti tega 
datuma ter glede na roke, ki jih določata Poslovnik Vlade Republike Slovenije in Poslovnik 
državnega zbora, predlaga sprejem zakona po nujnem zakonodajnem postopku.

Navodila Evropske komisije državam članicam Evropske unije so jasna, državljani naj ne bi čutili 
posledic izstopa. 

Gre za negotovo dejstvo, ki ga je tudi zakonodajno sicer težko urediti, se je pa kljub temu potrebno 
nanj pripraviti. Prav iz razloga pripravljenosti na odločitev izstopa brez sporazuma je Vlada Republike 
Slovenije pripravila predlog Zakona o ureditvi področij socialne varnosti in trga dela zaradi izstopa 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije, s področja socialne 
varnosti in socialne zaščite slovenskih državljanov, kot državljanov, Združenega kraljestva ter 
njihovih družinskih članov in preživelih oseb.

Predlaga se sprejem zakona po nujnem postopku, da se preprečijo težko popravljive posledice za 
delovanje države, saj država ne sme dovoliti, da se državljani Republike Slovenije in državljani ZK 
zaradi izstopa ZK iz EU nenadoma znajdejo v pravni negotovosti.
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Tilen Božič, državni sekretar
- Mitja Bobnar, v. d. generalnega direktorja, Direktorat za trg dela in zaposlovanje
- Nina Gregori, generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in 
naturalizacijo na Ministrstvu za notranje zadeve, višja sekretarka
- mag. Andreja Čufer, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi predloga zakona niso sodelovali zunanji strokovnjaki.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
- mag. Ksenija Klampfer, ministrica
- Breda Božnik, državna sekretarka
- Tilen Božič, državni sekretar
- Mitja Bobnar, v. d. generalnega direktorja, Direktorat za trg dela in zaposlovanje
- Grega Malec, sekretar, Sektor za delovne migracije, Direktorat za trg dela in zaposlovanje
- mag. Sonja Malec, podsekretarka, Sektor za delovne migracije, Direktorat za trg dela in 
zaposlovanje
- Radivoj Radak, Sektor za zaposlovanje, Direktorat za trg dela in zaposlovanje
- mag. Janja Kaker Kavar, sekretarka, Sektor za pokojnine in pravice iz dela, Direktorat za delovna 
razmerja in pravice iz dela
- Urška Trtnik, podsekretarka, Direktorat za družino
- mag. Ružica Boškić, sekretarka, Služba za koordinacijo evropskih zadev
- Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve
- mag. Melita Šinkovec, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve 
- mag. Sandi Čurin, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve
- Nina Gregori, generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in 
naturalizacijo na Ministrstvu za notranje zadeve 
- Nataša Potočnik, direktorica Urada za migracije na Direktoratu za upravne notranje zadeve, 
migracije in naturalizacijo na Ministrstvu za notranje zadeve
– dr. Jernej Pikalo, minister
– dr. Jernej Štromajer, državni sekretar
– Martina Vuk, državna sekretarka

5. Kratek povzetek gradiva:
Dopolnitev zakona določa prehodno obdobje od izstopa ZK iz EU, v katerem bodo lahko državljani 
ZK in njihovi družinski člani v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS) še naprej zakonito 



prebivali na podlagi potrdil oziroma dovoljenj, ki so jim bila izdana kot državljanom EU oziroma 
njihovim družinskim članom. Ker pa državljani ZK z dnem izstopa iz EU brez sporazuma o izstopu 
postanejo državljani tretje države, njihovi družinski člani pa družinski člani državljanov tretje države, 
predlog zakona omogoča zamenjavo njihovih obstoječih potrdil oziroma dovoljenj za prebivanje za 
dovoljenja za prebivanje, ki se (v obliki biometričnih izkaznic) izdajajo državljanom tretjih držav. 

Prošnje državljanov ZK in njihovih družinskih članov za izdajo potrdil oziroma dovoljenj za 
prebivanje, ki se po veljavnem ZTuj-2 izdajajo državljanom EU in njihovim družinskim članom, o 
katerih do dneva izstopa ZK iz EU ne bo odločeno, pa se bo (še naprej) obravnavalo pod pogoji, ki 
veljajo za izdajo teh potrdil oziroma dovoljenj in če bodo izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila oziroma 
dovoljenja, se bo izdalo dovoljenje za prebivanje v obliki biometrične izkaznice. 

Državljanom ZK in njihovim družinskim članom se nadalje omogoča tudi naknadno pridobitev 
statusa rezidenta za daljši čas. 

Državljanom ZK in njihovim družinskim članom, ki bodo na dan izstopa brez prijave prebivanja 
oziroma dovoljenja za prebivanje prebivali na območju Republike Slovenije znotraj časovnega 
obdobja dovoljenega 90 dnevnega prebivanja se omogoča, da do poteka tega časovnega obdobja 
pri upravni enoti vložijo prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje iz četrtega poglavja 
ZTuj-2.

Za državljane ZK in njihove družinske člane, ki pred izstopom Združenega kraljestva iz EU v RS ne 
bodo imeli veljavnega potrdila o prijavi prebivanja oziroma dovoljenja za prebivanje za družinskega 
člana državljana UE in bodo v RS vstopili po izstopu Združenega kraljestva iz EU pa bodo glede 
vstopa, bivanja in zapustitve veljale določbe ZTuj-2, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso 
članice Evropskega gospodarskega prostora.

S predlogom zakona so predvidene tudi rešitve na področju pravic iz socialnega zavarovanja, 
dostopa do trga dela ter pravic na področju družinskih prejemkov in štipendiranja, s katerimi se v 
prehodnem obdobju do 31. 12. 2020 državljanom ZK in tudi državljanom EU izboljšuje položaj, kot bi 
ga imeli, če bi zgolj upoštevali dejstvo, da ZK čez ni več član EU, njegovi državljani pa niso več 
državljani EU.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

Kratka obrazložitev

S predlogom zakona urejamo pravice, ki so že predmet obstoječe ureditve koordinacije sistemov 
socialne varnosti in bi jih dodeljevali tudi v primeru podpisa Sporazuma o izstopu oziroma v primeru 
odloga izstopa, zato se ne predvideva odhodkov za državni proračun in druga javna finančna 
sredstva.  

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Tilen Božič
Državni sekretar

Prilogi:
- predlog sklepa
- predlog zakona



Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU – 1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na svoji … seji … sprejela

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi 
izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in ga pošlje 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR 

Prejmejo:
 ministrstva in vladne službe



PRILOGA:
PREDLOG

(EVA: 2019-2611-0027)

  
PREDLOG ZAKONA O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ ZARADI IZSTOPA ZDRUŽENEGA 

KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE PREDLOGA ZAKONA 

Državljani Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljnjem besedilu: ZK) so 23. 
junija 2016 na referendumu glasovali za izstop ZK iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU). ZK
je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo, da namerava izstopiti iz EU in Evropske skupnosti 
za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: EURATOM). Postopek izstopa določa 50. člen Pogodbe 
o Evropski uniji (UL C 202, 7.6.2016, str. 13–388; v nadaljnjem besedilu: PEU). Voditelji EU27 so na 
srečanju 29. aprila 2017 sprejeli smernice za prihodnja pogajanja o izstopu. Svet EU27 (v nadaljnjem 
besedilu: Svet EU) je 22. maja  2017 sprejel sklep o pooblastilu za začetek pogajanj z ZK o izstopu iz 
EU in EURATOM. Glavni pogajalec EU Michel Barnier in nekdanji minister ZK, pristojen za pogajanja 
glede izstopa iz EU David Davis sta 19. junija 2017 začela prvi krog pogajanj o izstopu. Evropska 
komisija (v nadaljnjem besedilu: EK) je 28. februarja 2018 objavila osnutek Sporazuma med EU in ZK 
o izstopu ZK iz EU in EURATOM (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu). Svet EU je na podlagi 
50. člena PEU 11. januarja 2019 sprejel predlog sklepa o podpisu sporazuma o izstopu in ga poslal v 
odobritev Evropskemu parlamentu. Na strani ZK sporazum o izstopu sprejme Parlament ZK, nato ga 
podpišeta še predsednik Evropskega sveta in predsednik EK. Trenutni razvoj dogodkov pa kaže tudi 
na možnost, da ZK 29. marca 2019 iz EU izstopi brez sporazuma o izstopu z EU.

Tretji odstavek 50. člena PEU določa, da se Pogodbi za zadevno državo prenehata uporabljati z
dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po uradnem obvestilu, razen če 
Evropski svet po dogovoru z zadevno državo članico soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša. 
Pogodbi bi se torej na podlagi trenutnih okoliščin za ZK prenehali uporabljati 30. marca 2019 ob 
00:00 po srednjeevropskem času.  

EK države članice EU ves čas poziva k pripravi na vse možne scenarije izstopa ZK iz EU. Evropski 
svet je 29. junija 2018 pozval vse države članice EU, EU institucije in ostale deležnike k pripravi na 
vseh ravneh, ne glede na obliko izstopa ZK iz EU (s sporazumom, s sporazumom, ki bo določil drug 
datum izstopa ali brez sporazuma). 

EK je v sporočilu z dne 19. julija 2018 opozorila, da morajo biti države članice EU pripravljene na 
vseh ravneh na vse možne oblike izstopa, zlasti pa na najbolj zahtevnega – izstop ZK iz EU brez 
sporazuma z EU. Države članice EU so bile novembra 2018 pozvane k pregledu obstoječe 
zakonodaje in določitvi ukrepov za njeno prilagoditev vsem možnim situacijam izstopa. Tako EK, kot 
tudi Evropski svet sta v usmeritvah jasna: državljani  ne smejo plačati cene izstopa, zato je potrebno 
zlasti pri državljanih ZK, ki v državah članicah EU na dan izstopa že zakonito prebivajo, uporabiti 
velikodušen pristop k pravicam državljanov ZK, ki že prebivajo na njihovem ozemlju. 

