1. Prijava prebivališča

Ob prihodu v Republiko Slovenijo in v primeru vsake selitve morate prijaviti
naslov prebivališča v Sloveniji na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji.
Za to je potrebna najemna oziroma kupoprodajna pogodba, prijavite pa lahko
začasno ali stalno prebivališče, odvisno od trajanja prebivanja.
Začasno prebivališče, ki velja največ dve leti oziroma za čas dovoljenega
prebivanja, če je ta krajši od dveh let, morate prijaviti upravni enoti:
-

-

-

če imate veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, potrdilo o prijavi
prebivanja ali vizum za dolgoročno bivanje prebivališče prijavite na
naslovu, kjer začasno prebivate, v osmih dneh od dneva začasne naselitve,
če na naslovu že prebivate in pridobite dovoljenje za začasno prebivanje,
potrdilo o prijavi prebivanja ali vizum za dolgoročno bivanje šele po
naselitvi na tem naslovu, prijavite prebivališče v osmih dneh od dneva
njegove vročitve,
če začasno prebivate zunaj že prijavljenega naslova začasnega
prebivališča, a ne pri stanodajalcu (npr. študentski ali samski dom) ali
gostitelju (npr. hotel), in boste tu prebivali več kot 90 dni, morate upravni
enoti prijaviti novo začasno prebivališče v osmih dneh od dneva začasne
naselitve na novem naslovu.

Potrebni dokumenti so veljavna osebna izkaznica ali potni list, dokazilo o
zakonitosti vašega začasnega prebivanja v Sloveniji in dokazilo, da imate pravico
do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate (najemna ali podnajemna pogodba,
soglasje lastnika in podobno)
Dovoljenje za stalno bivanje lahko pridobite po določenem času zakonitega
prebivanja in to brez omejitve trajanja in namena prebivanja. Ko si pridobite
dovoljenje za stalno prebivanje, morate pri upravni enoti, kjer prebivate, prijaviti
stalno prebivališče (Ministrstvo za notranje zadeve, b. d.).
Več informacij o prijavi prebivališča in možnosti elektronske prijave dobite na
upravnih enotah ali na spletnem portalu eUprava (https://e-uprava.gov.si/)

Najbližja upravna enota:
Upravna enota Šmarje pri Jelšah, Krajevni urad Rogaška Slatina; Izletniška ulica
2, Rogaška Slatina ☏ 03 817 17 54.

2. Zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje
V primeru bolezni ali poškodbe se lahko obrnete na najbližji zdravstveni dom. Če
v Republiki Sloveniji zbolite ali se poškodujete, se lahko obrnete na razvejano
mrežo lokalnih zdravstvenih domov. Vaši stroški zdravljenja bodo praviloma kriti
iz zdravstvenega zavarovanja. Z zdravstvenim zavarovanjem si boste zagotovili
ustrezno zdravstveno in socialno varnost v primeru bolezni ali poškodbo, saj
pokriva stroške, ki so v tem primeru nastali. V Republiki Sloveniji obstajata
obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
Tujci, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji, imajo
pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, njihovo plačilo pa se
zagotovi v skladu z evropskim pravnim redom, mednarodnimi sporazumi ali iz
državnega proračuna (Ministrstvo za notranje zadeve, b. d.).

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Zdravstvena postaja Rogaška Slatina;
Celjska cesta 10, 3250 Rogaška Slatina; ☏ 00386 (03) 818 37 84.
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Zdravstvena postaja Šmarje pri Jelšah
(dežurstvo ob sobotah in nedeljah): Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah; ☏
00386 (03) 818 37 00

V primeru, da nimate urejenega zdravstvenega zavarovanja, imate na voljo
ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki potrebujejo osnovno
zdravstveno pomoč:
Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, Pro Bono,
Mislejeva 3, 1000 Ljubljana; ☏: 00386 (0)1 437 20 10; spletna stran:
https://www.ordinacija.net/members/www-pzs.php?mg_pzs_id=74&lang=slo .
KARITAS, Nadškofijska karitas Maribor, Ambulanta za osebe brez osnovnega
zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor,
☏ 00386 (0)590 80 359; ✉ ambulanta@karitasmb.si.

3. Socialno varstvo in pravice iz javnih
sredstev
V primeru socialne stiske in težav se lahko obrnete na pristojni center za socialno
delo, kjer vam bodo nudili ustrezno strokovno pomoč in vas seznanili s
pravicami, ki vam pripadajo v okviru socialnega varstva. Če izpolnjujete
zakonsko predpisane pogoje, imate pravico do prejemanja določenih oblik
finančne pomoči (infotujci, b. d.).
Do javnih sredstev imate pravico, če vaš dohodek ni višji od meje dohodkov, ki
jo za posamično pravico iz javnih sredstev določa zakon, obenem pa izpolnjujete
še druge pogoje, ki jih določajo predpisi pri posameznih pravicah. Pravice iz
javnih sredstev so denarni prejemki ter subvencije, kot so subvencija šolske
prehrane, ter znižana plačila, kot na primer znižano plačilo vrtca.
Vse zadeve povezanem s pravicami iz javnih sredstev lahko uveljavljajte pri
centru za socialno delo na predpisani enotni vlogi za pridobitev pravic do
denarnih prejemkov, subvencij oziroma znižanih plačil.
Vlogo vložite pri centru za socialno delo najbližjemu vašemu stalnemu
prebivališču osebno, po pošti ali elektronsko prek portala e-uprava.
Najbližji center za socialno delo za Rogaško Slatino:
Center za socialno delo Celje - Enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 14, Šmarje
pri Jelšah; ☏ 03 818 16 50; ✉ gpcsd.smarj@gov.si
Občina Rogaška Slatina (Pisarna centra za socialno delo), Izletniška ulica 2,
Rogaška Slatina (vsako sredo od 8.30 do 12.00 in od 13.00 do 16.30) (Občina
Rogaška Slatina, b. d).

Pravice iz javnih sredstev so naslednje:
-

denarna socialna pomoč,
otroški dodatek,
varstveni dodatek,
subvencija šolske prehrane,
znižano plačilo vrtca,
pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev (infotujci,
b. d.).

4. Združitev družine
Za svoje družinske člane lahko pridobite Dovoljenje za začasno prebivanje, če
imate v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje, to ne velja
le v primeru dovoljenja za opravljanja sezonskega dela.
Prošnjo lahko vložite na upravni enoti, ki je pristojna za kraj, kjer prebivate, pri
diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, pri tem
pa morate sorodstveno razmerje dokazati. Za dokazila in pogoje, ki jih
potrebujete, se obrnite na najbližjo upravno enoto (infotujci, b. d.).

5. Rojstvo otroka
Rojstvo otroka se zabeleži v matični register, ko zdravstvena organizacija
(bolnišnica, porodnišnica), kjer se je otrok rodil, rojstvo prijavi.
Če se otrok rodi na ozemlju Republike Slovenije in njegovi starši niso državljani
republike Slovenije, otrok ob rojstvu ne postane državljan Slovenije, ampak
morajo starši v roku treh mesecev prijaviti otroka v matični državi in urediti
njegovo državljanstvo.
Upravna enota na območju rojstva otroka izda rojstni list in ga pošlje na vaš
naslov.
Če imajo starši dovoljenje za stalno prebivanje, bo tudi otrok dobil dovoljenje za
stalno prebivanje, če pa imajo straši dovoljenje za začasno prebivanje, bo tudi
otroku izdano dovoljenje za enako obdobje. Če imata starša različna dovoljenja,
otroku dobi potrdilo, ki mu omogoča večje pravice.
Če otrok nima dovoljenja za prebivanje, ga ni mogoče zdravstveno zavarovati,
zato je bolje, da se za novorojenca čim prej uredi priglasitev v matični državi.
Če ima eden od staršev urejeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ima
pravico do enkratnega denarnega prejemka za nakup opreme za novorojenca, ki
jo lahko uveljavite 60 dni pred datumom poroda oziroma najpozneje 60 dni po
rojstvu otroka na pristojnem centru za socialno delo.
Nekatera cepljenja otrok proti nalezljivim boleznim so obvezna, o čemer izveste
več pri svojem zdravniku (infotujci, b. d.).
Očetovski dopust
Očetovski dopust, ki je neprenosljiv, traja 30 koledarskih dni, prvih 15 dni
dopusta pa je treba izkoristiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti.
Preostalih 15 dni pa lahko izkoristite po koncu starševskega dopusta matere,
ampak najkasneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka
To pravico oče lahko uveljavlja na centru za socialno delo, kjer je mati uveljavljala
pravico do materinskega dopusta, 30 dni pred predvidenim datumom nastopa
očetovskega dopusta ali 60 dni pred predvidenim datumom poroda, za kar
predložite potrdilo ginekologa. Najpozneje 30 dni preden boste pričeli koristili
očetovski dopusta, morate o tem obvestiti tudi svojega delodajalca (infotujci, b.
d.).

Bolnišnica/porodnišnica, ki je najbližje Rogaški Slatini:
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje; ☏ 03 423 30 00; ✉
enarocanje@sb-celje.si; spletna stran: https://www.sb-celje.si/oddelki-inambulante/ginekolo%C5%A1ko-porodni%C5%A1ki-oddelek/

6. Izobraževanje
Šolski sistem v Republiki Sloveniji zajema predšolsko vzgojo, osnovnošolsko,
srednješolsko in terciarno izobraževanje.
Predšolska vzgoja
Otrok lahko obiskuje vrtec od starosti 11 mesecev pa vse do vstopa v osnovno
šolo. Vrtce ustanavljajo občine, vendar lahko starši izbirajo tudi med vrtci, ki
niso v občini njihovega stalnega ali začasnega prebivališča.
Vpis v vrtec je marca, ponekod pa se začne že februarja, zato se je o vpisnih rokih
najbolje pozanimati v vrtcu, kamor želite vključiti svojega otroka. Vlogo za vpis
otroka v vrtec najdete na spletni strani izbranega vrtca ali pa se zglasite osebno
v sprejemni pisarni, kjer vam bodo razložili celoten postopek in seznanili s
seznamom potrdil, ki jih morate priložiti.
Običajno morajo starši mesečno poravnati vsaj del stroška vrtca, cena vrtca pa
je odvisna od starosti otroka, vrsta programa (poldnevni, dnevni ali skrajšani
program), vrste vrtca (zasebni ali javni) ter od občine, kjer se vrtec nahaja
(infotujci, b. d.).

