
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Information correct as of 21 March 2019

Središče za 
Londončane iz EU 

Župan Sadiq Khan je jasno povedal, da državljani EU, ki 
živijo v Londonu, pripadajo temu čudovitemu mestu in so v 
njem dobrodošli. 
 
To središče smo ustvarili, da bi poskrbeli, da imajo 
državljani EU in njihove družine vse informacije, ki jih 
potrebujejo o življenju v Londonu po brexitu. Izdelali smo 
nekaj rubrik z viri, da bi vam zagotovili jasne in nevtralne 
informacije ter vas po potrebi usmerili na nadaljnjo 
podporo ter nasvete. To stran bomo sproti posodabljali. 
 
Prijavi se na novice Londončanov iz EU 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexit: kaj to pomeni za Londončane iz EU? 

Volivci Združenega kraljestva so junija 2016 izglasovali, naj Združeno kraljestvo izstopi iz 
EU. V nadaljevanju navajamo odgovore na nekatera vprašanja, ki jih morda imate o tej 
odločitvi, in kako bo brexit vplival na vas. 

 
Kaj je brexit? 
Brexit je popularen izraz za proces izstopa Združenega kraljestva iz EU na podlagi 
referenduma, ki je bil 23. junija 2016.  
 
Marca 2017 je predsednica vlade Theresa May EU predložila uradno obvestilo o namenu 
Združenega kraljestva, da izstopi iz EU: tako imenovano obvestilo na podlagi člena 50. S 
tem se je začel dvoletni postopek pogajanj, namenjenih sklenitvi sporazuma glede pogojev 
izstopa Združenega kraljestva in glede oblike bodočega razmerja Združenega kraljestva z 
EU.  
 
Združeno kraljestvo je bilo član EU od leta 1973. To pomeni, da bodo po izstopu 
Združenega kraljestva iz EU mnogi sporazumi, strukture in ureditve v okviru članstva 
Združenega kraljestva v EU postali nepotrebni. Nadomestiti jih morajo novi sporazumi, 
strukture in ureditve, ki bodo spadali v okvir zakonodaje Združenega kraljestva in ne 
zakonodaje EU. 
 

Kako brexit vpliva na Londončane iz EU? 
Londončani so, ne glede na svoje poreklo ali državljanstvo, odporni in iznajdljivi, zlahka se 
prilagajajo spremembam in pozdravljajo nove priložnosti. Vendar vse spremembe niso 
preproste in zaželene ter so morda celo izven našega nadzora. Brexit ne glede na vaše 
mnenje o njem pomembno vpliva na življenje vseh.  

To velja za tiste, ki imajo potne liste drugih držav članic Evropske unije (EU), in tudi 
državljane držav, ki niso članice EU, kot so Norveška, Lihtenštajn in Islandija (znane tudi 
kot države EGP) ter Švica, ki so se sem priselili na podlagi pravic prostega gibanja. Status 
prebivanja Evropejcev, ki v Združenem kraljestvu prebivajo na podlagi prostega gibanja, 
se bo po izstopu Združenega kraljestva iz EU spremenil. Vlada Združenega kraljestva se 
je z EU dogovorila za nov status teh prebivalcev, ki jim bo omogočal nadaljnje življenje in 
delo v državi. Ta novi status prebivanja se imenuje pridobljeni status. Državljani EU, ki 
prebivajo v Združenem kraljestvu, bodo morali vložiti vlogo za pridobitev tega statusa v 
postopku, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve Vlade Združenega kraljestva. 

Župan Londona nima zakonodajne moči nad tem postopkom, ker spada v pristojnost 
nacionalne vlade Združenega kraljestva, vendar želi poskrbeti, da bodo Londončani iz EU, 
EGP in Švice ter državljani tretjih držav, ki so odvisni od pravic sorodnikov iz EU, lahko 
ostali del naše skupnosti in še naprej v celoti prispevali vanjo.  



 

 

Te strani s smernicami so namenjene zagotovitvi jasnih in nevtralnih informacij ter 
napotitvi na vire za pridobitev nadaljnje podpore in svetovanja, če bi bilo to potrebno. Te 
strani ne zagotavljajo pravnih nasvetov in GLA teh ne more zagotoviti. 

 

Kakšen bo prihodnji odnos med EU in Združenim kraljestvom?  
O večini zadev v zvezi z navedenih se je treba še dogovoriti in mediji obširno poročajo o 
več scenarijih, vključno z izstopom iz EU brez dogovora (no deal). To bi resno vplivalo na 
organizacije, podjetja in posameznike, ki se zanašajo na predpise EU in ureditve, 
dogovorjene v okviru pogodb EU. V razdelku spodaj opisujemo, kaj bi se lahko spremenilo 
v primeru scenarija brez dogovora. 
 
Vendar, Združeno kraljestvo in EU sta izjavila, da se želita nastanku omenjene situacije 
izogniti in zaščita trenutnega statusa ter pravice do prebivanja in dela državljanov EU27 v 
Združenem kraljestvu (in državljanov Združenega kraljestva v EU) je prioriteta ne glede na 
to, kaj se bo zgodilo. Vlada Združenega kraljestva namerava izvesti program za pridobitev 
statusa ne glede na izid pogajanj. 
 
Vlada Združenega kraljestva v svoji »Izjavi o namenu«, izdani 21. junija 2018, navaja:  
 
»Zagotovitev pravic državljanov je bila vedno naša prioriteta v pogajanjih z Evropsko unijo 
(EU). To zavezo smo izpolnili in z EU dosegli sporazum, ki zagotavlja pravice državljanov 
EU, ki živijo v Združenem kraljestvu, in državljanov Združenega kraljestva, ki živijo v EU. 
Državljani EU, ki živijo v Združenem kraljestvu, in njihovi družinski člani bodo lahko ostali 
tukaj in nadaljevali s svojim življenjem, pri čemer bodo imeli nespremenjen dostop do dela, 
študija, socialne podpore in javnih storitev, ki jih prejemajo zdaj. Obstoječi ožji družinski 
člani, ki živijo v drugih državah, se jim bodo pozneje lahko pridružili.«  
 
V okviru izstopa Združenega kraljestva iz EU je Vlada Združenega kraljestva dosegla 
dogovor, v katerem so opredeljeni pogoji izstopa Združenega kraljestva. Ta dogovor se 
imenuje sporazum o izstopu in EU ter vlada Združenega kraljestva sta ga dokončno 
izoblikovala novembra 2018. Sporazum vsebuje podrobnosti glede tega, kako bodo osebe, 
ki so uživale ugodnost svobode gibanja znotraj EU, tako državljani EU27, ki živijo v 
Združenem kraljestvu, kakor tudi državljani Združenega kraljestva, ki živijo v državah 
EU27, po izstopu Združenega kraljestva zaščitene. Vendar, sporazum o izstopu mora 
odobriti britanski parlament in spodnji dom parlamenta ga je na glasovanju 15. januarja 
2019 zavrnil. Obstajajo razni elementi, s katerimi se poslanci obeh strani niso strinjali, 
vključno z ureditvami glede meje med Republiko Irsko in Severno Irsko.  
 