Skladno s trenutno zapleteno politično situacijo v ZK v okviru katere Parlament ZK dogovorjenega 
sporazuma o izstopu (še) ni sprejel in čedalje bolj verjetnemu scenariju izstopa brez sporazuma, ZK
od 30. marca 2019 dalje, torej dve leti po uradnem obvestilu, ne bo več država članica EU. Ko bo ZK 



izstopilo iz EU, bo postala tretja država, državljani ZK bodo izgubili državljanstvo EU in postali 
državljani tretjih držav, družinski člani državljanov ZK pa bodo postali družinski člani državljanov 
tretjih držav.  

Izstop ZK iz EU brez sporazuma o izstopu z EU, ki bi sicer uredil tudi nadaljnje prebivanje državljanov 
EU, ZK in njihovih družinskih članov v ZK in EU, predstavlja v tem trenutku bodoče negotovo dejstvo, 
na katerega pa se je zakonodajno kljub temu potrebno pripraviti. Prav iz razloga pripravljenosti na ta 
scenarij je pripravljen pričujoči predlog zakona.

Sprejem predloga zakona je nujen tudi zaradi potrebe po določitvi pravic in njihovega uveljavljanja 
zaradi izstopa ZK iz EU brez podpisanega sporazuma o izstopu. Predlog ureja način uveljavljanja 
pravic slovenskih državljanov in državljank (v nadaljnjem besedilu: državljani), državljanov držav 
članic EU in državljanov držav Evropskega gospodarskega prostora, državljanov Švice ter njihovih 
družinskih članov in preživelih oseb, ki so oziroma bodo pravice pridobili v času do 31. decembra 
2020. Zakon prav tako ureja pravice državljanov ZK v Republiki Sloveniji v istem obdobju, saj bodo 
po izstopu postali državljani tretjih držav.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

2.1 Cilji

Cilj predloga zakona je določiti ureditev, ki državljanom ZK in njihovim družinskim članom po izstopu 
ZK iz EU omogoča pridobitev ustreznega dovoljenja za prebivanje, ki se izdajajo državljanom držav, ki 
niso članice Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP). Predlog zakona 
določa prehodno obdobje od izstopa ZK iz EU, v katerem bodo lahko državljani ZK in njihovi družinski 
člani v Republiki Sloveniji še naprej zakonito prebivali na podlagi veljavnih potrdil oziroma dovoljenj, ki 
so jim bila  izdana kot državljanom EU in njihovim družinskim članom. Ker pa državljani ZK z dnem 
izstopa iz EU brez sporazuma o izstopu postanejo državljani tretje države, njihovi družinski člani pa 
družinski člani državljanov tretje države, predlog zakona omogoča zamenjavo njihovih obstoječih 
potrdil oziroma dovoljenj za dovoljenja za prebivanje (ki se v obliki biometričnih izkaznic) izdajajo 
državljanom tretjih držav. Prošnje državljanov ZK in njihovih družinskih članov za izdajo potrdil 
oziroma dovoljenj za prebivanje, ki se po veljavnem ZTuj-2 izdajajo državljanom EU in njihovim 
družinskim članom, o katerih do dneva izstopa ZK iz EU ne bo odločeno, pa se bo (še naprej) 
obravnavalo pod pogoji, ki veljajo za izdajo teh potrdil oziroma dovoljenj in če bodo izpolnjeni pogoji za 
izdajo potrdila oziroma dovoljenja, se bo izdalo dovoljenje za prebivanje v obliki biometrične izkaznice.

Cilj predloga zakona je tudi določitev obsega pravic in načina njihovega uveljavljanja zaradi izstopa 
ZK iz EU brez podpisanega Sporazuma o izstopu. V primeru izstopa ZK iz EU brez podpisanega 
Sporazuma o izstopu z EU je treba zagotoviti ustrezno pravno podlago za uveljavljanje pravic iz 
socialne varnosti po izstopnem datumu do celovitejše ureditve področja na ravni EU ali v okviru 
dvostranskih sporazumov. Prav tako je potrebno za določeno obdobje po izstopu ustrezno urediti 
pravice za državljane ZK, ki bodo z izstopnim datumom postali državljani tretje države.

2.2 Načela

Pri državljanih ZK in njihovih družinskih članih, ki v Republiki Sloveniji na dan izstopa že zakonito 
prebivajo, je skladno z usmeritvami EK in Evropskega sveta uporabljeno načelo velikodušnega 
pristopa k pravicam državljanov ZK, ki že prebivajo na ozemlju Republike Slovenije – tako pri tistih, ki 
imajo v Republiki Sloveniji na dan izstopa že izdano potrdilo oziroma dovoljenje, ki se izdaja 
državljanom EU in njihovim družinskim članom, kot tudi pri tistih, ki so vstopili na ozemlje in vložili 



prošnjo za izdajo potrdila oziroma dovoljenja kot državljani EU oziroma njihovi družinski člani, pa o 
njihovi prošnji na dan izstopa še ni bilo odločeno.   

Za državljane ZK in njihove družinske člane, ki bodo na ozemlje Republike Slovenije vstopili po 
izstopu, pa se uporabljajo enaki pogoji glede vstopa, zapustitve in bivanja na ozemlju Republike 
Slovenije kot za državljane tretjih držav.  

Predlog zakona zasleduje tudi načelo varstva pravic, saj se želi preprečiti, da bi se ob izstopu ZK iz 
EU brez sporazuma, pravni položaj oseb nenadoma poslabšal.

2.3 Poglavitne rešitve 

Predlog zakona omogoča državljanu ZK in njegovemu družinskemu članu, ki bo imel pred izstopom 
ZK iz EU veljavno potrdilo oziroma dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, da le-tega zamenja 
za dovoljenje za prebivanje, ki se izda v obliki biometrične izkaznice. Zamenjavo je mogoče opraviti v 
roku enega leta od izstopa ZK iz EU oziroma pred potekom veljavnosti potrdila oziroma dovoljenja, 
če je ta krajša od enega leta od izstopa. 

Veljavna potrdila o prijavi stalnega prebivanja in dovoljenja za stalno prebivanje, izdana državljanom 
ZK oziroma njihovim družinskim članom pred izstopom, ostanejo v veljavi eno leto od izstopa 
oziroma do zamenjave za dovoljenje za stalno prebivanje. Veljavna potrdila in dovoljenja za stalno 
prebivanje, izdana državljanom ZK oziroma njihovim družinskim članom pred izstopom, pa ostanejo v 
veljavi eno leto od izstopa oziroma do zamenjave za dovoljenje za začasno prebivanje ali do poteka 
veljavnosti če potrdilu o prijavi prebivanja ali dovoljenju za prebivanje za družinskega člana 
državljana EU veljavnost poteče pred  enim letom od izstopa. Državljanom ZK in njihovim družinskim 
članom, ki se ne bodo odločili za zamenjavo obstoječih potrdil oziroma dovoljenj bo veljavnost le-teh 
potekla eno leto po izstopu oziroma po poteku veljavnosti, če je ta krajša. Predlog zakona pa 
slednjim omogoča dodatno možnost, da do poteka veljavnosti obstoječih potrdil oziroma dovoljenj, 
kot je določena v predlogu zakona, pri pristojni upravni enoti vložijo prošnjo za izdajo nadaljnjega 
dovoljenja za začasno prebivanje, ki se izda v skladu z določbami ZTuj-2, ki veljajo za tujce, 
državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora.

Po poteku veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega državljanu ZK oziroma njegovemu 
družinskemu članu na podlagi določb tega predloga zakona, se bodo za državljane ZK in njihove 
družinske člane uporabljale določbe veljavnega ZTuj-2, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso 
članice EGP. Če bo torej državljan ZK ali njegov družinski član želel v Republiki Sloveniji prebivati 
tudi po poteku veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, kot ga ureja ta predlog zakona, bo moral 
pred potekom veljavnosti dovoljenja, v skladu z določbami ZTuj-2 pri pristojni upravni enoti vložiti 
prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, ki se izda v skladu z določbami ZTuj-
2, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice EGP.

Predlog zakona ureja tudi položaj tistega državljana ZK in njegovega družinskega člana, ki je pred 
izstopom ZK iz EU, kot državljan EU ali njegov družinski član, na podlagi ZTuj-2 vložil prošnjo za 
izdajo ustreznega potrdila o prijavi prebivanja ali dovoljenja za prebivanje, vendar pa o njegovi prošnji 
do izstopa še ni bilo  odločeno. V teh primerih se  že vložena prošnja še naprej obravnava pod 
pogoji, ki veljajo za izdajo potrdila oziroma dovoljenja, za izdajo katerega je bila vložena, ter se v 
primeru, ko so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila oziroma dovoljenja, izda dovoljenje za začasno ali 
stalno prebivanje v obliki biometričnega dovoljenja, ki se izdaja državljanom tretjih držav.

Predlog zakona nadaljnje omogoča državljanu ZK in njegovemu družinskemu članu, ki v Republiki 
Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, izdanega skladno z določbami tega 
predloga zakona, da vloži prošnjo za naknadno pridobitev statusa rezidenta za daljši čas, ki se mu 



izda ob izpolnjevanju pogojev iz predloga zakona, ki so ekvivalentni pogojem iz veljavnega 53. člena 
ZTuj-2. 

Vse državljane ZK in njihove družinske člane, ki bodo v Republiko Slovenijo vstopili po datumu 
izstopa ZK iz EU, pa se bo glede urejanja vstopa, zapustitve in bivanja v Republiki Sloveniji
obravnavalo po določbah ZTuj-2, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice EGP. 