Vrtec v Rogaški Slatini:
Vrtec Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 2, Rogaška Slatina; ☏ 03 818
57 52; ✉ vrtec.rogaska-slatina@guest.arnes.si; spletna stran: http://www.vrogaska.ce.edus.si/
Na naslednji povezavi lahko najdete tudi cenik storitev vrtca v Rogaški Slatini:
http://www.v-rogaska.ce.edus.si/

Osnovnošolsko izobraževanje je brezplačno, traja 9 let in je obvezno za učence
od šestega do 15. leta starosti (infotujci, b. d.).
Osnovne šole v Rogaški Slatini:
-

I. osnovna šola Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 24, Rogaška Slatina; ☏
03 818 36 00; ✉ OS1-Rog.Slatina@guest.arnes.si; spletna stran:
http://www.1osrogaska.si/

-

-

-

II. Osnovna šola Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250
Rogaška Slatina; ☏ 03 581 49 06; ✉ info@iios-rogaska.com; spletna
stran: https://www.iios-rogaska.com/
III. Osnovna šola Rogaška Slatina (šola s prilagojenim programom),
Izletniška ulica 15, Rogaška Slatina; ☏ 03 818-5400; ✉ osiiirog.slatina@guest.arnes.si, spletna stran: http://www.3osrs.si

Srednješolsko izobraževanje

Srednješolsko izobraževanje se deli na splošno (gimnazije) ter poklicno in
strokovno izobraževanje.
Splošno izobraževanje traja 4 leta in se konča z maturo, omogoča pa vpis na
univerzo ter vključitev v programe višjega in visokošolskega strokovnega
izobraževanja.
Poklicno in strokovno izobraževanje pripravlja dijake na opravljanje poklica, traja
pa od dveh do pet let, odvisno od programa. Konča se z zaključnim izpitom,
programi srednjega strokovnega izobraževanja pa s poklicno maturo in
omogočajo tudi vključitev v programe višjega in visokošolskega strokovnega
izobraževanja.
Razpis za srednje šole izide vsako leto v januarju, učenci pa se lahko udeležijo
tudi informativnih dni, kjer lahko podrobneje spoznajo posamezne šole. Običajno
je treba prijavo na želeno šolo oddati v mesecu marcu.
Če imajo dijaki težave z razumevanjem in uporabo slovenskega jezika, se v
sklopu šole za dijaka prve dve leti njegovega/njenega šolanja organizirajo tečaji
slovenščine (infotujci, b. d.).

Srednja šola v Rogaški Slatini:
Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina; ☏ 03
818 20 79; ✉ tajnistvo@scrs.si, spletna stran: https://scrs.si/

-

Terciarno izobraževanje

V sklopu terciarnega izobraževanja se v Republiki Sloveniji izvaja višješolski,
visokošolski strokovni študij ter univerzitetni študij, ki se izvaja na višjih
strokovnih šolah, univerzah, fakultetah, umetniških akademijah, visokih

strokovnih šolah ter na samostojnih visokošolskih zavodih. Univerze se nahajajo
v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici. Razpis za vpis v višješolski študij je
običajno vsako leto objavljen januarja (infotujci, b. d.).

Arema, visoka šola za regionalni management, Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška
Slatina; ☏ 41 34 97 97, 030 315 314; ✉ info@arema.si; spletna stran:
https://www.arema.si/default.aspx

-

Izobraževanje odraslih

Tuji državljani, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, imajo možnost
vključevanja v formalno izobraževanje za pridobitev izobrazbe in posebne
programe za izobraževanje odraslih pod enakimi pogoji kot slovenski državljani
v izobraževanju odraslih, kjer je učni jezik slovenski (infotujci, b. d.).
Organizaciji za izobraževanje odraslih v Rogaški Slatini:
-

Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina; ☏
03 81 82 440; ✉ info@lu-rogaska.si; spletna stran: http://www.lurogaska.si/

-

IC Prah, Kidričeva ulica 28, Rogaška Slatina; ☏ 051 339 988; ✉
referat@prah.si; spletna stran: https://www.prah.si/

-

Priznavanje izobrazbe

Gre za postopek, s katerim si imetnik tuje listine pridobi pravico do nadaljnjega
izobraževanja na šoli, drugi vzgojno-izobraževalni organizaciji ali visokošolskem
zavodu v Sloveniji. Imetnik tuje listine vloži zahtevo pri izbrani izobraževalni
ustanovi na predpisanem obrazcu, h kateremu priloži tudi ustrezno
dokumentacijo (infotujci, b. d.).

7.

Brezplačni tečaji slovenskega jezika

Brezplačni tečaji slovenskega jezika
Začetna integracija priseljencev (ZIP) je brezplačni program za učenje
slovenskega jezika, ki vključuje tudi poznavanja slovenske družbe in do katerega
so upravičeni državljani tretjih držav. Tečaji obsegajo 180 ali 60 + 120 ur,
odvisno od dovoljenja za prebivanje.
Za obiskovanje tečaja si morate urediti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za
udeležbo v enotnem programu, ki ga pridobite na upravni enoti in ki stane 22,60
EUR (aktualna cena v letu 2021).
-

Preverjanje znanja slovenskega jezika na osnovnem nivoju

Najmanj 80% prisotnost vam po zaključenem programu daje pravico do
brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, ki je
namenjen odraslim, katerih prvi jezik ni slovenščina, želijo pa pridobiti
javnoveljavno listino o znanju slovenščine kot drugega jezika za zasebne ali
uradne namene, kot na primer pridobitev slovenskega državljanstva. Izpit je
sestavljen iz pisnega in ustnega dela, za pristop k izpitu pa potrebujete Potrdilo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje brezplačnega prvega preizkusa znanja iz
slovenskega jezika na osnovni ravni, ki ga pridobite na upravni enoti (infotujci,
b. d.).
Več podatkov o programu lahko dobite pri najbližjem izvajalcu programov za
tujce:
Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina; ☏ 03 81
82
440;
✉
info@lu-rogaska.si;
rogaska.si/default.aspx

spletna

stran:

http://www.lu-

Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje; ☏ 03 428 67 50, ✉
info@lu-celje.si; spletna stran: https://www.lu-celje.si/
UPI Ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec; ☏ 03 713 35
50; ✉ lu-zalec@upi.si; spletna stran: https://www.upi.si/

4. Delovna
Bashkimidovoljenja
familjar
8.

Za delovno dovoljenje vlogo običajno odda delodajalec, za odobritev vloge pa je
običajno temeljni pogoj trenutno stanje na trgu dela oziroma pomanjkanje
ustreznih domačih kandidatov, v posebnih primerih pa lahko za dovoljenje
zaprosite sami, izdaja dovoljenja pa je v skladu z vašim statusom tujca oziroma
naravo dela in se izdaja ne glede na stanje na trgu dela.

Vsi obrazci in druge informacije so dostopni tudi na spletni strani Zavoda RS za
zaposlovanje (http://www.ess.gov.si/tujci/delo_v_sloveniji) in na spletnih
straneh e-uprave (http://e-uprava.gov.si/e-uprava) (Ministrstvo za notranje
zadeve, 2014).

9. Vozniško dovoljenje

Če imate običajno prebivališče v Republiki Sloveniji in prijavljeno prebivališče v
Republiki Sloveniji, lahko eno leto od datuma prijave prebivališča z veljavnim
vozniškim dovoljenjem, izdanim s strani pristojnega organa vaše države, in ob
vzajemnosti v Sloveniji vozite vozila, za katera vam je bilo izdano vozniško
dovoljenje.
Če imate v Republiki Sloveniji običajno prebivališče, lahko ob izpolnjevanju
pogojev zahtevate zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja za slovensko
dovoljenje, ob tem pa morate opraviti praktični del izpita, če imate vozniško
dovoljenje države članice EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške ali Švice za vse
kategorije ter Japonske za kategorije AM, A1, A2, A, B1 in B, Južne Koreje ali
Avstralije za kategoriji B1 in B.
Ko se vozniško dovoljenje zamenja, se dovoljenje, izdano v tujini, vrne organu
izdaje v vaši državi. Zahtevo za zamenjavo dovoljenja oddate na kateri koli

4. Bashkimi familjar
upravni enoti, pri tem pa potrebujete dosedanje vozniško dovoljenje, veljavno
zdravniško spričevalo, neretuširano fotografijo velikosti 35 x 45 mm, dokazilo o
plačilu upravne takse in obrazca vozniškega dovoljenja, dokazilo o izpolnjevanju
pogoja običajnega prebivališča v državi, ki je izdala veljavno vozniško dovoljenje
oziroma ste v tej državi študirali vsaj šest mesecev (infotujci, b. d.)

9. Pridobitev državljanstva Republike Slovenije

Z naturalizacijo lahko pridobite državljanstvo Republike Slovenije, če ste
dopolnili 18 let, ste pridobili odpust iz dosedanjega državljanstva ali dokazilo, da
ga boste pridobili, če boste prejeli slovensko državljanstvo, če več kot 10 let živite
v Republiki Sloveniji, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let preden ste vložili prošnjo,
in imate urejen status tujca, če imate dovolj sredstev, ki vam in osebam, ki jih
preživljate, omogočajo materialno in socialno varnost, posedujete znanje
slovenskega jezika za vsakdanje sporazumevanje, za kar predložite spričevalo o
opravljenem izpitu slovenščine na osnovni ravni, niste bili pravnomočno obsojeni
na nepogojno zaporno kazen, ki bi trajala dlje od treh mesecev oziroma vam ni
bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, ki bi trajala
več kot eno leto, če vam ni bila izrečena odpoved prebivanja v Sloveniji, vaša
odobritev državljanstva Republike Slovenije ni nevarnost za javni red, varnost ali
obrambo države, če imate poravnane davčne obveznosti in ste izrekli prisego o
spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda po Ustavi Republike
Slovenije.
Prošnjo za pridobitev državljanstva Republike Slovenije s prilogami vložite pri
kateri koli upravni enoti, ob tem pa plačate upravno takso (infotujci, b. d.).
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9. Viri

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve. (b. d.). Vključevanje v
slovensko
družbo.
Dostopno
15.
maja
2021
prek:
https://infotujci.si/vkljucevanje-v-slovensko-druzbo/socialno-varstvo/
Ministrtvo za notranje zadeve (b. d.). Vstop in prebivanje. Dostopno 13. maja 2021
prek: https://www.gov.si/teme/vstop-in-prebivanje/
Občina Rogaška Slatina. (b. d.).
https://www.rogaska-slatina.si/si/

