
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Informacje przekazane Komisji Europejskiej przez Słowenię na podstawie art. 37 rozporządzenia 
(WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad 

regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 

Zmiana informacji przekazanych przez Słowenię w Dz.U. C 18 z 24.1.2008 

(2014/C 53/06) 

I. Artykuł 21 lit. c) – Możliwość ustanowienia przez państwo członkowskie przepisów o obowiązku posiadania lub 
posiadania przy sobie papierów i dokumentów 

Republika Słowenii wdrożyła ten obowiązek w art. 7 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach (Uradni list RS 
(UL RS = Dziennik Ustaw Republiki Słowenii) nr 50/2011), która stanowi, że każdy cudzoziemiec musi 
posiadać ważny paszport w celu wjazdu do Republiki Słowenii, opuszczenia jej lub pobytu na jej 
terytorium. Karę za naruszenie tego wymogu określono w ust. 1 art. 143 ustawy. 

II. Artykuł 21 lit. d) – Obowiązek zgłaszania przez obywateli państw trzecich swojej obecności na terytorium 
któregokolwiek państwa członkowskiego 

W Słowenii wymóg zgłoszenia został ustanowiony w art. 10 ustawy w sprawie obowiązku meldun
kowego (UL RS nr 59/2006 i zmiany w UL RS nr 111/2007). Przyjazd lub wyjazd cudzoziemca 
przebywającego w obiekcie turystycznym lub hotelowym musi zostać zgłoszony przez operatora 
w ciągu 12 godzin od przyjazdu lub wyjazdu cudzoziemca. Jeżeli cudzoziemcy, którzy nie posiadają 
zezwolenia na pobyt w Republice Słowenii lub dokumentu rejestracyjnego nie korzystają z zakwatero
wania oferowanego przez operatora, muszą oni samodzielnie zgłosić swój przyjazd na właściwym 
posterunku policji w terminie trzech dni od daty przekroczenia granicy państwowej oraz poinformować 
o terminie wyjazdu. Kara za naruszenie tego wymogu została określona w art. 24 ustawy w sprawie 
obowiązku meldunkowego. 

III. Artykuł 4 ust. 3 – Sankcje w wypadku niedozwolonego przekraczania granic zewnętrznych poza wyznaczonymi 
przejściami granicznymi i poza ustalonymi godzinami otwarcia 

W art. 145 słoweńskiej ustawy o cudzoziemcach (UL RS nr 50/2011) określono stosowną grzywnę. 
Grzywna za przedmiotowe naruszenie wynosi od 500 EUR do 1 200 EUR.
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