Zaradi izstopa ZK iz EU je treba urediti tudi določena vprašanja s področja ohranjanja in uveljavljanja 
pravic iz naslova socialnega zavarovanja, ki so na ravni EU urejena s pravili koordinacije sistemov 
socialne varnosti (Uredba ES št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti), dostopa do trga 
dela, priznavanja poklicnih kvalifikacij, pravice do družinskih prejemkov in štipendij, izobraževanja, 
usposabljanja ter opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti. Zaradi izstopa iz EU za ZK evropski 
pravni red, ki je urejal navedena vprašanja, ne velja več, zato je treba v prehodnem obdobju do 
celovitejše rešitve na ravni EU ali v okviru bilateralnih sporazumov, zagotoviti, da državljani svojih 
pravic ne izgubijo zgolj zaradi izstopa ZK iz EU. Zakon ureja tudi dostop do trga dela v Republiki 
Sloveniji za državljane ZK v prehodnem obdobju.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Zakon nima vpliva na državni proračun in druga javna finančna sredstva. Z zakonom se urejajo 
pravica do prebivanja in pravice, ki so že predmet obstoječe ureditve koordinacije sistemov socialne 
varnosti in bi jih dodeljevali tudi v primeru podpisa Sporazuma o izstopu oziroma v primeru odloga 
izstopa, zato se ne predvideva dodatnih odhodkov za državni proračun in druga javna finančna 
sredstva.

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET 

Zakon ne predvideva porabe proračunskih sredstev v obdobju, za katerega je bil državni proračun že 
sprejet. 

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 

PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH



Republika Estonija

Parlament Republike Estonija je 21. 2. 2019 sprejel t. i. »Lex Brexit«, ki določa zamenjavo 
dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom ZK in njihovim družinskim članom pred izstopom, za 
biometrična dovoljenja za prebivanje, ki se izdajajo državljanom tretjih držav.

Kraljevina Španija

Načrtovan je sprejem ad hoc zakonodaje, ki bo naslavljala nadaljnje prebivanje državljanov ZK in 
njihovih družinskih članov, ki bodo do izstopa ZK iz EU zakonito prebivali v državi. Predvidena je 
obveznost zamenjave dokumentov za prebivanje, izdanih v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta 
in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov EU in njihovih družinskih članov do 
prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, za dovoljenja za prebivanje, ki se v obliki, ki jo 
predpisuje Uredba Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za 
prebivanje za državljane tretjih držav, izdajajo državljanom tretjih držav.

Republika Hrvaška

V pripravi je dopolnitev tujske zakonodaje, ki bo potrdilom in dovoljenjem za prebivanje, izdanim 
državljanom ZK in njihovim družinskim članom pred izstopom ZK iz EU, ohranila oziroma podaljšala 
veljavnost za največ eno leto od izstopa ZK iz EU oziroma bodo ostala v veljavi do poteka veljavnosti, 
če je ta krajša od enega leta. V tem prehodnem obdobju bodo morali obstoječa potrdila oziroma 
dovoljenja za prebivanje zamenjati za biometrična dovoljenja za prebivanje, ki se izdajajo državljanom 
tretjim držav, v obliki iz Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002.

Zvezna republika Nemčija 

Zvezna republika Nemčija (v nadaljnjem besedilu: ZRN) načrtuje po izstopu ZK iz EU trimesečno 
prehodno obdobje, v katerem bodo državljani ZK in njihovi družinski člani, ki na dan izstopa zakonito 
prebivajo v ZRN, na podlagi predpisa, izdanega s strani pristojnega ministra, izvzeti iz zahteve po 
izdanem dovoljenju za prebivanje za državljane tretjih držav v ZRN. Prehodno obdobje se bo lahko 
na podlagi soglasja Senata (Bundesrat) tudi podaljšalo. V prehodnem obdobju bodo morali državljani 
ZK in njihovi družinski člani vložiti prošnjo za izdajo ustreznega dovoljenja za prebivanje za 
državljane tretjih držav iz veljavne zakonodaje s področja tujcev. 

Nemški zakon na podlagi načel Uredbe ES št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti 
omogoča ohranitev nekaterih pravic za državljane EU, Evropskega gospodarskega prostora, 
Švicarske konfederacije ter njihovih družinskih članov in preživelih oseb, ki jih sicer zaradi izstopa ZK
iz EU ne bi mogli uveljavljati. V kolikor državljani tretjih držav niso že na kaki drugi podlagi podvrženi 
pravilom koordinacije sistemov socialne varnosti, lahko pravice uveljavljajo na podlagi tega zakona.

Češka republika 

Češka vlada je 7. januarja 2019 sprejela predlog zakona, ki ureja določena vprašanja povezana z 
izstopom ZK iz EU. Predlog zakona je trenutno v obravnavi v parlamentu. Z zakonom uvajajo 
prehodno obdobje od 30. 3. 2019 do 31. 12. 2020, v katerem bodo dokumenti za prebivanje, izdani 
državljanom ZK in njihovim družinskim članom pred izstopom ZK iz EU, ostali v veljavi. V tem 
obdobju bodo morali vložiti prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje pod pogoji, ki veljajo za 
državljana tretje države.



Republika Latvija 

Republika Latvija načrtuje podaljšanje veljavnosti obstoječih potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za 
prebivanj, izdanih državljanom ZK in njihovim družinskim članom pred 30. 3. 2019. Do konca 2019 pa 
bodo morali vložiti prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje za državljane tretjih 
držav skladno z določbami veljavne zakonodaje.

Kneževina Luksemburg 

Kneževina Luksemburg načrtuje prehodno obdobje do 30. 3. 2020, do izteka katerega bodo ostala v 
veljavi potrdila o prijavi prebivanja in dovoljenja za prebivanja, izdana državljanom ZK in njihovim 
družinskim članom pred dnevom izstopa ZK iz EU. Prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje za 
državljane tretjih držav na podlagi veljavne zakonodaje pa bodo morali vložiti do 31. 12. 2019.  

Republika Poljska 

Republika Poljska namerava urediti prebivanje ZK in njihovih družinskih članov po izstopu s posebnim 
zakonom, ki bo določal prehodno obdobje enega leta, v katerem bodo ostala veljavna sedanja potrdila 
o prijavi prebivanja in dovoljenja za prebivanja, izdana državljanom ZK in njihovim družinskim članom. 
V tem prehodnem obdobju bodo morali državljani ZK in njihovi družinski člani vložiti prošnjo za izdajo 
ustreznega dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav, izdajo katerih pa bodo pogojevali zgolj
z izkazom zakonitega pravnega naslova za prebivanje na Poljskem pred izstopom ZK iz EU. 

Republika Avstrija 

Republika Avstrija načrtuje šest mesečno prehodno obdobje po izstopu ZK iz EU, v katerem bodo 
morali državljani ZK in njihovi družinski člani vložiti prošnje za izdajo ustreznih dovoljenj za prebivanje 
za državljane tretjih držav. Do odločitve o prošnji se bo njihovo prebivanje v državi štelo za zakonito. 

Ostalo
Ker gre za ureditev specifičnega dogodka, ki se dejansko še ni zgodil, večina držav članic EU še 
pripravlja nacionalne ukrepe, s katerimi bi uredile način uveljavljanja pravic v primeru izstopa ZK iz 
EU brez podpisanega Sporazuma o izstopu. Danska, Švedska, Nemčija ter nekatere druge so že 
sprejele podobno zakonodajo, s katero urejajo podoben obseg pravic. Večina drugih držav članic EU
pa zakonodajne rešitve še pripravlja.

PRILAGOJENOST PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 

EU si ves čas pri zadeva, da državljani ne bi plačevali cene izstopa ZK iz EU. To od držav članic EU 
zahteva velikodušen pristop pri urejanju pravic državljanov ZK, ki že prebivajo na njihovem ozemlju. 

EK zato države članice EU poziva, da pri oblikovanju nacionalnih zakonodajnih rešitev za primer 
izstopa ZK iz EU brez sklenjenega izstopnega sporazuma z EU, upošteva naslednja načela in cilje: 

– države članice v skladu s pravom EU sprejmejo ukrepe, da se bodo vsi državljani ZK, ki 29. marca 
2019 zakonito prebivajo v državi članici, še naprej šteli za zakonite rezidente te države članice brez 
prekinitve; 

– države članice naj bodo pripravljene izdajati zadevnim državljanom ZK dovoljenja za prebivanje kot 
dokazilo o zakonitem bivanju. Države članice, zlasti tiste, ki gostijo največ državljanov ZK, so 
pozvane, naj v skladu s pravom EU sprejmejo velikodušen pristop in izdajo začasne dokumente za 



prebivanje, dokler ne bo mogoče izdati dokončnih dovoljenj za prebivanje. Za upoštevanje posebnih 
razmer v vsaki državi članici se lahko uporabi več tehničnih možnosti, kot so nacionalni zakonodajni 
ukrepi, izdaja začasnih dokumentov ali priznavanje predhodno obstoječih dokumentov, ter 

– države članice naj sprejmejo vse potrebne zakonodajne in upravne ukrepe za izdajanje začasnih 
dokumentov za prebivanje do datuma izstopa ter do konca leta 2019 obdelajo vloge za izdajo 
dokončnega dovoljenja za prebivanje na podlagi enotne oblike, kot je določena v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav 
(UL L 157, 15. 6. 2002, str. 1). 

Pri pripravi predloga dopolnitve zakona so bili upoštevali vsi zgoraj navedeni cilji in načela, ki jih je 
državam članicam EU predlagala EK.  