Dostopno

14.

maja

2021

prek:

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. (2014). Vključevanje v
slovensko družbo. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.
http://www.medkulturnost.si/wpcontent/uploads/2013/11/Informacije_za_tujce_-_SLOVENSKA.pdf
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1. Regjistrimi
i vendqëndrimit
4. Bashkimi
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Pas arritjes në Republikën e Sllovenisë dhe në rast të çdo zhvendosjeje, duhet të
regjistroni adresën tuaj të qëndrimit në Slloveni në cilëndo nga njësitë
administrative në Republikën e Sllovenisë. Që të bëni këtë, duhet të keni një
marrëveshje qiraje ose blerjeje. Vendqëndrimin mund ta regjistroni si të
përkohshëm apo të përhershëm, në varësi pre kohëzgjatjes së qëndrimit.
Vendqëndrimi i përkohshëm, regjistrohet në njësinë administrative në një
kohëzgjatje deri dy vite ose për një periudhë të qëndrimit më të shkurtër se dy
vite të lejuar, nëse:
- nëse keni një leje të vlefshme qëndrimi të përkohshëm, një vërtetim të
regjistrimit të qëndrimit ose një vizë qëndrimi të gjatë, regjistroni
vendbanimin tuaj në adresën ku jeni duke qëndruar përkohësisht.
Regjistrimin i vendqëndrimit të përkohshëm duhet ta bëni brenda tetë ditëve
nga data e vendosjes së përkohshme,
- nëse tashmë banoni në një adresë dhe fitoni një leje qëndrimi të përkohshme,
vërtetim të regjistrimit të qëndrimit ose një vizë qëndrimi të gjatë vetëm pas
vendosjes në këtë adresë, regjistroni vendbanimin tuaj brenda tetë ditëve nga
vendosja në atë adresë,
- Nëse nuk jeni duke jetuar në adresën tashmë të regjistruar të qëndrimit të
përkohshëm, pra tek pronari (p.sh. konvikt) ose tek nikoqiri (p.sh. hotel) dhe
do të qëndroni këtu për më shumë se 90 ditë, duhet të regjistroni një
vendqëndrimi të ri të përkohshëm në njësinë administrative brenda tetë
ditëve nga data e vendosjes së përkohshme në adresën e re.
Dokumentet e kërkuara janë një letërnjoftim apo pasaportë e vlefshme, dëshmi
të ligjshmërisë së qëndrimit tuaj të përkohshëm në Slloveni dhe dëshmi se keni
të drejtë të banoni në adresën për të cilën po aplikoni (marrëveshja e qirasë ose
nënqira, pëlqimi i pronarit, etj.).
Lejen e qëndrimit të përhershëm mund ta merrni pas një periudhe të caktuar të
qëndrimit të ligjshëm pa kufizuar kohëzgjatjen dhe qëllimin e qëndrimit. Pasi të
keni marrë një leje qëndrimi të përhershme, atë duhet të regjistroni në njësinë
administrative ku banoni (Ministria e Punëve të Brendshme).
Për më shumë informata mbi regjistrimin e vendqëndrimit dhe mundësitë e
regjistrimit eletronik mund të drejtoheni në njësitë administrative (Upravna
enota) apo në portalin elektronik eUprava (http://e-uprava.gov.si/)

Njësia administrative më e afërt:
Njësia administratibe Šmarje pri Jelšah, zyra locale Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 2, Rogaška Slatina ☏ 03 817 17 54
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2. Përkujdesja
dhe sigurimi
shëndetësor

Në rast sëmundjeje ose lëndimi, mund të drejtoheni në shtëpinë e shëndetit më
të afërt. Në Republikën e Sllovenisë, nëse sëmureni ose lëndoheni, mund të
drejtoheni tek rrjeti i gjerë i qendrave shëndetësore vendore. Shpenzimet e
trajtimit tuaj do të mbulohen nga sigurimi shëndetësor. Në rast sëmundjeje ose
lëndimi, me sigurimin shëndetësor do të siguroni përkujdesin dhe shëndetin e
duhur si dhe sigurinë shoqërore, pasi mbulon shpenzimet e shkaktuara të rastit.
Në Republikën e Sllovenisë ekziston sigurimi shëndetësor i detyrueshëm dhe ai
vullnetar.
Të huajt që nuk kanë sigurim shëndetësor në Republikën e Sllovenisë gëzojnë të
drejtën e shërbimeve emergjente ose të nevojshme shëndetësore. Shpenzimet e
shpenzimeve dhe pagesa e tyre mbulohen në përputhje me ligjin evropian,
marrëveshjet ndërkombëtare ose nga buxheti i shtetit (Republika e Sllovenisë,
Ministria e Punëve të Brendshme).
Shtëpia e shëndetit Šmarje pri Jelšah, Qendra shëndetësore Rogaška Slatina;
Celjska cesta 10, 3250 Rogaška Slatina; ☏ 00386 (03) 818 37 84.
Shtëpia e shëndetit Šmarje pri Jelšah, Qendra shëndetësore Šmarje pri Jelšah
(kujdestaria qdo të shtunë dhe të dielë): Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah;
☏ 00386 (03) 818 37 00

Nëse nuk keni të rregulluar sigurimin shëndetësor, në dispozicion keni klinikën
ambulatore për personat pa sigurim shëndetësor, të cilët kanë nevojë për kujdes
themelor mjekësor.
Ambulanta me këshillimore për personat pa sigurim shëndetësor, Pro Bono,
Mislejeva 3, 1000 Ljubljana; nr. i telefonit: 00386 (0)1 437 20 10; faqja
elektronike:
https://www.ordinacija.net/members/www-pzs.php?mg_pzs_id=74&lang=slo
KARITAS, Nadškofijska karitas Maribor, Ambulanta me këshillimore për
personat pa sigurim shëndetësor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor, ☏ 00386
(0)590 80 359; ✉ ambulanta@karitasmb.si.

3. Sigurimi social
të drejtat
nga mjetet publike
4. dhe
Bashkimi
familjar

Në rast të krizës finaciare dhe problemeve sociale, mund të kontaktoni qendrën
kompetente për punë sociale, të cilët do t'ju ofrojnë ndihmë të përshtatshme
profesionale dhe t'ju informojnë për të drejtat që ju përkasin në aspektin e
mbrojtjes sociale. Nëse i plotësoni kushtet ligjore, keni të drejtë tek format e
caktuara të ndihmës financiare (infotujci).
Ju keni të drejtë për mbështetje nga fondet publike nëse të ardhurat tuaja nuk
janë më të larta se kufiri i të ardhurave të përcaktuara me ligj, në të njëjtën kohë
plotësoni kushtet e tjera të përcaktuara nga rregulloret për të drejtat individuale.
Mbështetja financiare nga fondet publike përfshin përfitimet dhe subvencionet
në të holla, të tilla si subvencioni për shujtën shkollore dhe pagesa të reduktuara,
të tilla si pagesat e zvogëluara të kopshtit të fëmijëve.
Të gjitha çështjet që lidhen me të drejtat nga fondet publike mund të kontaktoni
Qendrën për Punë Sociale përmes aplikimit për të drejtat mbi përfitimet
financiare, subvencioneve ose pagesave të reduktuara.
Kërkesën e paraqitni pranë Qendrës për Punë Sociale më të afërt të vendbanimit
tuaj të përhershëm, personalisht, përmes postës apo në mënyrë elektronike
përmes portalit eUprava.
Qendra më e afërt për punë sociale në qytetin Rogaška Slatina:
Qendra për Punë Sociale Celje – Njësia Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 14, Šmarje
pri Jelšah; ☏ 03 818 16 50; ✉ gpcsd.smarj@gov.si
Komuna Rogaška Slatina (Zyra e qendrës për punë sociale), Izletniška ulica 2,
Rogaška Slatina (qdo të mërkurë nga ora 8.30 deri 12.00 dhe nga 13.00 deri
16.30) (Komuna Rogaška Slatina).

Të drejtat nga fondet publike janë si:
-

Ndihmë sociale financiare,
Shtesat e fëmijëve,
Sigurimi shtesë,
Subvencionimi i shujtës shkollore,
Reduktimi i pagesës për kopshin e fëmijëve (qerdhes),
Të drejtat mbi mbulimin e dallimit deri tek shërbimet e plota shëndetësore
(infotujci).
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Anëtarëve tuaj të familjes mund t'ju rregulloni lejen e përkohëshme të qëndrimit,
nëse në Republikën e Sllovenisë keni leje të përhershme apo të përkohëshme të
qëndrimit, por kjo nuk vlen në rast që punoni punë sezonale.
Kërkesën e parashtroni në njësinë administrative përgjegjëse për vendin ku
jetoni, në ambasadë apo në konsulatën e Republikës së Sllovenisë në vendin ku
jetoni, me këtë rast duheni ta dëshmoni lidhjen familjare. Për dëshmitë që ju
duhen dhe kushtet e aplikimit, mund të drejtoheni në njësinë administrative.