Vlada Združenega kraljestva se bo zdaj z EU in britanskim parlamentom poskusila 
dogovoriti o spremembah, da zagotovi obstoj sporazuma 29. marca 2019. Razni poslanci 
v spodnjem domu parlamenta zdaj vlagajo lastne spremembe pred novim glasovanjem 
spodnjega doma parlamenta, ki bo februarja.  
 

Kaj to pomeni za državljane EU v Londonu? 
To pomeni, da boste po izstopu Združenega kraljestva iz EU lahko ostali v Londonu in da 
se vaše življenje ne bo bistveno spremenilo. Vaš status prebivanja bo zaščiten, delali 
boste lahko tako kot doslej in imeli dostop do storitev ter zdravstvene oskrbe. Vendar pa 
boste morali vložiti vlogo za pridobitev novega statusa prebivanja, ki potrjuje, da živite v 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

Združenem kraljestvu in imate to pravico. To se imenuje pridobljeni status ali status v 
pridobivanju. 
 

Kaj to pomeni za državljane EGP z Norveške, Lihtenštajna in Islandije ali iz 
Švice?  
O pravicah državljanov iz drugih držav EGP, tj. Norveške, Lihtenštajna in Islandije, in 
državljanov iz Švice je bil sklenjen dogovor v ločenih sporazumih med Vlado Združenega 
kraljestva in vladami navedenih držav. Državljani držav EGP in Švice bodo imeli iste 
pravice kot državljani držav EU27 in lahko od 30. marca 2019 vložijo vlogo za pridobljeni 
status in status v pridobivanju. 
 

Kaj sta pridobljeni status in status v pridobivanju? 
Po decembru 2020 se predpisi EU o svobodi gibanja v Združenem kraljestvu ne bodo več 
uporabljali, zato je Vlada Združenega kraljestva določila, da morajo državljani EU in njihovi 
družinski člani, ki želijo zakonito ostati v Združenem kraljestvu po 31. decembru 2020, 
vložiti vlogo za pridobitev novega statusa prebivanja. Ta se imenuje pridobljeni status in 
uspešnim vlagateljem daje pravico do prebivanja za nedoločen čas.  
 
Vlada Združenega kraljestva in Ministrstvo za notranje zadeve sta izjavila, da pričakujeta, 
da bo velika večina vlog uspešnih, razen zelo majhnega števila izjem, povezanih z 
obsodbami zaradi storitve hudih kaznivih dejanj. Da bi bili upravičeni do pridobljenega 
statusa, boste morali ob prijavi predložiti dokazila, da ste v Združenem kraljestvu živeli pet 
zaporednih let (neprekinjeno prebivanje). Če tega ne morete storiti, vendar ste v Združeno 
kraljestvo vstopili 31. decembra 2020 ali prej, se vam morda lahko dodeli status v 
pridobivanju. Če imate status v pridobivanju, lahko vložite vlogo za pridobljeni status po 
petih letih neprekinjenega prebivanja v Združenem kraljestvu.  
 
Obstajajo določene izjeme, na primer za osebe, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje 
(PR) ali dovoljenje za prebivanje za nedoločen čas, kar je pojasnjeno v razdelku »Kaj, če 
že imam dovoljenje za stalno prebivanje ali prebivanje za nedoločen čas ali dovoljenje za 
vstop za nedoločen čas?« v nadaljevanju. 
 
Časovni potek v scenariju brez dogovora bo drugačen; razlike so opisane v ločenem 
razdelku. V ostalih smernicah so uporabljeni časovni poteki, predlagani v osnutku 
sporazuma o izstopu.  
 

Zakaj moram vložiti vlogo za pridobljeni status ali status v pridobivanju? 
Pridobljeni status vam zagotavlja pravico do prebivanja v Združenem kraljestvu po 30. 
juniju 2021. Ta datum je zaključek šestmesečnega obdobja podaljšanja za vložitev vlog po 
31. decembru 2020. Če ste državljan EU in želite še naprej živeti in delati v Združenem 
kraljestvu ter imeti nespremenjen dostop do socialne podpore, javnih storitev in 
zdravstvene oskrbe, pravico do študija in najema stanovanja po 31. decembru 2020, boste 
potrebovali ta nov status.  
 
Če ste družinski član, katerega status v Združenem kraljestvu je odvisen od pravic 
prostega gibanja državljana EU ali državljana EGP z Norveške, Lihtenštajna ali državljana 
Islandije ali Švice, to velja tudi za vas in morate vložiti vlogo, tudi če vi sami niste državljan 
katere od navedenih držav. 



 

 

Kdo mora vložiti vlogo?  
Če ste vi in vaši družinski člani državljani katerekoli od 27 držav EU (EU27) in živite v 
Združenem kraljestvu, boste morali vlogo vložiti vsi. Navedeno vključuje državljane tretjih 
držav, katerih status priseljenca je odvisen od družinskega člana iz EU27.  
 
Navedeno ne velja za državljane Irske ali državljane EU, ki imajo dovoljenje za prebivanje 
za nedoločen čas (ILR) ali dovoljenje za vstop v Združeno kraljestvo za nedoločen čas 
(ILE), vendar bi bilo morda kljub temu dobro, da vložijo vlogo. Osebe, ki imajo dokument 
za stalno prebivanje (PR), ga bodo morale zamenjati za pridobljeni status, ker njihov 
dokument po 31. decembru 2020 ne bo več veljaven. Dodatne informacije najdete v 
razdelku Upravičenost. 
 
Ministrstvo za notranje zadeve je izjavilo, da v primeru, da imate poleg državljanstva 
katere od držav EU27 tudi britansko državljanstvo, kar je znano kot dvojno državljanstvo, 
ne boste mogli vložiti vloge za pridobljeni status, vendar imate lahko kljub temu določene 
pravice, zaščitene v skladu z sporazumom o izstopu. V Združenem kraljestvu se vam 
lahko pridružijo ožji družinski člani in družinski člani tako imenovanih Dvojnih državljanov 
Lounes lahko prav tako vložijo vlogo v okviru programa.   
 

Kakšne pravice imate kot državljan EU s pridobljenim statusom po brexitu? 
S pridobljenim statusom boste imeli v glavnem iste pravice, kot jih imate sedaj. V 
Združenem kraljestvu boste lahko ostali tako dolgo, kot želite. V Združenem kraljestvu 
boste lahko delali, uporabljali storitve NHS, študirali in imeli dostop do javnih sredstev in 
socialne podpore ter pokojnin, če ste do navedenega upravičeni. Obstoječi družinski člani, 
ki živijo zunaj Združenega kraljestva, se vam bodo v prihodnje lahko pridružili na isti način 
kot sedaj, bodoči zakonski partner pa se vam morda ne bo mogel pridružiti. Ta bo moral v 
Združeno kraljestvo vstopiti v skladu s pravili priseljevanja za družinske člane, ki bodo 
veljala po 31. decembru 2020. 
 