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA 

6.1 Presoja administrativnih posledic  

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:  

S sprejetjem zakona so na upravnih enotah predvideni novi postopki, in sicer zamenjava potrdil o 
prijavi stalnega prebivanja in dovoljenj za stalno prebivanje za družinske člane državljanov EU, 
izdanih državljanom ZK in njihovim družinskim članom ter (nadaljnja) obravnava že vloženih prošenj 
za izdajo potrdila o prijavi stalnega prebivanja, potrdila o prijavi prebivanja, dovoljenja za prebivanje 
za družinskega člana državljana EU in dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana 
državljana EU pod pogoji iz predloga zakona.  

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov: 

Sprejetje zakona ne vpliva na obveznosti strank do javne uprave ali pravosodnih organov.  

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki: 

Sprejetje zakona ne vpliva na okolje, ki vključuje prostorske in varstvene vidike. 

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo: 

Sprejetje zakona ne vpliva na področje gospodarstva. 

6.4 Presoja posledic za socialno področje: 

Sprejetje zakona bo omogočalo ohranitev pravic slovenskih državljanov, državljanov držav članic EU
in državljanov držav Evropskega gospodarskega prostora, državljanov Švicarske konfederacije ter 
njihovih družinskih članov in preživelih oseb, ki so oz. bodo pravice pridobili v času do 31. decembra 
2020 v primeru izstopa ZK iz EU brez podpisanega Sporazuma o izstopu.

6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja: 

Sprejetje zakona ne vpliva na dokumente razvojnega načrtovanja. 

6.6 Presoja posledic za druga področja: 

Sprejetje zakona ne bo imelo drugih posledic. 



6.7 Izvajanje sprejetega predpisa: 

Predstavitev sprejetega zakona 

Sprejeti zakon bo objavljen v Uradnem listu RS in na spletnih straneh predlagatelja. Predlagatelj bo 
zakon predstavljal v okviru obstoječih orodij (usmeritve upravnim enotam, sporočila za javnost, 
www.infotujci.si, ipd.) 

O dopolnitvah, ki bodo uvedene z zakonom bo ciljna skupina obveščena z osebno pošto, na naslov v 
Republiki Sloveniji. Prav tako bo o dopolnitvah obveščeno Veleposlaništvo ZK v Republiki Sloveniji.   

Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa 

Izvajanje predpisa bo spremljalo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ministrstvo, pristojno za 
delo, družino in socialne zadeve, ter ministrstvo, pristojno za izobraževanje. 

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona 

/ 

7. Prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi predloga zakona 

Del predloga zakona, ki se nanaša na socialne pravice, je bil poslan v javno razpravo 7. marca 2019. 
V času javne razprave sta prispela dva predloga. Prvi predlog se je nanašal na področje čezmejnega 
izvajanja storitev. Pripombe niso bile upoštevane, ker je bila določba v končnem besedilu črtana. Drugi 
predlog se vsebinsko ne nanaša na vprašanja, ki jih ureja ta zakon, zato v postopku priprave ni bil 
upoštevan.

7.a Podatek o zunanjem strokovnjaku oziroma pravni osebi, ki je sodelovala pri pripravi 
predloga zakona (osebno ime in naziv fizične osebe ali firma in naslov pravne osebe) 

Pri pripravi predloga zakona niso sodelovali zunanji strokovnjaki. 

7.b Znesek plačila, ki ga je oseba iz prejšnje točke v ta namen prejela: 

/ 

8. Predstavniki predlagatelja, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora in delovnih teles 

Sodelovali bodo:

– mag. Ksenija Klampfer, ministrica
– Breda Božnik, državna sekretarka
– Tilen Božič, državni sekretar
– Mitja Bobnar, v. d. generalnega direktorja, Direktorat za trg dela in zaposlovanje
– Grega Malec, sekretar, Direktorat za trg dela in zaposlovanje
– mag. Sonja Malec, podsekretarka, Direktorat za trg dela in zaposlovanje
– Radivoj Radak, Direktorat za trg dela in zaposlovanje
– mag. Janja Kaker Kavar, sekretarka, Sektor za pokojnine in pravice iz dela, Direktorat za delovna 
razmerja in pravice iz dela



– Urška Trtnik, podsekretarka, Direktorat za družino
– mag. Ružica Boškić, sekretarka, Služba za koordinacijo evropskih zadev
– Boštjan Poklukar, minister 
– mag. Sandi Čurin, državni sekretar
– mag. Melita Šinkovec, državna sekretarka
- Nina Gregori, generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in 
naturalizacijo na Ministrstvu za notranje zadeve, višja sekretarka, 
– Nataša Potočnik, direktorica Urada za migracije na Direktoratu za upravne notranje zadeve, 
migracije in naturalizacijo na Ministrstvu za notranje zadeve, sekretarka,
– dr. Jernej Pikalo, minister
– dr. Jernej Štromajer, državni sekretar
– Martina Vuk, državna sekretarka



II. BESEDILO ČLENOV

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

Ta zakon ureja določena vprašanja zaradi izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne 
Irske (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU).

II. PREBIVANJE 

2. člen
 (prebivanje državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov z veljavnim 

potrdilom o prijavi prebivanja, potrdilom o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenjem za stalno 
prebivanje za državljana EU, dovoljenjem za prebivanje za družinskega člana državljana EU, 

dovoljenjem za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU in dovoljenjem za 
stalno prebivanje za družinskega člana EU)

(1) Državljan oziroma državljanka (v nadaljnjem besedilu: državljan) Združenega kraljestva, katerega 
istovetnost ni sporna, ki ima na dan izstopa Združenega kraljestva iz EU (v nadaljnjem besedilu: 
izstop) veljavno potrdilo o prijavi stalnega prebivanja ali dovoljenje za stalno prebivanje za državljana 
EU, izdano v obliki izkaznice, kot je določena s predpisom, ki ureja vsebino, obliko, način izdaje ter 
prenehanje potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic 
Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane, mora v enem letu od izstopa potrdilo 
o prijavi stalnega prebivanja oziroma dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU zamenjati za 
dovoljenje za stalno prebivanje, ki se izda v obliki samostojne listine, kot jo za dovoljenje za prebivanje 
za državljana države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora, določa zakon, ki ureja vstop 
in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji.

(2) Državljan Združenega kraljestva, katerega istovetnost ni sporna, ki ima na dan izstopa veljavno 
potrdilo o prijavi prebivanja, izdano v obliki izkaznice, kot je določena s predpisom, ki ureja vsebino, 
obliko, način izdaje ter prenehanje potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane 
držav članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane, mora v enem letu od 
izstopa oziroma pred potekom veljavnosti potrdila, če je ta krajša od enega leta, potrdilo o prijavi 
prebivanja zamenjati za dovoljenje za začasno prebivanje, ki se izda v obliki samostojne listine, kot jo 
za dovoljenje za prebivanje za državljana države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora, 
določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji. Na samostojni listini se pri 
opombi na sprednji strani vpiše »izstop Združenega kraljestva iz EU«. Dovoljenje za začasno 
prebivanje se izda brez vezave na določen namen, kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje, 
za čas do poteka veljavnosti potrdila o prijavi prebivanja.

(3) Družinski član državljana Združenega kraljestva, katerega istovetnost ni sporna, ki ima na dan 
izstopa veljavno dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, izdano v obliki 
izkaznice, kot je določena s predpisom, ki ureja vsebino, obliko, način izdaje ter prenehanje potrdil o 
prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega 
prostora in njihove družinske člane, mora v enem letu od izstopa dovoljenje za stalno prebivanje za 
družinskega člana državljana EU zamenjati za dovoljenje za stalno prebivanje, ki se izda v obliki 
samostojne listine, kot jo za dovoljenje za prebivanje za državljana države, ki ni članica Evropskega 
gospodarskega prostora, določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji.



(4) Družinski član državljana Združenega kraljestva, katerega istovetnost ni sporna, ki ima na dan 
izstopa veljavno dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU ali dovoljenje za 
začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU, izdano v obliki izkaznice, kot je določena s 
predpisom, ki ureja vsebino, obliko, način izdaje ter prenehanje potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj 
za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske 
člane, mora v enem letu od izstopa oziroma pred potekom veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša od 
enega leta, dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU oziroma dovoljenje za 
začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU zamenjati za dovoljenje za začasno 
prebivanje, ki se izda v obliki samostojne listine, kot jo za dovoljenje za prebivanje za državljana 
države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora, določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje 
tujcev v Republiki Sloveniji. Na samostojni listini se pri opombi na sprednji strani vpiše »izstop
Združenega kraljestva iz EU«. Dovoljenje za začasno prebivanje se izda brez vezave na določen 
namen, kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje, za čas do poteka veljavnosti dovoljenja za 
prebivanje za družinskega člana državljana EU oziroma dovoljenja za začasno prebivanje za 
družinskega člana državljana EU.

(5) Za zamenjavo potrdila o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana 
EU, potrdila o prijavi prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, 
dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU in dovoljenja za začasno prebivanje za 
družinskega člana državljana EU je pristojna upravna enota, na območju katere državljan Združenega 
kraljestva oziroma njegov družinski član prebiva. 

(6) Potrdilo o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU in 
dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, izdano državljanu Združenega 
kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu pred izstopom, ostane v veljavi eno leto od izstopa 
oziroma do zamenjave za dovoljenje za stalno prebivanje iz prvega in tretjega odstavka tega člena. 
Potrdilo o prijavi prebivanja, dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU in dovoljenje 
za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU, izdano državljanu Združenega kraljestva 
oziroma njegovemu družinskemu članu pred izstopom, ostane v veljavi eno leto od izstopa oziroma do 
zamenjave za dovoljenje za začasno prebivanje iz drugega in četrtega odstavka tega člena oziroma
do poteka veljavnosti, če potrdilu o prijavi prebivanja, dovoljenju za prebivanje za družinskega člana 
državljana EU ali dovoljenju za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU veljavnost 
poteče pred enim letom od izstopa in ni bilo zamenjano.