4. 5.
Bashkimi
familjar
Lindja e fëmiut

Lindja e fëmiut regjistrohet në regjistër kur institucioni shëndetësor (spital,
maternitet) ku lindi fëmija, regjistron lindjen.
Nëse fëmija ka lindur në territorin e Republikës së Sllovenisë dhe prindërit e tij
nuk janë shtetas të Republikës së Sllovenisë, fëmija nuk përfiton shtetësinë
sllovene që në lindje, por prindërit duhet të regjistrojnë fëmijën në vendin e
lindjes dhe të rregullojnë shtetësinë e tij brenda tre muajve.
Njësia administrative në zonën e lindjes së fëmijës lëshon një certifikatë të lindjes
dhe e dërgon atë në adresën tuaj.
Nëse prindërit kanë leje të përhershme qëndrimi, fëmija gjithashtu do të marrë
një leje qëndrimi të përhershme, por nëse prindërit kanë një leje qëndrimi të
përkohshme, fëmijës gjithashtu do t'i lëshohet një leje për të njëjtën periudhë.
Nëse prindërit kanë leje të ndryshme qëndrimi, fëmija merr vërtetim që i jep të
drejta më të mëdha.
Nëse fëmiu nuk ka leje qëndrimi, ai/ajo nuk ka sigurim shëndetësor, prandaj
është më mirë që të porsalindurin ta regjistroni vendin e lindjes në afatin më të
shkurtër kohor.
Nëse një prej prindërve ka leje qëndrimi të përhershëm në Republikën e
Sllovenisë, ai ka të drejtë në një përfitim të parave të njëhershme për blerjen e
gjërave të nevojshme për të porsalindurin, e cila mund të parashtrohet 60 ditë
para datës së lindjes ose jo më vonë se 60 ditë pas lindjes së fëmijut. Kërkesën e
parashtroni në organin kompetent në Qendër për Punë Sociale.
Disa vaksina të fëmijëve kundër sëmundjeve infektive janë të detyrueshme. Për
këtë, drejtohuni tek mjeku juaj. (infotujci.si).
Pushimi i atësisë
Pushimi i atësisë, që nuk mund të transferohet zgjat 30 ditë kalendarike dhe
shfrytëzohet në atë mënyrë që 15 ditët e para të pushimit duhet të shfrytëzohen
derisa fëmiu të mbushë gjashtë muaj. Ndëkaq, 15 ditët e mbetura mund të
përdoren pas përfundimit të pushimit të lindjes së nënës, por jo më vonë se
përfundim i klasës së parë të shkollës fillore.
Për këtë të drejtë, babai mund ta parashtroj kërkesën në Qendrën për Punë
Sociale, ku nëna ka bërë kërkesën për pushim të lindjes 30 ditë para datës së
caktuar të pushimit të atësisë ose 60 ditë para datës së planifikuar të lindjes, të
cilën e dëshmon me një vërtetim nga specialisti i gjinekologjisë. Poashtu jeni i
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detyruar t'a informoni punëdhënësin tuaj 30 ditë para fillimit të shrytëzimit të
pushimit të atësisë (infotujci.si)
Spitali / Materniteti më i afërt në qytetin Rogashka Slatina:
Spitali i përgjithshëm Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje;
☏ 03 423 30 00 ✉ enarocanje@sb-celje.si; Faqja elektronike:
https://www.sb-celje.si/oddelki-in-ambulante/ginekolo%C5%A1koporodni%C5%A1ki-oddelek/
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6. Shkollimi
Sistemi shkollor në Republikën e Sllovenisë përfshin arsimimin parashkollor,
fillor, të mesëm dhe të lartë.
Edukimi parashkollor
Fëmija mund të vijoj kopshtin e fëmijëve nga mosha 11 muajshe deri në moshën
e duhur për të vijuar shkollën fillore. Kopshtet themelohen nga bashkitë lokale,
por prindërit poashtu mund të zgjedhin edhe kopshtin që nuk është në bashkinë
e vendbanimit të tyre të përhershëm ose të përkohshëm.
Regjistrimi i fëmijës në kopsht fillon në muajin mars, ndonjëherë edhe në muajin
shkurt, kështu që është më mirë që paraprakisht të mësoni për afatet e
regjistrimit në kopshtin ku dëshironi të përfshini fëmijën tuaj. Kërkesën për
regjistrimin e fëmiut në kopsht mund ta gjeni në faqen e internetit të kopshtit të
zgjedhur, ose mund të vini personalisht në zyrën e pranimit, ku ata do të
shpjegojnë të gjithë procedurën dhe do t'ju njohin me listën e dokumenteve që
duhet të i dorëzoni së bashku me kërkesën.
Zakonisht, prindërit duhet të paguajnë të paktën një pjesë të pagesës mujore të
kopshtit. Çmimi i kopshtit varet nga mosha e fëmijës, lloji i programit (programi
gjysmë ditor, ditor ose i shkurtuar), lloji i kopshti (privat ose shtetëror) dhe
komuna ku ndodhet kopshti. (infotujci.si)
Kopshti në Rogaška Slatina:
Kopshti Rogaška Slatina, rr. Kozjanskega odreda 2, Rogaška Slatina;
☏ 03 818 57 52; ✉ vrtec.rogaska-slatina@guest.arnes.si;
faqja elektronike: http://www.v-rogaska.ce.edus.si/
Në linkun mëposhtë, mund të gjeni çmimoren për shërbimet në kopsht në qytetin
Rogaška Slatina: http://www.v-rogaska.ce.edus.si/

Arsimimi fillor është falas, zgjat 9 vite dhe është i detyrueshëm për nxënësit nga
mosha gjashtë deri në 15 vjeqare. (infotujci.si)
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Shkollat fillore në Rogaška Slatina:
-

-

Shkolla fillore I Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 24, Rogaška Slatina;
☏ 03 818 36 00; ✉ OS1-Rog.Slatina@guest.arnes.si faqja elektronike:
http://www.1osrogaska.si/
Shkolla fillore II Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250
Rogaška Slatina; ☏ 03 581 49 06; ✉ info@iios-rogaska.com faqja
elektronike: https://www.iios-rogaska.com/
Shkolla fillore III Rogaška Slatina (shkollë me program të përshtatur),
Izletniška ulica 15, Rogaška Slatina; ☏ 03 818-5400;
✉ osiii-rog.slatina@guest.arnes.si faqja elektronike: http://www.3osrs.si

- Arsimimi i mesëm
Arsimi i mesëm ndahet në arsim të përgjithshëm (gjimnaz) dhe arsimim
profesional.
Arsimi i përgjithshëm zgjat 4 vite dhe përfundon me maturë, por mundëson
regjistrimin në universitet dhe përfshirjen në programet e arsimit të lartë dhe
fakultete.
Arsimi profesional i përgatit nxënësit për aplikimin e profesionin dhe zgjat nga
dy deri në pesë vite, në varësi nga programi. Përfundon me provim përmbyllës,
ndërkaq programet e arsimimit të mesëm profesional përfundojnë me maturë
profesionale, e poashtu mundëson përfshirjen në programet e arsimimit të lartë
dhe fakultete.
Çdo vit në muajin janar publikohet konkursi për regjistrim në shkollë të mesme,
nxënësit mund të marrin pjesë edhe në ditët informative, ku ata në mënyrë më
të detajuar, mund të njihen me programet që shkollat e caktuara ofrojnë.
Zakonisht, aplikimi për regjistrim në shkollën e mesme të dëshiruar duhet të
dorëzohet në muajin mars.
Nëse studentët kanë vështirësi për të kuptuar dhe përdorur gjuhën sllovene,
gjatë dy viteve të para të shkollimit të tij/saj në shkollë organizohen kurse të
gjuhës sllovene për nxënësit. (infotujci.si)
Shkolla e mesme në Rogaška Slatina:
Qendra shkollore Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina; ☏
03 818 20 79; ✉ tajnistvo@scrs.si faqja elektronike: https://scrs.si/
- Arsimimi i lartë
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Në Republikën e Sllovenisë, në kuadër të arsimimit të lartë, studimet postsekondare, të larta profesionale dhe studime universitare zhvillohen në kolegje
profesionale, universitete, fakultete, akademi arti dhe institucione të pavarura
të arsimimit të lartë. Universitetet gjanden në Lubjanë, Maribor, Kopër dhe Nova
Goricë. Konkurset për aplikim publikohen çdo vit, në muajin janar. (infotujci.si).

Shkolla e lartë për menaxhment Arema, Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška
Slatina; ☏ 41 34 97 97, 030 315 314; ✉ info@arema.si faqja elektronike:
https://www.arema.si/default.aspx

- Arsimimi i të rriturve
Shtetasit e huaj me leje të përhershme qëndrimi në Republikën e Sllovenisë kanë
mundësinë e kyqjes në shkollim formal për përfitimin e shkollimit dhe
programeve të posaqme për shkollimin e të rriturve në të njëjtat kushte si
shtetasit sllovenë në aspektin e shkollimit të të rriturve, ku mësimi zhvillohet në
gjuhën sllovene. (infotujci).
Institucionet për arsimim të të huajve në Rogaška Slatina:
-

Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina;
☏ 03 81 82 440; ✉ info@lu-rogaska.si faqja elektronike:
http://www.lu-rogaska.si/

-

IC Prah, Kidričeva ulica 28, Rogaška Slatina; ☏ 051 339 988;
✉ referat@prah.si faqja elektronike: https://www.prah.si/
- Pranimi i shkollimit
Është një procedurë, përmes të cilës pronari i dokumentit përfiton të drejtën për
shkollim të mëtutjeshëm në shkollë, në insitucionet tjera edukative-arsimore
apo ente për arsimim të lartë në Slloveni. Pronari i dokumentit, kërkesën për
pranim të shkollimit, përmes një formulari me shkrim e paraqet tek institucioni
arsimor i zgjedhur, të cilit formular i'a bashkangjet edhe dokumentacionin
mbështetës. (infotujci).
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8. Kurset
falas tëfamiljar
gjuhës sllovene

Kurset falas të gjuhës sllovene
Integrimi fillestar i të huajve (ZIP) është një program për të mësuar gjuhën
sllovene, i cili poashtu përfshin njohuri mbi shoqërinë sllovene. Ky program
është falas dhe për të kanë të drejtë shtetasit e vendeve të treta. Programi
përfshin 180 orë mësimore ose 60 + 120 orë, varësisht nga leja e qëndrimit.
Për të vijuar kursin, duhet të kontaktoni njësinë administrative dhe të merrni
një vërtetim që dëshmon se i plotësoni kushtet për vijimin e programit. Tarifa
administrative për formularin është 22,60 EUR (çmimi aktual në 2021).
-

Testimi i njohurive të gjuhës sllovene në nivelin elementar

Kusht për të fituar të drejtën për provim falas (testimi i njohurive në gjuhën
sllovene në nivelin fillestar) është pjesëmarrja të paktën 80% në ligjeratë. Ky
program u dedikohet të rriturve gjuha amëtare e të cilëve nuk është gjuha
sllovene. Certifikata e cila lëshohet mund të përdoret për arsye personale ose për
qëllim të rregullimit të dokumentacionit të ndryshëm, siq është dokumentacioni
për përfitimin e shtetësisë, Provimi përbëhet nga pjesa me shkrim dhe në të folur,
ndërkaq që të i nënshtroheni provimit falas ju duhet vërtetimi që i keni plotësuar
të kushtet për provim falas. Certifikata lëshohet nga njësia administrative
(infotujci)
Për më shumë informata, mbi programin, mund të drejtoheni në institucionet
më të afërta, që ofrojnë këtë program, si vijojnë:

Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina;
☏ 03 81 82 440; ✉ info@lu-rogaska.si; faqja elektronike:
http://www.lu-rogaska.si/default.aspx
Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje; ☏ 03 428 67 50,
✉ info@lu-celje.si; faqja elektronike: https://www.lu-celje.si/
UPI Ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec; ☏ 03 713 35 50;
✉ lu-zalec@upi.si; faqja elektronike: https://www.upi.si/

9. Lejet për punë

Kërkesën për leje të punës zakonisht e paraqet punëdhënësi, por gjendja aktuale
në tregun e punës ose mungesa e kandidatëve të përshtatshëm vendas është
zakonisht një kusht themelor për aprovimin e kërkesës. Në raste të caktuara
mundeni edhe vetë të aplikoni për leje të punës, përderisa lëshimi i lejes së punës
është në përputhshmëri me statusin tuaj të të huajit, respektivisht me natyrën
e punës dhe lëshohet varësisht nga kërkesat në tregun e punës.