Nekatere pravice, kot je pravica do udeležbe na volitvah in kandidiranja na lokalnih ter 
regionalnih volitvah, so trenutno predmet pogovorov v upravnih območjih Združenega 
kraljestva s preneseno pristojnostjo in dogovor o tem za Anglijo bo morda sklenjen z 
državami EU27 na recipročni osnovi.  
 
Bodoči zakonski partnerji ali družinski člani, razen otrok, ki se vam rodijo ali jih posvojite, 
bodo predmet bodoče zakonodaje Združenega kraljestva o priseljevanju.  
 
Če imate pridobljeni status, lahko Združeno kraljestvo tudi zapustite za daljše časovno 
obdobje, vendar, če boste odsotni pet let ali dlje, boste status izgubili in se lahko vrnete 
samo kot nov priseljenec, ki je predmet nove zakonodaje o priseljevanju.  
 
Pridobljeni status vam omogoča vložitev vloge za pridobitev britanskega državljanstva, če 
zanj izpolnjujete pogoje. V prehodnem obdobju lahko navedeno vlogo vložite tudi na 
podlagi dovoljenja za stalno prebivanje. 
 
 
 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121sl.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121sl.pdf


 

 

Kaj se bo zgodilo, če bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU brez dogovora? 
 
Obstaja možnost, da bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU brez dogovora. Vlada 
Združenega kraljestva je v političnem dokumentu opredelila, kaj se bo zgodilo z državljani 
EU, če dogovor med EU in Združenim kraljestvom ne bo sklenjen.  
 
V dokumentu je navedeno, da bo Vlada Združenega kraljestva v primeru neobstoja 
dogovora 29. marca kljub temu izvedla program za pridobitev statusa državljana EU, pri 
čemer bo uporabila podoben pristop, kot je opredeljen v sporazumu o izstopu. Državljani 
držav EU27 in njihovi družinski člani bodo morali za to, da bi lahko ostali v Združenem 
kraljestvu, kljub temu vložiti vlogo v okviru programa.  
 
Vendar pa bodo obstajale nekatere pomembne razlike. Ker prehodnega obdobja v tem 
primeru ne bi bilo, bi se zagotovilo uporabljalo le za državljane držav EU27, ki so v 
Združenem kraljestvu prebivali pred 29. marcem 2019. Vlogo boste lahko vložili do 31. 
decembra 2020, torej šestmesečnega obdobja podaljšanja v tem primeru ni. Vlada 
Združenega kraljestva bi želela nov sistem priseljevanja v Združeno kraljestvo uvesti 1. 
januarja 2021.  
 
Če se z odločbo ne strinjate, lahko zahtevate upravni pregled, vendar nimate pravice do 
pritožbe na odločbo. V primeru kaznivih dejanj, storjenih po 29. marcu 2019, bi se prav 
tako uporabljala merila Združenega kraljestva za izgon. 
 
Ožji družinski člani oseb, ki imajo pridobljeni status, kot so otroci, zakonski partnerji, starši 
in stari starši, pri čemer je razmerje obstajalo pred 29. marcem 2019, se vam lahko 
pridružijo do 29. marca 2022. Bodoči zakonski in registrirani partnerji, s katerimi razmerje 
je bilo sklenjeno po 29. marcu 2019, se vam lahko pridružijo do 31. decembra 2020, nato 
pa se bodo uporabljala pravila priseljevanja v Združeno kraljestvo. 

 

Združeno kraljestvo je sklenilo ločene dogovore z državami EGP, EFTA in Švico. 
 

 

  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://www.gov.uk/government/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland


 

 

Pridobljeni status: postopek vložitve vloge 

Postopek predložitve vloge bo odprt od 30. marca 2019 do konca obdobja podaljšanja 
(šest mesecev po 31. decembru 2020), to je do 30. junija 2021, in je zdaj brezplačen. 
Javno preskušanje programa se je začelo 21. januarja 2019, zato so lahko državljani EU, 
ki prebivajo tukaj in imajo veljaven potni list EU, ter družinski člani državljanov EU, ki niso 
državljani EU in imajo dovoljenje za prebivanje v obliki biometrične kartice, vloge v okviru 
preskusne faze vložili že prej.  

Vloge, prejete po 30. juniju 2021, se lahko še vedno obravnavajo glede na vaše posebne 
okoliščine, na primer, če se pridružite družinskemu članu, ki ima pridobljeni status ali 
status v pridobivanju. 

Naslednje smernice vam bodo v pomoč pri ugotovitvi, kakšen je vaš status in kaj vi ter vaši 
družinski člani potrebujete za vložitev vloge. 
 

Ali lahko vložim vlogo za pridobljeni status ali status v pridobivanju? 
Če v Združenem kraljestvu neprekinjeno prebivate pet let ali dlje, lahko vložite vlogo za 
pridobljeni status. »Neprekinjeno« pomeni, da Združenega kraljestva v petletnem obdobju 
niste zapustili za več kot šest mesecev v kateremkoli koledarskem letu, čeprav so daljše 
odsotnosti v nekaterih omejenih okoliščinah dopustne. 
 
V postopku predložitve vloge boste morali potrditi svojo identiteto, predložiti dokazila o 
dolžini prebivanja v Združenem kraljestvu in razkriti morebitne obsodbe zaradi storitev 
kaznivih dejanj. 
 
Če boste v Združenem kraljestvu do konca decembra 2020 živeli manj kot pet let, boste 
lahko vložili vlogo za status v pridobivanju. Po dopolnitvi petletnega neprekinjenega 
prebivanja boste nato lahko vložili vlogo za pridobljeni status. 
 

Kaj, če že imam dovoljenje za stalno prebivanje ali prebivanje za nedoločen 
čas ali dovoljenje za vstop za nedoločen čas?  
Pridobljeni status je dejansko prebivanje za nedoločen čas. Osebe, ki imajo dovoljenje za 
prebivanje za nedoločen čas ali dovoljenje za vstop za nedoločen čas, že imajo pravico do 
tega, da ostanejo v Združenem kraljestvu. Vendar bi bilo morda dobro, da vložite vlogo za 
pridobljeni status, da pridobite dodatne pravice, dogovorjene v sporazumu o izstopu, na 
primer pravico do petletne odsotnosti in pravico, da se vam pridružijo upravičeni družinski 
člani. Poleg tega je vašo pravico do prebivanja lažje dokazati s pridobljenim statusom kot z 
ILR. 
 
