
 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 430-1/2011-9900 

Datum: 30.12.2011 

Zveza: Tarifa C 

 

 

INFORMACIJA  VLAGATELJEM - Upravne takse v postopku izdaje delovnih dovoljenj 

 

Zakon o upravnih taksah (Ur.l.RS, št, 42/2007-UPB3) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih 

taksah (ZUT-G, Uradni list RS 126/2007) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-

H, Uradni list RS 88/2010) predvideva posebno upravno takso za postopek izdaje delovnih dovoljenj, ki jih Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje izdaja na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur.l.RS, št. 26/2011 

ZZDT-1). 

 

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 upravnih taks v postopku izdaje delovnih dovoljenj po taksni tarifi C: 

 

                                Taksna obveza Tarif. št. Znesek 

   

Vloga za delovno dovoljenje 1 4,54 EUR 

Osebno delovno dovoljenje za določen čas 24 90,61  EUR 

Dovoljenje za zaposlitev 24 90,61  EUR 

Dovoljenje za delo 24 90,61  EUR 

Pritožba oz. ugovor zoper odločbo ali sklep 2 18,12  EUR 

Odločba, za katero ni predpisana posebna taksa 3 18,12  EUR 

Sklepi, s katerimi se konča postopek, oziroma sklepe, ki so izdani na 

zahtevo stranke in za katere ni predpisana posebna taksa 

3 18,12  EUR 

Overitev prepisa ali kopije 10 1,35 EUR 

 

Opomba: Za delovno dovoljenje, ki se tujcu izda za sezonsko delo v kmetijstvu, se takse ne plača. 

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

 

  

Upravne takse v postopkih izdaje delovnih dovoljenj je potrebno vplačati na  
 
Transakcijski račun št.: 01100-1000343476    

Sklicna številka: 11 26425-7111010-2012 

Prejemnik: Državne upravne takse 
Koda namena: GOVT   (plačilo – državni organi) 
Namen: plačilo UT za »ime in priimek tujca« 

 

 

 

 



 

 
V primeru nakazila upravne takse iz tujine: 
 
SWIFT or BIC code: BSLJSI2X 
IBAN: SI56011001000343476 

Sklicna številka: 11 26425-7111010-2012 

 

Stroške provizije v zvezi z nakazilom nosi plačnik 
 

 

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

     Služba za zaposlovanje tujcev 

 

 