(7) Državljan Združenega kraljestva, ki potrdila o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenja za stalno 
prebivanje za državljana EU ali potrdila o prijavi prebivanja ne zamenja v skladu s prvim oziroma
drugim odstavkom tega člena, lahko do poteka veljavnosti potrdila oziroma dovoljenja, kot je določena 
v prejšnjem odstavku, pri pristojni upravni enoti vloži prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za 
začasno prebivanje, ki se izda v skladu z določbami zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v 
Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega 
prostora. Družinski član državljana Združenega kraljestva, ki dovoljenja za stalno prebivanje za 
družinskega člana državljana EU, dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU ali 
dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU ne zamenja v skladu s tretjim 
oziroma četrtim odstavkom tega člena, lahko do poteka veljavnosti dovoljenja, kot je določena v 
prejšnjem odstavku, pri pristojni upravni enoti vloži prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za 
začasno prebivanje, ki se izda v skladu z določbami zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v
Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega 
prostora.  

(8) Za državljana Združenega kraljestva in njegovega družinskega člana, ki potrdila ali dovoljenja ne 
zamenja v skladu s prvim, drugim, tretjim oziroma četrtim odstavkom tega člena ali ki v roku iz 



prejšnjega odstavka ne vloži prošnje za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, po 
poteku veljavnosti potrdila oziroma dovoljenja, kot je določena v šestem odstavku tega člena, glede 
vstopa, zapustitve in bivanja v Republiki Sloveniji veljajo določbe zakona, ki ureja vstop in prebivanje 
tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega 
gospodarskega prostora.

(9) Po poteku veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega državljanu Združenega 
kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu na podlagi tega člena, se za državljana Združenega 
kraljestva oziroma njegovega družinskega člana glede urejanja prebivanja uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki 
niso članice Evropskega gospodarskega prostora. Če želi državljan Združenega kraljestva ali njegov 
družinski član v Republiki Sloveniji prebivati tudi po poteku veljavnosti dovoljenja za začasno 
prebivanje iz tega člena, mora pred potekom veljavnosti dovoljenja, v skladu z določbami zakona, ki 
ureja tujce, pri pristojni upravni enoti vložiti prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno 
prebivanje.   

(10) Državljan Združenega kraljestva in njegov družinski član za zamenjavo izkaznice potrdila o prijavi 
stalnega prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU, potrdila o prijavi prebivanja, 
dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenja za prebivanje za 
družinskega člana državljana EU in dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana 
EU iz tega člena ne plača upravne takse, plača pa stroške tiskovine za samostojno listino.

3. člen
 (obravnava prošenj državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov, o katerih 

do izstopa ni bilo pravnomočno odločeno)

(1) Postopek za izdajo potrdila o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU, začet na podlagi prošnje 
državljana Združenega kraljestva pred izstopom, v katerem do izstopa ni bilo pravnomočno odločeno, 
se nadaljuje in zaključi po določbah zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki 
veljajo za izdajo potrdila o prijavi stalnega prebivanja. Če so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila, se 
državljanu Združenega kraljestva izda dovoljenje za stalno prebivanje. Če je bilo državljanu 
Združenega kraljestva pred izstopom že izdano potrdilo o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU, 
ki postane pravnomočno po izstopu, ga mora državljan Združenega kraljestva v skladu s prvim 
odstavkom prejšnjega člena zamenjati za dovoljenje za stalno prebivanje.

(2) Postopek za izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU, začet na podlagi 
prošnje državljana Združenega kraljestva pred izstopom, v katerem do izstopa ni bilo pravnomočno 
odločeno, se nadaljuje in zaključi po določbah zakona, ki ureja tujce, ki veljajo za izdajo potrdila o 
prijavi prebivanja. Če so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila, se državljanu Združenega kraljestva izda 
dovoljenje za začasno prebivanje, ki se izda brez vezave na določen namen prebivanja, kot nevezano 
dovoljenje za začasno prebivanje in z veljavnostjo enega leta oziroma za čas nameravanega 
prebivanja v Republiki Sloveniji, če je ta krajši od enega leta. Če je bilo državljanu Združenega 
kraljestva pred izstopom že izdano potrdilo o prijavi prebivanja za državljana EU, ki postane 
pravnomočno po izstopu, ga mora državljan Združenega kraljestva v skladu z drugim odstavkom 
prejšnjega člena zamenjati za dovoljenje za začasno prebivanje.

(3) Postopek za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, začet na 
podlagi prošnje družinskega člana državljana Združenega kraljestva pred izstopom, v katerem do 
izstopa ni bilo pravnomočno odločeno, se nadaljuje in zaključi po določbah  zakona, ki ureja vstop in 
prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za 
družinskega člana državljana EU. Če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja, se družinskemu članu 
državljana Združenega kraljestva izda dovoljenje za stalno prebivanje. Če je bilo družinskemu članu 
državljana Združenega kraljestva pred izstopom že izdano dovoljenje za stalno prebivanje za 



družinskega člana državljana EU, ki postane pravnomočno po izstopu, ga mora družinski član 
državljana Združenega kraljestva v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena zamenjati za 
dovoljenje za stalno prebivanje.

(4) Postopek za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU, 
začet na podlagi prošnje družinskega člana državljana Združenega kraljestva pred izstopom, v
katerem do izstopa ni bilo pravnomočno odločeno, se nadaljuje in zaključi po določbah zakona, ki 
ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za izdajo dovoljenja za prebivanje za 
družinskega člana državljana EU. Če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja, se družinskemu članu 
državljana Združenega kraljestva izda dovoljenje za začasno prebivanje, ki se izda brez vezave na 
določen namen prebivanja, kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje in z veljavnostjo enega 
leta oziroma z enako veljavnostjo, kot je izdano dovoljenje za začasno prebivanje ali potrdilo o prijavi 
prebivanja državljanu Združenega kraljestva, če je ta krajši od enega leta. Če je bilo družinskemu
članu državljana Združenega kraljestva pred izstopom že izdano dovoljenje za prebivanje za 
družinskega člana državljana EU, ki postane pravnomočno po izstopu, ga mora družinski član 
državljana Združenega kraljestva v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena zamenjati za 
dovoljenje za začasno prebivanje.

(5) Za družinskega člana državljana Združenega kraljestva se v skladu s tem členom šteje oseba, ki 
se v skladu z  zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, šteje za družinskega 
člana državljana EU.   

(6) Potrdilo o vloženi prošnji za izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja, izdano državljanu 
Združenega kraljestva pred izstopom, in potrdilo o vloženi prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja 
za prebivanje za družinskega člana državljana EU, izdano družinskemu članu državljana Združenega 
kraljestva pred izstopom, velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, do pravnomočne odločitve o 
prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje iz drugega in četrtega odstavka tega člena.

(7) Za odločanje v postopku iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ostane na 
prvi stopnji pristojna upravna enota, ki je bila za odločanje v zadevi pristojna pred izstopom. 

(8) Dovoljenje za prebivanje iz tega člena se izda v obliki samostojne listine, ki jo za dovoljenje za 
prebivanje za državljana države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora, določa zakon, ki 
ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji. Na listini dovoljenja za začasno prebivanje iz 
drugega in četrtega odstavka tega člena se pri opombi na sprednji strani vpiše »izstop Združenega 
kraljestva iz EU«.

(9) Po poteku veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega državljanu Združenega 
kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu na podlagi drugega oziroma četrtega odstavka tega 
člena, se za državljana Združenega kraljestva oziroma njegovega družinskega člana glede urejanja 
prebivanja, uporabljajo določbe zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki 
veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora. Če želi 
državljan Združenega kraljestva oziroma njegov družinski član v Republiki Sloveniji prebivati tudi po 
poteku veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, mora pred potekom veljavnosti dovoljenja, v 
skladu z določbami zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, pri pristojni 
upravni enoti vložiti prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje.   

(10) V postopku izdaje dovoljenja za stalno prebivanje v skladu s tem členom se plača taksa v višini, 
kot se po zakonu, ki ureja plačevanje upravnih taks, plača v postopku izdaje potrdila o prijavi stalnega 
prebivanja za državljana EU, v postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje v skladu s tem 
členom pa se plača taksa v višini kot v postopku izdaje potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU. 



V primeru izdanega dovoljenja za prebivanje v skladu s tem členom se plača tudi strošek tiskovine za 
samostojno listino.

4. člen
(obravnava državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov, ki v času izstopa 

prebivajo v Republiki Sloveniji v okviru dovoljenega 90-dnevnega prebivanja)

(1) Državljan Združenega kraljestva in njegov družinski član, ki na dan izstopa prebiva na območju 
Republike Slovenije brez prijave prebivanja oziroma dovoljenja za prebivanje v času z zakonom, ki 
ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, dovoljenega 90-dnevnega prebivanja od dneva 
vstopa v državo in želi na območju Republike Slovenije prebivati dlje kot 90 dni, mora pri upravni enoti, 
na območju katere prebiva, pred pretekom dovoljenega 90-dnevnega prebivanja vložiti prošnjo za 
izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje iz zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v 
Republiki Sloveniji. O pravočasno vloženi prošnji se državljanu Združenega kraljestva oziroma 
njegovemu družinskemu članu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do 
pravnomočne odločitve o prošnji. Prvo dovoljenje za začasno prebivanje, odločba o zavrnitvi izdaje 
dovoljenja, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje prvega 
dovoljenja za začasno prebivanje, se državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu 
družinskemu članu vroči pri upravni enoti, ki je sklep ali odločbo izdala.

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše obrazec potrdila o vloženi prošnji za izdajo 
dovoljenja za začasno prebivanje za državljana Združenega kraljestva in njegovega družinskega člana 
iz prejšnjega odstavka. 