Osebe, ki imajo veljavno dovoljenje za stalno prebivanje, bodo morale vložiti vlogo za 
pridobljeni status, ker bo status stalnega prebivanja 31. decembra 2020 postal neveljaven. 
Vendar, dokument bo lahko še vedno relevanten, na primer kot dokazilo državljanstva 



 

 

otrok, rojenih v Združenem kraljestvu, zato ga morate shraniti. V postopku predložitve 
vloge lahko navedete, ali imate dovoljenje za prebivanje za nedoločen čas ali dovoljenje 
za stalno prebivanje. 
 
Če imate ILR, vendar o tem ne morete predložiti dokazila, na primer, če ste dokumente 
izgubili ali so bili iz kakršnegakoli razloga uničeni in ste v Združeno kraljestvo prispeli pred 
31. decembrom 1988, lahko vlogo morda vložite tudi v okviru programa Windrush.  
 
Navesti boste morali, da iz Združenega kraljestva v kateremkoli obdobju niste bili odsotni 
dlje kot 2 leti (dovoljenje za prebivanje za nedoločen čas ali dovoljenje za vstop za 
nedoločen čas) ali 5 let (dovoljenje za stalno prebivanje). Dokazila o dolžini vašega 
prebivanja v Združenem kraljestvu pa vam ne bo treba predložiti. 
 
Če ste negotovi glede svojih pravic, vedno pridobite neodvisen pravni nasvet. Vire, ki so 
vam na voljo v Londonu, lahko poiščete na naši strani s podpornimi storitvami. 
 

Ali vse to velja tudi za državljane Irske? 
Državljani Irske imajo pravico do prebivanja v Združenem kraljestvu, ki ni odvisna od 
članstva Združenega kraljestva v EU, in zanje se šteje, da tukaj »stalno« prebivajo od 
trenutka začetka njihovega prebivanja v Združenem kraljestvu. Zato jim ni treba vložiti 
vloge za pridobitev novega statusa v okviru programa, vendar lahko to po svoji želji kljub 
temu storijo. Družinski člani državljanov Irske, ki so državljani EU ali državljani, ki niso iz 
EEA, bodo morali vložiti vlogo za pridobljeni status. 
 
Upravičeni družinski člani državljanov Irske, ki živijo v Združenem kraljestvu in niso iz 
držav EU, bodo lahko pridobljeni status v okviru programa pridobili, ne da bi to storil tudi 
državljan Irske. 
 

Kaj pa otroci? 
Vsi družinski člani bodo morali vložiti ločeno vlogo, vendar bodo morali starši ali skrbniki 
izpolniti vloge v imenu otrok, za katere skrbijo. Otroci, mlajši od 21 let, katerih starši imajo 
pridobljeni status, bodo na podlagi prijave upravičeni do pridobljenega statusa, tudi če so v 
Združenem kraljestvu živeli manj kot pet let. Potrebna je preložitev popolne vloge, vendar, 
če imajo starši dokazilo o svojem neprekinjenem prebivanju, se bo predpostavilo, da imajo 
to tudi vzdrževani otroci. Navedeno velja tudi za otroke, ki v Združeno kraljestvo prispejo 
po 31. decembru 2020. 
 
Vloge za otroke v oskrbi bodo predložili organi, v katerih oskrbi so. 
 
Otroci, rojeni v Združenem kraljestvu, katerih eden od staršev je ob njihovem rojstvu že 
britanski državljan ali ima dovoljenje za stalno prebivanje ali pridobljeni status, so britanski 
državljani in se jim ni treba naturalizirati ali registrirati. Za navedeno lahko veljajo 
določene izjeme. Več informacij o tem, ali je otrok morda že britanski državljan. 
 
Za posvojene otroke je treba predložiti pravni dokument o posvojitvi, priznan v Združenem 
kraljestvu. Zaščiteni bodo tudi otroci, ki bodo rojeni ali posvojeni po 31. decembru 
2020.  

https://www.gov.uk/government/publications/undocumented-commonwealth-citizens-resident-in-the-uk
https://www.london.gov.uk/node/47913
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/


 

 

Preberite primere, kako se pridobljeni status in status v pridobivanju uporablja za 
različne družine. 
 

Kaj pa osebe, ki potrebujejo dodatno pomoč?  
Ministrstvo za notranje zadeve se zaveda, da obstajajo številni razlogi, zaradi katerih 
posamezniki nimajo preprostega dostopa do informacij ali ne razumejo oziroma niso 
sposobni krmariti po sistemu brez pomoči. Morda nimajo dostopa do računalnika ali ga ne 
znajo uporabljati, morda slabo razumejo angleščino, morda imajo invalidnost ali druge 
zdravstvene težave, ki jim preprečujejo, da bi postopek predložitve vloge izvedli zlahka ali 
brez pomoči. Osebam, ki ne morejo dostopiti do spletnih storitev ali je to zanje 
prezahtevno, bo ponujena digitalna storitev z asistenco. Digitalna storitev z asistenco 
lahko vključuje podporo prek telefona ali osebno podporo v nekaterih knjižnicah ali doma 
in je namenjena vsakomur, ki ne more dostopiti do katere od navedenih storitev. 
 
Pri Ministrstvu za notranje zadeve je v okviru javne preskusne faze na voljo namenska 
linija za pomoč in druge storitve. Glede kakršnihkoli vprašanj o vlogi, vloženi v pilotni fazi, 
se lahko obrnete na Center za reševanje težav v zvezi s programom za pridobitev status 
državljana EU prek telefonske številke 0300 123 7379 (klic iz Združenega kraljestva) ali 
+44 (0) 203 080 0010 (klic zunaj Združenega kraljestva). Podatki o cenah klicev so na 
voljo tukaj: www.gov.uk/call-charges. Vprašanja lahko posredujete tudi prek spletnega 
obrazca eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk. 
 
Pripravili smo tudi seznam ponudnikov storitev neodvisne podpore in svetovanja v 
Londonu, ki vam morda lahko pomagajo, kakor tudi dogodkov v Londonu, ki bi vam morda 
lahko koristili. 
 

Kaj pa, če imam dvojno državljanstvo?  
Za državljane EU27, ki imajo tudi britanski potni list, se ne bo nič spremenilo. Ker ste 
britanski državljan, boste imeli še naprej dostop do istih pravic kot ga imate zdaj in vloge 
za pridobljeni status vam ni treba vložiti. Vendar boste morda lahko kljub temu obdržali 
pravice, dogovorjene v osnutku sporazuma o izstopu, čeprav Vlada Združenega kraljestva 
doslej ni sporočila podrobnosti, kako bodo osebe z dvojnim državljanstvom dokazovale 
svojo upravičenost. Za dodatne podrobnosti glejte razdelek »Ali lahko vložim vlogo za 
pridobitev britanskega državljanstva?«. 
 