Për të gjithë formularët dhe informatat tjera keni qasje në faqen elektronike të
Entit për punësim të Republikës së Sllovenisë
(http://www.ess.gov.si/tujci/delo_v_sloveniji) in na spletnih straneh e-uprave
(http://e-uprava.gov.si/e-uprava). Ministria e Punëve të Brendshme, 2014).

10. Leja e vozitjes

Nëse keni vendbanim të zakonshëm në Republikën e Sllovenisë dhe vendbanim
të regjistruar në Republikën e Sllovenisë, ju mund të ngisni automjetin për të
cilin ju është lëshuar leja e vozitjes e që është e vlefshme dhe e lëshuar nga
autoriteti kompetent në vendin tuaj, me kusht që të ekzistojë parimi i
reciprocitetit.
Nëse keni një vendbanim të zakonshëm në Republikën e Sllovenisë, mund të
aplikoni për zëvendësim të lejes së vozitjes të vlefshme për një leje sllovene të
vozitjes dhe duhet të kaloni pjesën praktike të provimit. Nuk ka afate kohore për
përdorimin e lejes së vozitjes të lëshuar në shtetet anëtare të BE-së, Islandë,
Lihtenshtajn, Norvegji apo Zvicërr për të gjitha kategoritë si dhe për Japoni për
kategoritë AM, A1, A2, A, B1 dhe B, për Korenë e Jugut ose Australia për
kategoritë B1 dhe B.
Kur të ndërrohet leja e vozitjes, leja e vozitjes s lëshuar jashtë vendit i kthehet
autoritetit lëshues në vendin tuaj. Aplikimin për të ndërruar lejen e vozitjes
mund t'a bëni në cilëndo njësi administrative. Dokumnetacionit duhet t'ja
bashkangjitni lejen aktuale të vozitjes, certifikatën të vlefshme mjekësore, një
fotografi të paretifikuar me përmasa 35 x 45 mm, dëshmi për pagesën e tarifës
administrative dhe formularin e lejes së vozitjes, dëshmi mbi vendbanimin e
zakonshëm në shtetin, i cili ka lëshuar lejen e vozitjes respektivisht 6 muaj pas
lëshimit të kenë jetuar apo studiuar në atë vend (infotujci.si)

11. Përfitimi i shtetësisë së Republikës së Sllovenisë

Kërkesën për pranim në shtetësinë e Republikës së Sllovenisë me natyralizim
mund të dorëzoni nëse:
1. Jeni 18 vjeç;
2. normalisht duhet të liroheni nga shtetësia aktuale ose të deklaroheni se kjo
do të ndodhë nëse jeni të pranuar në shtetësinë e Republikës së Sllovenisë.
Para se të liroheni nga shtetësia juaj aktuale, Republika e Sllovenisë u jep
një garanci që ju do të pranoheni në shtetësinë sllovene;
3. Në Slloveni jetoni për dhjetë vite, nga të cilat 5 vitet e fundit pa ndërprerje;
4. Keni të rregulluar statusin e të huajit;
5. Keni mjete të mjaftueshme për jetesë, ashtu që edhe anëtarëve të familjes që
ju i mbështetni të mund tju ofroni siguri materiale dhe sociale;
6. Keni dëshmi të njohurisë së gjuhës sllovene si gjuhë e dytë dhe gjuhë e huaj
(provimi i njohurisë së gjuhës sllovene në nivelin fillestar A1-B1);
7. Nuk keni qenë i/e dënuar me një vendim të prerë me dënim të pakushtëzuar
me burgim prej më shumë se tre muaj ose nuk jeni dënuar me dënim me
kusht, me burgim, për një periudhë provuese më shumë se një vit;
8. Nuk ju është revokuar qëndrimi në Republikën e Sllovenisë;
9. Nuk paraqisni rrezik për rendin publik, sigurinë ose mbrojtjen e shtetit;
10. Obligimet tuaja tatimore janë të paguara; dhe
11. Jeni betuar për respektimin e rendit të lirë kushtetues demokratik sipas
Kushtetutës së Republikës së Sllovenisë.
Kërkesën për përfitiin e shtetësisë së Republikës së Sllovenisë, së bashku me
shtojcat i parashtroni në cilëndo njësi administrative, ju edhe e paguani një tarifë
adminsitrative (infotujci.si).
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1. Registration of residence

Upon arrival in the Republic of Slovenia and in the event of any relocation, you
must register your address of residence in Slovenia at any administrative unit in
the Republic of Slovenia. This requires a rental or purchase agreement, and you
can register temporary or permanent residence, depending on the duration of
residence.
Temporary residence valid for a maximum of two years or for a period of
permitted residence if it is shorter than two years must be reported to the
administrative unit:
- if you have a valid temporary residence permit, a certificate of registration of
residence or a long-stay visa, register your residence at the address where you
are temporarily staying within eight days of the date of temporary settlement,
- if you already reside at the address and obtain a temporary residence permit,
residence registration certificate or long-stay visa only after settling at this
address, register your residence within eight days of its service,
- If you are temporarily staying outside the already registered address of
temporary residence, but not with the landlord (e.g. student or single dormitory)
or host (e.g. hotel), and you will stay here for more than 90 days, you must
register a new temporary residence with the administrative unit within eight days
from the date of temporary settlement at the new address.
The necessary documents are a valid identity card or passport, proof of the
legality of your temporary residence in Slovenia and proof that you have the right
to reside at the address you are applying for (lease or sublease agreement,
consent of the owner, etc.)You can obtain a permanent residence permit after a
certain period of legal residence without limiting the duration and purpose of
residence. Once you have obtained a permanent residence permit, you must
register your permanent residence with the administrative unit where you reside
(Ministrstvo za notranje zadeve, b. d.).
More information on registration of residence and the possibility of electronic
registration can be found at the administrative units or on the web portal
eUprava (https://e-uprava.gov.si/)
Najbližja upravna enota:
Upravna enota Šmarje pri Jelšah, Krajevni urad Rogaška Slatina; Izletniška ulica
2, Rogaška Slatina ☏ 03 817 17 54

2. Health care and health insurance
In case of illness or injury, you can contact the nearest health center. If you
become ill or injured in the Republic of Slovenia, you can contact the extensive
network of local health centers. As a rule, your treatment costs will be covered
by health insurance. With health insurance, you will ensure adequate health
and social security in the event of illness or injury, as it covers the costs incurred
in this case. There is compulsory and voluntary health insurance in the Republic
of Slovenia.
Foreigners who do not have regulated health insurance in the Republic of
Slovenia have the right to emergency or necessary health services, and their
payment is provided in accordance with European law, international agreements
or from the state budget. (Ministrstvo za notranje zadeve, b. d.).

Health center Šmarje pri Jelšah, Health station Rogaška Slatina; Celjska cesta
10, 3250 Rogaška Slatina; ☏ 00386 (03) 818 37 84.
Health center Šmarje pri Jelšah, Health station Šmarje pri Jelšah (open on
Saturdays and Sundays): Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah; ☏ 00386
(03) 818 37 00

If you do not have health insurance, you have an outpatient clinic for people
without health insurance who need basic medical care:

Outpatient clinic with a consultation room for people without health insurance,
Pro Bono, Mislejeva 3, 1000 Ljubljana; ☏: 00386 (0)1 437 20 10; spletna stran:
https://www.ordinacija.net/members/www-pzs.php?mg_pzs_id=74&lang=slo .
KARITAS, Nadškofijska karitas Maribor, Outpatient clinic for persons without
basic health insurance with a counseling center, Strossmayerjeva 15, 2000
Maribor, ☏ 00386 (0)590 80 359; ✉ ambulanta@karitasmb.si.

3. Social care and rights from public funds
In case of social distress and problems, you can contact the competent center
for social work, where they will offer you appropriate professional assistance
and inform you about the rights that belong to you within the framework of
social protection. If you meet the legally prescribed conditions, you have the
right to receive certain forms of financial assistance (infotujci, b. D.).
You are entitled to public funds if your income does not exceed the income
limit set for the individual right from public funds, and at the same time you
meet other conditions set by the regulations for individual rights. Rights from
public funds are cash benefits and subsidies, such as a school meal subsidy,
and reduced payments, such as a reduced kindergarten fee.
All matters related to rights from public funds can be exercised at the Center
for Social Work on the prescribed single application for the acquisition of rights
to cash benefits, subsidies or reduced payments.
Apply at the social work center closest to your place of residence in person, by
post or electronically via the e-government portal.
The nearest center for social work for Rogaška Slatina:
Center for Social Work Celje – Unit Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 14, Šmarje
pri Jelšah; ☏ 03 818 16 50; ✉ gpcsd.smarj@gov.si
Municipality of Rogaška Slatina (Center for Social Work Office), Izletniška ulica
2, Rogaška Slatina (every Wednesday from 8.30 to 12.00 and from 13.00 to
16.30) (Občina Rogaška Slatina, b. d).

Rights from public funds are as follows:
- financial social assistance,
- child allowance,
- protection allowance,
- school meals subsidy,
- reduced kindergarten fee,
- the

right to cover the difference up to the full value of health services
(infotujci, b. d.).

4. Family reunification
You can obtain a temporary residence permit for your family members if you
have a permanent or temporary residence permit in the Republic of Slovenia,
this does not only apply in the case of a permit for seasonal work.
You can submit the application at the administrative unit responsible for the
place where you reside, at the diplomatic mission or consulate of the Republic
of Slovenia abroad, and you must prove your relationship of kinship. For the
evidence and conditions you need, contact the nearest administrative unit
(infotujci, b. d.).