5. člen
 (naknadna pridobitev statusa rezidenta za daljši čas za državljana Združenega kraljestva in 

njegovega družinskega člana)

(1) Državljan Združenega kraljestva in njegov družinski član lahko pridobi status rezidenta za daljši 
čas po petih letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi potrdila o 
prijavi prebivanja, potrdila o vloženi prošnji za izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja, potrdila o 
prijavi stalnega prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU, dovoljenja za prebivanje 
za družinskega člana državljana EU, potrdila o vloženi prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za 
prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega 
člana državljana EU, dovoljenja za začasno prebivanje ali dovoljenja za stalno prebivanje, če 
izpolnjuje druge pogoje za izdajo dovoljenja, določene z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v 
Republiki Sloveniji, in če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje iz zakona, ki ureja 
vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji.

(2) Prošnjo za naknadno pridobitev statusa rezidenta za daljši čas državljan Združenega kraljestva 
oziroma njegov družinski član iz prejšnjega odstavka vloži pri upravni enoti, na območju katere 
prebiva.

(3) Državljanu Združenega kraljestva in njegovemu družinskemu članu, ki je naknadno pridobil status 
rezidenta za daljši čas, se izda novo dovoljenje za stalno prebivanje, na katerem se označi status 
rezidenta za daljši čas.

(4) V postopku naknadne pridobitve statusa rezidenta za daljši čas se plača upravna taksa v višini kot 
v postopku izdaje potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU.

6. člen 
(uporaba zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji)



Za državljana Združenega kraljestva in njegovega družinskega člana iz 2., 3., 4. in 5. člena tega 
zakona se glede vstopa, zapustitve in bivanja za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom, 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji.

7. člen
(obravnava ostalih državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov)

Za državljana Združenega kraljestva in njegovega družinskega člana, za katerega ne veljajo določbe 
2., 3. ali 4. člena tega zakona, glede vstopa, zapustitve in bivanja v Republiki Sloveniji po izstopu 
veljajo določbe zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, 
državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora. 

III. PRAVICE IZ SOCIALNEGA ZAVAROVANJA

8. člen
(obdobje priznavanja pravic)

(1) Pravice iz tega poglavja se priznajo upravičencem oziroma upravičenkam iz 10. člena tega zakona 
(v nadaljnjem besedilu: upravičenci) za obdobje od izstopa do 31. decembra 2020.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se upravičencem iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona pravice 
iz tega poglavja priznajo tudi za obdobje pred izstopom.

9. člen
(pravice iz socialnega zavarovanja)

V skladu s tem poglavjem se upravičencem priznajo naslednje pravice iz naslova socialnega 
zavarovanja: – pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
– nadomestilo iz zavarovanja za primer brezposelnosti in 
– nadomestilo iz zavarovanja za starševsko varstvo.

10. člen
 (upravičenci)

(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za državljane Republike Slovenije, državljane držav članic 
EU, Evropskega gospodarskega prostora, Švicarske konfederacije in državljane Združenega 
kraljestva:
– za katere so dan pred izstopom Združenega kraljestva iz EU veljale določbe Uredbe (ES) št. 
883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne 
varnosti (UL L št. 166 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 
2017/492 z dne 21. marca 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (UL L 76 z dne 22. 3. 2017, 
str. 13), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 883/2004/ES) in bi veljale še naprej, če Združeno kraljestvo 
ne bi izstopilo iz EU;  
– za katere na dan pred izstopom niso veljale določbe Uredbe 883/2004/ES in bi začele veljati po 
izstopu, če Združeno kraljestvo ne bi izstopilo iz EU, in se zanje uporablja ali se je uporabljala 
zakonodaja Združenega kraljestva. 

(2) Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za družinske člane in preživele osebe, kot jih določa
Uredba 883/2004/ES.  

(3) Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za državljane tretjih držav, kot jih določa Uredba EU št. 
1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) 



št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne 
uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva (UL L št. 344 z dne 29. 12. 2010, str. 1). 

11. člen
(uporaba Uredbe 883/2004/ES)

(1) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za namen pridobitve ali ohranitve pravic iz 9. člena
tega zakona za upravičence uporabljajo določbe Uredbe 883/2004/ES in Uredbe ES št. 987/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe ES št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L št. 284 z dne 30. 10. 2009, str. 
1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/492 z dne 21. marca 2017 o spremembi Uredbe 
(ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe 
(ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 
(ES) št. 883/2004 (UL L št. 76 z dne 22. 3. 2017, str. 13), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
987/2009/ES), kot da bi bilo Združeno kraljestvo še naprej del EU.   

(2) Če postopkov v skladu z določbami Uredbe 987/2009/ES zaradi nesodelovanja pristojnih organov 
Združenega kraljestva ni mogoče izvajati, lahko upravičenec sam priskrbi potrebna dokazila za namen 
uveljavljanja pravic, izdanih s strani pristojnih institucij Združenega kraljestva. Pristojne institucije 
Republike Slovenije dokazila upoštevajo, kot bi bila prejeta v skladu z Uredbo 987/2009/ES. 

12. člen
(načelo vzajemnosti)

Za državljane Združenega kraljestva, njihove družinske člane ter preživele osebe se določbe tega 
poglavja uporabljajo le, če Združeno kraljestvo zagotovi državljanom Republike Slovenije, njihovim 
družinskim članom ter preživelim osebam enako obravnavo v zvezi s posameznimi pravicami, ki jih 
Republika Slovenija s tem poglavjem zagotavlja državljanom Združenega kraljestva, njihovim 
družinskim članom in preživelim osebam.

IV. DRUGA PODROČJA

13. člen
(obdobje priznavanja pravic)

Pravice iz tega poglavja se priznajo za obdobje od izstopa do 31. decembra 2020, razen v primerih iz 
drugega odstavka 14. člena tega zakona.

14. člen
(dostop do trga dela)

(1) Državljani Združenega kraljestva in njihovi družinski člani, ne glede na njihovo državljanstvo, ki jih 
spremljajo ali se jim pridružijo v Republiki Sloveniji, imajo za obdobje iz prejšnjega člena pravico do 
prostega dostopa na trg dela v Republiki Sloveniji, razen v primeru opravljanja dela napotenih 
delavcev, zaposlenih pri delodajalcih s sedežem na ozemlju Združenega kraljestva. Za njihov vstop in 
prebivanje v Republiki Sloveniji se uporabljajo določbe zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v 
Republiki Sloveniji.

(2) Ne glede na prejšnji člen in prejšnji odstavek imajo državljani Združenega kraljestva in njihovi 
družinski člani pravico do prostega dostopa na trg dela v Republiki Sloveniji do izteka veljavnosti 
dovoljenj in potrdil, ki jih je treba zamenjati v skladu z 2. členom tega zakona, oziroma do izteka 
veljavnosti dovoljenj, ki jih na novo pridobijo v skladu z 2. ali 3. členom tega zakona, vendar ne manj 
kot do 31. decembra 2020.



(3) Za družinskega člana državljana Združenega kraljestva iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se šteje oseba, ki se v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, šteje 
za družinskega člana državljana EU in zakonito prebiva v Republiki Sloveniji.

(4) Delodajalci s sedežem na ozemlju Združenega kraljestva, ki so izvajanje čezmejnih storitev v 
Republiki Sloveniji začeli pred izstopom, lahko opravljajo te storitve do datuma zaključka izvajanja 
storitev, določenega v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev.

15. člen
(pravice do družinskih prejemkov in štipendije)

(1) Za namen pridobitve ali ohranitve pravic do družinskih prejemkov in štipendij v skladu z zakonom, 
ki ureja štipendiranje, se za državljane Združenega kraljestva in njihove družinske člane, ne glede na 
njihovo državljanstvo, ki jih spremljajo ali se jim pridružijo v Republiki Sloveniji, šteje, kot da bi imeli 
državljanstvo EU.

(2) Za družinskega člana državljana Združenega kraljestva iz prejšnjega odstavka se šteje oseba, ki 
se v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, šteje za družinskega 
člana državljana EU in zakonito prebiva v Republiki Sloveniji.

16. člen
(izobraževanje in usposabljanje ter opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti)

(1) Državljani Združenega kraljestva in njihovi družinski člani, ne glede na njihovo državljanstvo, ki jih 
spremljajo ali se jim pridružijo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do izobraževanja in usposabljanja 
ter opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti pod enakimi pogoji kot državljani EU.

(2) Za družinskega člana državljana Združenega kraljestva iz prejšnjega odstavka se šteje oseba, ki 
se v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, šteje za družinskega 
člana državljana EU in zakonito prebiva v Republiki Sloveniji.

17. člen
(postopki priznavanja poklicnih kvalifikacij)

Postopki priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji, za 
katere so državljani Združenega kraljestva, ki so pridobili poklicne kvalifikacije na ozemlju EU ali v 
Združenem kraljestvu, oziroma državljani EU, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v Združenem 
kraljestvu, oddali vlogo pred izstopom, se končajo v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja 
poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

18. člen
(začasno in občasno opravljanje storitev v primeru reguliranega poklica)

Ponudniki storitev, ustanovljeni v Združenem kraljestvu, ki so začeli opravljati občasno oziroma 
začasno storitev v okviru reguliranega poklica v Republiki Sloveniji pred datumom izstopa, lahko 
opravljajo to storitev do konca veljavnosti prijave začetka izvajanja storitev, določene z zakonom, ki 
ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

19. člen
(rok za izdajo predpisa)



Minister, pristojen za notranje zadeve, izda predpis iz drugega odstavka 4. člena tega zakona v osmih
dneh po uveljavitvi tega zakona. 