Ali lahko vložim vlogo za pridobitev britanskega državljanstva? 
Če imate veljavno dovoljenje za stalno prebivanje ali dovoljenje za prebivanje za 
nedoločen čas (ILR), lahko morda vložite tudi vlogo za pridobitev britanskega 
državljanstva. Slednje lahko storite tudi po pridobitvi pridobljenega statusa, vendar boste 
morali do vložitve vloge počakati 12 mesecev. Vendar, vse države EU27 svojim 
državljanom ne dopuščajo, da bi imeli potni list druge države, oziroma to dopuščajo le v 
posebnih okoliščinah, zato boste morda izgubili trenutno državljanstvo.  
 
Če ste upravičeni do pridobitve britanskega državljanstva in želite vložiti vlogo zanj, bi bilo 
morda dobro, da na veleposlaništvu svoje države najprej preverite, ali lahko obdržite potni 
list svoje države rojstva in pod kakšnimi pogoji. Poiščite informacije in Kako vložim vlogo 
za pridobitev britanskega državljanstva? kontaktne podatke veleposlaništev držav EU27 v 

Londonu v razdelku Podporne storitve spodaj.  

https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
http://www.gov.uk/call-charges
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.gov.uk/british-citizenship


 

 

Kaj pa družinski člani in vzdrževane osebe, ki niso iz EU? 
Dokazilo o vašem razmerju z družinskim članom iz EU (na primer, rojstni list, poročni list 
ali potrdilo o registriranem partnerstvu) lahko optično preberete in ga pošljete prek 
spletnega prijavnega obrazca. Če vaš družinski član še ni pridobil pridobljenega statusa, 
boste morali predložiti tudi dokazila o njegovi identiteti in prebivališču; v prijavnem centru v 
Združenem kraljestvu pa boste morali oddati svoje prstne odtise in fotografijo, razen, če že 
imate dovoljene za prebivanje v obliki biometrične kartice. 

 
Državljanom EU, ki v Združenem kraljestvu prebivajo pred 31. decembrom 2020, se lahko 
pridružijo obstoječi družinski člani, tudi če slednji niso državljani EU. Navedeno velja tudi 
za osebe, ki pridobijo ali so pridobile britansko državljanstvo poleg državljanstva njihove 
države izvora. Te osebe bodo obdržale pravice, ki jim omogočajo, da se jim obstoječi 
družinski član, ki ni iz EU, avtomatično pridruži po 31. decembru 2020. V tem primeru so 
ožji družinski člani vzdrževani starši in stari starši ter otroci, mlajši od 21 let, ali vzdrževani 
otroci, starejši od 21 let. Navedeno je v skladu s sodbo v tako imenovani sodni zadevi 
Lounes. Državljani Združenega kraljestva te avtomatične pravice morda nimajo.  
 
Navedeno ne velja za britanske državljane, ki so pridobili potni list ene od držav EU27 
(vključno z Irsko), ki jim omogoča ohranitev pravic do svobode gibanja v EU, vendar še 
vedno prebivajo v Združenem kraljestvu. V Združeno kraljestvo se niso priselili in zanje se 
ne šteje, da so uveljavljali pravice po pogodbi, zato bodo v ta namen obravnavani kot 
britanski državljani. 
 
Če niste gotovi glede statusa vzdrževanih oseb in družinskih članov, bi bilo morda dobro, 
da pridobite neodvisen nasvet. Organizacije v Londonu, katere lahko prosite 
za neodvisen nasvet. 
 

Državljani EU, ki začasno živijo zunaj Združenega kraljestva  
Trenutno lahko, preden izgubite dovoljenje za prebivanje za nedoločen čas ali dovoljenje 
za stalno prebivanje, živite zunaj Združenega kraljestva največ dve leti. Na podlagi 
osnutka sporazuma o izstopu, dogovorjenega med EU in Združenim kraljestvom, se bo to 
v primeru pridobljenega statusa podaljšalo na pet let.  
 
Če trenutno živite v tujini in se nameravate vrniti, bi bilo morda dobro, da razmislite o 
vrnitvi pred presečnim datumom, tj. 31. decembrom 2020, da vložite vlogo za pridobljeni 
status ali status v pridobivanju. Ne pozabite, da je datum upravičenosti do pridobljenega 
statusa ali statusa v pridobivanju v primeru, da dogovor med EU in Združenim kraljestvom 
ne bo sklenjen, drugačen.  
 
Morda obstajajo okoliščine, zaradi katerih se ne morete oziroma se vam ni treba vrniti do 
navedenega datuma, vendar ste kljub temu upravičeni do vložitve vloge. Trenutno ni 
videti, da bi bila zagotovljena možnost vložitve vloge iz tujine. 
 

Državljani EU, ki pridejo po presečnem datumu (pravila o priseljevanju po 
brexitu) 
Če v Združeno kraljestvo pridete po presečnem datumu, tj. 31. decembru 2020, bo vaša 
pravica do tega, da ostanete v Združenem kraljestvu, v splošnem obravnavana v skladu z 
novimi pravili o priseljevanju, ki bodo uvedena po brexitu, Torej, če med Združenim 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121sl.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121sl.pdf
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

kraljestvom in EU ne bo sklenjen noben dodatni dogovor in niste bližnji sorodnik državljana 
EU, ki ima v Združenem kraljestvu pridobljeni status ali status v pridobivanju, bose 
obravnavani tako kot vsi drugi državljani, ki prispejo v Združeno kraljestvo, in za vas se bo 
uporabljala takrat veljavna zakonodaja o priseljevanju. Izjema od navedenega bodo morda 
osebe, ki so upravičene do statusa v pridobivanju, vendar se niso vrnile do navedenega 
datuma. 
 

Nič od tega, kar sem prebral/-a doslej, se ne ujema z mojimi posebnimi 
družinskimi okoliščinami. Kje lahko poiščem dodatne nasvete? 
Obstajajo številni drugi primeri, v katerih lahko na primer otroci ali skrbniki pridobijo 
izpeljane pravice od državljanov EU, ki prebivajo ali so prebivali v Združenem kraljestvu, 
ali v katerih lahko skrbniki državljanov EU v Združenem kraljestvu, ki niso iz EU, pridobijo 
izpeljane pravice od oseb, za katere skrbijo. Prosto gibanje vsebuje več informacij o 
obojem. 
 
Če kaj od navedenega velja za vas ali ste na kakršenkoli način zaskrbljeni glede svojih 
pravic ali pravic vaših družinskih članov, bi bilo dobro, da pridobite neodvisen nasvet. 
Pripravili smo seznam akreditiranih orgnaizacij in drugih virov v Londonu, ki vam morda 
lahko pomagajo. 
 

Kako lahko vložim vlogo? (aplikacija za mobilne telefone, spletna vloga, 
papirnata vloga, knjižnica) 
Vloge lahko izpolnite prek spleta in Ministrstvo za notranje zadeve je izdalo tudi aplikacijo 
za mobilne telefone, ki podpira postopek vložitve vloge. Aplikacija deluje na pametnih 
telefonih z operacijskim sistemom Android 6.0 ali novejšim. Omogoča optično branje 
potnega lista in branje čipa, na katerem so zapisani biometrični podatki. Aplikacija za 
iPhone ne omogoča optičnega branja vašega potnega lista ali biometričnega osebnega 
dokumenta, vendar so v številnih centrih na voljo storitve optičnega branja osebnih 
dokumentov (vendar vam za te storitve lahko zaračunajo). Svoje osebne dokumente lahko 
pošljete tudi po pošti. 
 
