
 

POSTOPEK PRIDOBITVE EMŠO ZA TUJCE TER PRISTOJNI ORGANI, KI 
DODELUJEJO EMŠO TUJCEM 
 
 
 

Enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) je osebna identifikacijska številka v 

Republiki Sloveniji. EMŠO določi upravljavec Centralnega registra prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: 

CRP) enotno za vse prebivalce Republike Slovenije, vključno s tujimi državljani.   

Upravljavec CRP je Ministrstvo za notranje zadeve, ki skladno s 7. členom Zakona o Centralnem 

registru prebivalstva in 8. členom Uredbe o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva 

ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov, določi EMŠO.   

EMŠO se tujcu določi samo v primeru, da ta v Republiki Sloveniji izvršuje svoje pravice ali obveznosti. 

V takem primeru je potrebno zahtevo za določitev EMŠO nasloviti na za to pristojen organ, ki je 

različen, odvisno od namena, za katerega se EMŠO potrebuje.  

Skladno s 7. členom Uredbe o vodenju in vzdrževanju CRP ter postopku za pridobivanje in 

posredovanje podatkov so pristojni organi za določanje EMŠO naslednji: 

 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je vir za določitev EMŠO za državljane tretjih 
držav, za katere je bila vložena prošnja za izdajo delovnega dovoljenja ali tistih, ki prihajajo v 
Republiko Slovenijo z namenom dela ali zaposlitve. 
 

Delodajalci, ki nameravate zaposliti osebe iz tretjih držav po Sporazumu in sicer iz Bosne in 
Hercegovine ter Srbije pridobite EMŠO za  te osebe na območni službi Zavoda RS za 
zaposlovanje ali Uradu za delo, kjer ste oddali obrazec PDM-KTD. 
 

 
 

 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je vir za določitev EMŠO za 
posameznika, ki uveljavlja pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kontakti in 
uradne ure območnih enot: https://www.zpiz.si/cms/content2019/obmone-enote 
 

 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je vir za določitev EMŠO za zavarovanca, ki ima 
prost dostop na trg dela (državljan EU) in/ali njihove družinske člane, ki v Republiki Sloveniji 
ni stalno niti začasno prijavljen in uveljavlja pravice iz zdravstvenega zavarovanja in 
zaposlovanja.  
 

Delodajalci, ki zaposlujete osebe iz držav EU naslovite zahtevek v obliki dopisa, v katerem 
navedete podatke o osebi, ki jo nameravate zaposliti ter priložite fotokopijo identifikacijskega 
dokumenta tujca na Izpostavo ZZZS, kjer imate sedež podjetja. 

 
 Finančna  uprava Republike Slovenije je vir za določitev EMŠO za davčnega zavezanca, ki v 

Republiki Sloveniji ni stalno niti začasno prijavljen, je pa lastnik nepremičnine ali v Republiki 
Sloveniji uresničuje druge pravice, za katere ima obveznost do plačila davčne dajatve. 
 

Potencialni podjetniki, ki prihajajo izven države Slovenije in nameravajo registrirati s.p. v 
Sloveniji morajo najprej pridobiti davčno številko na FURSu, istočasno pa morajo zaprositi še 
za izdajo EMŠO, ki je potrebna za samo registracijo s.p. v Poslovni register.  

 
 

https://www.ess.gov.si/_files/10649/Obrazec_PDM_KTD.pdf


 

 Upravna enota je vir za določitev EMŠO za ureditev statusa tujca, to pomeni, takrat ko tuj 
državljan vloži prošnjo za pridobitev dovoljenja za prebivanje. 
 

Delodajalci, ki nameravate zaposliti osebe iz tretjih držav za katero ne obstaja Sporazum med 
državama pridobite EMŠO na Upravni enoti ob oddaji prošnje za Enotno dovoljenje.  

 
 

 Posamezen šolski zavod je vir za določitev EMŠO za vpis v program šolstva.  
 
 

V primeru, če želite EMŠO pridobiti zaradi pravic ali obveznosti na drugih področjih, ki niso navedena 

v 7. členu Uredbe o vodenju in vzdrževanju CRP ter postopku za pridobivanje in posredovanje 

podatkov so pristojni organi za določanje EMŠO , lahko zahtevek z ustreznimi prilogami - dodatnimi 

dokazili, ki izkazujejo uveljavljanje pravic ali obveznosti na drugih področjih, (kot npr. kupoprodajna 

pogodba) posredujete na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana ali po 

elektronski pošti na naslov gp.mnz@gov.si.  

Obrazcu mora biti priložena: 

– kvalitetna fotokopija identifikacijskega dokumenta tujca, ki se mu določa EMŠO (fotokopija 

potnega lista ali prednje in hrbtne strani osebne izkaznice), 

– pooblastilo stranke, v primeru če EMŠO v njenem imenu ureja druga oseba.  

Zahtevek za določitev EMŠO in pooblastilo stranke morata biti ustrezno (lastnoročno ali enakovredno 

elektronsko) podpisana. Na zahtevku je potrebno v desnem zgornjem kotu navesti tudi razlog za 

določitev EMŠO. 

Ministrstvo za notranje zadeve vam bo kot upravljavec Centralnega registra prebivalstva določilo 

EMŠO  v zakonskem roku treh dni po prejemu podatkov oziroma popolne vloge.   

 
 
 
 
 
Viri: 

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED224 

 Notranje gradivo: Informacija o določitvi EMŠO, Ministrstvo za notranje zadeve 

 https://www.ess.gov.si/tujci 
 
 
 
 

 
 
 

Dolores Kovšca, ORA Krasa in Brkinov d.o.o. 
Svetovalka SPOT 

SPOT svetovanje Obalno-kraška regija 
 
 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije 
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