5. Birth of a child
The birth of a child is recorded in the registry when the health organization
(hospital, maternity hospital) where the child was born registers the birth.
If the child is born on the territory of the Republic of Slovenia and his parents
are not citizens of the Republic of Slovenia, the child does not become a citizen
of Slovenia at birth, but the parents must register the child in the home country
and regulate his citizenship within three months.
The administrative unit in the area of the child's birth issues a birth certificate
and sends it to your address.
If the parents have a permanent residence permit, the child will also receive a
permanent residence permit, but if the parents have a temporary residence
permit, the child will also be issued a permit for the same period. If the parents
have different permits, the child receives a certificate that gives him greater
rights.
If a child does not have a residence permit, he or she cannot be covered by health
insurance, so it is better to arrange a notification for the newborn in the home
country as soon as possible.
If one of the parents has a permanent residence in the Republic of Slovenia, he
is entitled to a one-time cash benefit for the purchase of equipment for the
newborn, which can be exercised 60 days before the date of birth or no later than
60 days after the birth of the child.
Some vaccinations of children against infectious diseases are mandatory, which
you can find out more from your doctor (infotujci, b. d.).
Paternity leave
Non-transferable paternity leave lasts 30 calendar days, and the first 15 days of
leave must be taken until the child is six months old. The remaining 15 days can
be used after the end of the mother's parental leave, but no later than the end of
the first grade of primary school
This right can be exercised by the father at the social work center where the
mother exercised the right to maternity leave, 30 days before the scheduled date
of paternity leave or 60 days before the scheduled date of birth, for which you
submit a certificate from a gynecologist. No later than 30 days before you start
taking paternity leave, you must also inform your employer (infotujci, b. d.).

Hospital / maternity hospital closest to Rogaška Slatina:
General hospital Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje; ☏ 03 423 30 00; ✉
enarocanje@sb-celje.si;
website:
https://www.sb-celje.si/oddelki-inambulante/ginekolo%C5%A1ko-porodni%C5%A1ki-oddelek/

6. Education
The school system in the Republic of Slovenia includes pre-school education,
primary, secondary and tertiary education.
Preschool education
The child can attend kindergarten from the age of 11 months until entering
primary school. Kindergartens are established by municipalities, but parents can
also choose between kindergartens that are not in the municipality of their
permanent or temporary residence.
Enrollment in kindergarten is in March, and in some places it starts in February,
so it is best to find out about enrollment deadlines in the kindergarten where
you want to include your child. You can find the application for enrolling a child
in a kindergarten on the website of the selected kindergarten, or you can come
in person at the reception office, where they will explain the entire procedure and
acquaint you with the list of certificates that you must enclose.
Usually, parents have to pay at least part of the cost of the kindergarten per
month, and the price of the kindergarten depends on the age of the child, the
type of program (half-day, daily or abbreviated program), the type of kindergarten
(private or public) and the municipality where the kindergarten is located.

Kindergarten in Rogaška Slatina:
Kindergarten Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 2, Rogaška Slatina; ☏
03 818 57 52; ✉ vrtec.rogaska-slatina@guest.arnes.si; website: http://www.vrogaska.ce.edus.si/
You can also find the price list of kindergarten services in Rogaška Slatina at the
following link: http://www.v-rogaska.ce.edus.si/

Primary education is free of charge, lasts 9 years and is compulsory for students
from six to 15 years of age (infotujci, b. d.).

Primary schools in Rogaška Slatina:
-

-

-

1st Primary School Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 24, Rogaška Slatina;
☏ 03 818 36 00; ✉ OS1-Rog.Slatina@guest.arnes.si; website:
http://www.1osrogaska.si/
2nd Primary School Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250
Rogaška Slatina; ☏ 03 581 49 06; ✉ info@iios-rogaska.com; website:
https://www.iios-rogaska.com/
3rd Primary School Rogaška Slatina (school with adapted program),
Izletniška ulica 15, Rogaška Slatina; ☏ 03 818-5400; ✉ osiiirog.slatina@guest.arnes.si, website: http://www.3osrs.si

- Secondary education
Secondary education is divided into general (grammar schools) and vocational
and professional education.
General education lasts 4 years and ends with the Matura, but it enables
enrollment at the university and inclusion in higher and higher professional
education programs.
Vocational and professional education prepares students for the profession and
lasts from two to five years, depending on the program. It ends with a final exam,
and secondary vocational education programs with a vocational matura and also
enables inclusion in higher and higher professional education programs.
The call for secondary schools is published every year in January, and students
can also take part in information days, where they can get to know individual
schools in more detail. Usually, the application for the desired school must be
submitted in March.
If students have difficulty understanding and using the Slovene language,
Slovene language courses are organized for the student during the first two years
of his / her schooling. (infotujci, b. d.).

Secondary school in Rogaška Slatina:
Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina; ☏ 03
818 20 79; ✉ tajnistvo@scrs.si, website: https://scrs.si/

Tertiary education
As part of tertiary education in the Republic of Slovenia, post-secondary, higher
professional studies and university studies are carried out at vocational colleges,
universities, faculties, art academies, vocational colleges and independent higher
education institutions. The universities are located in Ljubljana, Maribor, Koper
and Nova Gorica. The call for enrollment in postgraduate studies is usually
published in January each year (infotujci, b. d.).

Arema, visoka šola za regionalni management, Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška
Slatina; ☏ 41 34 97 97, 030 315 314; ✉ info@arema.si; spletna stran:
https://www.arema.si/default.aspx

- Adult education
Foreign citizens who have permanent residence in the Republic of Slovenia have
the possibility of joining formal education for obtaining education and special
programs for adult education under the same conditions as Slovenian citizens
in adult education, where the language of instruction is Slovene (infotujci, b. d.).
Organizations for adult education in Rogaška Slatina:
-

Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina; ☏
03 81 82 440; ✉ info@lu-rogaska.si; website: http://www.lu-rogaska.si/

-

IC Prah, Kidričeva ulica 28, Rogaška Slatina; ☏ 051 339 988; ✉
referat@prah.si; website: https://www.prah.si/

Recognition of education
It is a procedure by which the holder of a foreign document acquires the right to
further education at a school, other educational organization or higher education
institution in Slovenia. The holder of a foreign document submits a request to
the selected educational institution on the prescribed form, to which he also
attaches the relevant documentation (infotujci, b. d.).

8.

Free of charge Slovenian language courses

Free of charge Slovenian language courses
Initial integration of immigrants (ZIP) is a free program for learning the Slovene
language, which also includes knowledge of Slovene society and to which thirdcountry nationals are entitled. Courses range from 180 or 60 + 120 hours,
depending on the residence permit.
To attend the course, you must arrange a Certificate of eligibility for participation
in the single program, which you obtain at the administrative unit and which
costs EUR 22.60 (current price in 2021).
Testing the knowledge of the Slovenian language at the basic level
At least 80% attendance after completing the program entitles you to a free first
test of Slovene language proficiency at the basic level, intended for adults whose
first language is not Slovene, but who wish to obtain a publicly valid certificate
of Slovene as a second language for private or official purposes. for example, the
acquisition of Slovenian citizenship. The exam consists of a written and an oral
part, and to take the exam you need a Certificate of eligibility to take the first
free test of knowledge of the Slovenian language at the basic level, which you
obtain at the administrative unit (infotujci, b. d.).
For more information about the program, contact your nearest foreign program
provider:
Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina; ☏ 03 81
82 440; ✉ info@lu-rogaska.si; website: http://www.lu-rogaska.si/default.aspx
Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje; ☏ 03 428 67 50, ✉
info@lu-celje.si; website: https://www.lu-celje.si/
UPI Ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec; ☏ 03 713 35
50; ✉ lu-zalec@upi.si; website: https://www.upi.si/

8. Work permits

The application for a work permit is usually submitted by the employer, but the
current condition on the labor market or the lack of suitable domestic candidates
is usually a basic condition for approving the application. In special cases, you
can apply for a permit yourself. and is issued regardless of the situation on the
labor market.

All forms and other information are also available on the website of the
Employment Service of Slovenia (http://www.ess.gov.si/tujci/delo_v_sloveniji)
and on the website of e-uprava (http://e-uprava.gov.si/e-uprava) (Ministrstvo za
notranje zadeve, 2014).

9. Driving license

If you have normal residence in the Republic of Slovenia and registered residence
in the Republic of Slovenia, you can drive vehicles for which you have been
issued a driving license with a valid driving license issued by the competent
authority of your country and reciprocity in Slovenia for one year from the date
of registration. .
If you have a habitual residence in the Republic of Slovenia, you can request a
replacement of a valid driving license for a Slovenian license, and you must pass
the practical part of the exam if you have a driving license from an EU Member
State, Iceland, Liechtenstein, Norway or Switzerland for all categories and Japan.
for categories AM, A1, A2, A, B1 and B, South Korea or Australia for categories
B1 and B.
When a driving license is exchanged, the license issued abroad is returned to the
issuing authority in your country. You apply for a change of license at any

administrative unit, and you need a current driver's license, a valid medical
certificate, an unretouched photograph measuring 35 x 45 mm, proof of payment
of the administrative fee and driving license form, proof of compliance with the
habitual residence in the country. who has issued a valid driving license or who
have studied in that country for at least six months (infotujci, b. d.)