Osebam, ki ne morejo dostopiti do spletnih storitev ali je to zanje prezahtevno, bo 
ponujena digitalna storitev z asistenco. Digitalna storitev z asistenco lahko vključuje 
podporo prek telefona ali osebno podporo v nekaterih knjižnicah ali doma in je namenjena 
vsakomur, ki ne more dostopiti do katere od navedenih storitev. 

 

Katere dokumente in druge podatke potrebujem? 
Potrebovali boste veljaven potni list ali biometrično nacionalno osebno izkaznico. 
Biometričen dokument vsebuje čip (podoben kot na bančni kartici), na katerem so zapisani 
podatki o vas. 
 
Potrebovali boste dokazilo o prebivanju v Združenem kraljestvu, razen če že imate 
veljavno dovoljenje za stalno prebivanje ali dovoljenje za prebivanje za nedoločen čas ali 
dovoljenje za vstop v Združeno kraljestvo za nedoločen čas. Če ste plačevali davke iz 
zaposlitve ali prejemali socialno podporo, lahko svoje prebivanje v Združenem kraljestvu 
potrdite z uporabo številke nacionalnega zavarovanja.  
 

https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service


 

 

Če v nacionalnih zbirkah podatkov, na primer pri HMRC ali DPW ni dovolj informacij, vas 
bodo prosili, da za dokazilo svojega neprekinjenega prebivanja predložite dodatna 
dokazila. Navedeno lahko vključuje:  
 

• obrazce P60 ali P45, 

• plačilne liste, 

• bančne izpiske, 

• račune za energijo in vodo, račune za občinski davek, telefonske račune, 

• letne poslovne izkaze, 

• pogodbe o zaposlitvi ali dopise, ki potrjujejo zaposlitev, 

• dopise, račune ali potrdila akreditiranih izobraževalnih organizacij, 

• žige v potnem listu, ki potrjujejo vstop v državo prek meje Združenega 
kraljestva, 

• letalske ali železniške vozovnice, ki potrjujejo pot v Združeno kraljestvo.  
 

Trenutno obstaja omejitev količine podatkov za dokumente, ki jih lahko optično preberete 
in naložite prek aplikacije, vendar lahko vlagatelji, ki to omejitev presežejo, omenjene 
dokumente posredujejo prek spleta ali po pošti. Ne bo vam treba predložiti dokazil o 
celotnem prebivanju v Združenem kraljestvu, ampak samo dokazila za obdobje, ki 
dokazuje, da ste upravičeni do pridobljenega statusa ali statusa v pridobivanju, kar je na 
splošno zadnjih 5 let. 

 
Če niste državljan EU, katerekoli od ostalih treh držav EGP ali Švice, boste morali 
predložiti dokazilo o vašem razmerju z družinskim članom iz EU, ki živi v Združenem 
kraljestvu. 

 
Ministrstvo za notranje zadeve je izjavilo, da bo v primeru, da dodatnih informacij ali 
dokazila o prebivanju ne morete predložiti, nadalje sodelovalo z vami, da bi lahko ugotovili 
vaše prebivanje v Združenem kraljestvu.  
 
Obstaja uporaben kontrolni seznam dokumentov in informacij, za katerega bi bilo dobro, 
da ga shranite na varnem mestu in uporabite ob začetku postopka vložitve vloge. 
 

Preverjanje nekaznovanosti 
Prosili vas bodo, da razkrijete vse obtožbe zaradi storitve hudih kaznivih dejanj v 
Združenem kraljestvu in tujini, ki se nanašajo na vas ali kateregakoli otroka, starega več 
kot 10 let, za katerega vlagate vlogo. Navedeno bo preverjeno v podatkovnih zbirkah 
kaznivih dejanj v Združenem kraljestvu. Če ste bili le aretirani ali obsojeni zaradi storitve 
lažjega kaznivega dejanja, boste kljub temu upravičeni do vložitve vloge za pridobljeni 
status ali status v pridobivanju. Na primer, izrečene kazni zaradi prekoračitve hitrosti 
vožnje ne bodo upoštevane.  
 
Kazniva dejanja in obsodbe bodo presojene za vsak posamezni primer in če vam je bila 
izrečena več kot ena obsodba ali zaporna kazen 12 mesecev ali več, bi bilo dobro, da pred 
vložitvijo vloge pridobite neodvisen pravni nasvet. Pripravili smo seznam neodvisnih 
pravnih svetovalcev. 
 

 

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Kaj pa stroški? 
Vlada je najprej sporočila, da bo za vlogo zaračunana pristojbina (65 GBP za odrasle in 
32,50 GBP za otroke, mlajše od 16 let). Vendar, predsednica vlade je 21. januarja 2019 v 
spodnjem domu parlamenta razglasila, da je zahteva za plačilo pristojbine umaknjena in je 
predložitev vloge zdaj brezplačna. Če vlogo vložite v trenutni pilotni fazi programa, boste 
morali še vedno plačati, vendar vam bo plačilo povrnjeno. Če ste vlogo vložili v okviru 
katere od prejšnjih preskusnih faz, vam bo plačilo prav tako povrnjeno. Znesek bo 
povrnjen na kartico, ki ste jo uporabili za plačilo. 
 
Kljub temu lahko nastanejo stroški, povezani s storitvijo preverjanja dokumentov in 
osebnih dokumentov ter svetovanjem v zvezi s priseljevanjem in pravnim svetovanjem, če 
to zaradi svojih posebnih okoliščin potrebujete.   

 

  



 

 

Dodatne informacije 

Vložitev vloge iz tujine  
Trenutno je treba vloge vložiti iz Združenega kraljestva in sprejemajo se od oseb, za 
katere se šteje, da imajo v Združenem kraljestvu »prebivališče« pred polnočjo dne 31. 
decembra 2020.  
 
Navedeno vključuje tudi osebe, ki so v Združenem kraljestvu živele prej in so na ta datum 
zunaj Združenega kraljestva, vendar so v tej državi ohranile »neprekinjeno prebivanje«. 
Na primer, osebe, ki neprekinjeno prebivajo v Združenem kraljestvu, vendar bodo 31. 
decembra 2020 v tujini zaradi poslovnih potovanj ali počitnic oziroma začasno živijo v 
tujini, bodo lahko vlogo vložite po povratku v Združeno kraljestvo.  
 