20. člen
(začetek veljavnosti in uporaba)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se 
začne z dnem izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez 
sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije v skladu s 50. členom Pogodbe o 
Evropski uniji (Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 13).



III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV

K 1. členu

Člen opredeljuje vsebino zakona.

K 2. členu

S predlogom prvih štirih odstavkov tega člena se določa državljane Združenega kraljestva (v 
nadaljnjem besedilu: ZK) in njihove družinske člane, ki jim je omogočena zamenjava veljavnih 
dokumentov za prebivanje v Republiki Sloveniji, rok v katerem morajo opraviti zamenjavo, obliko 
(novega) dovoljenja za prebivanje in veljavnost (novega) dovoljenja za začasno prebivanje. Po izstopu 
ZK iz EU se državljanom ZK in njihovim družinskim članom veljavna potrdila o prijavi (stalnega) 
prebivanja in dovoljenja za (stalno) prebivanje za družinskega člana državljana EU, ki so izdana v 
obliki izkaznice, ki je določena s Pravilnikom o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o 
prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega 
prostora in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov (Uradni list RS, št. 
80/17), na zahtevo zamenjajo za dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje, ki se skladno z 58. 
členom ZTuj-2 izdajo v obliki samostojne listine – biometrične izkaznice. Dovoljenje za začasno 
prebivanje se izda brez vezave na določen namen, kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje.
Na samostojni listini v obliki izkaznice dovoljenja za začasno prebivanje se pri opombi na sprednji 
strani vpiše »izstop Združenega kraljestva iz EU«. Dovoljenje za začasno prebivanje se izda do 
poteka veljavnosti potrdila o prijavi prebivanja oziroma dovoljenja za prebivanje za družinskega člana 
državljana EU, kar pomeni za preostali čas veljavnosti potrdila oziroma dovoljenja, ki ga državljan ZK 
oziroma njegov družinski član na podlagi tega člena zamenja za dovoljenje za začasno ali stalno 
prebivanje. 

S šestim odstavkom se določa nova veljavnost dokumentov, izdanih državljanom ZK in njihovim 
družinskim članom pred izstopom:
– potrdilo o prijavi stalnega prebivanja in dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana EU, ki 
sicer velja še več kot eno leto od izstopa, ostane v veljavi eno leto od izstopa, če v tem roku ni 
zamenjano za dovoljenje za stalno prebivanje oziroma do zamenjave za dovoljenje za stalno 
prebivanje,
– potrdilo o prijavi prebivanja in dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU in 
dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU, ki sicer velja še več kot eno 
leto od izstopa, ostane v veljavi eno leto od izstopa, če v tem roku ni zamenjano za dovoljenje za 
začasno prebivanje oziroma do zamenjave za dovoljenje za začasno prebivanje oziroma do poteka 
veljavnosti, če potrdilu ali dovoljenju veljavnost poteče pred enim letom od izstopa in ni bilo 
zamenjano.

Po poteku rokov, določenih v šestem odstavku, potrdilom in dovoljenjem, izdanim državljanom ZK in 
njihovim družinskim članom pred izstopom, poteče veljavnost.

S sedmim odstavkom se določa dodatna možnost za državljana ZK oziroma njihovega družinskega 
člana, ki se v prehodnem obdobju ne odloči za zamenjavo potrdila oziroma dovoljenja, in sicer lahko 
do poteka veljavnosti dokumenta, kot je določena v šestem odstavku, na ozemlju Republike Slovenije 
vloži prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje iz četrtega poglavja ZTuj-2.

Z osmim odstavkom se določa, da za državljane ZK in njihove družinske člane, ki potrdil ali dovoljenj
ne bodo zamenjali ali zaprosili za nadaljnje dovoljenje, po poteku veljavnosti potrdil ali dovoljenj, kot je 
določena v šestem odstavku, glede vstopa, zapustitve in prebivanja v Republiki Sloveniji veljajo 
določbe kot za državljane tretjih držav.



Z devetim odstavkom se določa, da se po poteku veljavnosti dovoljenj za prebivanje, izdanih na 
podlagi tega člena, za državljane ZK in njihove družinske člane uporabljajo določbe ZTuj-2, ki veljajo 
za tujce, državljane držav, ki niso članice EGP. To pomeni, da dovoljenj za prebivanje, izdanih na 
podlagi tega člena ni mogoče podaljšati pod enakimi pogoji, kot se izdajo. Če želi državljan ZK in 
njegov družinski član v Republiki Sloveniji prebivati tudi po poteku veljavnosti dovoljenja za prebivanje 
iz tega člena, mora pred potekom veljavnosti le-tega, v skladu z določbami ZTuj-2 pri pristojni upravni 
enoti vložiti prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. Državljane ZK in njihove 
družinske člane se tako po izteku veljavnosti dovoljenj za prebivanje izdanih na podlagi tega člena, 
obravnava enako kot vse ostale državljane tretjih držav.

Z desetim odstavkom se določa, da državljan ZK in njegov družinski član za zamenjavo izkaznice 
potrdila ali dovoljenja ne plača upravne takse, plača pa stroške tiskovine za samostojno listino 
dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje v obliki iz 58. člena ZTuj-2.

K 3. členu

Predlagana rešitev temelji na dosedanjem konceptu ZTuj-2, v skladu s katerim se že začeti postopki 
ob spremembi zakona obravnavajo v skladu z ureditvijo, ki je za tujce ugodnejša. S to rešitvijo 
državljani ZK in njihovi družinski člani ostanejo v enakem položaju kot pred izstopom ZK iz EU.

S prvimi štirimi odstavki se določa, da se postopki za izdajo potrdila o prijavi (stalnega) prebivanja 
oziroma dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, začetki s 
strani državljanov ZK oziroma njihovih družinskih članov pred izstopom, o katerih do izstopa ni bilo 
pravnomočno odločeno, nadaljujejo in zaključijo po določbah, ki veljajo za izdajo potrdil ali dovoljenj, ki 
se izdajajo državljanom EU in njihovim družinskim članom, ki niso državljani EU, ter se v primeru, da 
so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila oziroma dovoljenja po teh določbah, izda dovoljenje za začasno 
oziroma stalno prebivanje v skladu z 58. členom ZTuj-2. Če pa je bilo potrdilo oziroma dovoljenje pred 
izstopom že izdano, vendar je postalo pravnomočno šele po izstopu ZK iz EU, pa ga mora državljan 
ZK oziroma njegov družinski član zamenjati v skladu z 2. členom tega predloga zakona za dovoljenje 
za prebivanje.

V šestem odstavku se določa, da potrdilo o vloženi prošnji za izdajo ali obnovo potrdila in potrdilo o 
vloženi prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, izdano državljanu ZK 
oziroma njegovemu družinskemu članu pred izstopom, velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, do 
pravnomočne odločitve o prošnji. Na ta način se zagotovi njihovo zakonito prebivanje v Republiki 
Sloveniji do  odločitve o prošnji.

V  devetem odstavku se določa, da mora državljan ZK, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati tudi po 
poteku veljavnosti  dovoljenja, izdanega na podlagi tega člena, pri pristojni upravni enoti pred potekom 
veljavnosti dovoljenja vložiti prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. Dovoljenj 
za prebivanje, izdanih na podlagi tega člena torej ni mogoče podaljšati pod enakimi pogoji, kot se 
izdajo. S tem se zasleduje cilj, da se državljane ZK in njihove družinske člane po poteku veljavnosti 
dovoljenj za prebivanje izdanih na podlagi tega člena, obravnava enako kot vse ostale državljane 
tretjih držav.

K 4. členu

S predlogom člena se določa možnost, da državljan ZK in njegov družinski član, ki na dan izstopa ZK 
iz EU prebiva na območju Republike Slovenije brez prijave prebivanja oziroma dovoljenja za 
prebivanje, znotraj časovnega obdobja 90 dni od dneva vstopa v državo in želi na območju Republike 
Slovenije prebivati dlje kot 90 dni, pred pretekom 90 dnevnega dovoljenja prebivanja pri upravni enoti, 



na območju katere prebiva, vloži prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje iz četrtega 
poglavja ZTuj-2.
Z drugim odstavkom se določa izdaja podzakonskega predpisa, ki bo določila obrazec potrdila o 
vloženi prošnji iz prvega odstavka tega člena.

K 5. členu

S predlagano določbo se določa pogoje za naknadno pridobitev statusa rezidenta za daljši čas za 
državljana ZK in njegovega družinskega člana, ki so enaki pogojem, ki jih za naknadno pridobitev 
statusa rezidenta za daljši čas že določa 53. člen ZTuj-2. Državljan ZK namreč po izstopu postane 
državljan tretje države, zato mu je potrebno zagotoviti možnost pridobitve statusa rezidenta za daljši 
čas, skladno z pogoji iz Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov 
tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL L 016, 23.01.2004, str. 44). Enako možnost se določa tudi 
za njegovega družinskega člana.

K 6. členu

Predlagani člen določa, da se za vsa druga vprašanja, ki jih predlagani zakon ne ureja, uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, to je, določbe Zakona o tujcih.

K 7. členu

S predlogom člena se določa, da za državljana ZK in njegovega družinskega člana, za katerega ne 
veljajo določbe 2. in 3. člena tega predloga zakona in ki vstopi v Republiko Slovenijo po izstopu ZK iz 
EU, glede vstopa, bivanja in zapustitve Republike Slovenije veljajo določbe ZTuj-2, ki veljajo za 
državljane tretjih držav. To pomeni, da se jih obravnava povsem enako kot ostale državljane tretjih 
držav.

K 8. členu

Člen v prvem odstavku opredeljuje obdobje priznavanja pravic, ki jih to poglavje ureja. Pri uveljavljanju 
pravic se upoštevajo dejstva, zavarovalna doba in dogodki v obdobju od izstopa ZK iz EU do 31. 
decembra 2020, uveljavlja pa se jih lahko kadarkoli, tudi po 31. decembru 2020.