9. Acquisition of citizenship of the Republic of Slovenia

With naturalization you can acquire the citizenship of the Republic of Slovenia if
you have reached 18 years of age, you have obtained a renunciation of your
previous citizenship or proof that you will obtain it if you receive Slovenian
citizenship, if you have lived in the Republic of Slovenia for more than 10 years.
before you have applied, and you have the status of a foreigner, if you have
sufficient funds to provide you and the persons you support, material and social
security, you have knowledge of the Slovene language for everyday
communication, for which you submit a certificate of basic Slovene language
exam , you have not been sentenced to unconditional imprisonment for a term
exceeding three months or you have not been given a suspended sentence of
imprisonment with a probation period of more than one year if you have not been
released from residence in Slovenia, your granting citizenship of the Republic of
Slovenia is not a threat to public order, security or the defense of the state, if
you have settled e tax obligations and you have taken an oath to respect a free
democratic constitutional order under the Constitution of the Republic of
Slovenia.
You can apply for the citizenship of the Republic of Slovenia at any
administrative unit, and pay the administrative fee (infotujci, b. d.).
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http://www.medkulturnost.si/wpcontent/uploads/2013/11/Informacije_za_tujce_-_SLOVENSKA.pdf

1. Prijava prebivališta

Po dolasku u Republiku Sloveniju i u slučaju bilo kakvog preseljenja morate
prijaviti adresu prebivališta u Sloveniji na bilo kojoj upravnoj jedinici u Republici
Sloveniji. To zahtijeva ugovor o zakupu ili kupnji, a možete prijaviti privremeni
ili stalni boravak, ovisno o trajanju boravka. Privremeni boravak koji vrijedi
najviše dvije godine ili za vrijeme odobrenog boravka ako je kraći od dvije godine
mora se prijaviti upravnoj jedinici:
- ako imate valjanu dozvolu za privremeni boravak, potvrdu o prijavi prebivališta
ili dugoročnu vizu, prijavite prebivalište na adresu na kojoj privremeno boravite
u roku od osam dana od datuma privremenog naselja,
- ako već prebivate na adresi i pribavite dozvolu za privremeni boravak, potvrdu
o registraciji boravka ili dugoročnu vizu tek nakon što se nastanite na ovoj
adresi, prijavite prebivalište u roku od osam dana od njegove usluge
- Ako privremeno boravite izvan već registrirane adrese privremenog boravka, ali
ne kod iznajmljivača (npr. studenta ili studentskog doma) ili domaćina (npr.
hotel), a ovdje ćete boraviti više od 90 dana, morate registrirati novo boravište s
upravnom jedinicom od dana privremenog naseljavanja na novoj adresi.
Potrebni dokumenti su valjana osobna iskaznica ili putovnica, dokaz o
zakonitosti vašeg privremenog boravka u Sloveniji i dokaz da imate pravo
prebivati na adresi za koju se prijavljujete (ugovor o najmu ili podzakupu,
pristanak vlasnika itd.). Dozvolu za stalni boravak možete dobiti nakon
određenog razdoblja legalnog boravka bez ograničavanja trajanja i svrhe
boravka. Nakon što ste dobili dozvolu za stalni boravak, morate prijaviti
prebivalište kod upravne jedinice u kojoj prebivate (Ministrstvo za notranje
zadeve, b. D.).

Više informacija o prijavi prebivališta i mogućnosti elektroničke prijave može se
dobiti na upravnim jedinicama ili na web portalu eUprava (https://euprava.gov.si/)

Najbliža administrativna jedinica:
Upravna jedinica Šmarje pri Jelšah, Mjesni ured Rogaška Slatina; Izletniška
ulica 2, Rogaška Slatina ☏ 03 817 17 54.

2. Zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje
U slučaju bolesti ili ozljede možete kontaktirati najbliži zdravstveni centar. Ako
se razbolite ili ozlijedite u Republici Sloveniji, možete se obratiti širokoj mreži
lokalnih domova zdravlja. Troškove liječenja u pravilu podmiruje zdravstveno
osiguranje. Zdravstvenim osiguranjem osigurat ćete odgovarajuće zdravstveno i
socijalno osiguranje u slučaju bolesti ili ozljede, jer pokriva troškove nastale u
ovom slučaju. U Republici Sloveniji postoji obvezno i dobrovoljno zdravstveno
osiguranje.
Stranci koji nemaju zdravstveno osiguranje u Republici Sloveniji imaju pravo na
hitne ili potrebne zdravstvene usluge, a njihovo plaćanje osigurava se u skladu
s europskim zakonom, međunarodnim ugovorima ili iz državnog proračuna
(Republika Slovenija, Ministarstvo unutarnjih poslova, itd.).

Dom zdravlja Šmarje pri Jelšah, Zdravstvena stanica Rogaška Slatina; Celjska
cesta 10, 3250 Rogaška Slatina; ☏ 00386 (03) 818 37 84.
Dom zdravlja Šmarje pri Jelšah, Zdravstvena stanica Šmarje pri Jelšah (dežura
subotom i nedjeljom): Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah; ☏ 00386 (03)
818 37 00

Ako nemate zdravstveno osiguranje, imate ambulantu za osobe
zdravstvenog osiguranja kojima je potrebna osnovna medicinska skrb.:

bez

Hitna pomoć sa savetnicom za osobe bez zdravstvenog osiguranja, Pro Bono,
Mislejeva 3, 1000 Ljubljana; ☏ 00386 (0)1 437 20 10; web stranica:
https://www.ordinacija.net/members/www-pzs.php?mg_pzs_id=74&lang=slo .
KARITAS, Nadškofijska karitas Maribor, Ambulanta za osobe bez osnovnog
zdravstvenog osiguranja uz konzultacije, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor, ☏
00386 (0)590 80 359; ✉ ambulanta@karitasmb.si.

3. Socijalna zaštita i prava na javne fondove
U slučaju socijalne nevolje i problema možete se obratiti nadležnom centru za
socijalni rad, gdje će vam ponuditi odgovarajuću stručnu pomoć i obavijestiti vas
o pravima koja vam pripadaju u okviru socijalne zaštite. Ako ispunjavate
zakonski propisane uvjete, imate pravo na primanje određenih oblika novčane
pomoći (infotujci, b. d.).
Imate pravo na javna sredstva ako vaš dohodak nije veći od zakonom propisane
granice dohotka za pojedinačno pravo iz javnih fondova, a istodobno ispunjavate
i druge uvjete utvrđene propisima za pojedinačna prava. Prava iz javnih fondova
su novčane naknade i subvencije, poput subvencije za školski obrok, i smanjene
isplate, poput smanjene naknade za vrtić.
Sva pitanja u vezi s pravima iz javnih fondova mogu se zatražiti u Centru za
socijalni rad na propisani jedinstveni zahtjev za stjecanje prava na novčane
naknade, subvencije ili smanjene isplate.
Prijavite se u centru za socijalni rad najbliži mjestu prebivališta osobno, poštom
ili elektroničkim putem putem portala e-uprave.
Najbliži centar za socijalni rad za Rogašku Slatinu:

Centar za socijalni rad Celje - Jedinica Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 14,
Šmarje pri Jelšah; ☏ 03 818 16 50; ✉ gpcsd.smarj@gov.si
Općina Rogaška Slatina (Ured Centra za socijalni rad), Izletniška ulica 2,
Rogaška Slatina (vsako sredo od 8.30 do 12.00 in od 13.00 do 16.30) (Občina
Rogaška Slatina, b. d).

Prava iz javnih fondova su sljedeća:
- novčana socijalna pomoć,
- dječji doplatak,
- dodatak za zaštitu,
- subvencija za školsku hranu,
- smanjena naknada za vrtić,
- pravo na pokrivanje razlike do pune vrijednosti zdravstvenih usluga
(infotjujci, b. d.).

4. Spajanje obitelji
Dozvolu za privremeni boravak za članove obitelji možete dobiti ako imate
dozvolu za stalni ili privremeni boravak u Republici Sloveniji, ali to se ne
odnosi na sezonsku radnu dozvolu.
Zahtjev možete predati u upravnoj jedinici nadležnoj za mjesto prebivališta, u
diplomatskom predstavništvu ili konzulatu Republike Slovenije u inozemstvu i
morate dokazati svoj srodnički odnos. Za dokaze i uvjete koji su vam potrebni
obratite se najbližoj upravnoj jedinici (infotujci, b. d.).

5. Rođenje djeteta
Rođenje djeteta upisuje se u registar kada zdravstvena organizacija (bolnica,
rodilište) u kojoj je dijete rođeno upiše rođenje.
Ako je dijete rođeno na teritoriju Republike Slovenije, a njegovi roditelji nisu
državljani Republike Slovenije, dijete rođenjem ne postaje državljaninom
Slovenije, ali roditelji moraju dijete prijaviti u matičnoj državi i regulirati njegovo
državljanstvo u roku od tri mjeseca.
Upravna jedinica na području rođenja djeteta izdaje rodni list i šalje ga na vašu
adresu.
Ako roditelji imaju dozvolu stalnog boravka, dijete će dobiti i dozvolu stalnog
boravka, ali ako roditelji imaju dozvolu privremenog boravka, djetetu će se
također izdati dozvola za isto razdoblje. Ako roditelji imaju različite dozvole, dijete
dobiva potvrdu koja mu daje veća prava.
Ako dijete nema boravišnu dozvolu, ne može biti zdravstveno osigurano, pa je
bolje što prije dogovoriti obavijest za novorođenče u matičnoj državi.
Ako jedan od roditelja ima prebivalište u Republici Sloveniji, ima pravo na
jednokratnu novčanu naknadu za kupnju opreme za novorođenče koja se može
ostvariti 60 dana prije datuma rođenja ili najkasnije 60 dana nakon rođenja
djeteta.
Neka cijepljenja djece protiv zaraznih bolesti su obavezna, o čemu možete više
saznati od svog liječnika (infotujci, b. D.).
Očinski dopust
Neprenosivi očinski dopust traje 30 kalendarskih dana, a prvih 15 dana odmora
mora se iskoristiti dok dijete ne navrši šest mjeseci. Preostalih 15 dana može se
iskoristiti nakon završetka roditeljskog dopusta majke, ali najkasnije do kraja
prvog razreda osnovne škole
To pravo otac može ostvariti u centru za socijalni rad u kojem je majka ostvarila
pravo na rodiljni dopust, 30 dana prije predviđenog datuma očinstva ili 60 dana
prije predviđenog datuma rođenja, za što podnosite potvrdu sa ginekolog.
Također morate obavijestiti svog poslodavca (infotujci, b. D.) najkasnije 30 dana
prije početka korištenja očinstva.

Bolnica / rodilište najbliža Rogaškoj Slatini:
Opća bolnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje; ☏ 03 423 30 00; ✉
enarocanje@sb-celje.si; web stranica: https://www.sb-celje.si/oddelki-inambulante/ginekolo%C5%A1ko-porodni%C5%A1ki-oddelek/

6. Obrazovanje
Školski sustav u Republici Sloveniji uključuje predškolsko obrazovanje,
osnovno, srednje i visoko obrazovanje.
Predškolski odgoj
Dijete može pohađati vrtić od navršenih 11 mjeseci do polaska u osnovnu školu.
Dječje vrtiće osnivaju općine, ali roditelji također mogu birati između vrtića koji
nisu u općini njihovog stalnog ili privremenog prebivališta.
Upisi u vrtić su u ožujku, a ponegdje počinju u veljači, pa je najbolje saznati za
rokove upisa u vrtić u koji želite uključiti svoje dijete. Zahtjev za upis djeteta u
vrtić možete pronaći na web stranici odabranog vrtića ili možete doći osobno u
recepciju, gdje će vam objasniti cijeli postupak i upoznati vas s popisom potvrda
koje morate priložiti .
Obično roditelji moraju plaćati barem dio troškova vrtića mjesečno, a cijena
vrtića ovisi o dobi djeteta, vrsti programa (poludnevni, dnevni ili skraćeni
program), vrsti dječjeg vrtića. dječji vrtić (privatni ili javni) i općina u kojoj se
vrtić nalazi.