Ministrstvo za notranje zadeve trenutno razmišlja o »vlogah iz države«, tj. o predložitvi 
vlog iz tujine, vendar odločitev o tem še ni bila sprejeta. Navedeno bi se na primer lahko 
uporabljajo za osebe, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in niso bile zunaj države več 
kot dve leti. 
 

Ali prejmem dokazilo o pridobljenem statusu/statusu v pridobivanju? 
Če vam bo dodeljen pridobljeni status, dokaznega dokumenta o tem ne boste prejeli. 
Vendar, če boste kadarkoli morali predložiti dokazilo o svojem statusu, na primer novemu 
delodajalcu, najemodajalcu ali zdravstvenemu delavcu, jim lahko predložite kodo za 
dostop in spletno povezavo, prek katere lahko vaš status preverijo elektronsko. Prek te 
povezave ne bodo imeli dostopa do nobenih drugih informacij o vas. 
 

Pritožba in nadzor  
V vašem dopisu z odločbo bo navedeno, kako lahko vložite zahtevek za pregled, če niste 
zadovoljni z odločbo in ponujenim statusom. To se imenuje upravni pregled in zahtevek je 
treba vložiti v roku 28 dni od datuma odločbe. Zaračuna se pristojbina v višini 80 GBP, 
vendar vam bo ta v primeru uspešne vloge ali zavrnitve vloge na podlagi neveljavnosti 
povrnjena. Če je pregled uspešen, ker predložite dodatne informacije, se pristojbina ne 
povrne. Pregled lahko zahtevate prek prijavnega obrazca.  
 
V osnutku sporazuma o izstopu je bila dogovorjena ustanovitev neodvisnega organa za 
nadzor postopka in v prehodnem obdobju ima pregled nad postopkom tudi Evropska 
komisija. 
 

Pogoji za ohranitev pridobljenega statusa po pridobitvi  
Za ohranitev pridobljenega statusa ne smete zapustiti Združenega kraljestva za dlje kot 
neprekinjeno obdobje pet let oziroma ne smete biti obsojeni zaradi storitve hudega 
kaznivega dejanja. Poleg navedenega nam niso znane nobene druge ovire za ohranitev 
pridobljenega statusa in ostanek v Združenem kraljestvu.  

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

Prihodnje pravice  
Večina teh bo odvisna od končne oblike dogovora med Združenim kraljestvom in EU ter 
dogovorjenih ureditev nadzora, vendar bodo vaše pravice postale del zakonodaje 
Združenega kraljestva. Sporazum o izstopu predstavlja osnovo za morebitno izpodbijanje 
in dogodki v zvezi s tem se še razvijajo.  
 

Podporne storitve za Londončane iz Evrope 
To središče vsebuje smernice za državljane EU27 in državljane Norveške, Islandije, 
Lihtenštajna in Švice ter njihove družine, ki živijo v Londonu.  
 
Namenjeno vam je v pomoč pri pripravi na vložitev vloge za pridobljeni status. Če 
potrebujete več informacij, kot je navedenih na tej strani, lahko pregledate seznam 
podpornih storitev, ki vas bo usmeril na zanesljive, akreditirane in zaupanja vredne vire, od 
katerih lahko pridobite dodatno podporo in informacije. 

Pripravili smo tudi glosar, ki vam bo v pomoč glede pojasnil nekaterih izrazov, uporabljenih 
v tem središču. Objavljene informacije ne predstavljajo pravnega nasveta in se ne smete 
zanašati izključno nanje. 

Lahko se tudi prijavite na prejemanje novic na informacijskem spletnem mestu 
Ministrstva za notranje zadeve. 
  

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

Glosar 

Spodaj je naveden glosar besed in izrazov, ki vam bo v pomoč pri boljšem razumevanju 
jezika, ki se uporablja v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije, in pri 
razumevanju, kaj to pomeni za vas. 

Spodaj navedeni izrazi se lahko spremenijo glede na dogovor, sklenjen med EU in 
Združenim kraljestvom. 
 

Izraz Razlaga 

Člen 50 

To je člen Lizbonske pogodbe EU, ki vsaki 
državi članici EU daje pravico do 
enostranskega izstopa iz EU. Ko država 
članica Evropski svet obvesti o svojem 
namenu, se morata EU in ta država v roku 
dveh let dogovoriti glede sporazuma o 
izstopu. 

Biometrični osebni dokument 

To je potni list ali osebna izkaznica z 
vgrajenim elektronskim mikroprocesorskim 
čipom, ki vsebuje biometrične podatke, ki 
se lahko uporabijo za potrditev identitete 
imetnika potnega lista ali osebne 
izkaznice. 

Biometrično dovoljenje za prebivanje  

Dovoljenje za prebivanje državljana, ki ni 
državljan EGP, na katerem so zapisani 
podatki, kot so ime, datum rojstva, status 
priseljenca, pogoji prebivanja in biometrični 
podatki (prstni odtisi in fotografija). 

Britansko državljanstvo 

Britansko državljanstvo ali naturalizacija 
osebi daje pravico do britanskega potnega 
lista in vse pravice državljana Združenega 
kraljestva. 

Neprekinjeno prebivanje 
Po pojasnilih Ministrstva za notranje 
zadeve neprekinjeno prebivanje pomeni 
preprosto, da je oseba živela ali živi v 



 

 

Združenem kraljestvu (v vsakem obdobju 
neprekinjeno najmanj šest mesecev). 

Vzdrževan sorodnik 

Ta oseba je sorodnik sponzorja iz 
EU/EGP, vendar ni njegov zakonski 
partner, registriran partner, dolgotrajen 
partner, otrok ali vzdrževan starš; in ima 
ustrezen dokument kot vzdrževan sorodnik 
te osebe, kar vključuje dovoljenje za 
prebivanje družinskega člana, potrdilo o 
registraciji, dovoljenje za prebivanje, 
dokument, ki potrjuje stalno prebivališče, 
izdan s strani Združenega kraljestva v 
skladu s predpisi EGP (za katerega vloga 
je bila vložena do 31. decembra 2020). 

Izpeljane pravice 

Oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za pravico 
do prebivanja v skladu z direktivo EU o 
prostem gibanju in nima državljanstva 
EU/EGP, je morda upravičena do 
drugačne pravice do prebivanja v skladu z 
zakonodajo Evropske unije (EU), kot so na 
primer oskrbovalci otrok in vzdrževanih 
odraslih iz EU/EEA in Združenega 
kraljestva (navedeno vključuje sodne 
zadeve »Zambrano«, »Chen«, »Ibrahim« 
in »Texeira«). 

Dvojno državljanstvo in ohranitev 
pravic EU 

Oseba, ki ima dvojno državljanstvo, se je 
naturalizirala kot britanski državljan, 
vendar ima tudi državljanstvo druge države 
EU in je, preden je postala britanski 
državljan, živela v Združenem kraljestvu na 
podlagi uveljavljanja svojih pravic 
državljana EU. 