V drugem odstavku urejamo za državljane tretjih držav tudi upoštevanje obdobja, dopolnjenega pred 
izstopom ZK iz EU, ker za njih ne velja Uredba o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na 
področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu ZK iz EU (ki je v postopku sprejemanja v 
Evropskem parlamentu).

K 9. členu 

Člen navaja področja socialnega zavarovanja, za katera zakon velja, in sicer obsega pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti in zavarovanja za 
starševsko varstvo.

K 10. členu 

Člen določa osebno veljavnost zakona. Zakon velja za državljane Republike Slovenije, državljane 
držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora, državljane Švicarske konfederacije in 
državljane ZK, za katere so se ali se bi uporabljale določbe uredbe, če ZK ne bi izstopilo iz EU.
Namen zakona je za prehodno obdobje iz 8. člena podaljšati obstoječo ureditev koordinacije sistemov 
socialne varnosti kot bi veljala, če ZK ne bi izstopilo iz EU. Prva alineja prvega odstavka se nanaša na 
osebe, za katere je na dan pred izstopom ZK iz EU veljala uredba in bi tudi po izstopu veljala, če ZK
ne bi izstopilo iz EU. Druga alineja prvega odstavka pa se nanaša na osebe, za katere bo veljala 
zakonodaja ZK šele po izstopu ZK in bi se zanje v odnosu do ZK uporabljale določbe uredbe.  



Drugi odstavek določa, da se določbe tega poglavja uporabljajo tudi za družinske člane in preživele 
osebe, kot jih opredeljuje uredba. 

Tretji odstavek omogoča, da se določbe uredbe in izvedbene uredbe uporabljajo za državljane tretjih 
držav, za katere se nista že uporabljali zgolj na podlagi njihovega državljanstva, pod pogojem, da 
stalno zakonito prebivajo na ozemlju države članice EU in njihove razmere v nobenem pogledu niso 
omejene na eno samo državo članico.

K 11. členu 

Člen določa, da se, če s tem zakonom ni drugače določeno, za namen uveljavljanja pravic iz 9. člena 
tega zakona uporabljajo določbe uredbe in izvedbene uredbe. S to določbo se podaljšuje ureditev, ki 
je v veljavi na ravni EU. Namen zakona je v prehodnem obdobju zagotoviti pravice v enakem obsegu, 
kot so zagotovljene v okviru uredbe in izvedbene uredbe, vključno z enako obravnavo, enakim
obravnavanjem dajatev, dohodka, dejstev ali dogodkov in seštevanjem in upoštevanjem zavarovalnih
dob, izračuna pravic ter izplačila pravic, ki so temeljna načela uredbe o koordinaciji sistemov socialne 
varnosti. 

Če se postopki v skladu z določbami izvedbene uredbe zaradi nesodelovanja pristojnih organov ZK ne 
bodo uporabljali, lahko upravičenec sam priskrbi potrebna dokazila za namen uveljavljanja pravic, 
izdanih s strani pristojnih nosilcev ZK. Pristojni nosilci Republike Slovenije bodo dokazila pristojnih 
nosilcev ZK upoštevali, kot bi bila prejeta v okviru postopkov iz prejšnjega odstavka.

K 12. členu

Člen določa, da se določbe tega poglavja uporabljajo za državljane ZK le pod pogojem, da ZK
državljanom Republike Slovenije, njihovim družinskim članom in preživelim osebam zagotovi enako 
obravnavo v zvezi s posameznimi pravicami, ki so predmet III. poglavja. Pogoj vzajemnosti je 
selektiven in se presoja glede na posamezne pravice.  

K 13. členu

Člen ureja obdobje priznavanja pravic, ki jih zakon ureja v tem poglavju.

K 14. členu

Predlagatelj na podlagi števila (okoli 100) in strukture delavcev (visoko in srednje kvalificiran kader), 
prisotnih na trgu dela, ter resnega pomanjkanja ustrezno usposobljenega kadra, ocenjuje, da v 
obdobju do zaključka prehodnega obdobja, določenega s tem zakonom, morebitno novo zaposlovanje 
državljanov ZK in njihovih družinskih članov ne bo resneje ogrozilo stanja na trgu dela. V skladu z 
navedenim člen pravico do prostega dostopa do trga dela opredeljuje kot pravico državljanov ZK in 
njihovih družinskih članov, da se v Republiki Sloveniji zaposlijo, samozaposlijo ali opravljajo delo na 
podlagi civilno pravnih pogodb brez soglasja zavoda k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali 
dovoljenja za sezonsko delo. Pravica do prostega dostopa na slovenski trg dela pa ne pripada 
državljanom Združenega kraljestva in njihovim družinskim članom, ki so napoteni s strani svojega 
delodajalca na čezmejno izvajanje storitev. Državljani Združenega kraljestva in njihovi družinski člani, 
ki bodo na dan izstopa že prebivali v Republiki Sloveniji, bodo imeli pravico do prostega dostopa na 
trg dela do izteka veljavnosti dovoljenj in potrdil, ki jih je treba po izstopu ZK ustrezno urediti v skladu z 
2. ali 3. členom tega zakona, vendar ne manj kot do 31. decembra 2020. 

K 15. členu

Za pridobitev nekaterih družinskih prejemkov in štipendije je po nacionalni zakonodaji pogoj za 
pridobitev stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, kar pa ne velja za državljane EU. Zato se za 
državljane ZK in njihove družinske člane, ne glede na njihovo državljanstvo, ki jih spremljajo ali se jim 
pridružijo v Republiki Sloveniji, šteje, kot da bi imeli državljanstvo EU in bodo na tak način upravičeni 
do zgoraj navedenih pravic enako kot drugi državljani EU.



K 16. členu

Člen dostop do izobraževanja opredeljuje kot pravico državljanov ZK in njihovih družinskih članov, ki 
jih spremljajo ali se jim pridružijo v Republiki Sloveniji, da se v Republiki Sloveniji izobražujejo in 
usposabljajo (v okviru formalnega izobraževanja) ter opravljajo raziskovalno in razvojno dejavnost pod 
enakimi pogoji kot državljani EU.

K 17. členu

Člen določa končanje postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica v 
Republiki Sloveniji, za katere so državljani ZK, ki so pridobili poklicne kvalifikacije na ozemlju EU ali v 
ZK, oziroma državljani EU, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v ZK, oddali vlogo pred izstopom. Ti se
končajo v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje 
reguliranih poklicev.

K 18. členu

V členu se zagotavlja ponudnikom storitev, ki so ustanovljeni v ZK, da lahko začasno in občasno 
opravljajo reguliran poklic v Republiki Sloveniji, če so oddali prijavo oziroma jo podaljšali pred 
datumom izstopa ZK iz EU. Prijava v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih 
kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, velja eno leto in je ni mogoče podaljšati.

K 19. členu

S to določbo se določa, da minister, pristojen za notranje zadeve, v osmih dneh od uveljavitve tega 
zakona izda predpis, s katerim določi potrdilo o vloženi prošnji iz drugega odstavka 4. člena tega 
zakona. 

K 20. členu

Predlog končne določbe določa začetek uveljavitve in uporabe zakona.

V. PRILOGE
/

VI. PREDLOG ZA OBRAVNAVO ZAKONA PO NUJNEM POSTOPKU:

Skladno s trenutno zapleteno politično situacijo v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne 
Irske (v nadaljnjem besedilu: ZK) v okviru katere Parlament ZK sporazuma o izstopu z Evropsko 
unijo (v nadaljnjem besedilu: EU) (še) ni sprejel in čedalje bolj verjetnemu scenariju izstopa ZK iz EU 
brez sporazuma o izstopu, ZK od 30. marca 2019 dalje, torej dve leti po uradnem obvestilu o izstopu, 
ne bo več država članica EU. Ko bo ZK izstopilo iz EU, bo postalo tretja država, državljani ZK bodo 
izgubili državljanstvo Unije in postali državljani tretje države, družinski člani državljanov ZK pa bodo 
postali družinski člani državljanov tretje države.

Izstop ZK iz EU brez sporazuma o izstopu z EU predstavlja v tem trenutku bodoče negotovo dejstvo, 
na katerega pa se je zakonodajno kljub temu potrebno pripraviti. Prav iz razloga pripravljenosti na ta 
scenarij je pripravljen predmetni predlog  zakona. Izstop ZK iz EU je predviden 29. 3. 2019 ob polnoči 
po srednjeevropskem času, zato predlagatelj zaradi zelo kratke časovne oddaljenosti tega datuma ter 
glede na roke, ki jih določata Poslovnik Vlade Republike Slovenije in Poslovnik državnega zbora,
predlaga sprejem zakona po nujnem zakonodajnem postopku.



Navodila Evropske komisije državam članicam Evropske unije so jasna, državljani naj ne bi čutili 
posledic izstopa. 

Gre za negotovo dejstvo, ki ga je tudi zakonodajno sicer težko urediti, se je pa kljub temu potrebno 
nanj pripraviti. Prav iz razloga pripravljenosti na odločitev izstopa brez sporazuma je Vlada Republike 
Slovenije pripravila predlog Zakona o ureditvi področij socialne varnosti in trga dela zaradi izstopa 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije, s področja socialne varnosti 
in socialne zaščite slovenskih državljanov, kot državljanov, Združenega kraljestva ter njihovih 
družinskih članov in preživelih oseb.

Predlaga se sprejem zakona po nujnem postopku, da se preprečijo težko popravljive posledice 
za delovanje države, saj država ne sme dovoliti, da se državljani Republike Slovenije in 
državljani ZK zaradi izstopa ZK iz EU nenadoma znajdejo v pravni negotovosti.
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