Dječji vrtić u Rogaškoj Slatini:
Dječji vrtić Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 2, Rogaška Slatina; ☏ 03
818 57 52; ✉ vrtec.rogaska-slatina@guest.arnes.si; web stranica: http://www.vrogaska.ce.edus.si/
Na sljedećem linku možete pronaći i cjenik vrtićkih usluga u Rogaškoj Slatini:
http://www.v-rogaska.ce.edus.si/

Osnovno obrazovanje je besplatno, traje 9 godina i obvezno je za učenike od šest
do 15 godina (infotujci, b. d.).
Osnovne škole u Rogaškoj Slatini:
-

I. osnovna šola Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 24, Rogaška Slatina; ☏
03 818 36 00; ✉: OS1-Rog.Slatina@guest.arnes.si; web stranica:
http://www.1osrogaska.si/

-

-

II. Osnovna šola Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250
Rogaška Slatina; ☏ 03 581 49 06; ✉ info@iios-rogaska.com; web stranica:
https://www.iios-rogaska.com/
III. Osnovna šola Rogaška Slatina (šola s prilagojenim programom),
Izletniška ulica 15, Rogaška Slatina; ☏ 03 818-5400; ✉ osiiirog.slatina@guest.arnes.si, web stranica: http://www.3osrs.si

- Srednje obrazovanje
Srednje obrazovanje dijeli se na opće (gimnazije) i strukovno i stručno
obrazovanje.
Opće obrazovanje traje 4 godine i završava maturom, ali omogućuje upis na
sveučilište i uključivanje u programe visokog i visokog stručnog obrazovanja.
Strukovno i stručno obrazovanje priprema učenike za to zanimanje i traje od
dvije do pet godina, ovisno o programu. Završava završnim ispitom i programima
srednjeg strukovnog obrazovanja sa strukovnom maturom, a omogućava i
uključivanje u programe visokog i visokog stručnog obrazovanja.
Poziv za srednje škole objavljuje se svake godine u siječnju, a učenici mogu
sudjelovati i u informativnim danima, gdje mogu detaljnije upoznati pojedine
škole. Obično se zahtjev za željenu školu mora predati u ožujku.
Ako studenti imaju problema s razumijevanjem i korištenjem slovenskog jezika,
tijekom prve dvije godine njegovog školovanja za učenika se organiziraju tečajevi
slovenskog jezika (infotujci, b. d.).

Srednja škola v Rogaški Slatini:
Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina; ☏ 03
818 20 79; ✉ tajnistvo@scrs.si, web stranica: https://scrs.si/

Visoko obrazovanje
U sklopu tercijarnog obrazovanja u Republici Sloveniji izvode se viši stručni i
sveučilišni studiji koji se izvode na strukovnim učilištima, sveučilištima,
fakultetima, umjetničkim akademijama, strukovnim učilištima i neovisnim
visokoškolskim ustanovama. Sveučilišta su smještena u Ljubljani, Mariboru,
Kopru i Novoj Gorici. Poziv za upis u visoko obrazovanje obično se objavljuje
svake godine u siječnju (infotujci, b. d.).

Arema, visoka šola za regionalni management, Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška
Slatina; ☏ 41 34 97 97, 030 315 314; ✉ info@arema.si; web stranica:
https://www.arema.si/default.aspx

Obrazovanje odraslih
Strani državljani koji imaju prebivalište u Republici Sloveniji imaju mogućnost
pridruživanja formalnom obrazovanju za stjecanje obrazovanja i posebnim
programima za obrazovanje odraslih pod istim uvjetima kao i slovenski
državljani u obrazovanju odraslih, gdje je nastavni jezik slovenski (infotujci, b.
d.).
Organizacije za obrazovanje odraslih u Rogaškoj Slatini:
-

Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina; ☏
03 81 82 440; ✉ info@lu-rogaska.si; webstranica: http://www.lurogaska.si/

-

IC Prah, Kidričeva ulica 28, Rogaška Slatina; ☏ 051 339 988; ✉
referat@prah.si; web stranica: https://www.prah.si/

Prepoznavanje obrazovanja
To je postupak kojim nositelj inozemne isprave stječe pravo na daljnje
obrazovanje u školi, drugoj obrazovnoj organizaciji ili visokoškolskoj ustanovi u
Sloveniji. Nositelj inozemne isprave podnosi zahtjev odabranoj obrazovnoj
ustanovi na propisanom obrascu, kojem prilaže i odgovarajuću dokumentaciju
(infotujci, b. d.).

9.

Besplatni tečajevi slovenskog jezika

Besplatni tečajevi slovenskog jezika
Početna integracija imigranata (ZIP) besplatan je program za učenje slovenskog
jezika, koji također uključuje znanje slovenskog društva i na koji državljani
trećih zemalja imaju pravo. Tečajevi se kreću od 180 ili 60 + 120 sati, ovisno o
boravišnoj dozvoli.
Da biste pohađali tečaj, morate dobiti Potvrdu o ispunjavanju uvjeta za
sudjelovanje u jedinstvenom programu, koju dobivate na upravnoj jedinici i koja
košta 22,60 EUR (trenutna cijena 2021.).
Provjera znanja slovenskog jezika na osnovnoj razini
Najmanje 80% pohađanja nakon završetka programa daje vam pravo na prvi test
znanja slovenskog jezika na osnovnoj razini, namijenjen odraslima čiji maternji
jezik nije slovenski, ali koji žele dobiti javno valjanu potvrdu o slovenskom jeziku
kao drugom jeziku u privatne ili službene svrhe, na primjer, stjecanje slovenskog
državljanstva. Ispiti se sastoje od pismenog i usmenog dijela, a za polaganje
ispita potrebna vam je Potvrda o ispunjavanju uvjeta za polaganje besplatnog
prvog provjera znanja slovenskog jezika na osnovnoj razini koje dobivate na
upravnoj jedinici (infotujci, b d.).
Više informacija o programu možete dobiti od najbližeg pružatelja programa za
strance:
Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina; ☏ 03 81
82
440;
✉
info@lu-rogaska.si;
rogaska.si/default.aspx

web

stranica:

http://www.lu-

Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje; ☏ 03 428 67 50, ✉
info@lu-celje.si; web stranica: https://www.lu-celje.si/
UPI Ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec; ☏ 03 713 35
50; ✉ lu-zalec@upi.si; web stranica: https://www.upi.si/

8. Dozvole za rad

Zahtjev za radnu dozvolu obično podnosi poslodavac, ali trenutno stanje na
tržištu rada ili nedostatak odgovarajućih domaćih kandidata obično je osnovni
uvjet za odobravanje zahtjeva i izdaje se bez obzira na situaciju na tržištu rada.

Svi obrasci i ostale informacije dostupni su i na web mjestu Zavoda za
zapošljavanje Slovenije (http://www.ess.gov.si/tujci/delo_v_sloveniji) i na web
stranicama eUprave (http://e-uprava.gov.si/e-uprava). (Ministrstvo za notranje
zadeve, 2014).

9. Vozačka dozvola

Ako imate uobičajeno prebivalište u Republici Sloveniji i prijavljeno prebivalište
u Republici Sloveniji, možete voziti vozila za koja ste dobili vozačku dozvolu s
važećom vozačkom dozvolom izdanom od nadležnog tijela vaše zemlje i
uzajamnost u Sloveniji za godinu dana od datuma registracije.
Ako imate uobičajeno prebivalište u Republici Sloveniji, možete zatražiti
zamjenu važeće vozačke dozvole za slovensku, a praktični dio ispita morate
položiti ako imate vozačku dozvolu iz države članice EU, Islanda , Lihtenštajn,
Norveška ili Švicarska za sve kategorije i Japan za kategorije AM, A1, A2, A, B1
i B, Južna Koreja ili Australija za kategorije B1 i B.
Kada se zamijeni vozačka dozvola, dozvola izdana u inozemstvu vraća se
nadležnom tijelu u vašoj zemlji. Podnosite zahtjev za promjenu dozvole u bilo
kojoj administrativnoj jedinici, a trebate važeću vozačku dozvolu, valjanu
liječničku potvrdu, neretuširanu fotografiju dimenzija 35 x 45 mm, dokaz o

uplati upravne pristojbe i obrazac vozačke dozvole, dokaz o ispunjavanju uvjeta,
koji je izdao valjanu vozačku dozvolu ili je studirao u ovoj zemlji najmanje šest
mjeseci (infotujci, bd)

9. Pridobitev državljanstva Republike Slovenije

Naturalizacijom možete dobiti državljanstvo Republike Slovenije ako ste navršili
18 godina, dobili ste odricanje od prethodnog državljanstva ili dokaz da ćete ga
dobiti ako dobijete slovensko državljanstvo, ako ste živjeli u Republici Slovenije
više od 10 godina. prije nego što se prijavite i imate status stranca, ako imate
dovoljno sredstava da materijalno i socijalno osigurate sebe i osobe koje
uzdržavate, svakodnevno imate znanje slovenskog jezika komunikacije, za koju
podnosite potvrdu, niste osuđeni na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od tri
mjeseca ili vam nije izrečena uvjetna kazna zatvora s rokom kušnje duljim od
jedne godine ako niste pušteni iz prebivalište u Sloveniji, vaše davanje
državljanstva Republike Slovenije ne predstavlja prijetnju javnom redu,
sigurnosti ili obrani države, ako ste se naselili Porezne ste obveze i položili ste
zakletvu da ćete poštivati slobodni demokratski ustavni poredak prema Ustavu
Republike Slovenije.
Prijavite se za stjecanje državljanstva Republike Slovenije s prilozima bilo kojoj
upravnoj jedinici, a istovremeno platite i administrativnu pristojbu (infotujci, b.
D.).
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