EGP (Evropsko gospodarsko območje) 
EGP vključuje Islandijo, Lihtenštajn in 
Norveško, torej države, ki niso del 
Evropske unije. 

Konec prehodnega obdobja – 31. 
december 2020 

To je konec prehodnega obdobja, ob 
katerem bo izstop Združenega kraljestva iz 
EU zaključen. 

EU 

Evropska unija (EU) je gospodarsko in 
politično partnerstvo 28 držav. EU je 
najnovejša oblika evropske integracije, v 
okviru katere enotni trg omogoča prost 



 

 

pretok blaga, kapitala, storitev in oseb prek 
nacionalnih meja držav članic. 

Države EU 

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, 
Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, 
Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, 
Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, 
Nizozemska, Poljska, Portugalska, 
Romunija, Španija, Slovaška, Slovenija in 
Švedska.  

Pogodbe EU 

EU temelji na več pravnih pogodbah, 
sklenjenih med državami članicami. Na 
primer, pravice svobode gibanja 
državljanov EU so bile uvedene v okviru 
pogodbe EU in jih urejajo direktive EU. 

Družinski člani 

Za neposredne družinske člane državljana 
EU/EGP se lahko štejejo: državljanov 
zakonski ali registrirani partner, neposredni 
potomci državljana EU/EGP ali 
državljanovega zakonskega ali 
registriranega partnerja, mlajši od 21 let, 
vzdrževani neposredni predniki državljana 
EU/EGP ali državljanovega zakonskega ali 
registriranega partnerja. 

Družinski vizum (dovoljenje za 
prebivanje družinskega člana državljana 
Unije) 

Dovoljenje za prebivanje družinskega 
člana državljana Unije je vizum za vstop v 
Združeno kraljestvo, namenjen družinskim 
članom ali širšim družinskim članom 
državljanov EGP, ki niso iz EGP. 

Prosto gibanje 

Prosto gibanje in prebivanje oseb je 
pravica državljanov EU in EGP ter njihovih 
družinskih članov, da se preselijo in prosto 
prebivajo v katerikoli državi EU. To je 
temeljno načelo, vsebovano v členu 45 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
Državljani imajo pravico, da: 

• poiščejo zaposlitev v drugi državi 
EU, 

• tam delajo, ne da bi potrebovali 
delovno dovoljenje, 

• tam prebivajo v ta namen, 



 

 

• tam ostanejo tudi, ko se njihova 
zaposlitev konča, 

• so enako obravnavani kot državljani 
glede dostopa do zaposlitve, 
delovnih pogojev in vseh ostalih 
socialnih ter davčnih ugodnosti. 

Obdobje podaljšanja 

To je obdobje od 1. januarja 2021 do 
30. junija 2021, v katerem bodo vloge za 
pridobljeni status in status v pridobivanju 
še vedno sprejete, čeprav je Združeno 
kraljestvo formalno izstopilo iz EU. 

Indefinite Leave to Remain (ILR) 
(dovoljenje za prebivanje za nedoločen 
čas) 

Dovoljenje za prebivanje za nedoločen čas 
je status priseljenca v Združenem 
kraljestvu, ki je na voljo državljanom 
katerekoli države in osebi omogoča, da 
stalno živi in dela v Združenem kraljestvu. 
Običajno se pridobi po petih letih 
neprekinjenega prebivanja. 

Sodna zadeva Lounes 

Pomembna zadeva in sodba Sodišča 
Evropske unije (SEU), na podlagi katere 
državljan EU ne izgubi pravice, da bi imel 
ali pripeljal zakonca ali bližnjega 
družinskega člana, ki ni državljan EU, v 
Združeno kraljestvo z namenom 
prebivanja, ko pridobi britansko 
državljanstvo. 

Permanent residence (PR) (dovoljenje 
za stalno prebivanje) 

Državljani EU in EGP lahko vložijo vlogo 
za ta neobvezen dokument, da dokažejo 
svojo pravico do stalnega prebivanja po 
petih letih neprekinjenega prebivanja v 
Združenem kraljestvu v skladu z 
zakonodajo EU, da zagotovijo pravico do 
prebivanja svojim družinskim članom, ki 
niso iz EU, ali kot pogoj za vložitev vloge 
za pridobitev britanskega državljanstva 
pred uvedbo programa za pridobitev 
statusa državljana EU marca 2019. Ta 
dokument po izstopu Združenega 
kraljestva iz EU ne bo veljaven, vendar se 
lahko brezplačno zamenja za pridobljeni 
status. 

Status prebivanja Navedeno v tem kontekstu pomeni pravice 
do priselitve in prebivanja državljanov 



 

 

EU/EGP ali oseb, ki niso državljani EGP, 
ter njihovih družinskih članov, ki niso 
državljani EGP. 

Program za pridobitev statusa 

Ministrstvo za notranje zadeve razvija nov 
program, ki državljanom EU, ki živijo v 
Združenem kraljestvu, in njihovim 
družinskim članom omogoča pridobitev 
statusa priseljenca v Združenem 
kraljestvu, ki ga potrebujejo, da bi lahko po 
brexitu tukaj stalno ostali. Program za 
pridobitev statusa EU bo povsem odprt od 
30. marca 2019. V skladu z sporazumom o 
izstopu bodo državljani EU in njihovi 
družinski člani lahko vložili vlogo do 30. 
junija 2021. 

Rok za registracijo za pridobljeni status 
– 30. junij 2021 

To je rok za vložitev vlog za pridobljeni 
status. Po tem datumu bodo lahko 
posamezniki vložili vloge le v zelo izjemnih 
okoliščinah. 

Državljan tretje države 

Državljan tretje države v Združenem 
kraljestvu je oseba, ki nima britanskega ali 
irskega državljanstva oziroma 
državljanstva EGP/EU. 

Prehodno obdobje (poznano tudi kot 
obdobje uvedbe) 

Po uradnem izstopu Združenega kraljestva 
iz Evropske unije je načrtovano časovno 
omejeno obdobje pred začetkom dokončne 
veljavnosti trajnih ureditev odnosov med 
Združenim kraljestvom in EU. To obdobje 
se bo zaključilo 31. decembra 
2020. Osebe, ki vložijo vlogo za pridobljeni 
status pred navedenim datumom, bodo 
deležne tako zaščite po zakonodaji EU 
kakor tudi sporazumu o izstopu med 
Združenim kraljestvom in EU. 

Sporazum o izstopu 

To je sporazum, o katerem se pogajata 
Združeno kraljestvo in EU. Sporazum je 
namenjen določitvi ureditev glede izstopa 
Združenega kraljestva iz EU marca 2019. 
Eno od ključnih področij, zajetih v ta 
sporazum, so pravice državljanov in kaj se 
bo takrat, ko Združeno kraljestvo izstopi iz 
EU, zgodilo z državljani EU, ki živijo v 



 

 

Združenem kraljestvu, in državljani 
Združenega kraljestva, ki živijo v EU.  

 

 

      
 
 
 


